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Koivusaaren metroaseman teemana on
meri. Se näkyy ylösalaisin käännetyn
veneen muotoa mukailevana ulkokattona
ja valaan hetulan muotoisena seinä- ja
kattoverhoiluna asemalaiturilla.
Kuva Länsimetro
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* Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 7/2016 kanssa

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n

110-vuotisjuhlat
lauantaina 5. maaliskuuta 2016
Finlandia-talossa

Kuva Finlandia-talo / Rauno Träskelin

klo 17.30

Tervetuliaismaljat
klo 18.00

Puheet ja Mestari-Laulajat
klo 18.45

Tarinaa rakentamisesta Helsingissä kertojana Tapio Liinoja
klo 19.30

Buffet-illallinen, taustamusiikkia Onni Lonka Quartetin johdolla
klo 22.30

Tilaisuus päättyy
Tumma puku, kunnia- ja ansiomerkit
Kutsu on kahdelle. Illalliskortin hinta on 20 €/henkilö ja se maksetaan
yhdistyksen tilille FI40 2044 1800 0647 11, viitteeksi 110 v. ja jäsenen nimi.
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 22.1.2016 mennessä
info@hrmy.fi tai puhelimitse yhdistyksen toimistolle numeroon 09 646 343.
Virallinen kutsu ja ohjelma postitetaan helmikuun 2016 alkupuolella
ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Lämpimästi tervetuloa!
1/2016 hrmy
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Puheenjohtajan palsta
H
yvät ammattiveljet ja -sisaret, on uusivuosi ja uudet kujeet. Vuosi on vaihtunut
mutta mitä ovatkaan uudet kujeet?
Yhdistyksen hallitukseen on tullut uusia
ammattiveljiä. Hallitus valitsee keskuudestaan
1.- ja 2.-varapuheenjohtajan kuluvaksi vuodeksi.
Hallitus valmistelee uutta/päivitettyä opas-/
sääntö-kirjaa, jota on ansiokkaasti valmisteltu
jo viime vuonna (2015).
Nyt on yhdistyksemme juhlavuosi, täytämme 110 vuotta. Juhlia vietämme Finlandia-talolla, maaliskuun viidentenä päivänä. Olethan
ilmoittautunut ja varannut ajan kalenteristasi
juhliimme? Juhlajärjestelyt ovat hyvällä mallillaan ja tulevat olemaan yhdistyksemme arvojen mukaiset.

Tätä kirjoittaessa talvi ei ole vielä ”yllättänyt”
meitä. Tai eihän se koskaan yllätä, nämä pääkaupungin seudun sääthän ovat aina olleet
vaihtelevia. Toivon että olisi - tai tulisi - hyviä
hiihtokelejä ja pientä pakkasta.

Toivotan kaikille
hyvää alkanutta vuotta 2016
ja positiivista mieltä kevättä odotellessa.
11.12.2015

Hannu Vehviläinen,
Puheenjohtaja

Tammikuun MESTARI-ILTA
maanantaina 11.1.2016 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Vuoden ensimmäisen Mestari-illan aiheena on REDI-työmaa Helsingin Kalasatamassa. SRV rakentaa Helsingin itäiseen kantakaupunkiin Kalasataman keskuksen eli REDIn, joka muodostuu kuudesta
asuintornista, hotelli- ja toimistotornista sekä REDI-kauppakeskuksesta. Tornitaloissa on 20–35 kerrosta. Kauppakeskuksen rakentaminen on käynnissä, se valmistuu vuonna 2018.
Isoa hanketta esittelevät SRV:n asiantuntijat. Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja kysymään!
Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Ampujien kesän 2015 kilpailujen palkintojen jako ●
Jäsenistön vapaa sana ● Ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa!

KERHOTILASSA avoimet ovet!
Rakennusmestarien talon 3. kerrokseen remontoitu yhdistyksen uusi kerhotila on saatu käyttöön.
Ennen tammikuun Mestari-iltaa voit tulla katsastamaan tilat ja piipahtamaan samalla kuohuviinilasilliselle
klo 17.30 alkaen. Käynti Fredrikinkatu 51-53 A-rappu ja 3. krs.
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Teatteriin maaliskuussa, torstai 17.3.2016 klo 19.00

VAKAVUUSONGELMA
Helsingin kaupunginteatterin STUDIO PASILASSA,
Ratamestarinkatu 5, Helsinki

Heidi Herala ja Jari Pehkonen
Vakavuusongelma -näytelmässä.
Kuva Helsingin Kaupunginteatteri
/ Mirka Kleemola
Ilmoittautuminen:
Paikkoja esitykseen on varattu 120
kappaletta. Ilmoittautumiset 8.2.2016
mennessä yhdistyksen toimistolle
sähköpostitse info@hrmy.fi tai puhelimitse 09 646 343.

Lippujen hinnat ja maksaminen:
Yhdistyksen jäsen 10 €,
seuralainen 30 €.

Liput maksetaan 8.2.2016 mennessä
yhdistyksen tilille FI 40 2044 1800 0647 11,
viitteeksi jäsenen nimi ja teatteri. Liput
lunastetaan vain maksun eräpäivään
mennessä maksaneille.

Kaupungin rakentamispalvelun miehet ja naiset rakentavat kaupunkitekniikkaa, vesijohtoja ja viemäristöjä, Lintupuiston tulevalle asuinalueelle. Jostain syystä kaikki Lintupuistossa tökkii. Viemärikaivot eivät asetu kohdalleen, putket
painuvat ja linjat ovat pielessä. Stabiloitu maa ei ole stabiili. Entisellä suoalueella tuntuu olevan oma tahto – estää
rakentamisen eteneminen. Ja kun maa ei kanna, on rakentajilla käsissä vakavuusongelma.
Kunnallistekniikan rakentaja Pete (Jari Pehkonen) on täyttämässä viisikymmentä vuotta. Hän on kärsinyt unettomuudesta ja alkaa nähdä kaivannossa pakertaessaan asioita ja ihmisiä, joiden piti jäädä kauas menneisyyteen. Vakavuusongelma kertoo luut rikkovan raskaasta kaupunkitekniikan rakennustyöstä ja ihmiselämästä, joka vain hetkittäin on
rakentamista kevyempää. Mika Ripatin edellinen komedia There’s no Harri oli menestys studio Pasilassa. Hänet
tunnetaan myös useista tv- ja elokuvakäsikirjoituksista, mm. elokuvasta Nousukausi ja tv-sarjoista Sydänjää ja Tappajan näköinen mies.
Rooleissa Jari Pehkonen, Heidi Herala, Annika Aapalahti, Rauno Ahonen, Pertti Koivula, Eppu Salminen, Emilia Sinisalo,
Eppu Pastinen
Ohjaus Pentti Kotkaniemi

1/2016 hrmy
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Vuoden 2015 Työmaa

KOIVUSAAREN METROASEMA
SRV:n toteuttama Länsimetron Koivusaaren metroasema -hanke on valittu Rakennuslehden
järjestämässä kilpailussa Vuoden Työmaaksi 2015. Raati kiitti sopimus- ja rakenneteknisesti
vaativaa hanketta hyvin johdetuksi projektinjohtourakaksi, jossa sekä toteutuksen suunnittelu
että ohjaus hoidettiin mallikkaasti ja aikatauluhaasteet selätettiin innovatiivisilla ratkaisuilla,
muun muassa kekseliäällä runkoratkaisulla.

