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Kannen kuva: Espoon virastotalo
purettiin loppuvuodesta 2013. Puhdasta,
kierrätykseen menevää betonijätettä
kertyi 14 000 tonnia. Se käsiteltiin
Ruduksen Espoon Ämmässuolla
olevassa kierrätyspisteessä.
Kuva: Helsingin Talosiirto Oy
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Tammikuun MESTARI-ILTA
maanantaina 12.1.2015 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53
Illan aiheena TIETOMALLINTAMINEN, Tuomas Kankaanpää YIT Rakennus Oy:
”Suunnittelijat ovat jo alkaneet omaksua tietomallintamisen
(Building Information Modeling, BIM) osana suunnitteluprosessia.
Tuotannon päivittäiseksi työkaluksi tietomallinnus ei ole kuitenkaan vielä vakiintunut.
Tietomallinnuksen hyödyt ja arvolupaukset työmaaolosuhteisiin ovat nähtävissä,
mutta tähän mennessä niitä ei ole kyetty täyttämään kuin yksittäistapauksissa.
Oikein käytettynä ja ymmärrettynä tietomallinnus on kuitenkin oiva
apuväline rakennusprosessin hallintaan suunnittelusta tuotantoon.
Jotta luvatut hyödyt saadaan realisoitua, täytyy myös työmaan olla sitoutunut
ja oikein asennoitunut tietomallinnuksen käyttöön.
Rohkeasti tutustumaan - ei se tietomallinnus niin pelottavaa ole!”
Ampujien Vuoden 2014 kilpailujen palkintojenjako ● Jäsenistön vapaa sana
● Ilmoitusasiat ● Iltapala

7.1.–28.2.2015

Helsingin yleiskaavan luonnos
Näyttelytila Laiturilla

V

astavalmistunut yleiskaavan luonnos esittää, miten
Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen
2050 mennessä. Laiturin infokulmassa voit ottaa laajan
sisällön haltuusi muutamassa minuutissa. Esillä on tärkeät teemat – infokulmassa vierailtuasi, tiedät mitä tarkoitetaan kaupunkibulevardeilla, verkostokaupungilla ja
laajenevalla kantakaupungilla.
Keskustelu yleiskaavasta jatkuu alkuvuodesta Laiturilla järjestettävissä tapahtumissa. Tapahtumat pidetään
19., 21., 26. ja 29. tammikuuta. Keskusteluun voi osallistua myös yleiskaava.fi-sivustolla. Sivuilta voi ladata
luonnoksen aineistot ja teemakartat sekä tilata yleiskaavan uutiskirjeen.
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee
yleiskaavan luonnosta vuodenvaihteessa. Yleiskaavan
luonnosta tarkennetaan lausuntojen ja mielipiteiden
pohjalta yleiskaavaehdotukseksi niin, että se on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä arviolta syksyllä 2015 ja kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa
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Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laituri
toimii Kampissa, vanhan linja-autoaseman rakennuksessa osoitteessa Narinkka 2. Laiturille on helppo tulla kaikista ilmansuunnista. Laituri on auki kuutena päivänä viikossa: maanantaista perjantaihin klo 10-19 sekä lauantaisin klo 12-16.
Kuva: Helsingin kaupunkisuuunnitteluvirasto, Teina Ryynänen
vuoden 2016 aikana. Ehdotukseen valmistellaan myös
toteutussuunnitelma, jossa esitetään järjestys ja aikataulu yleiskaavaa seuraavalle asemakaavoitukselle.
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Yhdistyksen
puheenjohtaja
vaihtuu
Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui vuodenvaihteessa. Virallinen puheenjohtajan käätyjen vaihto on luvassa tammikuun Mestari-illassa.

R

akennusmestari Ari Autio toimi yhdistyksen puheenjohtajana neljä vuotta ja sitä ennen yhdistyksen hallituksen
jäsenenä neljä vuotta. Lisäksi Ari on ollut keskusliitto RKL:n
puheenjohtaja vuoden 2014 alusta lähtien, joten häntä nähtäneen yhdistyksenkin tilaisuuksissa jatkossa sekä jäsenen
että liiton puheenjohtajan ominaisuudessa.
Syyskokouksen valitsema uusi puheenjohtaja, rakennusmestari Hannu Vehviläinen on ollut hallituksen jäsenenä
kolme vuotta.
Hannun ja hallituksen neljän uuden jäsenen Heikki Aution, Harri Holopaisen, Tommi Peuhkurin ja Tapio Päiväläisen
ajatuksia yhdistyksen tulevaisuudesta - ja muustakin - on
luvassa helmikuun jäsenlehdessä. - SS

Ari Autio (vas.) ja Hannu Vehviläinen "harjoittelivat" puheenjohtajan viestikapulan vaihtoa joulun alla puheenjohtajan glögitilaisuudessa.

Uusi järjestösihteeri aloitti marraskuussa
Helsingin yhdistyksen toimistossa on vielä hetken aikaa
kaksi järjestösihteeriä: Kirsi Takkinen ja Sanna Eronen.
Yhdistyksen toimistoa 22 vuotta hoitanut Kirsi jää eläkkeelle
helmikuun lopussa. Sanna aloitti työt marraskuun puolessavälissä.

"I

"Vaikka järjestösihteeri tekee töitä toimistossa yksin, työ ei ole yksinäistä. Puhelin ja
ovikello soivat; jäsenet ja luottamushenkilöt ovat aktiivisesti yhteydessä toimistoon",
marraskuussa yhdistyksen järjestösihteerinä
aloittanut Sanna Eronen toteaa.

nnostunut", Sanna kuvaa mielialaa tasan kuukauden kokemuksella joulukuussa. Työtehtävien
lisäksi sekä hallituksen jäsenet että
monet yhdistyksen jäsenistäkin
ovat jo ehtineet tulla tutuiksi.
Sanna on koulutukseltaan HSOsihteeri. Juuret ovat Savossa:
hän muutti Kuopiosta Helsinkiin
1990-luvun alussa opiskelemaan.
Sannan työura on ollut tähänkin
asti asiakaspalvelupainotteinen: ensin seitsemän vuotta matkapuhe-
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linyrityksessä sitten 15 vuotta suoramarkkinoinnin parissa.
Yhdistyksen järjestösihteeriyttä
Sanna pitää hyvänä jatkumona
asiakaspalvelutehtäville. "Tuote
vain vaihtuu", hän naurahtaa.
Entä rakentaminen, onko se tuttua? "Ei rakentaminen sinänsä,
mutta ei tämä hyppy ihan tuntemattomaankaan ollut. Kuopioaikana
olin näet töissä Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky:n
toimistossa", Sanna kertoo. - SS
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Viikinmäen maisemapylväs
on Vuoden teräsrakenne

Kahvila Birgitta Hernesaari
Hirsirakennus 2014

Teräsrakenneyhdistys TRY:n jakaman
Vuoden 2014 Teräsrakennepalkinnon voitti
Viikinmäen uusi maisemapylväs.

