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Kannen kuva: Lux Helsinki järjestetään nyt jo
11. kerran. Valofestivaali levittäytyy Helsingin
keskustaan 5.1. – 9.1.2019. Tapahtuma
esittelee valotaiteen eri muotoja joka vuosi
vaihtuvalla, muutaman kilometrin pituisella
reitillä. Vuonna 2018 yksi kohteista oli
Erottajan Paloasema. Kuva: Matti Pyykkö

1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
7b/2019*
8/2019
9/2019

2.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.5.
2.9.
1.10.
1.10.
1.11.
2.12.

Aineiston
viimeinen jättöpäivä
7.12.
10.1.
11.2.
11.3.
8.4.
12.8.
9.9.
11.10.
11.11.

* Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 7/2019 kanssa

Puheenjohtajan palsta
V
uosi 2019 on yhdistyksen 114. toimintavuosi, ja
se tulee olemaan varsin mielenkiintoinen yhdistyksemme toiminnassa. Rakennusmestarien talo
menee remonttiin: se aiheuttaa meille haasteita,
mutta myös uusia mahdollisuuksia.
Haluan kiittää edellistä puheenjohtajaa Hannu
Vehviläistä kuluneista vuosista. Meillä on ollut hyvä
yhteishenki ja vahva hallitus. Valitettavasti Heikki
Autio, Rami Järvinen ja Reino Holappa jättävät tällä
erää hallituksen. Annan suuret kiitokset yhdistyksen
kunniapuheenjohtajalle, Paavo Ruusuvuorelle, häneltä olen saanut hyviä neuvoja tulevaan puheenjohtajakauteeni.
Saimme hyvän uuden hallituksen. Hallitukseen
palaa vahva osaaja Jari Raukko ja uusina jäseninä
aloittavat Tapio Vuorinen, Karl-Johan Wennerström
ja Teemu Appelgren.
Uudet hallituksen jäsenet pääsivät tutustumaan
vanhaan hallitukseen joulukuun hallituksen kokouksessa. Kokous oli perinteinen kauden päätöskokous
ja lopuksi saimme nauttia jouluillallisen.
Talvi ja kevät menevät vielä normaalisti vanhoissa
tiloissamme, mutta toukokuun lopussa siirrymme
näillä näkymin väistötiloihin. Sitä ennen meidän on
saatava yhdistyksen arkisto kuntoon. Asiakirjoja on
kerääntynyt yli sadan vuoden aikana valtava määrä.
Niiden selvittely vaatii hallitukselta ja jäsenistöltä
paljon käsittelyaikaa, viisautta työhön, sekä kärsivällisyyttä.

Kevätkausi ei kuitenkaan ole pelkkää työntekoa,
yhdistys järjestää perinteisen perhetapahtuman ja
elokuvaillan/teatterin. Lisäksi alaosastot järjestävät
lukuisia mielenkiintoisia tapahtumia koko kevätkauden. Nämä tapahtumat tarkentuvat ja niistä tiedotetaan kevään yhdistyksen jäsenlehdissä.
Toivotan koko jäsenistölle oikein hyvää
alkanutta vuotta 2019.

Timo Saarikko
puheenjohtaja

Tammikuun MESTARI-ILTA
maanantaina 14.1.2019 klo 18.30
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Yhdistyksen työtilojen digitalisointi – paperista bitteihin
Yhdistys siirtyy käyttämään pilvipalvelualustaa vuoden 2019 aikana.
Päivityksen taustalla on ajatus tehostaa tiedon saatavuutta, selkeyttää arkistointia ja
siirtää tekeminen paikasta riippumattomaksi. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Miten pilvipalvelut vaikuttavat jaostojen toimintaan?
Tuleeko minun valmistautua jotenkin?
Tervetuloa keskustelemaan, kysymään ja kuuntelemaan.
Aiheesta kertoo ja kysymyksiin vastaa hallituksen jäsen, rkm Joonas Anttila.
Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen sähköpostitse: joonas.anttila@laptitec.fi.
Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Kesän 2018 ammuntojen palkintojen jako ●
Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa!
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Kiinteistöliiton kaksi kertaa vuodessa toteuttamaan korjausrakentamisbarometriin vastasi miltei 3000 taloyhtiönsä edustajaa, joista joka
neljännellä on kuluvana vuonna käynnissä korjaushanke taloyhtiössään. Hankesuunnittelu-, suunnittelu- ja tarjouspyyntövaiheessa
olevien yhtiöiden yhteenlaskettu osuus on nyt 21 prosenttia, joka on vuoden takaista lukemaa hieman suurempi.