K

oivusaaren metroasema palvelee sekä läntistä Lauttasaarta
että Koivusaareen suunniteltua uutta, noin 4 000 asukkaan ja noin
2 000 työpaikan asuinaluetta. Lähes kaikkien rakenteiden, myös betonirakenteiden, suunnittelukäyttöikä on sata vuotta.
SRV toimii vuoden 2013 lopulla
käynnistyneen ja maaliskuussa 2016
valmistuvan Koivusaaren metroaseman projektinjohtourakoitsijana.

“Rakentaminen 30 metriä meren
pinnan alapuolella sekä tiukka aikataulu takasivat sen, että hanke on
ollut meille todellinen näytön paikka. Juuri hankkeen haastavuus tekee työssä onnistumisesta ja siitä
palkitsemisesta entistäkin hienompaa. Uskon, että ratkaisimme kilpailun eduksemme innovatiivisuudella ja erinomaisella suunnittelunohjauksella, kiitos projektinjohtourakkamallin”, tuotantojohtaja Antti

Raunemaa toteaa.
Koivusaaren metroasemahanke
käynnistyi hallinnollisten ja teknisten syiden vuoksi yhtenä viimeisistä
Länsimetron ykkösvaiheen asematyömaista. Maanalainen rakentaminen sekä veden paineen asettamat
vaatimukset lisäävät hankkeen
haastavuutta.
”Kokonaisaikataulua pystyttiin
nopeuttamaan ratkaisevat kolme
kuukautta korvaamalla suuri osa

Koivusaaren metroasematyömaan projektinjohtourakoitsija
on SRV. Työmaa Käynnistyi
vuoden 2013 lopulla ja valmistuu maaliskuussa 2016.
Kuva Länsimetro
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paikallavalettaviksi suunnitelluista
pystyrakenteista elementeillä. Hissi
on poikkeuksellisesti 45 asteen kulmassa ja Suomen pisimmät, 70
metrin mittaiset liukuportaat 30 asteen kulmassa. Työmaapäällikkö
Reima Liikamaa joukkoineen on selättänyt myös arkkitehtoniset haasteet erinomaisesti, ja koko hanke on
johdettu turvallisesti, aikataulussa
ja ammattitaitoisesti”, kertoo projektipäällikkö Juho Varelius.

Aseman laituritaso sijaitsee noin 33 metriä maanpinnan ja
noin 30 metriä merenpinnan alapuolella. Kuva Länsimetro

Rakenteiden elementointi
varmisti aikataulun
Metroaseman betonielementtien
suunnittelu on Rambollin käsialaa.
Suunnittelusta teki haastavan ehdoton vaatimus vesitiiviydestä, sillä
metroasema rakentuu meren alle.
Lopputuloksena on asema, joka sekä
torjuu merta teknisesti että hyödyntää sitä arkkitehtonisena aiheena.
Ramboll hyödynsi aseman betonielementtien suunnittelussa tietomallinnusta, jonka avulla pystyttiin
yhteistyössä urakoitsijan ja elementtitoimittajan kanssa todentamaan, että osa asemasta on mahdollista elementoida.
”Koivusaaren asema on ollut
haastava mallinnettava, sillä aseman laituritaso sijaitsee noin 33
metriä maanpinnan ja noin 30 metriä merenpinnan alapuolella. SRV:n
toive oli, että kaikki mahdollinen
muutetaan paikallavalusta elementeiksi. Tämä haaste saatiin toteutettua Rambollin ammattitaitoisen projektiryhmän voimin”, kertoo projektipäällikkö Jussi Salmi Rambollista.
Metroaseman kuilujen rungot
koostuvat elementtiseinistä, -pilareista, -laatoista ja -porraslaatoista.
Jäykkyyttä seiniin on saatu pystysuuntaisilla spiraloputkilla ja niiden sisään juotetuilla harjaterästangoilla. Rakennesysteemistä johtuen
myös muut liitokset poikkeavat tavanomaisesta. Metroasema sisältää
myös paikalla valettavia rakenteita,
kuten itä- ja länsipäädyn yhdistävän
laituritunnelin, maanpaineseinät,
vesitiiviit rakenteet ja perustukset.
Metroaseman rakentumista ovat
värittäneet niin hallinnolliset kuin
teknisetkin haasteet. Alun perin paikalla valettaviksi suunniteltujen betonirakenteiden vaihtuminen beto-
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nielementeiksi varmisti omalta osaltaan hankkeen etenemisen aikataulussa.
”Työmaalla Rambollin rakennemallista seurattiin elementoinnin ja
paikalla valujen rajapintojen työjärjestyksiä. Näin työmaa pystyi aikatauluttamaan myös elementteihin
liittyviä paikallavaluja. Tiukasta
asennusaikataulusta, suurista elementtimääristä ja tarkasta mallinnustasosta huolimatta hanke pysyi
aikataulussa”, Salmi lisää.
Tietomallin ansiosta myös suunnittelua, määrälaskentaa, tuotannonsuunnittelua, aikatauluttamista,
aikatauluseurantaa ja risteilytarkastelua on saatu tehostettua.

Koivusaaren metroasemahanke käynnistyi hallinnollisten ja teknisten syiden vuoksi yhtenä viimeisistä Länsimetron ykkösvaiheen asematyömaista.
Kuva Länsimetro
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Tunnustus jo vuodesta 1986
lähtien
Rakennuslehti on valinnut vuoden
työmaan jo vuodesta 1986. Tänä
vuonna raatiin kuuluivat RKL:n toimitusjohtaja Hannu Järveläinen, AInsinöörien toimialajohtaja Juhani
Karhu, Indepron toimitusjohtaja
Matti Kruus, AVI:n työturvallisuustarkastaja Jukka Hietavirta, Aaltoyliopiston rakentamistalouden tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen
sekä TTY:n rakentamistalouden
professori,
Rakennusteollisuus
RT:ssä tutkimusjohtajana työskentelevä Jukka Pekkanen. - SS

Tulityökoulutus uudistuu
Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyvät 1.1.2016.
Uudistuksen myötä luvan myöntäminen helpottuu.

T

ähän mennessä luvan myöntäjät
ovat joutuneet käymään molemmat tulityökurssit. Vuoden alusta
heille riittää yksi koulutus. Uudistuksen tavoitteena on myös entistä
kansainvälisempi koulutus. Suomen
Pelastusalan
Keskusjärjestön
myöntämä tulityökortti on voimassa
Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.
Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.
Tulityökoulutus sekä katto- ja
vedeneristysalan tulityökoulutus
yhdistyvät 1.1.2016. Ennen vuotta
2016 suoritettu koulutus on voimassa tulityökortissa mainitun ajan

ja oikeuttaa tekemään vain kortin
mukaisia töitä. Uusi tulityökortti antaa pätevyyden vaarojen tunnistamiseen perinteisessä tulityössä, kuten hitsauksessa sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöissä. Varsinainen ammatillinen osaaminen on
hankittava muussa koulutuksessa.
Uudistetun tulityökoulutuksen
tavoitteena on, että työntekijät ja
luvan myöntäjät ymmärtävät tulitöihin liittyvät vaarat sekä osaavat toteuttaa turvatoimet ennen työn
aloittamista, tulityön aikana ja sen
jälkeen. Koulutuksessa korostetaan
siis riskienhallinnan ja turvallisen
tulityöprosessin merkitystä.

