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lahjoitti 100-vuotiaalle Suomelle valoa. 
Senaatti järjesti Valossa-valaistussuunnit-
telukilpailun, jonka voitti Valoa Designin 
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den jälkeenkin tuomaa iloa ja vireyttä 
pimeisiin vuodenaikoihin. 
Kuva Senaatti-kiinteistöt
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Tatu Hotokka toimii tam-
mikuusta 2018 alkaen 
vastaavana mestarina uu-
den Pasilan viereen raken-
nettavassa Asemahotellis-
sa. ”Vastuu on kasvanut 
koko ajan pikku hiljaa. Ar-
vostan kovasti, että olen 
saanut työskennellä vanhemman ja koke-
neemman mestarin työparina. Koko työ-
uran ajan minulla on ollut niin työkaverei-
den kuin johtajienkin tuki ja luottamus 
omalle tekemiselle”, Hotokka pohtii työ-
uraansa. Kuva Jari Kostiainen

”Olin ensi alkuun vieraal-
la töissä, ja jo 22-vuotiaa-
na toimin vastaavana mes-
tarina. Sivutöinä tein lisä-
töitä verokirjalla vajaa 
kymmenen vuotta, mutta 
verottaja ei hyväksynyt 
työhön liittyviä vähennyk-
siä. Päätin perustaa kolmikymppisenä 
oman yrityksen”, Esa Kiiveri muistelee  
yrityksen syntymistä. Kuva Jari Kostiainen

Valtakunnallinen Vuoden Raken-
nusmestari -palkinto 2017 on 

myönnetty rakennusmestari ja ra-
kennusneuvos Esa Kiiverille. Palkin-
to luovutettiin RKL:n liittokokouk-
sessa Oulussa 19.11.2017.

Palkintolautakunnan vaakaku-
pissa painoi Esa Kiiverin vahva ja 
ansiokas työ alueen elinkeinoelä-
män kehittämisessä. Vuoden Ra-
kennusmestarin perustama Arkta-
konserni on iso ja merkittävä työllis-
täjä Tampereen seudulla.

Arkta laajensi toimintojaan pää-
kaupunkiseudulle, kun se osti loka-
kuussa Rakennusliike Reponen Oy:n 
sekä sen sisaryhtiö LS Laatuseinä 
Oy:n ja tytäryhtiö Laatutilit Oy:n.

Esa Kiiverin arvojen ja periaattei-
den mukaisesti Arkta on koko toi-
mintansa ajan hoitanut yhteiskun-
nalliset ja työntekijöihin kohdistuvat 

velvoitteensa esimerkillisesti sekä 
tukenut merkittävin lahjoituksin 
mm. talonrakennusalan opiskelijoi-
ta. Hän on johtanut yritystensä liike-
toimintaa rakennusteollisuuden 
suurissakin suhdannevaihteluissa 
menestyksellisesti pian kolme vuo-
sikymmentä. Kiiveri on toiminnal-
laan työtehtävissä, luottamustoi-
missa ja järjestötoiminnassa saanut 
kanssaihmisten luottamuksen.

RKL:n liitokokouksessa julkistet-
tiin myös RKL:n Vuoden Nuori Ra-
kennusmestari/Insinööri AMK 2017. 
Helsinkiläinen rakennusmestari Tatu 
Hotokan valintaan vaikuttivat erityi-
sesti nuoren rakennusmestarin rikas 
työkokemus ja vaativat hankkeet.

Tatu Hotokka on oiva osoitus sii-
tä, että nuori ja halukas mestari pää-
se eteenpäin urallaan. Nuori mestari 
on koko ajan saanut enemmän ja 

Tammikuun MESTARI-ILTA  
maanantaina 8.1.2018 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
 

Vuoden ensimmäisessä Mestari-illassa asiaa TYÖNÄKEMISESTÄ.
Työnäkeminen on tärkeä asia. Siitä huolta pitämällä voidaan mm. ehkäistä työtapaturmia, 

poistaa niska- ja hartiasärkyä sekä parantaa työskentelyn tehokkuutta.
Lisäinfoa työnäkemisestä, näyttöpäätetyöstä sekä silmien suojaamisesta tulee kertomaan 

Specsavers Finlandin Corporate Sales Manager, työnäköoptikko Jannika Ehrling.

Yhdistys- ja liittokuulumiset ●  Kesän 2017 ammuntojen palkintojen jako ● 
Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat ●  Iltapala 

Tervetuloa!

ESA KIIVERI ja  
TATU HOTOKKA

Vuoden 2017 mestarit ovat

Ylöjärveläinen rakennusneuvos Esa Kiiveri on  

Vuoden Rakennusmestari 2017. Vuoden Nuoreksi  

Rakennusmestariksi valittiin Tatu Hotokka Helsingistä

enemmän vastuuta työnantajiltaan. 
Tällä hetkellä hän työskentelee YIT 
Rakennus Oy:n palveluksessa.

Tatu Hotokka valmistui 2013 ra-
kennusmestariksi Hämeenlinnan 
Ammattikorkeakoulusta ja liittyi sa-
mana vuonna Helsingin Rakennus-
mestarit ja -insinöörit AMK ry:n var-
sinaiseksi jäseneksi. Tatu on ollut 
alusta alkaen aktiivinen yhdistyksen 
jäsen osallistuen paikalliseen nuor-
ten toimintaan innokkaasti. 



Suomi 100 vuosi alkaa olla loppusuoralla. – Yhdis-
tys on huomioinut juhlavuoden heti tammikuusta 

alkaen.
Meillä oli Mestari-ilta, jota juhlistivat Mestari-

Laulajat ja RKL:n puheenjohtajan juhlapuhe.
Pitkin vuotta on ollut ympäri Suomea lukuisia 

erillisiä tapahtumia Suomi 100 merkeissä. Se on 
hyvä se.

Suomen talous jatkaa piristymistä, sekin on hy-
vä.

Rakennusteollisuus jatkaa hyvää kehitystä: on-
han rakentaminen lisääntynyt tänä vuonna 4 pro-
senttia verrattuna viime vuoteen.

Keskusliittomme järjesti liittokokouksen Oulussa 
17 - 19.11.2017 ja Oulun Rakennusmestari yhdistys 
juhlisti 111-vuotista taivaltaan.

Liiton hallitukseen valittiin Helsingin yhdistyk-
sestä Timo Saarikko varajäsenenään Tapio Päivä-
läinen kaudeksi 2018 – 2020. Hannu Vehviläinen 
varajäsenenään Rami Järvinen jatkavat vuoden 
2018 loppuun.

Liittohallitus oli Oulun kaupungin vastaanotolla 
kaupungin talon juhlasalissa. Sali oli aivan mykistä-
vä kuten koko rakennuskin, joka oli entisöity suurel-
la ammattitaidolla.

Puheenjohtajan palsta
Vastaanotolla puhui Oulun-valtuuston 1. varapu-

heenjohtaja Eeva-Maria Parkkinen. Puheessaan 
hän mainitsi muun muassa, että Oulun väestön 
keski-ikä on alle 40 vuotta, jota pidän tosi pienenä.

Yhdistyksen pikkujoulujuhla pidettiin pitkästä 
aikaa Suomessa naapurikaupungissamme Vantaal-
la Break Sokos-hotel Flamingossa 25.11.2017. 
Juhlaan osallistui noin 120 juhlijaa.

Tätä kirjoittaessa 100-vuotis Itsenäisyyspäivää 
ei vielä ole juhlittu. Varmasti Itsenäisyytemme 
100-vuotispäivää juhlistetaan ympäri Suomea ”Ar-
vokkkaasti ja Kunnioittavasti”.

Toivon että jouluna olisi 
myös etelässä lumipeite. 
Toivotan kaikille hyvää ja 
menestyksellistä Uutta 
vuotta 2018 

Hannu Vehviläinen
Puheenjohtaja

Pikkujoulu Flamingossa

Yhdistyksen pikkujoulu järjestettiin pitkästä aikaa Suomessa, Vantaalla Break Sokos Hotel Flamingossa.
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Iloisen juhlan takasivat hyvä 
seura, ruoka, juoma ja ohjelma.  
Vasta 16-vuotias taikurilupaus, 
tv:stäkin tuttu Aatu Itkonen  
ihastutti.  
Onni Lonka Quartet puolestaan 
tahditti tanssiaskeleet.