Uutta suomalaista hirsiarkkitehtuuria esille
tuovan Vuoden Hirsirakennus -kilpailun
voittaja on Helsingin eteläiseen kärkeen
viime kesäksi valmistunut hirsirakenteinen
Kahvila Birgitta Hernesaari.

U

usi maisemapylväs liittyy Viikinmäen sähköaseman
muutostöihin, joissa vanha avokytkinasema puretaan ja sen toiminnot siirretään sisätiloihin uudisrakennukseen. Sähköasemalle tulevan voimalinjan uuden
sähköaseman viereen rakennettu pylväs näkyy hyvin
Lahden moottoritielle ja kauas sen toiselle puolelle mm.
Koskelaan. Arkkitehtonisesti laadukkaalla pylväällä on
luotu maisemaan pirteä keltainen maamerkki, joka piristää koko seutukunnan ilmettä näyttävästi.
Tilaajana toimineen Helen Sähköverkko Oy:n ja pääsuunnittelijana toimineen Arkkitehtitoimisto Virkkunen &
Co Oy:n lisäksi työstä palkittiin maisemapylvään mitoituksen, rakenteen ja siihen liittyvän voimajohtojen siirron suunnitellut sekä asennustyöt tehnyt Eltel Networks
Oy sekä pylvään teräsosien valmistuksesta vastannut
HögforsSteka Oy Lievestuoreelta. Teräsosat on pintakäsitelty ensin kuumasinkitsemällä ja sitten pohja- ja
pintamaalilla ja lopuksi vielä lakalla. Näin on varmistettu
rakenteelle pitkä käyttöelinkaari.

”U

mpipuinen hirsi soveltuu säätä ja kosteudenvaihteluja kestävänä materiaalina rakennuksen käyttötarkoitukseen. Arkkitehtuurissa ja rakenteissa on käytetty onnistuneesti sekä perinteisiä että uusia, innovatiivisia ratkaisuja”, tuomaristo arvioi.
Kahvilan suunnittelusta vastannut arkkitehti SAFA
Minna Lukander Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli
Oy:sta kertoo, että vaikka hirsirakenne oli alun perin tilaajan toive, myös Tallin suunnittelutiimi inspiroitui urbaanissa ympäristössä harvemmin nähdystä materiaalista. Lämmin hirsi saa sopivaa kontrastia ulkoverhouksen mustasta hiilikuoresta. Paljas massiivipuu jätettiin
näkyviin rakennuksen sisäpuolelle.
Hirsitaloteollisuus HTT ry haluaa vuosittaisen kilpailun myötä nostaa esille suomalaisen hirsiarkkitehtuurin
onnistuneita ratkaisuja.

Vuoden 2014 Paalutustyömaa Espoossa
sältää mittavia pohjanvahvistustöitä, kadunrakennusta
sekä kuusi uutta siltaa. Kohde urakoidaan 11/2013 –
9/2015 välisenä aikana ja kustannukset ovat noin 25
miljoonaa euroa.
Vuoden 2014 Paalutustyömaan valintaan vaikuttivat
erityisesti paalutustöiden erinomainen organisointi ja
johtaminen sekä eri osapuolten välinen sujuva yhteistyö. Hankkeen pohjaolosuhteet ovat olleet erittäin haasteelliset. Myös Turunväylän vilkas ja nopea liikenne on
asettanut lisävaatimuksia toteutussuunnittelulle ja turvallisuuskäytännöille.
Kohteen paalumäärä on suuri: betonipaalua (useita erityyppejä eri varustuksilla) on yhteensä noin 52 kilometriä.

Vuoden 2014 Paalutustyömaaksi on valittu
Turvesolmun eritasoliittymä ja Turveradantietyömaa Espoossa Turunväylällä Kehä I:n ja
Kehä II:n välillä. Projektin tilaaja on Espoon
kaupunki, pääurakoitsija Lemminkäinen
Infra Oy, paalutusurakoitsija Junttapojat Oy
ja tb-paalutoimittaja Lujabetoni Oy.

R

akennusurakkaan kuuluu uusi eritasoliittymä siltoineen ja kolme kilometriä Turveradantietä. Hanke si-
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Matinkylän metrokeskus:

Kauppakeskuksen laajennus
ja liityntäliikenneterminaali
Espoon Matinkylään rakenteilla oleva metrokeskus on iso,
monenlaista rakentamista sisältävä hanke: NCC Property
Development ja Citycon kehittävät ja toteuttavat kauppakeskus Iso Omenan laajennuksen ja sen alle sijoittuvan
liityntäliikenteen bussiterminaalin paikoitustiloineen.

Matinkylän metrokeskustyömaa maaliskuun alussa ja joulukuun alussa 2014.
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M