Suomessa tulitöiden turvallisuuskoulutusta on järjestetty jo
vuodesta 1988 alkaen. Koulutuksen
ansiosta tulitöistä aiheutuvien suurpalojen määrä on vähentynyt merkittävästi, mutta tulitöistä aiheutuu
edelleen liian monta tulipaloa. SPEKin rekisterin mukaan marraskuussa 2015 yhteensä 405 525 henkilöllä on voimassa oleva tulityökortti
sekä 11 596 henkilöllä voimassa
oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. Rekisterissä on kaiken
kaikkiaan 1 521 064 tulitöiden sekä
katto- ja vedeneristysalan tulitöiden
koulutussuoritusta. - SS

Kosteus- ja hometalkoot päättyvät - Työ jatkuu
Ympäristöministeriön koordinoimat Kosteus- ja hometalkoot päättyvät vuoden vaihteessa.
Työ rakennusten kosteus- ja homeongelmista eroon pääsemiseksi kuitenkin jatkuu.

S

osiaali- ja terveysministeriön johdolla valmistellaan parhaillaan
uutta rakennusterveysohjelmaa
osana hallituksen terveyden edistämisen kärkihanketta. Myös vielä
käynnissä olevat talkoohankkeet
viimeistellään ensi vuoden aikana.
Hometalkoissa tuotettu laaja hometalkoot.fi -verkkopalvelu on jatkossakin kaikkien saatavilla, sillä
sivuston ylläpito siirtyy Hengityslii-

tolle 1.1.2016. Siirrettävään työkalupakkiin sisältyvät myös sivustolta
löytyvät talkoiden lukuisat sekä ammattilaisille että tavallisille kansalaisille suunnatut oppaat, ohjeet ja
muut aineistot.
Vuonna 2009 käynnistynyt valtakunnallinen Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelma on tähdännyt kosteus- ja homeongelmien
vähentämiseen niin terveyshaittojen

kuin kansantaloudellisten menetysten osalta. Talkoiden alla on torjuttu
uusien kosteusvaurioiden syntymistä ja tervehdytetty suomalaista rakennuskantaa. Mukana on ollut yli
300 asiantuntijaa eri puolilta Suomea, ja talkoiden parissa on toteutettu kaikkiaan noin sata erilaista
tutkimus-, selvitys- ja kehityshanketta. - SS

Tutustu arvokiinteistöihin netissä
Senaatti-kiinteistöt on uudistanut arvokiinteistöesittelynsä www.senaatti.fi/arvokiinteistot.

V

erkkosivusto esittelee valtion rakennushistoriallisesti arvokasta
kiinteistöomaisuutta sanoin ja kuvin,
ja sisältää nyt myös yli 70 eri rakennuksista laadittua selvitystä. Uusimpana on Jean Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi julkaistu Ainolan saunan rakennushistoriaselvitys. Teos
valottaa myös sitä, mikä merkitys

saunalla oli Sibeliukselle ja miten sauna nivoutui arkielämään Ainolassa.
Valtion kiinteistöjä hallinnoivalla
Senaatilla on hallinnassaan ja hoidossaan yhteensä yli 500 suojeltua
rakennusta. Lisäksi arvokiinteistöiksi lasketaan joukko viime vuosina
rakennettuja arkkitehtuuriltaan merkittäviä rakennuksia, kuten esimer-
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kiksi Kiasma ja Musiikkitalo. Tarkempaan esittelyyn on valittu yli 50
rakennusta tai rakennusryhmää.
Uutuutena ovat esimerkiksi Museovirastolta vuoden 2014 alussa siirtyneet linnat ja museot. Sivustolla voi
lukea kohteiden historiasta, arkkitehtuurista ja korjauksista. Sivustoa täydennetään edelleen. - SS

hrmy 1/2016

Rakentamisen virheet kuriin

10 yleisintä virhettä
P

ohjola Rakennus Oy:ssä on laadukkaan rakentamisen edistäminen otettu konkreettiseksi toimintamalliksi. Konsernissa on
listattu kymmenen yleisintä syytä omaperustaisen asuntotuotannon vuosikorjauksiin. Lista jalkautetaan kaikille työmaille ja
kyseiset virheet pyritään välttämään.
”Uskon, että näin lista lyhenee huomattavasti”, konsernijohtaja Juha Metsälä sanoo.
Tämä rakennusvirheiden TOP 10 -lista ei ole järjestetty sen
mukaan, miten usein virhe esiintyy tai kuinka paljon sen korjaaminen maksaa. Tiedonkeruu on osa Pohjola Rakennuksen laatujärjestelmän kehittämistä.
”Virheet saadaan ehkäistyä, kun pidetään vaatimustaso laadun suhteen korkealla ja tiedostetaan, mitä hyvä laatu on”, Juha
Metsälä korostaa ja jatkaa: ”Rakentamisen laadun turvaamiseksi vaaditaan asenteiden, arvojen, kulttuurin ja rakennusalan yritysten ylimmän johdon muutos.”
Juha Metsälä toimii muun muassa Rakennusteollisuus RT
ry:n Laaturyhmän puheenjohtajana.

Virheet omaperustaisessa
asuntotuotannossa 2015
1. Paikalla tehtyjen kylpyhuoneiden
kaatovalujen ongelmat
2. Putkivuodot
3. Autokansien vuodot
4. Halkeamat seinä- ja kattorakenteissa
5. Pintojen sotkut, kolhut ja naarmut
6. Parveke- ja porrasovien säädöt
7. Parvekelasitusten toimivuus
8. Ikkunoiden säädöt ja huurtuminen
9. Ilmanvaihdon säädöt
10. Laatoitussaumausten virheet

Fennialle peruskorjataan
toimitalo Länsi-Pasilaan
H
yvällä paikalla sijaitsevaa,
1980-luvulla rakennettua vanhaa rakennusta parannetaan laajamittaisilla uudistuksilla ja ratkaisuilla. Kohteen peruskorjaus alkaa keväällä 2016, ja Fennia muuttaa uusiin tiloihin huhtikuussa 2017.
Toimistorakennusten
muurimaista vaakaikkunarivistöä raikastetaan uuteen pääkonttoriin asennettavilla rakennusta ympäröivillä
lasisilla pystyelementeillä.
Lisätilaa saadaan kattamalla sisäpiha seitsenkerroksiseksi kohtaamispaikaksi, jossa risteävät sisäänkäynti, ruokala, neuvottelutilat sekä
auditorio. Rakennusta modernisoidaan myös avaamalla entisiä työhuonekäytäviä avoimeksi monitoimitilaksi, jossa pyritään tukemaan
erityisesti digityön mahdollisuuksia.
Lisäksi on mahdollista, että kellarikerroksesta saatetaan tehdä toinen
pysäköintihalli.

1/2016 hrmy

Fira Oy peruskorjaa entisestä Tekesin toimistotalosta
Pasilassa vakuutusyhtiö Fennian toimitalon.