Korjausrakentamisen kasvussa
hiipumisen merkkejä
Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri ennakoi taloyhtiöiden korjausrakentamiseen lievää
kasvua vuodelle 2019. Kasvuodotuksia kuitenkin varjostaa se, että taloyhtiöt eivät ole saaneet
enää urakkatarjouksia entiseen tapaan. Myös lainansaannin ja lainaehtojen heikentymisnäkymät kertovat siitä, että rahoitustekijät eivät ainakaan voimista korjausrakentamisen kasvua.

K

iinteistöliiton korjausrakentamisbarometriin vastanneista taloyhtiöistä 30 prosenttia arvioi korjausrakentamisensa kasvavan tulevana
vuonna. Vastaajista 28 prosenttia
odottaa sen sijaan korjaamisen supistuvan kuluvaan vuoteen verrattuna.

Suhdannenoususta ei enää
vetoapua korjaamiseen
Korjausrakentamisbarometrin vastaajat arvioivat kevääseen 2018 asti, että yleisen taloustilanteen negatiivinen vaikutus korjausrakentamiseen vähenee, mutta syksyllä 2018
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tämä kehitys on kääntynyt taas
huonompaan suuntaan. Nyt keväistä suurempi osuus vastaajista näkee talouden vaikuttavan negatiivisesti korjaushankkeiden toteutumiseen.
”Tulos on linjassa esimerkiksi
Tilastokeskuksen Kuluttajabaro-
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metrin ja Elinkeinoelämän keskusliiton suhdanneindikaattoreiden tulosten kanssa. Makrotalouden tunnelma on vuoden 2018 kuluessa
heikentynyt”, arvioi Kiinteistöliiton
pääekonomisti Jukka Kero.

Urakkatarjousten määrä
hienoisessa laskussa
Taloyhtiöt ovat saaneet aiempaa
hiukan vähemmän urakkatarjouksia. Runsas kolmannes taloyhtiöistä
oli saanut ainoastaan kaksi tarjousta, kun vuosi sitten näiden osuus oli
29 prosenttia. Kolme tai useampia
tarjouksia saaneiden osuus oli puolestaan laskenut. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella vähintään kolme
tarjousta saaneiden yhtiöiden osuus
pieneni enemmän kuin pääkaupunkiseudulla. Vain kaksi tarjousta saaneiden kasvu oli samanlainen pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella.

Taloyhtiöiden lainansaanti
aiempaa tiukemmassa
Vastanneista taloyhtiöistä 11 prosenttia arvioi, että lainarahan saatavuus on heikentynyt. Ainoastaan
kolme prosenttia kertoi saatavuuden parantuneen. Lainansaantia
kuvaavat tulokset heikentyivät vuoden 2014 lukemien tasolle, jolloin
lainansaanti oli merkittävästi hankalampaa kuin parina viime vuonna.
Muutos oli samansuuntainen kaikkialla Suomessa, mutta erityisen
paljon arvio heikentyi pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa sekä Pohjois-Suomessa.
Samansuuntainen oli kehitys
myös taloyhtiöiden hallitusten arvioissa lainaehtojen tulevaisuuden
kehityksestä. Lainaehtojen heikentymistä odotti nyt 46 prosenttia
hallitusvastaajista, ja ainoastaan
kolme prosenttia odotti, että lainaehdot paranevat.
Korjauslainojen saamisessa on
viitteitä heikentyneestä kehityksestä. Hallitusvastaajista 35 prosenttia
raportoi, että vain yksi pankki antoi
lainatarjouksen, kun vielä vuosi sitten lukema oli 26 prosenttia. Korjauslainojen marginaalien keskiarvo
on pysynyt barometrin vastaajayhti-
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öissä jo vuoden ajan ennallaan, 0,9
prosenttiyksikössä.
Pääekonomisti Jukka Kero arvioi, että kuluvana vuonna käyty taloyhtiöiden ja kotitalouksien velkaantumiskeskustelu sekä taloyhtiöiden
käymät neuvottelut rahalaitosten
kanssa ovat mahdollisesti vaikuttaneet siihen, että arviot rahoitusolosuhteista ovat selvästi heikentyneet.