atinkylän asuin-, toimisto- ja
liikerakentamista on vauhdittanut Länsimetro, jonka ensimmäisen
vaiheen päätepiste tulee juuri Matinkylään. Laajentunut kauppakeskus avataan kokonaisuudessaan
keväällä 2016, metroasemaan ja
bussiterminaaliin liittyvät osat valmistuvat jo loppuvuodesta 2015.
Vuonna 2001 avatun Iso Omenan vuokrattava liikepinta-ala kasvaa uudistus- ja laajennushankkeessa nykyisestä noin 50 000 neliömetristä yli 75 000 neliömetriin.
Länsimetron ensimmäisen vaiheen
pääteasema, liityntäliikenteen linjaautoterminaali ja liityntäpysäköintitaso sijoittuvat kauppakeskuksen
alapuolelle. Niistä kaikista tulee
suora yhteys kauppakeskukseen.
Investointi on yhteensä 430 miljoonaa euroa: Kauppakeskuksen
laajennus kaikki vaiheet mukaan
lukien noin 250 m€, kauppakeskuksen yhteyteen rakennettavat asunnot 30 m€, Länsimetron osuus yhteisestä urakasta eli bussiterminaali
ja liityntäpysäköinti 30 m€, Länsimetro, Matinkylän asema ja vastaava rataosuus 120m€.
Espoon kaupunki järjesti vuonna
2008 hankkeesta ideakilpailun, jonka voittivat Citycon ja NCC PD.
Rakennusluvan hanke sai huhtikuussa 2013, rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2013.
NCC Rakennus Oy:n projektinjohtourakka sisältää myös suunnittelun. Arkkitehtisuunnittelu on Arkkitehtitoimisto HKP Oy:n ja rakennesuunnittelu Sweco Oy:n (Finnmap Consulting Oy) käsialaa. Projektin tilaajat ovat Citycon ja NCC
PD, jotka vastaavat kauppakeskuksen rakennuttamisesta ja Länsimetro Oy, joka vastaa liityntäpysäköin-
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nin sekä bussiterminaalin rakennuttamisesta.
Ison hankkeen tilavuus on 437 000 m3,
lattiapinta-alaa on 84 600 brm2. Louhintoja on tehty 120 000 m3, valmisbetonia kuluu 32 000 m3, betoniraudoitteita 3 500 tonnia, jälkijännityskaapelia
320 km, kantavia teräsrunkorakenteita
2500 tonnia.

Alimmat kerrokset jännitettyjä
betonirakenteita
Alimmat kerrokset joukkoliikenneterminaalin kattoon asti ovat jälkijännitettyä paikalla valettua palkkilaattarakennetta. Se mahdollistaa
pitkät jännevälit ja on rakenteena
vesitiivis.
Betonirakenteiden käyttöikävaatimus on 100 vuotta. Bussiterminaalin pilarit ovat korkealujuusbetonia, K60:tä. Betonin halkeiluun - siis
halkeilemattomuuteen - on panostettu sekä rakenneratkaisuilla että
työn toteutuksessa.
Liiketilakerrokset ovat teräsliittorunkorakenteita ontelolaattatasoilla:
hitsatut wq-palkit ja liittopilarit. Ra-
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Metrokeskus rakennetaan neljässä lohkossa, A-lohko sisältä 25.000 m2 uutta liiketilaa
neljässä kerroksessa, 670 uutta parkkipaikkaa, 16-kerroksisen asuinrakennuksen, jossa on
yhteensä 79 asuntoa, bussiterminaalin sekä liityntäpysäköinnin 360 autopaikkaa.
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Matinkylän metroasemalta
on suora yhteys kauppakeskukseen.

Koko Metrokeskus-hanke
on mallinnettu.

Liiketilakerrokset ovat teräsliittorunkorakenteita ontelolaattatasoilla:
hitsatut wq-palkit ja liittopilarit.

kenneratkaisua puolsi mm. keveys,
pitkät jännevälit, muuntojousto ja
talotekniikan kohtuullisen vapaa sijoittelu.
Rungon pilarijako määräytyy
kellarikerrosten perusteella: autopaikoitus edellyttää väljää parkkiruutujen väliin sijoittuvaa pilarijakoa, bussiterminaali puolestaan linja-autoliikenteelle toimivaa ja turvallista jakoa. Moduulijaoksi valikoitui
10,4 x 15,6 metriä. Yläkerroksissa
pilarijako voisi käytettävyyden kannalta olla tiheämpikin.
Rakennuksen runko on jaettu
neljään liikuntasaumalohkoon, joista jokainen lohko on tuettu itsenäisesti jäykistävillä rakenteilla. Tyypillisiä jäykistäviä rakenteita ovat kallioon ankkuroidut porras- ja hissikuilut. Rakenteiden suunnittelussa on
otettu huomioon ”jatkuvan sortuman” -kuormitustapaus. Mikäli mikä tahansa pilari menettää kantavuutensa, rakenne ei sorru kuin

korkeintaan paikallisesti.
Alimmat kerrokset sijaitsevat reilusti meren pinnan ja pohjaveden
pinnan alapuolella. Kallio on tarpeen mukaan tiivistetty injektoimalla, jotta vesi ei tule kellariin. Niiltä
osin, kun kallio ei nouse riittävän
korkealla, vedenpitävyys on varmis-
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tettu. Osassa rakennusta kellarin
seiniin kohdistuvat maanpainekuormat poistettiin sulkulaattatekniikalla. Siinä yläosa tukitaan laatalla, joka pitää täyttömaat ylhäällä eikä
kallion ja seinän väliin tule painetta
aiheuttavaa täyttöä.
Sirkka Saarinen
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN

STIPENDIMATKA
ANDALUSIAAN 9.–19.4.2015
Rakennusmestarien Säätiö julistaa jälleen haettavaksi
24 stipendiä Espanjan Andalusian kiertomatkalle
9.–19.4.2015
Matkalla tutustutaan kiehtovaan Andalusian historiaan, kulttuuriin ja nykypäivään.
Matkan alustava reitti on Malaga–Granada–
Cordoba–Sevilla–Jerez de la Frontera–
Gibraltar–Ronda.

velvollinen ilmoittamaan verottajalle kaikki
myöntämänsä yli 1.000 €:n suuruiset stipendit.
Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen
hoitavat omat kulunsa kotoaan HelsinkiVantaan lentokentälle ja takaisin mahdollisine välimajoituksineen.

Lähtö Helsingistä torstai-iltana 9.4.2015
klo 20.20 ja paluu Helsinkiin varhain sunnuntaiaamuna 19.4.2015 klo 6.30.

Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendien saajien eikä seuralaisten matkavakuutuksia. RKL:n vuosimaksun maksaneilla
on turvanaan liiton matkavakuutus.

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.

Hakijalta edellytetään kiertomatkalle soveltuvuutta sekä kohtuullista fyysistä ja
henkistä kuntoa.

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

Hakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon perjantaihin 16.1.2015 klo 16.00
mennessä joko postitse, sähköpostitse
tai säätiön kotisivujen kautta.

Stipendimatkaan sisältyy ohjelman mukaiset lennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden hengen huoneissa,
puolihoito, retket ja kiertokäynnit sisäänpääsyineen, juomarahat ja palvelupalkkiot
yms. sekä suomalaisen oppaan palvelut.
Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen, joka omalla kustannuksellaan (paikkoja rajoitetusti, joten hakemuksessa tulee olla maininta asiasta).