Peruskorjattava toimistotalo sijaitsee Länsi-Pasilassa osoitteessa Kyllikinportti 2.
Hankkeessa ovat lisäksi mukana L Arkkitehdit sekä sisustussuunnittelija Kaisa Blomstedt.
Havainnekuva L Arkkitehdit
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Vuoden teräsrakenne
OP:n uusi toimitalo
E
ri suuntiin vinot seinät ja näyttävät lasipinnat reunustavat joustavasti käytettävää ja uusiin työskentelytapoihin kannustavaa 4000
työntekijän miljöötä.
Toteutus perustuu arkkitehtuurikilpailuun, jonka Arkkitehtitoimisto
JKMM Oy voitti vuonna 2011. Kokonaisuus koostuu 58.000 m2 uudisosasta ja noin 30.000 m2 peruskorjattavasta osasta sekä näitä yhdistävästä valokatteisesta sisäpihaalueesta.
Rakennus on Suomen oloissa
poikkeuksellisen suuri toimistokokonaisuus, joka sisältää rakenteellisesti valtavirrasta poikkeavia ratkaisuja. Maanpäällisten osien rungossa, joka on ollut erittäin vaativa
suunnittelukohde, ovat keskeisessä
roolissa teräsliittopilari, teräspalkit
ja teräsristikot. Lasikatoissa on kantava teräsrunko, joiden rakenne on
ollut erittäin haastava valmistaa ja

asentaa. Lisäksi terästä on käytetty
mm. sisäjulkisivujen ja lasiseinien
rungoissa.
Vuoden Teräsrakenteesta palkittiin tilaaja OP, pää- ja arkkitehti-

Vallilan uusi maamerkki,
viime keväänä valmistunut
OP Ryhmän toimistotalo sai
Vuoden 2015 Teräsrakenne
-tunnustuksen.

suunnittelun tehnyt Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, rakennesuunnittelija Sweco Rakennetekniikka Oy
sekä
projektinjohtourakoitsija
Haahtela Rakennuttaminen Oy.

RIL-palkinto Presidentinlinnan peruskorjaushankkeen

Perustusten vahvistustyölle
S
uomen Rakennusinsinöörien Liiton myöntämän RIL-Palkinnon
2015 sai Presidentinlinnan perustusten vahvistustyö.
Valinnan perusteena oli muun muassa urakan vaativuus niin teknisesti
kuin prosessinhallinnankin kannalta.
Vaativuustasoa nostivat myös rakennuksen historiallinen arvo ja sijainti.
Sito on suunnittelut kohteen
pohjarakennustyöt, perustusten
vahvistukset ja paalutukset, sekä
myös ohjelmoi kaikki tutkimukset ja
koekorjaukset. Alkuvaiheen perustustenvahvistustöiden pääsuunnittelijana toimi Sito.
”Haastavinta hankkeessa oli hyvin herkkä vanha rakennus, jolle piti
keksiä hellävaraisin tapa tehdä uudet perustukset ja joka piti saada

pysymään ehjänä vahvistustöissä”,
kertoo Siton johtava konsultti Aku
Varsamäki.
Presidentinlinnan peruskorjaus
alkoi joulukuussa 2012 ja valmistui
itsenäisyyspäiväksi 2014. Korjauksen yhteydessä vahvistettiin huonokuntoisia perustuksia, uudistettiin talotekniikkaa, kunnostettiin
pinnat sekä parannettiin kulkuyhteyksiä ja rakennuksen turvallisuutta.
Rakennuttaja oli Tasavallan presidentin kanslia. Vuonna 1820 valmistuneen Presidentinlinnan perustuksia on korjattu kahdessa eri vaiheessa. Edellisen kerran 1960-luvulla toteutettu vahvistustyö Megapaaluilla ei enää ollut riittävä. Katselmuksissa havaittiin perustusten
painumisesta aiheutuneita seinien
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halkeamia. Paalujen kantavuus oli
heikentynyt johtuen muun muassa
linnan ohi ajavien rekkojen aiheuttamasta tärinästä sekä pohjavesiolosuhteiden vaikutuksesta.
Koekorjaukset toteutettiin vahvistamalla Mega-paalujen alaosia
maainjektoinnilla ja suihkupaalutekniikalla. Nopeampi ja edullisempi
maainjektointi osoittautui korjaustapana kuitenkin toimimattomaksi,
joten varsinaiseksi korjaustavaksi
valikoitui suihkupaalutus. Korjaustoimenpiteiden lisäksi linnan alle
jouduttiin rakentamaan noin sata
uutta paalua.
Peruskorjauksen pääurakoitsija
oli SRV Rakennus Oy. Pohjanvahvistustöiden aliurakoitsija oli Lemminkäinen Infra.
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Vuoden 2015 Paalutustyömaa

Itä-Helsingin uusi keskus
V
uoden 2015 Paalutustyömaa
-tunnustuksen sai Itä-Helsingin
uusi keskus, jonne Kesko rakennuttaa nykyisen K-citymarketin alueelle
uuden ja modernin kauppakeskuksen.
Vuoden 2017 lopussa valmistuvan ensimmäisen rakennusvaiheen
laajuus on 26 000 kerrosneliömetriä
ja investoinnin arvo noin 100 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan rakennushanke kestää useita vuosia
ja on arvoltaan useita satoja miljoonia euroja.
Ensimmäisessä vaiheessa paalutettiin teräsbetonipaaluja yhteensä noin 40 km, vaativimmassa paa-

lutustyöluokassa PTL 3. Paalutettava maapohja muodostuu pinnassa
noin metrin täyttömaakerroksesta,
jonka alapuolella on löysää savea
10–15 metriä ja savikerroksen alla
5–25 metrin tiukka hiekka-moreenikerros. Lyöntipaalutusohje LPO2011 mukaiset betonipaalut ovat
kooltaan 350 x 350 mm2 (n.1800
kpl) ja 250 x 250 mm2 (n.700 kpl).
Vuoden 2015 Paalutustyömaan
valinnan perusteina olivat erityisesti
paalutustöiden erinomainen organisointi ja johtaminen sekä sujuva
yhteistyö eri osapuolten välillä. Laadukas lopputulos varmistettiin ammattitaitoisen paalutusurakoitsijan

hyvällä ennakkosuunnittelulla ja
johtamisella, samalla hyödyntäen
täysimääräisesti teräsbetonipaalujen kilpailukykyiset ominaisuudet.
Valinnan suoritti Betoniteollisuus
ry:n paaluvaliokunta.
Hankkeen ensimmäisen vaiheen
toteuttajia: Rakennuttaja Kesko Oyj,
projektinjohto Haahtela-rakennuttaminen Oy, maanrakennus- ja perustusurakoitsija Kreate Oy, paalutusurakoitsija YIT Rakennus Oy, pohjarakennussuunnittelija Pohjatekniikka Oy, rakennesuunnittelija Wise
Group Oy, paalutoimittaja HTM Yhtiöt Oy.

Rakentamisen laatuoivallus

parantaa tilojen toimivuutta ja säästää kustannuksia
Rakentamisen laatuoivallus 2015 -tunnustus myönnettiin
NCC Rakennuksen hankkeen JUST Järvenpään Uusi Sosiaalija Terveysasema Myllykulman kahdelle työntekijälle.
Sen saivat allianssin projektipäällikkö Jaakko Hakala ja
vastaava työnjohtaja Esa Räsänen.