Arvoimme pikkujoulukyselyyn vastan-
neiden kesken kaksi (2) kahden hen-
gen vuoden 2018 pikkujoulupakettia.

Pikkujoulupaketin voittivat 
Tommi Hellman ja Matti Lehtinen.

Pikkujoulun aika ja paikka selviävät 
vuoden 2018 alkupuolella. Voittajiin 
otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Onnittelut voittajille!
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Laadukas lopputulos varmistettiin ammattitaitoisten paalutuskonekuljettajien 
ja työnjohdon ennakoivalla työnsuunnittelulla ja ajantasaisella viestinnällä 

paalutehtaan suuntaan. Näin voitiin hyödyntää täysimääräisesti teräsbetoni-
paalujen kilpailukykyiset ominaisuudet ja muuntautumiskyky olosuhteiden se-

kä muuttuneiden työmaan suunnitelmien mukaisiksi.

Paalutustyö on vaativa työvaihe, 
joka vaatii korkeaa ammattitaitoa 

ja oikeanlaista kalustoa. Vuoden 
paalutustyömaa valittiin nyt viiden-
nen kerran. Tällä kertaa valintaan 
vaikutti muun muassa voittajakoh-
teessa esiin noussut hyvä suunnit-
telu ja työturvallisuus. Valinnan suo-
ritti Betoniteollisuus ry:n paaluvalio-
kunta, joka koostuu betonipaalute-
ollisuuden edustajista. 

Voittajakohteen paalutusurakka 
kesti 5 kuukautta ja siihen sisältyi 
3445 teräsbetonista lyöntipaalua, 
yhteispituudeltaan 64 km. Lähes 
kaikki paalut olivat jatkettuja, joten 
jatkoskiilojakin kului peräti 11 900 
kappaletta.

Alueella oli erittäin pehmeä maa-
perä, joka hankaloitti työskentelyä. 

Paalutus tehtiinkin osittain alusla-
vojen päällä. Kohteessa käytettiin 
erikoispaaluja, sillä maaperätutki-
muksissa alueella havaittiin kohon-
neita kloridipitoisuuksia ja suunni-
telmissa päädyttiin normaalista 
poikkeavaan rasitusluokkayhdistel-
mään XC2, XA2, XD1, eli paalujen 
tulee kestää maaperästä aiheutuva 
sulfaatti- ja kloridirasitus. Tämä 
edellytti paalutoimittajalta pikaista 
uusien paalutuotteiden suunnittelua 
laskelmineen ja erikoisteräsosi-
neen, sekä tehtaalla muutoksia val-
mistusprosessiin.

Paalutustyön ajoitus riippui osit-
tain työaluetta ympäröivistä rinnak-
kaisurakoista, mikä aiheutti toistu-
via muutoksia paalutusjärjestyksen 
ja erikoispaalujen valmistuksen oh-

jaukseen ja suunnitteluun. Paalutoi-
mittaja pystyi kuitenkin reagoimaan 
näihin kiitettävästi.

Vermontien hankkeen tilaaja on 
Espoon kaupunki ja pääurakoitsija 
Lemminkäinen Infra Oy, jonka ko-
konaisurakkaan paalulaattaosuus 
sisältyi. Paalutustyön urakoi E.M. 
Pekkinen Oy. Tieurakan rakenne- ja 
pohjarakennussuunnittelun on suo-
rittanut Ramboll Finland Oy. Raken-
nustyöt käynnistyivät helmikuussa 
2017 ja kokonaisurakan arvo on 
14,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 Paalutustyömaan 
valinta päätyi Vermon paalulaattaan 
erityisesti siksi, että paalutustyö oli 
organisoitu erinomaisesti ja yhteis-
työ eri osapuolten välillä oli sujuvaa.

Vuoden 2017 Paalutustyömaa 

Vermontien paalulaatta Espoossa
Espoon Leppävaarassa sijaitseva Vermontien paalulaatta on valittu Vuoden 2017 Paalutustyö-

maaksi. Se on osa Vermontien eteläosan ja sen sivukatujen rakentamishanketta. Kohde liittyy 

Leppävaaran alueen kehittämishankkeeseen, jossa Perkkaan ja Vermon raviradan väliin ra-

kennetaan uusi kaupunginosa 5 000 asukkaalle.



Työmaata arvioitaessa huomiota 
kiinnitettiin mm. hankkeen laa-

juuteen, työmaan johtamiseen ja 
sen myötä hyvän yhteistyön toteu-
tumiseen ja tiedon hallintaan, työ-
turvallisuuteen, laadunvarmistuk-
seen, riskien hallintaan sekä tieto-
mallin hyödyntämiseen.

REDI on Suomen suurin kau-
punkirakentamisen hanke sekä li-
säksi Suomen suurin 3D-tietomalli-
kohde. REDIn kokoisessa hank-
keessa suunnitteluaineiston määrä 
on valtava. Tietomallista löytyy koo-
tusti suunnitelmat niin kauppakes-
kuksesta, kahdeksasta tornitalosta 
ja pysäköintilaitoksesta kuin alueen 
kaduista, kunnallistekniikasta, met-
roasemasta, maanalaisista tukira-
kenteista ja silloista. 3D-malli mah-

dollistaa mm. aiempaa tarkemman 
tarvike- ja määräluettelon, aikatau-
lun sekä laadukkaammat työmaa-
suunnitelmat.

Työmaata johtaneelle parivalja-
kolle työmaapäällikkö Jukka Nikko-
lalle sekä projektijohtajan tehtävistä 
lokakuussa eläkkeelle jääneelle 
Markku Muhoselle palkinto tuli jo 
neljännen kerran.

REDIn työmaa levittäytyy mo-

lemmin puolin metrorataa. Ennen 
rakentamisen aloittamista alueelta 
piti louhia valtava määrä kalliota. 
REDIn alueella metrosilta oli raken-
nettu kallion päälle. Silta piti raken-
taa uudelleen ja siirtää uusi silta-
kansi paikoilleen, jotta sen alla ole-
va kallio voitiin louhia pois. Merkit-
tävässä liikenteen solmukohdassa 
rakentaminen on aiheuttanut eri-
tyishaasteita työmaalogistiikalle.

Vuoden Työmaana palkittiin REDI
SRV:n Helsingin Kalasata-

maan toteuttaman REDIn  

työmaa palkittiin Rakennus-

lehden Vuoden Työmaa 

-kilpailussa ykköspalkinnolla.

REDI-työmaata joulukuussa 2016.

Laadun tekemistä vahvalla asenteella

Rakentamisen laatuteko -kilpailun ratkaisi tänä vuonna ennen kaikkea vahva laatuasenne ja 
asiakaslähtöisyys. Voittajien valinnasta vastannut Eero Heinäluoma korosti myös perinteistä 
ammattiylpeyttä ja tulevaisuuteen katsovaa innovatiivisuutta. Voiton kisassa veivät työnjohdon 
sarjassa Peabin kolmihenkinen turkulainen työmaatiimi sekä työntekijöiden osalta helsinkiläi-
nen maalari Jean Lindström.

Peabin työmaatiimi, rakennusinsi-
nöörit Tytti Nurminen (25) ja Ju-

ho Tamminen (24) sekä rakennus-
mestari Kim Mäkiruoho (29), koros-
taa yhteistyön ja avoimen tiedonku-
lun merkitystä kaikessa tekemises-
sä. Valintaperusteissa painotettiin-
kin erityisesti työmaalla käytössä 
olevaa Mestarin varttia. 

Mestarin vartti on päivittäinen 
turvallisuuden ja kosteudenhallin-
nan tarkastuskierros, joka on help-

po tapa havainnoida mahdollisia 
puutteita. Käytäntö on, että havaitut 
ongelmakohdat korjataan saman 
päivän aikana, jos mahdollista, niin 
jo kierroksen aikana.

Constilla maalarina työskentele-
vä Jean Lindström (56) voitti Laatu-
teko-kisan lisäksi myös yleisön 
suosikin tittelin.