Kaisa Aho
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51 - 53 A
00100 HELSINKI
kuoreen merkintä "Andalusia 2015"
tai
kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fi
tai
www.rakennusmestariensaatio.fi

Stipendin arvo on 2.380 € ja yhden hengen
huoneen lisämaksu on 590 €. Säätiö on

Kaisa Aho p. 09 - 612 0870 vastaa myös
puhelimitse mahdollisiin kysymyksiin.
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HSY julkaisi rakentamisohjeistuksen

Betoni kiertää purkurakenteesta
rakennusmateriaaliksi
Betonimurske sopii ja sitä on käytetty jo pitkään maarakentamiseen, esimerkiksi tien- ja
kadunrakentamisessa sekä pysäköinti- ja varastoalueiden rakenteissa. Helsingin seudun
ympäristöpalvelut HSY:n julkaisi lokakuussa rakentamisohjeistuksen, joka helpottaa ja
selkeyttää betonimurskeen hyödyntämistä pääkaupunkiseudulla.

T

uore HSY-ohjeistus tehtiin pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä, konsulttina työssä oli Ramboll Finland Oy. Paraikaa sekä Helsinki, Espoo että Vantaa päivittävät
omia ohjeistuksiaan HSY-käyttöohjeen pohjalta.
HSY koulutti omaa väkeään aiheesta jo kesällä ja Espoo puolestaan lokakuussa. Myös Vantaalla ja
Helsingissä on koulutustapahtumat
tulossa.

Betonimursketta jo
1990-luvulta lähtien
”Erittäin myönteinen asia”, Rudus
Oy:n kierrätysyksikön tuotepäällikkö Jani Pieksemä kommentoi tuoretta HSY-ohjeistusta. Hän tietää
mistä puhuu, sillä Ruduksessa betoni- ja tiilimurskeen kierrätys aloitettiin jo 1990-luvulla. Rudus murskaa vuosittain noin puoli miljoonaa
tonnia betoni- ja tiilijätettä, josta se
tekee Betoroc-mursketta.
Julkisella puolella juuri ohjeis-

tuksen puute on usein jarruttanut
betonimurskeen käyttöä. Kun ei ole
ollut yhtenäisiä ohjeita, on ollut helpompi kieltää tuotteen käyttö kokonaan, vaikka materiaali on ollut
infrarakentamisen normeissa jo pitkään. Selkeiden ohjeiden ansiosta
betonimurske voidaan nyt esimerkiksi julkisten hankkeiden kilpailutuksissa sallia yhdeksi vaihtoehdoksi, kun kohde on käyttöohjeiden
ehtojen mukaisesti betonimurskeen
käyttöön sopiva.
”Konkreettinen esimerkki on Ke-

Vastaanottopisteessä purkujäte esipaloitellaan ja murskataan 0-45 mm
ja 0-90 mm kokoluokkiin. Murskeesta erotellaan kierrätykseen toimitettavat teräkset magneetin avulla. Kuva Rudus Oy
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hä I:llä sijaitseva Liikenneviraston ja
Helsingin kaupungin parhaillaan rakennuttama Kivikon eritasoliittymä,
jonne Rudus toimittaa yli 70 000
tonnia betonimursketta. Toimituksemme alkoivat marraskuun alussa”, Pieksemä kertoo.

Katujen, teiden ja kenttien
jakaviin ja kantaviin kerroksiin
Jani Pieksemä muistuttaa, että todellisesta kierrätyksestä voidaan
puhua vasta sitten, kun materiaali
on uusiokäytössä, ei vain viety pois
kierrätettäväksi.
CE-merkityn Betoroc-murskeen
käyttöalue on Pieksemän mukaan
laaja: ”Määrällisesti eniten sitä käytetään katujen ja teiden rakennekerroksissa, myös pysäköinti- ja varastoalueet ovat isoja kohteita. Mursketta käytetään jonkin verran myös
kantavuutta vaativissa täytöissä
sekä penkereissä”, hän listaa.

Hiilidioksidinielu
Hyvä apu HSY-ohjeistusta laadittaessa oli Taavi Dettenbomin diplomityö, jossa hän selvitti 13 - 15 vuotta
käytössä olleiden betonimurskekohteiden pitkäaikaiskestävyyttä.
Mittaukset osoittivat kantavuuden
olevan 15 - 25 % suuremmat kuin
tavallisella kiviaineksilla rakennettujen kohteiden. Betonimurskeen lujittuminen perustuu sitoutumattoman
sementin murskauksessa syntyvien
reaktiopintojen sitoutumiseen.
Betonimurskeen käyttöä on em-

Betonimurskeen suurimmat käyttökohteet
ovat tiet ja kadut sekä pysäköinti- ja varastoalueet. Mursketta voidaan käyttää kaikissa
alus- ja päällysrakenteen kerroksissa, pengertäytteestä ja suodatinkerroksesta kantavaan kerrokseen saakka. Kuva Rudus Oy
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Virastotalon purusta 14 000 tonnia
puhdasta betonijätettä
Valtaosan Betorocin raaka-aineesta Rudus saa purkutyömailta. Loppuosa tulee betoniteollisuudesta ja pieni osa uudisrakentamisesta.
Purku-urakoitsija toimittaa
murskattavan lajitellun aineksen
vastaanottopisteeseen, jossa se
esipaloitellaan ja murskataan.
Teräkset erotellaan ja toimitetaan kierrätykseen. Mahdolliset
epäpuhtaudet poistetaan ja
murske seulotaan haluttuun
Espoon puretun virastotalon betonirafraktioon.
kenteet kierrätettiin kadunrakentamiTavallista isompi purkukohde
seen, jossa ne korvasivat yli kilometrin
matkalla tarvittavat neitseelliset kiviaiEspoon virastotalo, joka puretnekset. Kuva Helsingin Talosiirto
tiin loppuvuodesta 2013. Puhdasta betonijätettä kertyi 14 000
tonnia. Se käsiteltiin Ruduksen Espoon Ämmässuolla olevassa kierrätyspisteessä.
Jätteestä valmistettiin Betoroc-mursketta, joka on hyödynnetty
katu- ja tierakenteissa. Sillä pystyttiin korvaamaan katurakenteissa
käytettäviä neitseellisiä kiviaineksia yli kilometrin matkalla.