T

unnustuksen saaneella työmaalla muun muassa tehtiin erityyppisistä vastaanotto- ja hoitotiloista
mallihuoneet kalusteineen ja laitteineen ennen rakennusvaihetta. Näin
tilojen tulevat käyttäjät pääsivät
etukäteen testaamaan niiden toimintaa oikeissa ympäristöissä ja
rakennettaviin huoneisiin voitiin toteuttaa toivotut muutokset.
”Laatu on muutakin kuin sitä, että
rakennusprosessissa ei tehdä teknisiä virheitä ja noudatetaan laatuvaatimuksia. Asiakaskokemus, tilojen
käytettävyys ja yhteistoiminta urakoitsijan, tilaajan ja käyttäjän kanssa
kuuluvat laadun piiriin yhtä lailla”,
sanoo Rakennusteollisuus RT:n laatuasioista vastaava johtaja Jukka
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Pekkanen. Hän valitsi ensimmäistä
kertaa järjestetyn Rakentamisen laatuoivallus -tunnustuksen saajan.
”Rakentaminenkin
maksaa,
mutta paljon tärkeämpää on kiinnittää huomio rakennuksen käytön aikaisiin kustannuksiin. Yhteistyö loppukäyttäjien kanssa parantaa laatua ja tuo merkittäviä säästöjä, Pekkanen muistuttaa.

Laatu syntyy hyvistä käytännöistä
Laadun merkitys on huomattu rakennusliikkeissä. Rakennusteollisuudella on jo neljän vuoden ajan
ollut käynnissä Laatupolku-hanke,
joka tähtää laatuvirheiden vähentämiseen, palvelun parantamiseen ja
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tiedon jakamiseen laatuasioista.
Rakentajan avuksi tehty opas
”Laadukasta rakentamista - työmaan hyviä käytäntöjä” sisältää ajatuksia ja vinkkejä laadusta. Opas
korostaa käytännön asioiden merkitystä, esimerkiksi työmaan tehtävänsuunnittelun laadintaa visuaalisena, jolloin kaikkien on sitä helppo
käyttää. Hyvillä käytännöillä pyritään siihen, että jokainen työtehtävä
toteutetaan virheettömänä. Opas
on jatkoa aiemmin julkaistulle ”Toimiva työmaa” -oppaalle.
Lisäksi nyt julkaistiin ”Palvelukokemuksen korjauskirja – työkirja sujuviin kohtaamisiin rakennusprojekteissa”. Siinä perehdytään konkreettisin esimerkein haastavienkin asiakastilanteiden sujuvaan hoitamiseen.
Laadukasta rakentamista - työmaan hyviä käytäntöjä -opas ja
muuta hyödyllistä tietoa rakentamisen laadusta osoitteessa www.rakennusteollisuus.fi/laatuoppaat
Samassa osoitteessa on katsottavissa tuoreet videot Laatuoivalluksesta ja uudesta kostaudenhallinta.fi -sivustosta. - SS

RKL-viesti
RKL juhli 110 vuotta
RKL:n liittokokous pidettiin 13. - 15.11.2015 Helsingissä AMK-Metropolian juhlasalissa. Samalla vietettiin liiton 110-vuotisjuhlaa. Pääjuhla pidettiin 14.11. Suomen
Kansallisteatterissa.

Vuoden Rakennusmestari 2015 Jari Lainio
Valtakunnallisen Vuoden Rakennusmestari -palkinnon
2015 sai rakennusmestari Jari Lainio. Ansiokkaan työuran lisäksi Jari Lainio on aktiivinen yhteiskunnallinen
vaikuttaja. Vuoden mestari 2015 on yrittäjä, joka on
työllistänyt Turussa aina 1980-luvun alusta alkaen Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta -yrityksessä alan
ammattilaisia. Yritys työllistää noin 65 henkilöä. Liikevaihto vaihtelee 15–25 miljoonan euron välillä.
Jari Lainiolla on vahva tausta myös RKL:n eri tehtävissä: RKL:n puheenjohtaja vuosina 2000–2005, ensimmäinen ja toinen puheenjohtaja vuosina 1997–2000, lisäksi Turun yhdistyksen puheenjohtaja 1994–2000 ja
useita vastuita RKL:n toimikunnissa. Lisäksi ansioluettelosta löytyy eri luottamustehtäviä mm. Talonrakennusteollisuuden hallituksesta, Turun aikuiskoulutussäätiön
hallituksesta, Rakennusteollisuudesta.
Vuoden Rakennusmestari -palkinto on julkinen tunnustus esimerkillisestä työstä ja rakentamisiin liittyvistä
huomattavista ansioista. Palkinnolla halutaan korostaa
myös rakentamisen ammattitaitoa ja kaikkien rakennusasiantuntijoiden tekemän työn merkitystä. Vuoden Rakennusmestari on valittu jo vuodesta 1971 alkaen.

Vuoden Nuori Rakennusmestari/Insinööri
Niilo Hämäläinen
RKL:n Vuoden Nuori Rakennusmestari/Insinööri AMK
2015 on helsinkiläinen rakennusmestari Niilo Hämäläinen. Valintaan vaikuttivat erityisesti monipuolinen ja
laaja työkokemus sekä kansainvälisiltä kentiltä hankittu
kokemus. Rakentaminen on aina ollut Stadin kasvatille
ykkösvaihtoehto ammatinvalinnassa.
Niilo Hämäläinen on oiva osoitus siitä, että nuori ja
halukas pääse eteenpäin urallaan. Nuori mestari on
koko ajan saanut enemmän vastuuta työnantajaltaan
NCC:llä. Tällä hetkellä hän työskentelee vastaavana
työnjohtajana vaativassa linjasaneerauskohteessa Helsingin Töölössä.
Niilo Hämäläinen valmistui 2011 rakennusmestariksi
Helsingin Metropolian Ammattikorkeakoulusta ja liittyi
samana vuonna Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n varsinaiseksi jäseneksi.
Niilo liittyi jo opiskeluaikanaan RKL:n opiskelijajäseneksi. Tällä hetkellä hän on myös Helsingin yhdistyksen
hallituksen jäsen.

”Järjestöön ja yhdistykseen kannattaa ja pitää liittyä.
Rohkeasti mukaan, saat pomminvarmasti verkostoa ja
upeita kokemuksia. Et ole yksin ja yhdistyksen ja liiton
avulla kykenet verkostoitumaan kokeneisiin alan ammattilaisiin”, Niilo Hämäläinen vakuuttaa.
Vuoden Nuori Rakennusmestari/Insinööri -huomionosoituksella palkitaan vuosittain jo jonkin verran ansioitunut nuori osaaja. Ehdokkaan työkokemus haettaessa
palkintoa saa olla enintään seitsemän vuotta valmistumisesta. Huomionosoitukseen liittyvän stipendin kustantaa Rakennusmestarien Säätiö. Palkinto jaettiin nyt
kuudetta kertaa.