”Jean Lindström on erinomaisen 
tinkimätön oman ammattijäljen teki-
jä. Hän näkee työmaalla vaivaa hy-

vän lopputuloksen saavuttamiseksi 
ja uskaltaa sanoa esimiehilleenkin, 
kuinka asiat kannattaa tehdä. Toi-
von, että hänen esimerkkinsä tart-
tuu meistä aivan kaikkiin, ei pelkäs-
tään rakennusalalla työskentele-
viin”, sanoo Heinäluoma. 

Rakentamisen laatuteko 2017 
-kilpailun organisoivat Rakennuste-
ollisuus RT, Rakentamisen Laatu 
RALA, Rakennusliitto ja Rakennus-
lehti. 
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Puupalkinto jaetaan vuosittain 
kohteille, jossa puuta on käytetty 

rakennustekniikkaa edistävällä ta-
valla. Palkinto on jaettu vuodesta 
1994 lähtien ja tänä vuonna annettu 
palkinto oli järjestyksessä kahdes-
kymmenes. Palkinnon myöntää 
Puuinfo. 

Puupalkintokilpailuun saapui 
kaikkiaan lähes 30 ehdotusta. Nie-
menharjun Matkailukeskus voitti 
Vuoden 2017 puupalkinnon ja kun-

Puupalkinto matkailukeskukselle

Vuoden 2017 Puupalkinnon 
sai Niemenharjun matkailu-
keskus, jonka arkkitehti-
suunnittelusta vastaa  
Studio Puisto Arkkitehdit Oy.

niamaininnan sai All Sea Pool ja 
yleisöäänestyksen voitti Nuorisokes-
kus Marttisen VIHTA-rantasauna.

Palkintoperusteena tuomaristo 
toteaa: ”Matkailukeskus Niemen-
harju edustaa erittäin korkeatasois-
ta ja omaleimaista suomalaista 
puuarkkitehtuuria, johon ei tyylilai-

Niemenharjun mat-
kailukeskus listattiin 
toukokuussa 2017 
maailman hienoim-
maksi huoltoasemak-
si. Nyt se sai myös 
Puuinfon myöntä-
män palkinnon. Kuva 
Marc Goodwin.

Palkittavat valitsi kaupunkiympä-
ristölautakunnan ympäristö- ja 

lupajaosto.
Kehittyvä kerrostalo -ohjelmas-

sa mukana olevan Vihreistä vihrein 
-kerrostalohankkeen tavoitteena on 
selvittää viherkattojen toimivuutta 
asuinkerrostalossa ja etsiä julkisivu-
jen vihreyttämisen ratkaisuja. Hank-
keessa haetaan myös tietoa viher-
rakentamisen vaikutuksesta hule-
vesiin, energiatehokkuuteen ja 
asukkaiden yhteisöllisyyteen.

Ruusut myönnettiin seuraaville 
henkilöille: Pia Ilonen, pääsuunnit-
telija, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoi-
misto Talli Oy, Pia Kuusiniemi, mai-
semasuunnittelija, LOCI maisema-
arkkitehdit Oy, Mikael Lönnroth, ra-
kennuttaja, TA-Yhtiöt, Hannu Saari, 
toteutus, Rakennusliike Reponen 
Oy, Taina Suonio, vihersuunnittelu, 
ympäristöbiologia, Roslings Manor 
Gardens.

Rakentamisen Ruusu jaettiin 23. kerran laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä 
työstä. Se myönnettiin Vihreistä vihrein -kerrostalohankkeelle ja hankkeessa mukana olleille 
viidelle asiantuntijalle. Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus sai kunniamaininnan.

Rakentamisen Ruusu Vihreistä vihrein -asuinkerrostalolle

Ensimmäisen vuoden keittiökasvua Vihreistä vihrein -asuinkerrostalossa. Kuva Pia Kuusiniemi

noja tarvita. Kohteen puun käyttö 
on teknisesti taitavaa. Niemenhar-
jussa luonto ja arkkitehtuuri sulau-
tuvat luontevasti yhteen. Suomalai-
sesta luonnosta tulee osa raken-
nuksen arkkitehtuuria. Rakennuk-
sessa käydessään kävijä kokee 
myös luonnon läsnäolon.”
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Monia uusia määräyksiä voimaan 
vuoden alussa

Lupaa edellyttävälle rakennushank-
keelle on laadittava kosteudenhal-
lintaselvitys 1.1.2018 alkaen. Ase-
tuksen tavoite on välttää rakentami-
sessa kosteudesta aiheutuvia hait-
toja.

Asetus noudattaa pitkälti nykyi-
siä määräyksiä (Rakentamismäärä-
yskokoelman osa C2, 1998), jotka 
asetus korvaa. Asetuksessa on tar-
kennettu rakennuksen suunnitte-
luun ja rakentamiseen liittyviä sään-
nöksiä, jotka ohjaavat kosteustek-
nisesti terveelliseen ja turvalliseen 
rakentamiseen.

KOSTEUDENHALLINTASELVITYS

Jatkossa vaadittavan kosteu-
denhallintaselvityksen laajuus riip-
puu rakennushankkeen laadusta ja 
luonteesta, joten selvitys on erilai-
nen erityyppisissä rakennushank-
keissa. Selvityksessä arvioidaan 
koko hankkeen kriittiset kosteusris-
kit ja suunnitellaan toimet niiden 
torjumiseksi. Siinä kerrotaan muun 
muassa, miten rakennusaineita, 
-tuotteita ja -osia suojataan ja ra-
kenteiden kuivuminen varmiste-
taan.

Rakennushankkeen työmaan 
kosteudenhallintasuunnitelmassa 

on nimettävä henkilöt, jotka vastaa-
vat työmaan kosteudenhallinnasta 
hankkeen eri vaiheissa. Kosteuden-
hallinnasta voi vastata esimerkiksi 
vastaava työnjohtaja tai erityisalan 
työnjohtaja.

Asetusta sovelletaan uuden ra-
kennuksen suunnitteluun ja raken-
tamiseen. Sitä sovelletaan myös 
rakennuksen laajennukseen, ker-
rosalaan laskettavan tilan lisäämi-
seen, korjaus- ja muutostyöhön ja 
rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutokseen, jollei asetuksessa toi-
sin mainita.

Rakennusten energiamuotokertoimet uudistuvat vuodenvaihteessa. Asetus  
on osa lähes nollaenergiarakentamisen säädöspakettia.

Ne koskevat uusia rakennuksia, kun hankkeen lupahakemus jätetään 
1.1.2018 tai sen jälkeen.

Energiamuotokertoimet ohjaavat kohti energiatehokasta rakentamista ja 
kestävää luonnonvarojen käyttöä. Mitä suurempi kerroin on, sitä vähemmän 
kuluttavaksi rakennus tulee suunnitella.

Rakennuksissa 1.1.18 alkaen käytettävät energiamuotokertoimet (suluissa 
31.12.17 asti voimassa olevat):

• sähkö 1,20 (1,70)
• kaukolämpö 0,50 (0,70)
• kaukojäähdytys 0,28 (0,40)
• fossiiliset polttoaineet 1,00 (1,00)
• rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50 (0,50)

ENERGIAMUOTOKERTOIMET
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PALOTURVALLISUUS
Asetus rakennusten paloturvallisuu-
desta tulee voimaan 1.1.2018 ja 
korvaa nykyisen määräyksen Rak-
MK E1. Asetuksella muun muassa 
laajennetaan yksinkertaistetussa 
mitoituksessa puukerrostalojen 
käyttötarkoituksia, helpotetaan 
suojaamattoman massiivisen puun 
käyttöä puukerrostalojen sisäpin-
noissa ja mahdollistetaan yhden 
portaan uloskäytävät nykyistä kor-
keammissa asuinrakennuksissa.