mitty myös sen takia, että kohteen
aukikaivamisen on epäilty olevan
vaikeaa. HSY-ohjeistusta varten
tehtiin myös aukikaivamiskokeita,
joiden avulla epäilyjä kumottiin ja
tulokset huomioitiin ohjeistuksessa.
Pieksemä avaa betonimurskeen
paremman kantavuuden syitä ja siitä saatua etua: ”Murske on luonnonkiveä edullisempaa ja lisäksi sitä tarvitaan ohuemmat rakennekerrokset. Ympäristö kiittää paitsi
luonnonvarojen säästymisenä myös
päästöjen osalta: betonimurskeen
hiilijalanjälki on näet negatiivinen.”
”Betonin karbonatisoituessa hiilidioksidi sitoutuu, siis palaa takaisin
tuotteeseen. Kun betoni murskataan, sen pinta-ala moninkertaistuu
ja karbonatisoituminen kiihtyy. 30
vuotta tien rakennekerroksessa ollut
betoni on saavuttanut 66 % sementin karbonatisoitumispotentiaalista”,
Pieksemä näyttää Bionova Consultingin tekemän Betoroc-murskeen
ympäristöselosteen lukuja.
Ympäristöselosteen laskelmassa on otettu huomioon myös murs-

keen kuljetuksen aiheuttama hiilidioksidipäästö. Se on kuitenkin vain
kymmenisen prosenttia prosessissa
sitoutuvasta hiilidioksidimäärästä.

Ilmoitus alueelliselle
ympäristökeskukselle
Betonimurskeen käytöstä on tehtävä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle. Käyttö pohjavesialueella ja rakennusten alapuolisissa
täytöissä vaatii ympäristöluvan.
Mursketta ei myöskään saa jättää
päällystämättömäksi. Se on peitettävä joko vähintään 10 cm luonnonkiviaineskerroksella tai päällystettävä esimerkiksi asfaltilla.
Työteknisesti betonimurske ei
juuri eroa luonnonkiviaineksesta.
Asfaltoinninkin voi tehdä ja on monessa kohteessa tehtykin suoraan
murskeen päälle. Usein asfalttiurakoitsija kuitenkin haluaa alustaksi
ohuen kiviaineskerroksien pienemmästä raekoosta johtuen.
Sirkka Saarinen
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Digijärjestelmäkameran käyttö
manuaaliasetuksilla -kamerakurssi
Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää yhdessä HeRIA ry:n kanssa
Digijärjestelmäkameran käyttö manuaaliasetuksilla -kamerakurssin 17.-18.1.2015 viikonloppuna.
Kurssilla käydään läpi digijärjestelmäkameran käytön
perusperiaatteet, pääpaino on manuaalivalotuksen
opettelussa ja ymmärtämisessä. Kurssin tavoitteena on
antaa valmiudet ottaa ilmaisuvoimaisempia ja teknisesti parempia kuvia sekä oppia käyttämään omaa järjestelmäkameraa. Kurssia käydäkseen ei tarvitse aiempaa
tietoa kameratekniikasta, oma kiinnostus ja innostus
riittää. Tunneille tarvitaan oma kamera, muistikortti, täysi akku sekä muistiinpanovälineet.

dessä Anna-Riitalle. Kurssille mahtuu 14 henkeä eli sen
verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan. Paikkoja
on varattu puolet KUPE:lle ja puolet HeRIA:n jäsenille.
Kurssin hinta HRMY KUPE:n jäsenille on 50 euroa.
Kurssin hinta on maksettava 7.1.2015 mennessä KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003 66. Odota ennen maksua että Anna-Riitta vahvistaa kurssipaikkasi.
Kurssi pidetään klo 9-17 kumpanakin päivänä ja lounastauko on klo 12-13. Kurssi pidetään HRMY:n toimistolla Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs. Kurssin opettajana
toimii Paula Virta.

Ilmoittautumiset viimeistään 7.1.2015 KUPE:n sihteerille Anna-Riitta Kalliselle ensisijaisesti sähköpostilla
anna-riitta.kallinen@gravicon.fi tai p. 040-770 9799.
Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhtey-

Maaliskuussa koko perheen musiikkiseikkailu:
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Sunnuntaina 15.3.2015, klo 15.3

Helsingin Kaupunginteatteri,
Suuri näyttämö, Ensi linja 2

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 10 €, lapsi (alle 17-v.) 15 €, avec 47 €
Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle info@hrmy.fi tai (09) 646 343 ja lippujen maksu 12.2.2015 mennessä
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11.
- Liput lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä maksaneille.
Mukaan mahtuu 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta!

Kaupunginteatterin suuren näyttämön pistää vinksin
vonksin kaikkien tuntema Peppi Pitkätossu 15. tammikuuta alkaen. Kun maailman vahvin tyttö, Peppi Pitkätossu, eräänä päivänä muuttaa hevosineen ja apinoineen hylättyyn taloon, koko kylä menee sekaisin.
Astrid Lindgrenin rakastettu tarina tuodaan näyttämölle Staffan Götestamin dramatisoimana, Georg

Riedelin säveltämänä ja Liisa Ryömän suomentamana.
Koko perheen musiikkiseikkailun ohjaa Milko Lehto, ja
kapellimestarina toimii Markku Luuppala. Nimiroolissa roolissa vuorottelevat Anna-Riikka Rajanen ja
Maija Koivisto. Pepin ajaton anarkia pääsee oikeuksiinsa lavastaja Markus Tsokkisen, pukusuunnittelija
Riitta Röpelisen ja koreografi Jyrki Karttusen yllättävässä visuaalisessa toteutuksessa.
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Edvard Munch –
Elämän tanssi

YHDISTYS tiedottaa
HALLITUKSEN
YHTEYSTIEDOT
2015

-näyttelyyn tutustuminen
Didrichsenin
taidemuseossa

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

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja
perinnekerho järjestää opastetun taidenäyttely käynnin Didrichsenin taidemuseoon
Edvard Munch – Elämän tanssi -näyttelyyn
14.1.2015.

Heikki Autio, 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi
Reino Holappa, 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

Didrichsenin taidemuseon Edvard Munch – Elämän
tanssi -näyttely tuo Munchin Suomeen 15 vuoden tauon jälkeen. Näyttelyn ekspressiivinen kuvamaailma
kertoo Munchin ”elämän tanssista” - kokemuksista ja
inhimillisistä vastoinkäymisistä, jotka puhuttelevat
myös nykykatsojia.