Huomionosoituksia
Helsingin yhdisyksen jäsenille
- Timo Nieminen kutsuttiin
RKL:n kunniajäseneksi
- Raimo Järvelä sai
RKL:n kulttuuriteko -huomionosoituksen
- Raimo Seppänen sai
RKL:n kultaisen ansiomerkin
- RKL:n hopeiset ansiomerkit saivat
Martti Saarinen, Kari Mikonsaari,
Heikki Autio, ja Hannu Vehviläinen

RKL:n ryhmäopintomatka
28.9.–3.10.2016 Tsekkiin
RKL:n vuoden 2016 ryhmäopintomatkan ajankohta on
löytänyt paikkansa kalenterissa. Matka suuntautuu tällä
kertaa Tsekkiin ja sen pääkaupunki Prahaan. Tulossa on
jännittävä ja hieno matka.
Ilmoittautuminen ryhmäopintomatkalle sähköpostilla
jari.kostiainen@rkl.fi - Tälle kuuden vuorokauden matkalle otetaan stipendiaattien lisäksi noin 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenillä on etuoikeus seuralaisiin nähden.

Hae matkastipendiä!

RKL jakaa jäsenille syksyn 2016 ryhmäopintomatkalle
Prahaan seitsemän (7) stipendiä á 1 000 euroa. Liiton
jäsenyhdistyksen puoltama kirjallinen hakemus on toimitettava RKL:n toimistoon Jari Kostiaiselle 15.4.2016
mennessä. Huomionosoitustoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee niistä esityksen.
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Jukka Karila 1938-2015
Kunniajäsenemme, vaikuttajarakennusmestari
rakennusmestarijärjestöissä ja maanpuolustustehtävissä,
kuluttajien opastaja TV:ssä ja radiossa.
Rakennusmestari Jukka Oras Karila nukkui
pois 10.12.2015 77-vuotiaana Helsingissä vaikean sairauden murtamana. Hän oli syntynyt Helsingissä 18.tammikuuta 1938. Hän oli
toisen polven syntyperäinen helsinkiläinen,
”Tölikän Kundi” Taka-Töölöstä. Kansakoulua kävimme kahdessa vuorossa yhdessä
Jukan kanssa Töölön kansakoulussa. Jukka
erottui jo silloin vahvana persoonana niin
henkisesti kuin fyysisesti, joka puolusti
kavereitaan hintelämpien joutuessa pulaan.
Siitä alkoi ystävyytemme joka jatkui aivan
viimeiseen asti ja sai kokea moneen kertaan
puolustavat lausuntonsa.
Rakennustyöt hän aloitti alaikäisenä kesätöissä muiden nuorten poikien tavoin. Keskikoulussa suoritettu ammattivalintatesti
suositteli harkitsemaan rakennusmestarin
ammattia. Varusmiespalvelun jälkeen syksyllä 1959 Jukka aloittikin opinnot Helsingin
Teknillisessä oppilaitoksessa talonrakennuksen opintosuunnalla, josta hän valmistui rakennusmestariksi vuonna 1962.
Ensimmäinen työpaikka rakennusmestarina
oli Palkki Oy:ssä, jossa Jukka Karila toimi
nuorempana ja vanhempana rakennusmestarina. Hän ehti olla vuoden päivät
vastaavana mestarina Polar Oy:llä ennen
kuin siirtyi Rakennusyhtymä J. Halkola
Oy:n palvelukseen vuonna 1966. Halkolalla
Karila aloitti vastaavan mestarina ja nousi
teknilliseksi ja tuotannolliseksi johtajaksi.
Tämä työsuhde kesti kaikkiaan 28 vuotta.
Vuonna 1995 Jukka Karila ryhtyi yrittäjäksi ja
aloitti ensimmäisen kolmen joukossa asiantuntijatehtävät Rakennusmestarien Keskusliitto RKL:n perustaman RKL-Raadin hyväksymänä rakennusasiantuntijana. RKL-Raati
on rakennusvirheidentoteamisjärjestelmä,
jonka rakennusasiantuntijat myös sovittelevat erimielisyyksiä. ”Raatimiehenä” Karila
toimi aina vuoteen 2013 saakka, jolloin hän
jäi eläkkeelle. Ammattitaitojaan niin rakennusmestarina kuin maanpuolustustehtävissä
hän paransi koko elämänsä ajan osallistu-
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malla aktiivisesti lukuisiin jatkokoulutustilaisuuksiin. Korkean ammattitaidon omaavana
hänet palkittiinkin RKL:n Rakentajain kunniamerkillä n:ro 11 ja puolustushallinnossa
hänet ylennettiin majuriksi 1987.
Ammatillisen järjestötyön merkityksen
uralla etenemisen avuksi hän ymmärsi heti
valmistuttuaan rakennusmestariksi ja liittyi
Helsingin Rakennusmestariyhdistyksen
HRMY:n jäseneksi 1962. Rakennusmestarien
eri järjestöissä hän toimi aktiivisena jäsenenä
useissa eri luottamustehtävissä, HRMY:n
tilintarkastajana, yhdistyksen hallituksessa.
Rakennusmestarien Keskusliitto RKL:n luottamustoimissa hän oli jäsenenä, RKL:n raatitoiminnan lisäksi liittohallituksessa, tavarantarkastajatoimikunnan jäsenenä, ylempien
toimihenkilöiden työryhmän puheenjohtajana, RKL:n edustajana Insinööriliiton ammatinharjoittajain työryhmässä, Uudenmaan
raatimestarit -yhdistyksen puheenjohtajana,
kouluttajana useissa RKL:n ammattiasia- ja
järjestöseminaareissa. Karila edusti RKL:ää
myös Rakennustietosäätiön Helsingin Rakennuskeskuksen päätoimikunnan puheenjohtajana vuosina 1994–1999 sekä Rakennuslehden
neuvottelukunnassa vuosina 2003–2006.
Erittäin suuriarvoista työtä hän teki avustaessaan mediaa lähinnä omatoimirakentajille suunnatuissa asiantuntujaohjelmissa.
Näissä ohjelmissa hän tuli tutuksi suurelle
yleisölle kansantajuisia neuvoja antavana
arvostettuna asiantuntijana. Näistä TV-katsojille tutuista ohjelmista mainittakoon TV
1:n 12-osainen Kämppä kuntoon -ohjelma,
TV 2:n Pientalojen Suomi. Suuren suosion
saavuttanut kaksi tuntia kestänyt kerran
kuussa lähetetty suora radio-ohjelma
Rakentajain radio, jossa hän antoi kansantajuisia neuvoja omatoimirakentajille
pulmatilanteisiin vuosina 2004-2011. Karila
sai tästä vankkaa teknistä asiantuntemusta
kuluttajille antavasta ohjelmasta Kansainvälisen Rakennuskeskusten Unionin UICB:n
Rakennustietopalkinnon.
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Jukka Karila laati myös useita erityisesti
rakennuksen kosteus- ja mikrobivaurioihin
sekä työturvallisuuteen liittyviä asiantuntija-artikkeleita ja kirjoituksia.
Monipuolisen osallistumisen rakennusmestariammattikunnan lisäksi hänen sydäntään
lähellä oli Vapaaehtoinen maanpuolustus.
Uudenmaan Jääkäripataljoonassa vuonna
1959 vänrikkinä vapautunut ja vuonna 1987
majuriksi ylennetty Karila on vaikuttanut,
mm. Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan rakennusjaostossa, Suomen
Reserviupseeriliiton liittovaltuustossa ja
Maanpuolustuskoulutus ry:n Helsingin
koulutusalueen johtoryhmän jäsenenä.
Hän on myös käynyt Uudenmaan läänin
51. alueellisen maanpuolustuskurssin. Vapaaehtoisessa maanpuolutustoiminnassa
Sissikerho Ry:n kunniapuheenjohtajana hän
jatkoi viime päiviin asti.
Monista ansioistaan aiemmin mainittujen
lisäksi Jukka Karilalle on myönnetty mm.
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki,
Sotilasansiomitali, RKL:n standaari sekä
HRMY:n kunniajäsenyys.
Eläkkeelle jäätyään maanpuolustuksen,
rakentamisen ja niihin liittyvien järjestötöiden vähentyessä hänelle jäi enemmän aikaa
perheelleen ja nuoruuden kavereille ”Kulmien kundeille”, joiden riveissä kävimme
Sibeliuksen puistossa pelaamassa ”Viivaa
ja Skrubua” keväisin ja syksyisin nuoruutemme leikkipaikoilla usean vuoden ajan.
Myös Axan (elokuvateatteri Taka-Töölössä)
poikien Messeniuksessa kerran vuodessa
pidettyihin istuntoihin Jukka osallistui aktiivisesti. Vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa Sissikerho Ry:n kunniapuheenjohtajana hän jatkoi viime päiviin asti.