Asetuksen lähtökohtana on ny-
kyisen rakenteellisen paloturvalli-
suustason säilyttäminen, mutta se 
sisältää lukuisia muutoksia ja tarkis-

tuksia nykyisiin määräyksiin verrat-
tuna. Säännös laajentaa luokka-lu-
kuarvomitoituksen käyttömahdolli-
suuksia tulkintojen vähentämiseksi. 
Tulkintojen väheneminen parantaa 
yritysten toimintaedellytyksiä, suju-
voittaa rakentamishankkeiden läpi-
vientiä ja alentanee siten rakentami-
sen kustannuksia. Puukerrostalojen 
käyttötarkoituksia yksinkertaiste-
tussa mitoituksessa on laajennettu 
koskemaan nykyisten asuinraken-
nusten ja työpaikkarakennusten li-
säksi majoitusrakennuksia, hoitolai-
toksia sekä kokoontumis- ja liikera-
kennuksia. Lisäksi suojaverhous-

vaatimuksia puukerrostalojen sisä-
pinnoissa on helpotettu, mikä osal-
taan laajentaa arkkitehtonisia rat-
kaisuja. Käyttötarkoitushelpotukset 
alentavat suunnittelukustannuksia 
ja yhdenmukaistavat turvallisuusta-
soa.

Lisäksi palavien lämmöneristei-
den käyttöön liittyviä vaatimuksia 
on tarkistettu, jotta tulkinnanvara 
näissäkin vähenisi. Tarkistuksia teh-
täessä on pidetty mielessä alan 
teollisuuden toimintaedellytykset ja 
kiristyvät energiatehokkuusvaati-
mukset.

AKUSTIIKKA

Ympäristöministeriön rakennusten 
ääniympäristön suunnittelua ja  
toteutusta koskeva asetus tulee 
voimaan 1.1.2018. Se korvaa Suo-
men rakentamismääräyskokoelman 
osassa C1 olevat määräykset 
asuinrakennusten ääneneristävyy-
destä ja meluntorjunnasta sekä 
osissa C1 ja D2 olevat määräykset 
taloteknisten laitteiden sallittavista 
äänitasoista.

Ääniympäristön huomioiminen 

on aikaisempaa tärkeämpää, koska 
melualueiden läheisyyteen rakenta-
minen, ympäristömelu ja rakennus-
ten sisätilojen äänilähteet ovat li-
sääntyneet.

Nyt annetulla asetuksella määri-
tellään uusia raja-arvoja tai vaati-
muksia muun muassa rakennusten 
ääneneristävyyteen, melun- ja täri-
näntorjuntaan sekä ääniolosuhtei-
siin. Lisäksi säädetään virkistyk-
seen käytettävien piha- ja oleskelu-

alueiden sekä oleskeluun käytettä-
vien parvekkeiden ääniolosuhteista.

Asetusta sovelletaan ensisijai-
sesti uudisrakentamisessa. Kor-
jausrakentamisessa ja rakennuksen 
käyttötarkoitusta muutettaessa ra-
kennuksen ääniympäristöä koske-
vat vaatimukset määräytyvät lähtö-
kohtaisesti aina rakennuksen val-
mistusaikana voimassa olleiden 
säädösten mukaisesti.

JÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖ MAANRAKENTAMISESSA

Eräiden jätteiden hyödyntämistä 
maarakentamisessa koskeva ase-
tus helpottaa jätteiden käyttöä koh-
teissa, joissa jäte voi korvata luon-
non kivi- ja maa-ainesta. Näitä jät-
teitä ovat betonimurske, eräät len-
totuhkat, leijupetihiekka, yhdyskun-
tajätteen polttolaitoksella syntyvä 
käsitelty pohjakuona, tiilimurske, 
asfalttimurske ja -rouhe, valimohie-
kat, kalkit sekä rengasrouhe ja ko-
konaiset renkaat. Maarakentamis-
kohteita ovat väylät, kentät, vallit 
sekä teollisuus- ja varastoraken-
nusten pohjarakenteet.

Tavoitteena on tehdä jätteestä 
rakennustuotetta korvaavaa materi-
aalia. Tämä kannustaa yrityksiä ke-
hittämään jätteiden käsittelyä siten, 
että ne ovat ympäristön kannalta 
turvallisia ja täyttävät käytön edel-
lyttämät tekniset vaatimukset. Eräi-
den jätemateriaalien teknistä kel-
poisuutta pyritään parantamaan 
antamalla enimmäiskoko murske-
paloille. Erityisesti betonimurskeen 
palakoon pieneneminen 150 milli-
metristä 90 mm:iin tarkoittaa jat-
kossa sitä, että betonijäte on murs-
kattava ennen hyödyntämistä.

Rakentamiskohteiden on oltava 
alueen maankäytölle asetettujen ta-
voitteiden ja rakentamisesta annet-
tujen määräysten mukaisia. Tämä 
osoitetaan lakisääteisellä suunnitel-
malla, luvalla, ilmoituksella tai kun-
nan rakennusjärjestyksellä, jossa 
kunta voi myös antaa määräyksiä 
jätteiden hyödyntämisestä.

Eräillä herkillä alueilla, kuten esi-
merkiksi 1- ja 2-luokan pohjavesi-
alueilla ja lasten leikkipuistoissa, 
jätteiden käyttö maarakentamises-
sa vaatii ympäristöluvan.
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Kiinteistöliiton kaksi kertaa vuo-
dessa toteuttamaan korjausra-

kentamisbarometriin vastasi noin 
2000 taloyhtiönsä edustajaa, joista 
lähes joka kolmannella on kuluvana 
vuonna käynnissä korjaushanke ta-
loyhtiössään.

Elpynyt taloustilanne vaikuttaa 
taloyhtiöiden korjausrakentamiseen 
siten, että yhä pienempi osuus vas-
taajista näkee talouden vaikuttavan 
negatiivisesti korjaushankkeiden to-
teutumiseen.

Kiinteistöliiton korjausrakenta-
misbarometriin vastanneista taloyh-

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri:

Odotettavissa kasvua ensi vuonna

tiöistä 31 prosenttia arvioi korjaus-
rakentamisensa kasvavan tulevana 
vuonna. 29 prosenttia odottaa kor-
jaamisen supistuvan kuluvaan vuo-
teen verrattuna.

”Odotukset korjausrakentami-
sen lievän kasvun jatkumisesta 
saattavat heijastella vihdoinkin 
käynnistynyttä taloudellista elpy-
mistä maassamme. Vuosi 2018 
näyttäisi olevan hieman kuluvaa 
vuotta vilkkaampi taloyhtiöiden kor-
jauksissa”, arvioi Kiinteistöliiton 
pääekonomisti Jukka Kero.

Urakkatarjouksia saatu  
aavistuksen viimevuotista  
enemmän
Urakkatarjousten ja korjauslainojen 
saatavuudessa ei ole tapahtunut 
suurta muutosta. Syksyyn 2016 
verrattuna taloyhtiöt ovat saaneet 
urakkatarjouksia aavistuksen aiem-
paa enemmän. Vastaajista lähes 
yhdeksän kymmenestä arvioi, että 
pankkirahoituksen saatavuus kor-
jaushankkeelle on pysynyt ennal-
laan viimeisen puolen vuoden aikana.

Lainaehtojen kehitysodotukset 

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri ennakoi korjausrakentamiseen kasvua ensi vuo-

delle. Tänä vuonna hienoista kasvua on näkynyt lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta ensi 

vuodelle odotettavissa on barometrin perusteella kasvua muuallakin maassa. 
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ovat uudelleen kääntyneet aiempaa 
huonompaan suuntaan. Korjauslai-
nojen marginaalien keskiarvo on 
kuitenkin edelleen hieman kutistu-
nut: se oli nyt 0,9 prosenttiyksikköä, 
kun keväällä taso oli 1,0 ja vuosi 
sitten syksyllä 1,1 prosenttia.

Taloyhtiöiden varautumiseen 
otettava systemaattinen ote  
Korjausrakentamisbarometrin mu-
kaan runsaat 40 prosenttia taloyhti-
öistä varautuu korjauksiin taloudel-
lisesti etukäteen. Vastausten perus-
teella ennakkorahastointi on ennak-
kovarautumisen keinoista hieman 
käytetympi kuin asuintalovaraus. 
Ennakkorahastointi tarkoittaa sitä, 
että osakkailta perittyjä varoja ei 
käsitellä tuloslaskelmassa vastike-
tuloina vaan osakkaiden suorittami-
na pääomasijoituksina. Tällöin ne 
merkitään kirjanpidossa yhtiön 
oman pääoman lisäykseksi tasee-
seen. Asuintalovarauksessa taloyh-
tiö voi enintään kymmenen vuoden 
ajan kerätä rahaa tuleviin hankkei-
siin joutumatta maksamaan veroja 
tämän johdosta syntyneestä positii-

visesta tuloksesta. 
Taloyhtiöiden rahoituksessa on 

tapahtunut jonkinasteista tiukentu-
mista saatavuuden suhteen: pankit 
ovat entistä tarkempia vakuuksien 
arvioinnissa ja lainaosuudet voivat 
jäädä takavuosia alemmille tasoille.