Sähköautojen latauspisteitä
suunnitteilla
Vuonna 2018 on korjattu kerrostaloissa eritoten putkistoja ja piharakenteita. Rivitaloyhtiöillä piharakenteet ja ulkovaippaan kohdistuvat
korjaukset ovat tänä vuonna yleisimpiä.
Seuraavien viiden vuoden aikana taloyhtiöt suunnittelevat korjaavansa yleisimmin piharakenteita ja
rakennusten ulkovaippoja sekä kerrostaloyhtiöissä putkistoja.
Sähköautojen latausjärjestelmiin
liittyviä rakennusaikeista kertoi jo
runsaat viidennes kerrostalovastaajista ja 17 prosenttia rivitalovastaajista. Lukemat olivat nousseet syksyn 2017 mittauksesta, jolloin asiaa
ensimmäisen kerran tässä barometrissa tiedusteltiin.

Viemäreiden sisäpuolinen
korjaus yleisin valinta
Korjausrakentamisbarometrissa kysytään syksyisin putkistojen kor-
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jausperiaatteista ja niihin liittyvistä
korjausmenetelmistä. Korjausperiaatteista suosituin oli viemäreiden
sisäpuolinen korjaus eli pinnoitus
tai sukkasujutus 35 prosentin osuudella. Toiseksi suosituin korjausperiaate 34 prosentin osuudella oli
perinteinen viemäriputkiston uusiminen nykyiseen paikkaan. Uuteen
kohtaan viemäriputkistot asennettiin 14 prosentissa korjauskohteita.
Joka kuudes taloyhtiö korjasi viemäriputkiston hybridimenetelmällä
eli yhdistämällä joko perinteisen ja
sisäpuolisen menetelmän, tai yhdistämällä sisäpuolisia menetelmiä
keskenään.
Syksyn barometrissa kysyttiin
myös viemärikorjausten jälkeen havaituista ongelmista viimeisten 10
vuoden aikana. Vastausten perusteella hankkeet ovat suurelta osin
onnistuneita. Eniten ongelmia oli
havaittu viemäreiden sisäpuolisissa
pinnoituksissa kuten ruiskuvalussa
ja harjaamalla levitetyssä pinnoitteessa. Pinnoituskorjausten jälkeen
16 prosentissa oli ilmennyt ongelmia. Sukkasujutetuissa putkistoissa
vastaava prosenttiluku oli 9. Perinteisessä putkiremontissa, jossa
putket uusitaan, ongelmia oli havaittu kuudessa prosentissa korjauskohteita.

Uusi sisäänkäynti saapuvien matkustajien tasolta kuvattuna. Havainnekuva Arkkitehtitoimisto ALA Oy ja Arkkitehtitoimisto HKP Oy.

Finavian jätti-investointi
Helsinki-Vantaalla etenee
Helsinki-Vantaan lentoasema uudistuu ja muuttuu vuoden
2019 aikana enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tammikuussa laajennustöiden painopiste siirtyy terminaali 2:n
edustalle. Rakentaminen vaikuttaa liikennejärjestelyihin ja
matkustajien liikkumiseen.