Ari Angervuori
Jukkaa esimerkkinä pitänyt ystävä,
Tölikänkundi, ammattiveli.

Digijärjestelmäkameran käyttö
manuaaliasetuksilla -KAMERAKURSSI
Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää yhdessä HeRIA ry:n kanssa
toiveuusintana Digijärjestelmäkameran käyttö manuaaliasetuksilla -kamerakurssin
23.–24.1. 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.
Ilmoittautumiset viimeistään 19.1.2016 KUPE:n sihteerille Anna-Riitta Kalliselle ensisijaisesti sähköpostilla
anna-riitta.kallinen@gravicon.fi tai p. 040-770 9799.
Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä 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 20.1.2016 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 klo 12-13. Kurssi pidetään HRMY:n kerhotilassa,
3.kerros. Kurssin opettajana toimii Paula Virta.

Digijärjestelmäkameralla
henkilökuvauksen -kurssi
Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää yhdessä HeRIA ry:n kanssa
Digijärjestelmäkameralla henkilökuvauksen -kurssin 30.1.2016 lauantaina.
Miten käyttää hyväkseen valoa ja sommittelua henkilökuvassa? Mitä kaikkea on mallinohjaus? Tutkimme henkilökuvausta teknisesti ja ilmaisullisesti. Harjoittelemme
luonnonvalon ja keinovalon (kuten salaman) hallintaa
ulko- ja sisätiloissa. Kurssin tavoitteena on antaa kurssilaisille valmiudet kuvata kiinnostavampia, kokeilevampia
ja myös teknisesti parempia henkilökuvia. Kurssille osallistuvilta edellytetään kameratekniikan hallintaa.

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.

Ilmoittautumiset viimeistään 25.1.2016 KUPE:n sihteerille Anna-Riitta Kalliselle ensisijaisesti sähköpostilla
anna-riitta.kallinen@gravicon.fi tai p. 040-770 9799.
Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhtey-

Kurssi pidetään lauantaina 30.1 klo 10-16 ja kurssipaikkana on HRMY:n kerhotila, 3.kerros. Kurssin opettajana
toimii Paula Virta.

Kurssin hinta HRMY KUPE:n jäsenille on 30 euroa. Kurssin hinta on maksettava 27.1.2016 mennessä KUPEn
tilille FI08 1010 3006 1003 66. Odota ennen maksua
että Anna-Riitta vahvistaa kurssipaikkasi.
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YHDISTYS tiedottaa
UUDET JÄSENET

Kosonen, Markku Juhani
Kruth, Oskari Raimonpoika
Luukkonen, Jari Markus
Rantanen, Jani
Tuomainen, Kimmo Kyösti
Varsamäki, Oili Sinikka

OPISKELIJAJÄSENET Appelgren, Teemu
Palomäki, Laura Anniina
Tynkynniemi, Jussi Heikki Tapio

HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2016
Puheenjohtaja
Hannu Vehviläinen
0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com
Heikki Autio
050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi
Reino Holappa
reino.holappa@tts.fi

Te r v e t u l o a !

040-532 2272

Harri Holopainen
050-309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

VUOSIKOKOUS
21.1.2016 klo 18.00

050-379 5125

Jan-Erik Jusslin
jan-erik.jusslin@yit.fi

050-440 3300

Rami Järvinen
050-563 9134
rami.jarvinen@lemminkainen.com

Rakennusmestarien talolla,
yhdistyksen toimistolla.
Käsittelemme sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa! Johtokunta

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään tiistaina 2.2.2016 klo 18.30
yhdistyksen kerhotiloissa 3. krs,
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsireunaiset letut.
Tervetuloa Hallitus

1/2016 hrmy

Niilo Hämäläinen
niilo.hamalainen@ncc.fi
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Tommi Peuhkuri
0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com
Tapio Päiväläinen
tapio.paivalainen@yit.fi

050-538 7672

Jouko Röpelinen
jropelinen@gmail.com

044-210 3225

Martti Saarinen
050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi
Jari Tiimonen
040-759 4339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi
Järjestösihteeri/Toimisto
Sanna Eronen
09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi
toimisto
info@hrmy.fi

YHDISTYS tiedottaa
VETERAANIKERHON
HALLITUS

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

Yhteystiedot vuonna 2016

Tammikuu 25.1.2016 klo 13.00

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

Veteraanikerhon kevätvuosikokous
yhdistyksen kerhotilassa 3. krs.

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

Helmikuu 22.2.2016 klo 13.00
Liikuntapäivä ja kuukausikokous
Paloheinän ulkoilualueella.

Heikki Autio
050-5727 491
heikki.autio@kolumbus.fi

Maaliskuu 21.3.2016 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen
kerhotilassa 3. krs.
Rakennusmestari Esa Koukkari kertoo
julkaisemastaan kirjasta ”RAL se oli minun
rattoni ja työni”.

Eino Menlös
045-6781 933
eino.menlos@luukku.com
Martti Raulus
050-571 6397
martti.raulus@gmail.com

Huhtikuu 25.4.2016 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen
kerhotilassa 3. krs.

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

Toukokuu 23.5.2016 klo 13.00

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

Kevätkauden päätöstilaisuus ja
kuukausikokous Kallioniemessä.

NUORTEN KERHOlaiset

Rakennusmestariveteraanit

osuivat Osuvassa

KEVÄTVUOSIKOKOUS

Nuorten Kerhon järjestämä tapahtuma OSUVA:n
ammuntaradalla Helsingissä oli menestys. Paikat
täyttyivät jo ennen jäsenlehden ilmestymistä lähetetyn sähköpostirekisterin perusteella. Mukaan
mahtui tällä kertaa 21 opiskelijaa ja pari jo valmistunutta. Tuttuja osallistujia oli noin puolet, uusia
tai muutamia kertoja käyneitä toinen puoli.