”Tästä syystä on yhä tärkeäm-
pää, että taloyhtiöt suunnittelevat 
kiinteistönpitoaan vuosikausiksi 
eteenpäin”, Kero painottaa.

Sähköautojen latauspisteitä 
suunnitteilla lähes joka viidennellä 
kerrostaloyhtiöllä

Seuraavien viiden vuoden aika-
na taloyhtiöt suunnittelevat korjaa-
vansa erityisesti piharakenteita ja 
rakennusten ulkovaippoja. Korjaus-
rakentamisbarometrissä tiedustel-
tiin nyt ensimmäistä kertaa sähkö-
autojen latausjärjestelmiin liittyviä 
rakennusaikeita, ja näistä kertoi liki 
viidesosa kerrostalovastaajista ja 
15 prosenttia rivitalovastaajista.

Viemärikorjausten  
kokonaiskustannukset  
yhä nousussa pk-seudulla
Korjausrakentamisbarometrissa ky-

sytään syksyisin putkiremonttien 
toteutustavoista. Viemärisaneera-
uksista noin 40 prosenttia tehtiin 
asentamalla uudet putket vanhojen 
tilalle. Uuteen kohtaan viemäriput-
ket asennettiin runsaassa 10 pro-
sentissa saneerauskohteita. Joka 
kuudes taloyhtiö saneerasi viemä-
rinsä yhdistämällä ns. perinteisiä ja 
sisäpuolisia menetelmiä.  Noin kol-
mannes kunnosti viemärit sisäpuo-
lisia kunnostusmenetelmiä käyttä-
mällä.

Perinteisillä remonttitavoilla sa-
neerattujen viemäreiden keskimää-
räinen kokonaiskustannus oli koko 
Suomessa 700 euroa, pääkaupun-
kiseudulla 880 euroa ja muualla 
Suomessa 450 euroa huoneistone-
liöltä. Kokonaiskustannukset kas-
voivat pääkaupunkiseudulla, mutta 
laskivat muualla Suomessa vuoteen 
2016 verrattuna. Sisäpuolisilla kor-
jaustavoilla toteutettujen viemäri-
korjausten keskimääräiset koko-
naiskustannukset asettuivat 320 
euroon huoneistoneliöltä koko 
maassa, kun vuotta aiemmin ha-
vaintojen mediaani oli 250 euroa 
neliöltä.
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Kolme kirjaa rakentamisesta
Kolme kiinnostavaa kirjaa: Rakennetun Suomen tarina, Tulevaisuuden työnjohtaja ja Rakenta-

jain Kalenteri 2018, esiteltiin joulukuun ensimmäisenä päivänä. Yhteistä kirjoille on paitsi ra-

kentaminen myös Rakennusmestarien Säätiö sr, joka järjesti myös kyseisen juhlatilaisuuden. 

Säätiön tuki on ollut tärkeä kaikkien kirjojen julkaisemisen rahoittamisessa.

Rakennetun Suomen tarina -kirjaa 
esiteltiin jo jäsenlehdessä 

9-2017. Tulevaisuuden työnjohtaja 
-kirjan sisältöön pureudutaan tar-
kemmin seuraavassa jäsenlehdes-
sä. Nyt kurkistamme viimeistä ker-
taa ilmestyneen 102-vuotiaan Ra-
kentajain kalenterin taipaleeseen.

Rakentajan kalenterin historia al-
kaa täsmälleen samoilta ajoilta kuin 
itsenäisen Suomen. Vanhat kalente-
rit sisältöineen antavat hienon läpi-
leikkauksen suomalaisen rakenne-
tun ympäristön kehittymisestä.

Rakentajain kalenteria ovat jul-
kaisseet Rakennustietosäätiö RTS 

sr ja Rakennusmestarit ja insinöörit 
AMK RKL ry.

”Toivomme että viimeinen Ra-
kentajain kalenteri on kunniaksi tälle 
huikealle historialle ja jää muistoksi 
arvokkaasta yhteisestä työstä ra-
kentamisen laadun parantamiseksi 
ja varmistamiseksi. Rakentajain ka-
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lenterin taival päättyy, mutta työ 
alati paremman rakentamisen laa-
dun puolesta tulee jatkumaan”, kir-
joittaa kalenterin päätoimittaja Ans-
si Koskenvesa viimeisen kalenterin 
esipuheessa.

Viimeinen nahkakantinen kalen-
teri muistuttaa ulkoasultaan ensim-
mäistä, vuoden 1917 painosta.

Käyttökokemuksia  
vuosikymmenten varrelta
Rakennusneuvos, rakennusmestari 
Ari Angervuori esitteli kalenterin vai-
heita julkistamistilaisuudessa, siitä 
alla lainauksia. Hän kertoo tutustu-
neensa Rakentajan kalenterin käyt-
töön aluksi isänsä rakennusmestari 
Paavo Angervuoren s. 1902 käyttöä 
seuranneena ja sitten oman käyttö-
ni (1956 – 2006) yli 60 vuoden koke-
muksen perusteella. 

Julkaistiin myös sotavuosina
Olin RKL:n edesmenneen tiedotus-
sihteerin Erkki Koivusen kanssa ker-
ran Hampurissa saksalaisten raken-
tajien vieraana. Totesimme että heil-
tä puuttuivat ”jostain syystä” vuosi-
en 1945 - 47 ”Baukalenterit”. Ylpei-
nä kerroimme, että vaikka Suomikin 
osallistui toiseen maailmansotaan, 
mestarimme tekivät siitä huolimatta 
Rakentajain Kalenterit katkeamatta 
joka vuosi. 

Kalenterista haettiin apua kirjan-
pitoon ja koska mestarit silloin 
myös usein mitoittivat rakenteita, 
olivat mm. vuoliaistaulukot tarpeen. 
Kalenteri oli myös tärkeä ilmoitus-
väline ja yrityshakemisto.  Ilmoituk-
set olivat paikkakunnittain. Kirjassa 
oli lokero mainoskirjeitä varten. Li-
säksi mukana oli postikortti toivo-
muksia varten seuraavaan kalente-
riin. 

Myös tärkeä oppikirja
Näin isäni pöydällä usein kalenterin, 
kun hän teki urakkatarjouksia. Itse 
muistan ensimmäisen kerran käyt-
täneeni kalenteria vuonna 1956 
Helsingin Herttoniemessä Hiihtä-
jäntien, rakennusliike Teoran työ-
maalla, jossa liukuvalamalla valet-
tiin kahdeksan kerroksisten asuin-
talojen rungot holveineen kahdek-

sassa vuorokaudessa.
1960 aloitettuani opiskelun Hel-

singin teknillisessä oppilaitoksessa, 
Kalenteri oli yksi oppikirjoista. Myös 
isäni kertoi käyttäneensä kalenteria 
opiskelussa: ”Totta kai kun juuri 
muita oppikirjoja ei ollutkaan”. Ei 
ollut vielä Betoninormeja, oli vain 
Komiteamietintöjä ja myöhemmin 
Betoniyhdistyksen esityksiä betoni-
rakentamisesta. Kaikki ne tietysti 
julkaistiin Rakentajain Kalenterissa.

Helsingin Rakennustarkastusvi-
raston valvontaosaston päällikön DI 
Olavi Törmäsen pyynnöstä sain 
osallistua työmaantyöjohtajien 
edustajana Suomen Betoniyhdis-
tyksen uusien Betoninormien val-
misteluryhmään 1974-77. Samaan 
aikaan Olavi Törmänen oli RKL:n 
toimitusjohtajan Armas Linnamaan 
kanssa Rakentajain Kalenterin toi-
mittajina. Osallistuin samaan aikaan 
Armas Linnamaan vetämän työ-
maakirjan tekemiseen. Näin jouduin 
myös heidän pyynnöstään Kalente-
rin kommentoijaksi, joka johti 1980 
toimituskunnan jäseneksi yhdessä 
Pentti Moision, Pertti Sarmalan ja 
Olavi Törmäsen kanssa. Jäsenyys 
kesti aina vuoteen 2000 asti.