T

ammikuussa Helsinki-Vantaalla
alkaa kehitysohjelman näkyvin
vaihe, kun lentoaseman lähtöselvitys- ja tuloaulat sekä julkisen liikenteen järjestelyt myllerretään uusiksi.
Terminaali 2:n eteen valmistuu
2020-luvun alussa täysin uudenlainen lentomatkustajia palveleva

alue.
Ensimmäisenä muuttuvat omalla
autolla liikkuvien pysäköintijärjestelyt. Kolmekymppinen pysäköintihalli P2/P1 puretaan uuden sisäänkäynnin tieltä. Finavia on valmistautunut parkkihallin purkuun jo etukäteen ja laajentanut P5-pysäköinti-
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hallia vuonna 2016. Tuolloin lentoasemalle saatiin 3 000 parkkipaikka
lisää. Terminaali 2:n laajennukseen
kuuluu myös uuden parkkitalon rakentaminen. Se valmistuu parin
vuoden kuluttua.
Seuraava isompi muutos tapahtuu keväällä, jolloin taksi- ja bussiasemat siirtyvät ja liikennejärjestelyt
muuttuvat. Muutoksia on luvassa
kuukausittain, jopa viikoittain.

Miljardin euron
investointiohjelma
Terminaali 2:n laajentaminen on osa
Finavian miljardin euron investointiohjelmaa. Tavoitteena on vahvistaa
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Uusi sisäänkäynti ylhäältä päin kuvattuna,
lähtevien matkustajien kerros.
Havainnekuva ALA Arkkitehdit Oy
Helsinki-Vantaan asemaa merkittävänä eurooppalaisena lentokenttänä sekä valmistautua palvelemaan
30 miljoonaa matkustajaa.
Uudisrakennus on kooltaan
40 000 neliömetriä. Se sisältää uudet
lähtöselvitys- ja matkatavaroiden
luovutustilat, turvatarkastuksen sekä
matkakeskuksen. Nykyiset tulo- ja
lähtöhallit liitetään osaksi Schengenporttialuetta. Muutostyöt kattavat
yhteensä 35 000 neliömetriä.
Terminaalilaajennuksen lisäksi
rakennetaan uusi parkkihalli, johon
tulee 1 800 autopaikkaa. Uusi taksialue on kooltaan noin 4 500 neliömetriä ja bussiasema noin 6 500
neliömetriä.
Pysäköintihalli valmistuu vuonna
2020, uudisrakennus vuonna 2021 ja
muutostyöt vuonna 2022. Rakennustöiden allianssin muodostavat Finavia, SRV sekä laajennuksen suunnitteluryhmä Arkkitehtitoimisto ALA
Oy, Arkkitehtitoimisto HKP Oy ja
Ramboll Finland Oy. Hanke on osittain Euroopan Unionin rahoittama.

Finavian investointiohjelma pähkinänkuoressa
Lisää pinta-alaa terminaaliin: 103 000 m2
Lisää uusia lentokoneiden siltapaikkoja: 8 kpl laajarunkokoneille,
4 kpl kapearunkokoneille
Lisää kapasiteettia matkatavarankäsittelyyn: +50 %
Lisää kapasiteettia passintarkastukseen: +50 %
Uudistunutta asematasoa (lentokoneiden pysäköintialueita ja
rullausteitä): 450 000 m2
Pysäköintitalo P5:n laajennus (3 000 ap) ja uusi
pysäköintihalli (1 800 ap)
Uusi multimodaali matkakeskus, joka linkittää yhteen
eri liikennemuodot.
Finavian investointi: noin 1 miljardi euroa
Investointiohjelman työllisyysvaikutus rakentamisen aikana 14 000 htv
Lentoliikenteen kasvu tuo 5 000 uutta pysyvää työpaikkaa