25.1.2016 klo 13.00
Yhdistyksen kerhotilassa 3. krs,
Fredrikinkatu 51-53 A

Kiinnostus Nuorten kerhon toimintaan on
ilahduttavaa. Tästä on siten hyvä jatkaa.
Kiitos kaikille osallistujille ja kiinnostuneille!

Tervetuloa!
HRMY Nuorten Kerho
Tommi Peuhkuri

Hallitus
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URHEILU
PISTEKILPAILU
2015

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

VUOSIKOKOUS

Lajeina ovat yhdistyksen ja RKL: mestaruuskilpailujen hiihto, yleisurheilu ja
maastojuoksu.

Pirkkolan uimahallin kerhohuoneella

maanantai 25.1.2016 klo 18.00
Vuosikokousasioiden lisäksi käsitellään vuoden 2016
RKL:n yleisurheilukilpailujen järjestelyjä.
Lisäksi jaetaan palkinnot hiihdosta, yleisurheilusta ja
maastojuoksusta.
Hiihto- ja yleisurheilujaosto

Tulokset vuodelta 2015:
Ilkka Wastimo
Heikki Räsänen
Veikko Luode
Raimo Hartonen
Esko Paukkonen
Juha Leivonen
Voitto Torniainen
Risto Jokiniemi
Kalevi Vikman
Pauli Kuntsi

23 pist.
14 pist.
11 pist.
10 pist.
9 pist.
9 pist.
8 pist.
8 pist.
6 pist.
6 pist.

Mailapelit / Tennis

Rakennusmestariklubi Ry

Tenniksestä iloa vapaa-aikaan!

Perinteinen mustakasi kinkkubiljardi kisa pelattiin
lauantaina 28.11.2015 Rakennusmestarien talolla.
Pelit olivat erittäin tasaisia ja voittaja ratkesi vasta
uusinnan jälkeen ja kolmas sija jaettiin.

Tenniksen sisäpelikausi jatkuu toukokuun
loppuun. Pelaamme edelleen pääkaupunkiseudun
halleilla.

Kisan tulokset:
1. Heikki Lehmusmies, 2. Seppo Nuolikoski,
3. Esa Annala ja Hannu Marttila

Kun tarvitset kevätkaudella tenniksen perusopetusta, valmennusta tai tilapäistä pelikaveria soita
tai meilaa Martille tai Einolle, niin järjestämme treenit.

Katsojille ja pelaajille tarjottiin glögit, piparit ja kahvit
vanhan tavan mukaisesti.

Yhteystiedot:
Martti 050 526 9725, martti.rissanen@evl.fi
Eino 045 6781933, eino.menlos@luukku.com

Kevään viikkobiljardia
jatketaan tiistaisin
klo 16.30 alkaen.

Tule kokeilemaan, voit löytää uuden harrastuksen!

Uudet harrastajat
tervetuloa mukaan!

HIIHTÄJILLE TIEDOKSI

Onnittelut voittajille ja
muille hyvää kevään harjoittelukautta

Helsingin kaupungin Liikuntavirasto alkaa myöntää Paloheinään latuvarauksia vasta sen jälkeen kun on lunta.

Hallitus

Mikäli jäsenlehteen ei ehditä saada ajoissa kilpailukutsua, hiihdosta tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla.

PS.
Biljardipöytä on ollut vuoden 2015 alusta alkaen
Rakennusmestarien talon 3. kerroksessa alaosastojen yhteisessä kerhotilassa. - Tilan varaus- ja käyttöohjeet on julkaistu jäsenlehdessä.

Lisätietoja: rharton1@welho.com tai
Raimo Hartonen puh. 044-2244521.
Hiihto- ja yleisurheilujaosto
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Uintijaos järjestää 2.3.–5.3.2016

UIMARIEN KUNTO- JA TEKNIIKKALEIRIN
Pajulahden valtakunnallisessa valmennus- ja liikuntakeskuksessa
Kurssin vetäjänä toimii Jukka Pikkarainen
Sisältää:
allasajat, liikunta- ja kuntosalit, tekniikkakurssin sekä hotellimajoituksen täysihoidolla
Kurssi järjestetään, jos osanottajia ilmoittautuu riittävästi.
Omavastuuosuus määräytyy osanottajamäärän perusteella.
Ilmoittautuminen tammikuun aikana yhdistyksen toimistolle info@hrmy.fi tai (09) 646 343
Lisätietoja Kari Laineelta 044 3555 284

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.
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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.

- viikot 1-7:
350 €/viikko
- viikot 8-10
(koulujen hiihtolomaviikot):
450 €/viikko
- viikot 11, 12 ja 14:
350 €/viikko
- viikko 13 (Pääsiäinen):
450 €/viikko
- viikot 15-48:
200 €/viikko
- viikot 49-51
(Itsenäisyyspäivä ja
joulunalusviikot):
350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu):
450 €/viikko

Kuvat: Tapani Mäkipää
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Varausmaksut 2016:
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Tapahtumakalenteri 2016

Yhdyshenkilöt 2016

Tammikuu
11.1. Tammikuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
21.1. Rakennusmestarien rouvat,
		Vuosikokous,
		 yhdistyksen toimisto, klo 18.00
23.–24.1. Kamerakurssi, KUPE,
		 yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 9.00
25.1. Rakennusmestariveteraanit,
		Kevätvuosikokous,
		 yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 13.00
25.1. Hiihto- ja yleisurheilujaosto,
		 Vuosikokous, Pirkkolan uimahallin
		 kerhohuone, klo 18.00
30.1. Henkilökuvauskurssi, KUPE,
		 yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 10.00

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

Helmikuu
2.2.
		
8.2.
22.2.
		
		

GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800,
raimo.k.kostiainen@gmail.com

Rakennusmestariklubi, Vuosikokous,
yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 18.30
Helmikuun Mestari-ilta
Rakennusmestariveteraanit,
Liikuntapäivä ja kuukausikokous
Paloheinän ulkoilualue, klo 13.00

Maaliskuu
2.3.–5.3. Uimarien kunto- ja tekniikkaleiri,
		 uintijaos, Pajulahti
5.3. Helsingin yhdistyksen 110-vuotisjuhla,
		Finlandia-talo
		
17.3. Teatteri, Vakavuusongelmia,
		 Studio Pasila, klo 19.00
14.3. Maaliskuun Mestari-ilta
21.3. Rakennusmestariveteraanit,
		kuukausikokous,
		 yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 13.00
Huhtikuu
11.4. Yhdistyksen Kevätvuosikokous
11.4. Huhtikuun Mestari-ilta
25.4. Rakennusmestariveteraanit,
		kuukausikokous,
		 yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 13.00
Toukokuu
9.5.
23.5.
		
		

Toukokuun Mestari-ilta
Rakennusmestariveteraanit,
kevätkauden päätöstilaisuus ja
kuukausikokous, Kallioniemi, klo 13.00

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

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
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614,
erkki.ahvenainen@elisanet.fi
MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933,
eino.menlos@luukku.com
NUORTEN KERHO
Tommi Peuhkuri 0400-504 538
tommi.peuhkuri@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

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