”Katso kalenterista”
Selvitin mm. isältäni ja muilta sa-
manikäisiltä mestareilta miten he 
olivat käyttäneet kalenteria. Useat 
heistä olivat urakoitsijoita, ainakin 
osittain, jolloin kustannuslasken-
taan tarvittavat taulukot olivat tär-
keitä, eri paikkakuntien viranomais-
ten yhteystietoja katsottiin. Toisaal-
ta kalenterissa julkaistiin betoninor-
mit, muurausohjeita ja lukuisia ra-
kenteiden lujuuteen liittyviä taulu-
koita. Siihen aikaan mestarit usein 
laativat myös rakennesuunnitelmia.

Kalenteri toimi sen ajan Ratu-
korttina ja Tessinä, jopa RKL:n liitto-
kokouksen päättämät rakennus-
mestarien palkat ja työtekijöiden 
palkkataulukot sieltä löytyivät, erik-
seen Helsingistä, Turusta ja Tampe-
reelta. Työsaavutuksia myös käytet-
tiin aikatauluja laadittaessa, ei ny-
kyisiä h/kg tai h/m2 vaan paljon 
kuvaavampina, m3/työvuoro tai 
m2/h. 

Kalenteri löytyi 60 – 80-luvuilla 
lähes kaikilta työmailta. Usein koh-

teen työselityksessä luki ”työmaalle 
on hankittava ne ja ne RT-kortit ja 
Rakentajain kalenteri”. Katsotuim-
mat sivut olivat betoniin liittyvät, 
tekniset taulukot ja henkilöluettelot. 
Katsottiin onko kyseinen henkilö 
rkm, valmistumisvuosi jne. Raken-
nustarkastajallekin riitti todistuk-
seksi vastaavan työjohtajan hyväk-
symisessä, se että nimi oli kalente-
rissa. Muutenkin nimi kalenterissa 
oli iso asia.

Työmaaparakissa kuului usein 
”Katso Kalenterista” kun jostain asi-
asta kinattiin.

Pätevyysluettelot tärkeitä
Kalenterissa julkaistiin myös luette-
loita pätevyyden omaavista henki-
löistä, kuten Sisäasiainministeriön 
myöntämistä pätevyyksistä esim. 
A-luokan betonirakenteiden suun-
nittelija ja työjohtaja pätevyyksistä. 
Kun 1968 tuli mahdolliseksi myös 
rakennusteknikon tutkinnon suorit-
taneille suorittaa A/1 luokan betoni-
työjohtajan pätevyys, luettelot jul-
kaistiin ja pidettiin ajan tasalla ka-
lenterissa. Vuonna 1986 aloitettua 
ja 1989 RKL:n, Raklin, RIL:n ja Sa-
fan jatkaman pätevyyden toteamis-
järjestelmän rekisterit julkaistiin Ra-
kentajain kalenterissa. Näin järjes-
töt ja Rakentajain kalenteri tekivät 
nykyisin FISE:lle kuuluvat tehtävät. 

Myös suunnittelijan apuväline
Olen pitkään Rakentajain kalenterin 
tekemisessä mukana olleena tuo-
nut edellä Kalenterin merkitystä lä-
hinnä työmaamestarin näkökulmas-
ta, mutta tiedän että se oli tärkeä 
työkalu myös monen suunnittelijan 
työpöydällä.

Digitalisointi työmaalla alkoi 
omalla kohdallani 1984, kun vein 
Hartelan työpäällikkönä Commodo-
re 64 ensikertaa työmaalleni ja har-
joittelin sen käyttöä. En silloin ar-
vannut että kaikki Rakentajain Ka-
lenterin tiedot saa tulevaisuudessa 
käsipuhelimesta. Kun sinne haku-
sanaksi laitoin nyt Rakentajain Ka-
lenterin, siellä se vielä oli vuosittain 
ilmestyvänä tietoteoksena ja yksi 
divarikin myi 1963 kalenteria 6 eu-
ron hintaan. Niin että jos ikävä tu-
lee, niin Google auttaa.
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Wanhan mestarin kulttuurihorinaa

SUOMI 100 -hengessä 

Suomi 100 -juhlavuosi on kallistu-
massa tätä kirjoittaessani kohti 

loppuaan. Helsingin Rakennusmes-
tariyhdistys on tarjonnut siihen 
osallistumismahdollisuuksia varsin 
runsaasti, jotka olivat osin ruuhkau-
tuneet yhteensattumista johtuen 
pahasti marraskuuhun.  

Yhdistyksen ja sen alaosastojen, 
KUPE:n ja RKM-veteraanikerhon 
järjestämissä marraskuun tilaisuuk-
sissa oli mielestäni uskomattomalta 
tuntuva yhteinen tekijä:

Kaikki ylittivät, eivät ainoastaan 
minun vaan myös haastattelemieni 
useiden osanottajien mielestä, nii-
hin kohdistuneet ennakko-odotuk-
set.

Uuteen, paljon kielteistäkin en-
nakkojulkisuutta saaneeseen Tun-
temattomaan sotilaaseen pää-
simme tutustumaan tosi suurella 
joukolla, koska yhdistys oli varan-
nut kokonaan yhden Tennispalatsin 
salin käyttöömme.

Aku Louhimiehen versio avasi 
meille aikaisemmatkin kansalliskir-
jastamme tehdyt elokuvaversiot 
nähneille uusia näkökulmia kirjaan 
ja syvensi henkilöhahmojen taus-
taa. Näyttelijäsuoritukset Eero 

Kuinka paljon tuttua elokuvan rekvisiitassa olikaan meille 60- luvun alussa asevelvollisuu-
temme suorittaneille, Katsokaa nyt vaikka kuvassa hyvin näkyvää Pystykorvan lukkoa ja 
”ihania” mantteleita.

Ahosta, Aku Hirviniemestä ja Jussi 
Vatasesta  sivuosien esittäjiin olivat 
mielestäni poikkeuksellisen hyviä. 

Toimintakuntoiset panssarivau-
nut, muu kalusto ja nykyajan ku-
vaustekniikan hieno hyväksikäyttö 
päivitti omalta osaltaan kuvakerron-
taa. Tekniikalle ei kuitenkaan annet-
tu ylivaltaa kuten monissa viime ai-
koina näkemissäni amerikkalaisissa 
sota- ja väkivaltafilmeissä.

Mannerheim ja saksalainen 
suudelma oli seuraava yhdistyksen 
tarjoama Suomi 100 -rasti juuri  
peruskorjauksesta vapautuneessa 

Peruskorjatun kaupunginteatterin kuvasi Seppo Huhtakangas.

kaupunginteatterissa. Saimme tu-
tustua alkuperäistä kunnioittaen 
korjatun teatterirakennuksen lisäksi 
pääasiaan eli yhden itsenäisyyden 
aikamme merkittävimmän henkilön, 
C G E Mannerheimin vaiheisiin teat-
terin keinoin.

Juha Vakkurin käsikirjoitus nou-
datti mielestäni varsin tarkkaan ny-
kyisin laajasti hyväksyttyä oikeisto-
sävytteistä historiankirjoitusta.

Näyttelijät olivat ammattimiehiä, 
naisroolejahan näytelmässä oli tie-
tenkin varsin vähän. Entinen teatte-
rinjohtaja Asko Sarkola oli siirtynyt 
onnistuneesti näyttämön puolelle, 
missä muutkin kaupunginteatterin 
tutut vakinäyttelijät tekivät monine 
roolihahmoineen täyden työn.

Parasta oli kokonaisuuden kan-
nalta näyttämön yläpuolelle – ei siis 
varsinaisesti näyttämölle – heijaste-
tut tekstit ja autenttiset kuvat histo-
rian henkilöistä. 

Täydennystä tietämykseemme 
itsenäisyytemme alkuajoista lisäsi 
erinomaisesti RKM-veteraaniker-
hon marraskuun kokoukseen kut-
suttu professori Martti Häikiö. Hä-
nen juuri ilmestyneeseen kirjaansa 
”Suomen leijona, Svinhufvud it-
senäisyysmiehenä” perustuva esi-
telmänsä ” upposi” lähes 30-henki-
seen kuulijakuntaan erinomaisesti.