Harri Holopainen, 050-309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com
Niilo Hämäläinen, 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi

HUOM! Munchin teoksiin liittyvien turvamääräysten
vuoksi näyttelykäynnin yhteydessä suoritetaan turvatarkastus. Näyttelytiloihin sopimattomat esineet pyydetään jättämään sisäänkäynnin lähellä sijaitseviin lukollisiin lokeroihin tai narikkaan. Säilytystilojen rajallisuudesta johtuen pyydetään kuitenkin välttämään ylimääräistä tavaraa ja mahdollisuuksien mukaan jättämään
isommat kantamukset esimerkiksi autoon. Näyttelytilaan ei saa viedä A4-kokoa isompaa laukkua. Kannattaa varautua turvatarkastukseen, joka on lainaajatahon
vaatimus: kaikkien pitää kulkea metallitunnistusporttien
läpi. Näyttelytilaan ei saa viedä teräviä metalliesineitä,
mitään syötävää, juotavaa eikä muita nesteitä.

Rami Järvinen, 050-563 9134
rami.jarvinen@lemminkainen.com
Kari Mikonsaari, 050-367 3110
kari.mikonsaari@jmoy.fi
Tommi Peuhkuri, 0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com
Tapio Päiväläinen, 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi

Ilmoittautumiset viimeistään 7.1.2015 KUPE:n puheenjohtajalle Heikki Autiolle ensisijaisesti sähköpostilla heikki.autio@kolumbus.fi tai p. 050-5727491. Muista
jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä
Heikille. Opastuksen vuoksi osallistujamäärä on rajattu
25 henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan.

Martti Saarinen, 050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi
Timo Saarikko, 0400-356 818
Timoksaarikko@gmail.com
Jari Tiimonen, 040-759 4339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi

Tavataan keskiviikkona 14.1. klo 18.15 Didrichsenin
taidemuseossa osoitteessa Kuusilahdenkuja 1, 00340
Helsinki. Näyttelykäynti maksaa 6 euroa HRMY:n jäsenille, puolison lipun hinta on 8 euroa. Näyttelykäynnin
hinta on maksettava 7.1.2015 mennessä KUPEn tilille
FI08 1010 3006 1003 66.
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YHDISTYS tiedottaa
UUSIA JÄSENIÄ
Jukka Rudolf Petersohn
Jouni Tapio Oravisjärvi
Sami Juhani Ilonen
Mikko Johannes Kettunen

Rakennusmestarien
rouvat

VUOSIKOKOUS

Tervetuloa!

15.1.2015 klo 18.00

Rakennusmestariveteraanit

Rakennusmestarien talolla,
yhdistyksen toimistolla.

KEVÄTVUOSIKOKOUS

Käsittelemme sääntöjen määräämät
asiat.

26.1.2015 klo 13.00

Tervetuloa!
Johtokunta

Yhdistyksen toimistolla
Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
Tervetuloa!
Hallitus

Hiihto- ja
yleisurheilujaosto

VUOSIKOKOUS

Rakennusmestariklubi ry

14.1.2015 klo 18.00

Sääntömääräinen

Pirkkolan uimahalli, Pirkkolan metsätie 6

VUOSIKOKOUS

Vuosikokousasiat
Jaetaan pistekilpailun ja
yleisurheilun palkinnot

pidetään

tiistaina 27.1.2015 klo 18.30

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

yhdistyksen kokoustiloissa (6. krs)
Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki

* * * *

Urheilutoimikunta

VUOSIKOKOUS

Kokouksessa käsitellään
sääntöjen mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen
nautitaan perinteiset
pitsireunaiset letut.

19.1.2015 klo 18.00

Tervetuloa!
Hallitus

Vuosikokousasiat
Valitaan mestariurheilija 2014

Pirkkolan uimahalli, Pirkkolan metsätie 6
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RAKENNUSMESTARIVETERAANIT
RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

Tammikuu 26.1.2015 klo 13.00
Veteraanikerhon kevätvuosikokous
yhdistyksen toimistolla.

HELMIKUUN ILTA

Helmikuu 23.2.2015 klo 13.00
Liikuntapäivä ja kuukausikokous.
Paikka avoin.

12.2.2015
Yhdistyksen toimistolla klo 18.00

Maaliskuu 23.3.2015 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen toimistolla.

Tervetuloa joukolla mukaan!
Ohjelmatoimikunta

Huhtikuu 27.4.2015 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen toimistolla.
Toukokuu 18.5.2015 klo 13.00
Kevätkauden päätöstilaisuus ja
kuukausikokous Kallioniemessä.

* * * *

TEATTERIA TARJOLLA
esitys ”HAVANNAN KUU”

VETERAANIKERHONHALLITUS
Yhteystiedot vuonna 2015

La 28.2.2015 klo 13.00
(kesto n. 2 h väliajan kanssa)

Puheenjohtaja Pentti Paavola
0400-933 003, paavolapentti@gmail.com

Hämeenlinnan Teatteri,
osoite: Keinusaarentie 5.

Sihteeri Leila Nieminen
050-431 2580, niemisenleila@gmail.com

Sitovat ilmoittautumiset
7.2.2015 mennessä maksamalla
25 € /Rouva ja 55 € /seuralainen
Rouvien tilille:FI59 1323 3000 1012 48.
Teatterin jälkeen ruokailu (paikka avoin).
Ruokailun ja matkat jokainen kustantaa
itse.

Heikki Autio
050-5727 491, heikki.autio@kolumbus.fi
Eino Menlös
045-6781 933, eino.menlos@luukku.com
Timo Saarikko, timoksaarikko@gmail.com
0400-356 818
Martti Saarinen, martti.e.saarinen@elisanet.fi
050-5580 639

Lisätietoja
Aune Korkeamäki p. 050 309 5263.

Matti Vuorensola, matti.vuorensola@elisanet.fi
050-5168 142

* * * *

MAALISKUUN ILTA

Kerhotila kolmoskerrokseen

12.3.2015

Rakennusmestarien talon kolmanteen kerrokseen on
loppuvuonna remontoitu kerhotila, joka on tarkoitettu
yhdistyksen alaosastojen sekä jäsenten käyttöön. Tila
otetaan käyttöön tammikuun 2015 loppupuolella.

klo 18.00 Yhdistyksen toimistolla
Vieraaksemme saapuu näyttelijä
Juhani Lehtonen.