Messukeskuksen katolle aurinkovoimala
Messukeskuksen katolle rakennetaan kesällä 2019 Helsingin suurimpiin kuuluva aurinkovoimala. Sen
paneelit valjastetaan Helenin vuokrattaviksi nimikkopaneeleiksi.
Messukeskus lisää uusiutuvan
energian osuutta ja vähentää energiankulutustaan verhoamalla kiinteistönsä katot yli 2000 aurinkopaneelilla, jotka tuottavat noin 592
MWh energiaa vuodessa. Aurinkoenergiaa aletaan tuottaa yhteistyössä Helenin kanssa.
Samalla jäähdytyksen tarve ja
sitä kautta energiankulutus vähenee, sillä aurinkopaneeleilla on varjostava vaikutus. Aurinkopaneeleita
on tavoitteena asentaa myöhemmin
lisää.
Uusiutuvan energian osuuden
kasvattaminen ja energiankulutuksen vähentäminen ovat osa Messukeskuksen ilmastotavoitteita sekä
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Messukeskuksen aurinkovoimala toimii Helenin nimikkopaneeliperiaatteella, jolloin kuka
tahansa voi vuokrata sieltä itselleen oman nimikkopaneelin.
vuosia jatkunutta, palkittua ympäristötyötä. Messukeskus toimii Helsingin kaupungin kumppanina ra-
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kentaen hiilineutraalia Helsinkiä Ilmastokumppanit -verkostossa.
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Rakennusmestarie
dalusian
endiä Espanjan An
haettavaksi 24 stip
. – 5.5.2019.
kiertomatkalle 25.4
lusian
n kiehtovaan Anda
Matkalla tutustutaa
Matkan
riin ja nykypäivään.
uu
ltt
ku
,
an
ia
or
st
hi
SevillaGranada-Cordobaaag
al
M
on
i
itt
re
alustava
-Gibraltar-Ronda.
Jerez de la Frontera

KOHTEET

ESPANJA
Córdoba
Sevilla
Granada

Jerez de la Frontera
Ronda

Matkap
25.04.

Matkan

(sis. lentomaksut 11

Matkan hin

z
z

Málaga
Marbella
Gibraltar (Iso-Br.)

ATLANTTI

yöt

Málaga .............................. 1
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Lentoaikataulu:
torstai 25.4.2019 Helsinki – Malaga klo 20:40 – 00:15
sunnuntai 5.5.2019 Malaga – Helsinki klo 01:05 – 06:40
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Jerezin
ratsastuskoulun
Stipendit ovat tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n (Rakennusmestarit ja -insinööritme
AMK
RKL kuninkaallisen
ry) jäsenyhdistysten
upean hevosnäytöksen puolenpäivän aikaan.
varsinaisille jäsenille: RKL:n Helsingin piirille 10 stipendiä, muut 14 piiriä 1 stipendi
/
RKL:n
piiri.
jälkeen on vapaa-aikaa, jolloin voi käydä
omin päin vaikka jossain tämän viehättävän
Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kaukomatkatoimiston kanssa.
Suomesta
mukaan
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monistatulee
sherrykellareista.
1xP)
matkanjohtaja koko matkan ajaksi. Rakennusmestarien säätiön edustaja toimii(2xA,
matkaisäntänä.
da
Stipendimatkaan sisältyvät suorat reittilennot turistiluokassa, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden
tai 3.5.
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hengen huoneissa, aamiaiset sekä ohjelmassa mainitut ateriat, kuljetukset ja retket
pääsymaksuineen,
juomarahat
demme bussilla kohti Gibraltaria, joka on
ja palvelupalkkiot yms. sekä suomalainen matkanjohto.
Britannialle kuuluva erillisalue. Sillä on ollut
ä strateginen merkitys kautta aikojen,

Gibraltarin
Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen omalla kustannuksellaan. Seuralaisille on paikkoja
salmen
valvominen
on
ollut
helppoa.
Niinpä
rajoitetusti, joten hakemuksessa tulee olla maininta seuralaisesta.
426 metriä korkean Gibraltarinvuoren uu
meniin on kaivettu paljon tunneleita ja luolia
Matkan hinta on 2.690 € ja yhden hengen huoneen lisämaksu on 670 €.
sotilaskäyttöön. Vuoren huipulta on hienot
maisemat Välimerelle ja Afrikan mantereelle.
Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat kulunsa kotoaan Helsinki
- Vantaan lentokentälle ja
mme pienen kiertoajelun Gibraltarilla.
takaisin mahdollisine välimajoituksineen.
emmin jatkamme rannikkotietä pit
Marbellaan, jossa teemme pienen kier
en, ennen kuin jatkamme vuoristotietä
Jokainen huolehtii itse matkavakuutuksesta sekä matkustusasiakirjasta.
sisämaahan Rondaan. Majoitumme
Tällä matkalla kävellään paljon. Hakijalta edellytetään kiertomatkalle soveltuvuutta
sekä kohtuullista kuntoa.
suussa ensimmäisen luokan Catalonia
Reina Victoria -hotelliin (
sa
Säätiö ilmoittaa verottajalle kaikki myöntämänsä yli 1.000 €:n suuruiset stipendit.
syömme myös päivällisen. (A, P)

Matkaohjelma on säätiön kotisivuilla.