Mielenkiintoisia yksityiskohtia 
historiastamme tuli esiin myös Kult-
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tuuri- ja perinnekerhon järjestämällä 
”Sota-ajan laulut” -teemamatkalla 
Lahden Sibeliustalolla.

Itsenäisyyttä edeltävän ajan 
tyyppirakentamisen toiseksi näky-
vimpään eli varuskunta-alueiden ra-
kentamiseen saimme tutustua jo 
lounastaessamme ennen konserttia 
Hennalan upseerikerholla. Kaikkein 
näkyvintä olivat aikanaan pienempi-
en paikkakuntien asemarakennuk-
set ja rautatieläisten asuin- ja virka-
talot. Itse konserttipaikka edusti 
mielestäni kunniakkaasti 2000-lu-
vun alun lasi-arkkitehtuurin ja van-
han tiilirakenteisen teollisuusraken-
nuksen yhdistelmää.

Itse konsertissa maamme par-
haisiin kuuluvan Lahden sinfoniaor-
kesterin soittajat ja meille perin tu-
tut solistit Johanna Försti ja Markus 
Allan yhdistivät taitonsa loistavasti. 
Ohjelmaan oli valittu sota-ajan viih-
demusiikkia eikä ajan propaganda- 
musiikkia niin kuin olisi voinut luulla. 

Musiikin ja sanotusten taustoja sel-
vitti taitavasti soittajien joukkoon 
sulautunut Maarit Niiniluoto.

Matka oli mielestäni varsin on-
nistunut niin kuin kaikki edellä käsit-
telemäni Suomi 100 -juhlavuoteen 
liittyvät tapahtumat. Näin uskallan 

Asiantuntijat arvioimassa Museoviraston 
’pitkin hampain’ tilapäiseksi hyväksymästä 
upseerikerhon sisäänkäyntikatoksesta.

Konserttivieraat Sibeliustalon suuressa lämpiössä kohottamassa konsertin väliajalla maljan 
100-vuotiaalle Suomelle.

VETERAANIKERHON HALLITUS
Yhteystiedot vuonna 2018

Puheenjohtaja
Taisto Malinen
0500-417 108
taisto.malinen@jippii.fi

Esitystä hyvin tukevan Power Point- aineiston esittäminenkin onnistui 3. kerroksen kerho-
tilaan hankitun tekniikan ansiosta sanoisinko harvinaisen hyvin.

sanoa, sillä en itse ole ollut varsi-
naisesti mukana näiden tilaisuuk- 
sien ideoinnissa. Jakamaton kiitos 
niille, jotka ovat olleet. 

Teksti ja kuvat: Matti Vuorensola

Heikki Autio
050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi

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

Kalevi Hänninen
041-546 1864
kaleviantero@gmail.com

Eino Menlös
045-678 1933
eino.menlos@luukku.com

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

Matti Vuorensola
050-5168 142
matti.vuorensola@gmail.com



16 hrmy 1/2018

Hyttinen, Atte
Hyötylä, Jouni Ensio
Tammelin, Timo
Tiainen, Hanna

UUDET JÄSENET

Tervetuloa!

YHDISTYS tiedottaa

Kotala, Risto
Pöyry, Jyri
Forsback, Juha
Haapakoski, Jonna
Helle, Jaakko
Lam, Tony
Olkkonen, Ossi
Rantala, Aleksi
Saari, Jussi
Saario, Erja
Silvén, Tuomas

Sissonen, Toni
Tikkanen, Eija
Tuhkanen, Juuso
Vihemäki, Pihla
Hertell. Esa
Isotalus, Jukka
Kahra, Tommi
Pulkkinen, Heikki
Pöyry, Jyri
Uusitalo, Jani
Turunen, Anna

OPISKELIJAJÄSENET

HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2018

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

Joonas Anttila, 050-303 4994
joonas.anttila@terawatt.fi

Heikki Autio, 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi

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

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

Trang Huynh-Nguyen, 050-384 4718
trang.huynh-nguyen@hel.fi  

Niilo Hämäläinen, 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi

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

Tommi Peuhkuri, 0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com

Tapio Päiväläinen, 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi

Timo Saarikko, 0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com

Jere Väisänen, 040-669 3540
jere.vaisanen@haahtela.fi

Järjestösihteeri
Sanna Eronen, 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi

Toimisto
info@hrmy.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Sääntömääräinen  

VUOSIKOKOUS
pidetään 

tiistaina 6.2.2018 
klo 18.30  
yhdistyksen kokoustiloissa, 3. krs
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsireu-
naiset letut.

Tervetuloa!   Hallitus
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RAKENNUS-
MESTARIVETERAANIT

KEVÄT-
VUOSIKOKOUS
22.1.2018 klo 13.00 
Yhdistyksen 3. kerroksen kerhotilassa,
Fredrikinkatu 51 -53 A, Helsinki

Tervetuloa!   Hallitus

YHDISTYS tiedottaa

Lippujen hinnat (hintaryhmä B): 
Yhdistyksen jäsen 20 €, seuralainen 50 €. 
Lippuja on varattu näytökseen 80 kappaletta. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 
10.1.2018 yhdistyksen toimistolle 09 646 343 tai  
sähköpostitse info@hrmy.fi 
Liput maksetaan 10.1.2018 Helsingin Rakennusmes-
tarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11, 
viestikenttään ”Mamma Mia”. 
Huom! Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään 
mennessä maksaneille.
 

Yksi Suomen massiivisimmista musikaalituotannoista saa 
ensi-iltansa toukokuussa 2018 upouudessa Messukeskus 
Amfi -teatterissa. Päärooleissa nähdään muun muassa Lau-
ra Voutilainen, Nina Tapio, Johanna Kokko ja nuori lupaus 
Petra Pääkkönen. 
Musikaalin 22 ABBA-hittiä on kääntänyt loistavista sanoituk-
sistaan tunnettu Paula Vesala. Suomenkielisiä versioita ei 
tulla julkaisemaan erikseen, joten kappaleet voi kuulla aino-
astaan paikan päällä. 
Mukaansatempaavan tarinan tapahtumapaikkana on kuvan-
kaunis kreikkalainen saari. Donnan, nelikymppisen yksin-
huoltajan, tytär Sofia on menossa naimisiin. Sofia ei tiedä, 
kuka hänen isänsä on, mutta luettuaan äitinsä päiväkirjan 
hän tajuaa, että isäehdokkaita on peräti kolme. Hän kutsuu 
kaikki kolme miestä häihinsä salaa. Yksi miehistä on hänen 
isänsä, mutta kuka?

KESKIVIIKKONA 16.5.2018 klo 19.00
MESSUKESKUS AMFI -teatteri

Rakennusmestarien Rouvat

VUOSIKOKOUS 
18.1.2018 klo 18.00 

yhdistyksen toimistolla 

Käsittelemme sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa! Johtokunta!
…………………..

 

HELMIKUUN ILTA
Torstaina 8.2. klo 18.00

yhdistyksen toimistolla

Tervetuloa ohjelmatoimikunnan 
järjestämään iltaan.

NUORTEN KERHO 

Ammuntatapahtuma
perjantaina 19.1.2018 klo 17.00–24.00
Tapahtumaan mahtuu 15 ensimmäistä.
Sisältää ammunnan sisäradalla laajalla valikoimalla
ja sponsorin järjestämän sauna-illan.

Omavastuu osuus 30 €.

Ilmoittautuminen ja maksutiedot: jere.vaisanen@gmail.com

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

NUORTEN REKRYILTA
torstaina 18.1.2018 klo 17–20
HRMY järjestää rekryillan opiskelijoille ja valmistuneille.
Mukana ovat mm. NCC, Varte, Jatke, SRV ja YIT.