Tilan varauslomake laitetaan yhdistyksen kotisivuille
nettiin. Avaimen noutaa ja palauttaa vastuullinen henkilö yhdistyksen toimistolle. Tilaisuuksissa on oltava aina
vastuullinen yhdistyksen varsinainen jäsen paikalla. Tilasta on poistuttava klo 24.00 mennessä.

Tervetuloa viihtymään toivottaa
A-K -ryhmäläiset!
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URHEILU

MAILAPELIJAOS/TENNIS
tiedottaa

YHDISTYKSEN
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT 2015

Sisäpelikausi jatkuu huhtikuun loppuun.
Pelaamme edelleen pääkaupunkiseudun halleilla.

Paloheinän maastossa

Tule kokeilemaan, voit löytää uuden harrastuksen.
Ota yhteys harjoitusten vetäjiin.

Perinteinen hiihtotapa 17.2 klo 18.30
Vapaa hiihtotapa 3.3. klo 18.30

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

Kilpailun ajankohta varmistuu sen jälkeen kun liikuntavirasto on myöntänyt kilpailuluvan. Ulkoilumaja on vielä remontissa ja alueella
on vielä runsaasti rakennustöitä.
Tarkempi kilpailukutsu julkaistaan
seuraavassa jäsenlehdessä.

PISTEKILPAILU 2014

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

Pistekilpailussa on huomioitu hiihdon, yleisurheilun,
maastojuoksun sijoitukset yhdistyksen ja RKL:n
mestaruuskilpailuissa.

LASKETTELUJAOS

Hiihto- ja yleisurheilujaoston pistekilpailun tulokset
vuodelta 2014.

HIMOKSELLE 23.–25.1.2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Majoitus (Himoslakka A:ssa ja B:ssä) ja laskettelulippu yhdistyksen jäsenelle ilmainen. Kuljetuksen
jokainen järjestää ja maksaa itse.
Ilmoittautuminen 15.1.2015 mennessä
Timo Arrasvuorelle puh. 040-4659 190
tai timo.arrasvuori@gmail.com

Raimo Hartonen
Jaakko Virtanen
Veikko Luode
Voitto Torniainen
Esko Paukkonen
Ilkka Wastimo
Paavo Tomminen
Kai Juurtela		

33 pist.
25
18
16
14
11
9
6

NUORTEN KERHO
Yhdistyksen Nuorten kerho kävi marraskuussa mikroautoilemassa Koskelan karting-radalla. Osallistujia
oli yhteensä 23.
Palkintosijat:
1. Erno Davidson
2. Jesse Suominen
3. Markku Skants

Nuorten Kerhon tulevia tapahtumia
• Helmikuussa 2015 Rakennusmestareiden Club-tilojen avajaiset Fredalla + pientä tarjoilua
• Myöhemmin keväällä perinteinen värikuulasota ja saunailta
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Hallituksen toimintaohjeet koskien
alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella
järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia
HRMY:n alaosastojen järjestämien matkojen, retkien ja
muiden tilaisuuksien yhteydessä noudatetaan seuraavia ohjeita:

sen päätöksellä jäsenmaksusta vapautetut. Avec´t ja
muut, jotka eivät ole HRMY:n jäseniä, maksavat aina
täyden hinnan.

Ilmoittelu ja ilmoittautuminen

Osallistumismaksuja määriteltäessä on kustannuksia
laskettaessa huomioitava kaikki matkan aikana esille
tulevat kustannukset, esim. tarjoilut jne. jotka koskevat
koko ryhmää, ja jotka on tarkoitus osittain kattaa
HRMY:n tuella.

Alaosastot huolehtivat itse ilmoitusten laadinnasta ja ilmoittautumisten keräämisestä.
Jokaisesta HRMY:n tuella järjestettävästä tilaisuudesta
on hyvissä ajoin ilmoitettava yhdistyksen virallisiksi valituissa tiedotuskanavissa.
Alaosastot huolehtivat itse ilmoitusten laadinnasta, sekä määräaikaan mennessä yhdistyksen toimistoon toimittamisesta.
Alaosastot huolehtivat itse ilmoittautumisten keräämisestä.
Ilmoittautumisaika alkaa kyseisen ilmoituksen julkaisupäivästä.
Ilmoittautumien tapahtuu ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaan. Yhdistyksen toimiston työllistämistä tilaisuuksien järjestämiseksi tulee välttää.
Ennakkoilmoittautumisen jälkeen ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla ilmoituksen ohjeiden mukaan siinä mainittu ilmoittautumis-/osallistumismaksu. Mikäli
koko matkan/retken/ tilaisuuden jäljempänä tapahtuman, jäsenen maksettavaksi jäävä osallistumismaksun
osuus on alle 100€, peritään se tässä yhteydessä kokonaisuudessaan. Mikäli hinta on 100€ tai enemmän, voi
alaosasto harkita sen jakamista ilmoittautumis- ja loppuosaan, jolloin ilmoittautumismaksun tulee kuitenkin
olla väh. 50 €

Osallistujat
HRMY:n tukemiin tapahtumiin osallistuvat valitaan seuraavien kriteerien mukaan:
Ilmoittautumisen vahvistusjärjestys (maksujen saapuminen pankkitilille) ratkaisee, mikäli osallistujien määrä
on rajoitettu.