Jerez de la Frontera

antailomakkeella,
4.5.
sijaitsee
dra
Hakemukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 11.1.2019 säätiön kotisivuilla olevalla
postitse
maattisessa maisemassa. Guadalevinjoen
tai sähköpostitse.
100 metriä korkea El Tajo

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51 - 53 A
00100 HELSINKI
eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi
www.rakennusmestariensaatio.fi
Lisätietoja: Eija Toivonen, puh 09 612 0870
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-kanjoni halkaisee kaupungin kahteen osaan.
matkailunedistämistyötä tekivät
Ernest Hemingway ja Orson
Welles, jotka viettivät useita kesiä Rondassa
pungin kauneudesta sekä
härkätaisteluperinteestä. Tutustumme kes
kustaan helpoimmalla tavalla eli kävellen.
naan jälkeen käymme taistelu
härkien kasvatukseen erikoistuneella tilalla,
sa saamme taustoitusta vuosisataiselle
härkätaisteluperinteelle. Myöhemmin jat
me Málagan lentokentälle. Ennen lentoa
syömme vielä pienen iltapalan espanjalaisit

hrmy 1/2019

sunnuntai 5.5. Suora lento (Fin
nair) Helsinkiin klo 1.05 6.40.

z

z

z

z

an h
suorat r
lentoken
majoitu
ohjelma
hotellei
aamiais
tut ater
ohjelma
pääsym
palvelu
hotellei
lento- j
omaism
juomar
kuljetta
suomal

euroon.

Tarkistak
saolo sek
sa uusi h
matkalla
normaali

Stipendi

ndih
nusmesta
la tai kotis
Rakennus
Fredrikink
00100 HE
nnus
http://w
stipendit.
Lisätieto
Eija Toivo
eija.toivo
Stipendia
komatkat
kennusme
stipendia
nakko- ja
Viikon sis
350 euro
tiistai 19
tään n. 5
ohjeet, jo
valmistau
utus
Mikäli ma

viimeistä
viimeistää
viimeistä
50 % ma
19.4.201
matkan h

än m
ehtoja lu

Helsinki Outlet -kylän paalutukselle tunnustus

H

elsingin ja Vantaan rajalle Kehä
III:n ja Lahdentien risteykseen
rakennettava Helsinki Outlet on valittu Vuoden 2018 Paalutustyömaaksi. Palkinnon jakoi Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta.
Pääkaupunkiseudun ensimmäisen outletin noin 15 000 kerrosneliön tiloissa tulee toimimaan 40 suomalaista ja kansainvälistä muoti-,
urheilu- ja sisustusbrändimyymälää. Helsinki Outlet-projektin kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa.
Se tulee avaamaan ovensa asiakkaille marraskuussa 2019.
Hankkeen rakennuttaja on norjalainen sijoitusyhtiö Fortus AS ja
pääurakoitsija Fira Oy. Maanrakennustyöt urakoi STM Etelä-Suomi
Oy, joka tilasi toukokuussa 2018
käynnistyneen paalutusosuuden
Skanska Infra Oy:ltä.