Tilaisuus järjestään Ravintola Club Capitalin tiloissa, 
(Rakennusmestarien talo),
osoite: Fredrikinkatu 51, 00100 Helsinki 

Illan isäntinä toimivat HRMY:n Nuorten kerhon vetäjät:
Teemu Appelgren, puh. 045 234 0433 (työ)
Tommi Peuhkuri, puh. 040 050 4538 / 050 911 9760 (työ)
Niilo Hämäläinen, puh. 040 823 7058 / 050 379 5125 (työ)

TERVETULOA!
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URHEILU

RKL:n URHEILUTOIMINTAA
RKL:n urheilutoimikunta päivitti kokouksessaan vuoden 
2018 toimintasuunnitelmaa.

Liiton mestaruuskilpailuja pyritään järjestämään: golfis-
sa, keilailussa, pilkissä, suunnistuksessa, ammunnassa, 
hiihdossa, yleisurheilussa ja maastojuoksussa.

Mikäli ennakkoilmoittautuneiden määrä on alle 20, niin 
järjestäjillä on oikeus perua kilpailut.

Peruutuksesta on ilmoitettava RKL:lle ja kaikille ilmoit-
tautumisen lähettäneille.

Kesäurheilukilpailun järjestävänä yhdistyksenä toimii 
Kuopion Yhdistys. Tämän yhteydessä järjestetään katu-
koris, -sähly ja -fudis -kolmiottelu nuorille/opiskelijajä-
senille, jossa lajeja voidaan tarkentaa vuosittain. Ajan-
kohta on kesäkuussa.

Pitkien matkojen hiihtomestareita haetaan Finlandia 
hiihdon yhteydessä.

Yhdistyksen menestykseen kilpailussa vaikuttaa jokai-
nen jäsen osallistuessaan RKL:n mestaruuskilpailuihin.

Rakentajien ja eri järjestöjen yhteistoimintaa edes- 
autetaan sallimalla muiden henkilöjärjestöjen (RIA, RIL, 
SAFA) jäsenten osallistuminen liiton urheilukilpailuihin.

Ehdotettiin erillistä maksua muiden liittojen jäseniltä. 
(järjestävä yhdistys voi kutsua)

RKL voi halutessaan kutsua ulkopuolisia osallistujia.

Liitto tukee uusien lajien kilpailuja, mikäli jäseniltä tulee 
uusia ideoita ja riittävää halukkuutta ilmenee.

Urheilutoimikunta pyrkii toiminnallaan edesauttamaan 
jäsenkunnan osallistumista eri tapahtumiin ja aktivoi-
maan kaikenlaiseen liikkumiseen.

Toimikunta suosittaa, että kesäurheilukilpailujen yhtey-
dessä jatketaan järjestämistä vapaamuotoisempana 
perheelle suunnattuna kesä-, iltatapahtumana, jonka 
ohjelman järjestämistä liitto tukee.

Urheilutoimikunta päätti lisäksi kokouksessaan, että 
toistaiseksi jätetään pois uinti, mestarihiihto, mestari-
pyöräily sekä maraton.

Kilpailujen järjestäjää vuodelle 2018 ei ole vielä pilkki- ja 
keilakilpailuille.

Raimo Hartonen
urheilutoimikunnan puheenjohtaja

Hiihtoväki huom!
Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut pidetään perinteisellä ja vapaalla hiihtotavalla 
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, kun latuvaraus on hyväksytty Liikuntavirastossa.

Rakennusmestariklubi Ry

Perinteinen ”musta kasi” kinkkubiljardi pelattiin lauantaina 2.12.2017 

Rakennusmestarien talolla.

Pelit olivat erittäin tasaisia. Voittaja oli  Lauri Hietala, toisen sijan jakoivat Seppo 
Nuolikoski ja Heikki Lehmusmies.

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

Kevään viikkobiljardia jatketaan 9.1.2018 tiistaisin klo 16.30 alkaen.

Uudet harrastajat tervetuloa mukaan!

Onnittelut voittajille!! ja muille hyvää kevään harjoittelukautta

Hallitus
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Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu

Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää 
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea. 

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

Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyt-
tää, että setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa 
lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö

Liikunta- ja kulttuuriseteli tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus p. (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, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
Tämän vuoden setelit on maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2018 loppuun mennessä.

Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi 
lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti 
ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, 
laskettelua, muulloin patikointia, marjas-
tusta, sienestystä. Himoksella on myös 
täysimittainen golfkenttä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä 
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikko-
vuokraa. 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 vierailijoi-
den 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

Ku
va

t: 
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Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

Viikot 36-48: 100 €/viikko
Viikot 49-51: 350 €/viikko
(Itsenäisyyspäivä ja joulunalusviikot)
Viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

Varausmaksut 2018:
Viikot 1-7: 350 €/viikko
Viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
Viikot 11, 12, 13 ja 15: 350 €/viikko
Viikko 14 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
Viikot 16-35: 200 €/viikko

HUOM! YHDISTYKSEN UUSI JÄSEN – JÄSENEDUT TULEVAT VOIMAAN HETI KUN OLET MAKSANUT JÄSENMAKSUSI.



    

Tapahtumakalenteri 2018

Täydennykset tapahtumakalenteriin:  
info@hrmy.fi ja/tai sph.saarinen@gmail.com

Tammikuu
 8.1.  Tammikuun Mestari-ilta,    
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30 
 9.1.  Kevään viikkobiljardit käynnistyvät,  
  yhdistyksen kerhotila, 3. krs, klo 16.30 
 18.1.  Rakennusmestarien Rouvien vuosikokous,  
  yhdistyksen toimisto, klo 18.00 
 18.1. HRMY Nuorten rekryilta, Ravintola Club   
  Capital (Rakennusmestarien talo),  
  Fredrikinkatu 51, Helsinki, klo 17.00 
 19.1.  Nuorten kerho,     
  ammuntatapahtuma, klo 17.00 
 22.1.  Rakennusmestariveteraanien kevätkokous,  
  yhdistyksen kerhotila, 3. krs, klo 13.00

Helmikuu
 6.2.  Rakennusmestariklubin vuosikokous,  
  yhdistykseen kerhotila, 3. krs, klo 18.30 
 8.2.  Rakennusmestarien Rouvat, helmikuun ilta,  
  yhdistyksen toimisto, klo 18.00 
 10.2.  RKL:n hiihtokisat, Mäntsälä, klo 12.00 
 12.2.  Helmikuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30 
 15.2.  Helsingin Rakennusmestariveneilijöiden  
  kevätkokous Rakennusmestarien talossa,  
  yhdistyksen kerhotila, 3. krs, klo 18.00 
 24.2.  RKL: n pitkän matkan hiihtomestaruuskisa  
  Finlandia-hiihdon yhteydessä, Lahti 
 26.2.  Rakennusmestariveteraanit, 
  liikuntapäivä ja kuukausikokous Paloheinän 
   ulkoilualueen kahvio klo 13.00

Maaliskuu
 12.3.  Maaliskuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30

Huhtikuu
 9.4.  Yhdistyksen Kevätkokous,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30 
 9.4.  Huhtikuun Mestari-ilta,  
  heti kevätkokouksen jälkeen 
 21.4.  Kallioniemen kevättalkoot, klo 9-15, 
  sis. lounastauon 
 28.4.  Kallioniemen kevättalkoot, klo 9-15, 
  sis lounastauon

Toukokuu
 14.5.  Toukokuun Mestari-ilta 
 16.5.  Mamma Mia -musikaali, Messukeskus,  
	 	 Amfi	teatteri,	klo	19.00

Lokakuu
 25.10.  Helsingin Rakennusmestariveneilijöiden  
  syyskokous ja veneilykauden päättäjäiset,  
  Kallioniemi, klo 18.

Yhdyshenkilöt 2018
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063
h.ahokanto@gmail.com

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånäs 0400-839 614
lars.anas@elisanet.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636
rantahiukka@gmail.com

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Niklas Enkvist 040-5882988
nenkvist@gmail.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

MAILAPELIT
Martti Rissanen 050-526 9725
marttiv.rissanen@gmail.com

NUORTEN KERHO
Niilo Hämäläinen 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839

RKM-VETERAANIT
Taisto Malinen 0500-417108
taisto.malinen@jippii.fi

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
sakari.heikkinen@hel.fi

UINTI JA SUKELLUS
Tero Jaatinen 0500-481283 (uinti)
terojaatinen@mac.com
Markku Siikanen 050 461 6692 (sukellus)
markku.siikanen@pp2.inet.fi