HRMY:n myöntämä tukiosuus
Mikäli järjestettävään tapahtumaan käytetään HRMY:n
rahallista tukea, on huomioitava:
Tukea myönnetään vain HRMY:n jäsenmaksunsa maksaneen jäsenen osallistumiseen mukaan lukien hallituk-
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HRMY:n tapahtumaan myöntämä tukiosuus on max.
50% em. tavalla määritellyistä matkakustannuksista,
kuitenkin enintään 100 €/jäsen.
HRMY:n myöntämä tukiosuus on kaikille ko. tapahtumaan osallistuvalle saman kokoinen. Erikoismaksut ,
kuten esim. 1-hengen huoneen lisät, valittua kalliimmat
hytti-/huoneveloitukset jne. tulee jokaisen maksaa täysimääräisenä lisähintana.
Mikäli kyseessä on matka, jonka hinta perustuu majoittumiseen 2-hengen huoneessa, niiden tapausten varalle, joissa ilmoittautumisten määrä muodostuu parittomaksi, tulee hinnoittelussa varata kerättäväksi kaksi (2)
1h-huonelisän verran ylimääräistä (sekä mies- että
naispaikkaa varten). Ilmoittautumisten yhteydessä kukaan ei voi varata etukäteen ko. paikkoja, vaan paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ilmoittautuneiden määrä esim. peruutuksen vuoksi muodostuu
myöhemmin parilliseksi, peruutetaan 1h-huonevaraus.
Mikäli tapahtuman järjestäjä myöntää esim. ryhmän
kokoon perustuvana lisäalennuksena ilmaispaikan, voi
alaosaston hallitus myöntää tapahtuman järjestelyistä
vastanneelle jäsenelleen korvaukseksi suoritetusta
työstä joko alennusta omavastuuosuuteen, tai vapauttaa hänet siitä kokonaan. Em. erikoismaksut eivät kuitenkaan sisälly tähän korvaukseen.

Peruutukset
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan, 20€ tai sitä pienempiä ilmoittautumis-/ osallistumismaksuja ei palauteta.
Osallistumisen peruuttamiseen liittyvät ehdot on aina
mainittava ilmoituksessa.
Yhdistyksen hallitus voi tehdä ohjeisiin muutoksia, tai
myöntää niihin poikkeuslupia.

11.12.2014 12:39:24

HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa 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 koko
vierailijoiden paikallaoloajan.
Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343.
Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos.
Siellä on myös lyhyt esittely kohteista.

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

Kuvat: Tapani Mäkipää

- viikot 1-7:
350 €/viikko
- viikot 8-10
(koulujen hiihtolomaviikot):
450 €/viikko
- viikot 11-14:
350 €/viikko
- viikko 15 (Pääsiäinen):
450 €/viikko
- viikot 16-48:
200 €/viikko
- viikot 49-52
(Itsenäisyyspäivä joulunalusviikot):
350 €/viikko
- viikko 53 (Joulu):
450 €/viikko
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Varausmaksut 2015:
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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 kulttuuria, 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. Verovapaus edellyttää, että
setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa lasten tai
muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö

Liikunta- ja kulttuurisetelit tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus puh. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta - ei siis käteismaksua. Maksu Helsingin
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen nimi ja
maksettujen setelien määrä.
Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fedrikinkatu 51-53 A, 6. krs.

1/2015 hrmy
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Tapahtumakalenteri 2015
Tammikuu
12.1. Tammikuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
14.1. Hiihto- ja yleisurheilujaosto, Vuosikokous,
		 Pirkkolan uimahalli, klo 18.00
14.1. Edward Munch, Elämän tanssi -näyttely,
		 KUPE, Didrichsenin taidemuseo,
		 klo 18.15
15.1. Rakennusmestarien rouvat, Vuosikokous,
		 yhdistyksen toimisto, klo 18.00
17.-18.1. Kamerakurssi, KUPE ja HeRIA,
		 yhdistyksen toimisto, klo 9-17
19.1. Urheilutoimikunta, Vuosikokous,
		 Pirkkolan uimahalli, klo 18.00
23.-25.1. Laskettelujaos Himoksella
26.1. Rakennusmestariveteraanit, Kevätvuosi		 kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00
27.1. Rakennusmestariklubi, Vuosikokous,
		 yhdistyksen toimisto, klo 18.30
Helmikuu
9.2. Helmikuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
12.2. Rakennusmestarien Rouvat, ohjelma		 toimikunnan ilta, yhdistyksen toimisto,
		 klo 18.00
17.2. Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut,
		 perinteinen hiihtotapa, Paloheinä,
		 klo 18.30
23.2. Rakennusmestariveteraanit,
		 Liikuntapäivä ja kuukausikokous
28.2. Rakennusmestarien Rouvat,
		 Hämeenlinnan teatteri, klo 13.00
Maaliskuu
3.3. Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut,
		 vapaa hiihtotapa, Paloheinä, klo 18.30
9.3. Maaliskuun mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
12.3. Rakennusmestarien Rouvat, maaliskuun
		 ilta, yhdistyksen toimisto, klo 18.00
15.3. Perhetapahtuma: Peppi Pitkätossu,
		 Helsingin Kaupunginteatteri, klo 15.30
20.-22.3. Laskettelujaos Tahkolla
23.3. Rakennusmestariveteraanit, kuukausi		 kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00
Huhtikuu
13.4. Yhdistyksen Kevätkokous,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
13.4. Huhtikuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo,
		 heti Kevätkokouksen jälkeen
27.4. Rakennusmestariveteraanit, kuukausi		 kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00
Toukokuu
11.5. Toukokuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
18.5. Rakennusmestariveteraanit, kevätkauden
		 päätöstilaisuus ja kuukausikokous,
		 Kallioniemi, klo 13.00
Täydennykset tapahtumakalenteriin:
info@hrmy.fi ja/tai sirkka.saarinen@pp3.inet.fi
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Yhdyshenkilöt 2015
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063,
h.ahokanto@gmail.com
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånas 0400-839 614, lars.anas@elisanet.fi
RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, rantahiukka@gmail.com
RMK-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070,
http://hrmv.wordpress.com/
AMPUJAT
Esa Säntti 044-349 1491, esa.santti@gmail.com
GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800,
raimo.k.kostiainen@gmail.com
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521,
rharton1@welho.com
KALAKERHO
Reino Holappa 040-532 2272,
reino.holappa@tts.fi
KALLIONIEMI
Reino Holappa 040-532 2272,
reino.holappa@tts.fi
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491,
heikki.autio@kolumbus.fi
LASKETTELU
Timo Arrasvuori 050-430 9558,
t.arrasvuori@gmail.com
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614,
erkki.ahvenainen@elisanet.fi
MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933,
eino.menlos@luukku.com
NUORTEN KERHO
Rami Järvinen 050-563 9134,
rami.jarvinen@lemminkainen.com
Niilo Hämäläinen 040-823 7058,
niilo.hamalainen@gmail.com
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127,
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839
RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003,
paavolapentti@gmail.com
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085,
sakari.heikkinen@hel.fi
UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 044-355 5282 (uinti),
kari.laine@rpm-mestarit.fi
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus),
markku.siikanen@pp2.inet.fi
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