Outlet-kylän vaativat
pohjaolosuhteet ja
suunnitelmamuutokset
hoidettiin hallitusti. Paalujen
määrä oli suuri ja se kasvoi
merkittävästi työn edetessä,
aikataulun ollessa tiukka, joten
projekti muuttui edetessään
yhä haasteellisemmaksi.
Niistä selvittiin urakoitsijan
ja paalutoimittajan eri
toimintojen kitkattomalla
yhteensovittamisella.
jan valinnan jälkeen, joten suunnittelu limittyi perustustöiden etenemisen kanssa. Alustavien suunnitelmien ja määräarvioiden puutteen
vuoksi paalutusurakan sopimusmuotona oli yksikköhintaurakka.
Paalutusvaiheen alkaessa ei ollut vielä käytössä perustussuunnitelmia ja paalumäärät jouduttiin arvioimaan pohjatutkimusten sekä

kokemuksen perusteella. Onneksi
pohjatutkimusten tulokset osoittautuivat todenmukaisiksi ja arvioidut
paalupituudet pitivät paikkansa.
Paalutusaikataulu oli kireä ja rakennuskohtaiset perustussuunnitelmat
saatiin vain noin viikko ennen kyseisen kohdealueen työn aloitusta, jolloin kohdealueen tarkat paalumäärät selvisivät.

Erittäin pehmeä maaperä
Helsinki Outlet sijaitsee entisen turvesuon ja savikon alueella. Rakennukset on tuettu teräsbetonipaaluilla peruskallioon, joka sijaitsee syvimmillään noin 25 metriä maanpinnasta. Koska naapuritontilla käytetty maapohjan stabilointi on osoittanut huonosti toimivaksi ratkaisuksi,
päätettiin myös piha-alueet parkkipaikkoineen tukea paalutuksella.
Kohteen paalutusurakka käsitti
noin 2600 paalua, joiden kokonaispituus on 35 500 metriä. Paaluista
noin puolet on rakennusten perustuksissa, puolet pihalaattojen tukena. Erittäin pehmeän maaperän
vuoksi alue vahvistettiin koneet ja
muun työmaaliikenteen kantavaksi.
Koerakenteen perusteella työalustaksi valittiin lujiteverkko ja metrin
paksuinen betonimurskekerros, ainoastaan heikoimmissa kohdissa
jouduttiin käyttämään paalutuskoneiden alla lisätukena teräslavoja.

Vaativa hanke
Koko hankkeen aikataulu oli tiukka,
lisäksi kohteen varsinainen rakenne- ja pohjasuunnittelu päästiin
käynnistämään vasta pääurakoitsi-
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Nuorten kerhon
Rekrytapahtuma kiinnosti

HRMY ry:n Nuorten kerhon rekrytointitapahtuma järjestettiin 22.
marraskuuta Rakennusmestarien
talossa. Yrityksiä oli mukana neljä ja
innokkaita osallistujia lähes 60.
Rekrytointitapahtuman tarkoituksena on tuoda yritykset ja potentiaaliset työntekijät yhteen. Tänä vuonna mukana olivat Lehto, NCC, SRV
ja Fira. Yritykset esittelivät toimin-
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taansa ja opiskelijat kiertelivät vapaamuotoisesti yrityksien ständeillä.
Toista kertaa järjestetty tapahtuma oli erittäin onnistunut. Tarkoitus
onkin järjestää vastaava tapahtuma
myös ensi vuonna.
PS. Muistathan tammikuun ampumaharjoittelu/saunailta -tapahtuman. Katso lisää Facebookista: HRMY ry Nuorten Kerho

TERVEISIÄ TURUSTA

RKL:n liittokokouksessa Turussa valittiin liitolle puheenjohtaja seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Ari Autio äänestettiin selvin luvuin jatkokaudelle.

RKL:n Liittokokouksen
katsomosta ja sen ulkopuolelta 18.11.2018

O

lin kuulevinani äänettömän huokauksen Turussa 18. marraskuuta Valtion virastotalon auditoriossa, kun RKL:n liittokokous oli edennyt puheenjohtajaäänestyksen tulosten julistamiseen. Tuntuu ja äänestystuloksistakin näkyi, että monien muidenkin kuin meidän helsinkiläisten
mielestä oli koko ammattikunnalle
hyvästä, että Ari Autio sai jatkaa työtään Liiton johdossa.
Vuosittain ja vuoroittain eri puolilla
maata pidettävillä Liittokokouksilla ja
samana viikonloppuna pidettävillä
RKL:n seniori-, kulttuuri-, urheilu- ym.
kokouksilla on suuri merkitys liiton
yhtenäisyyden ja valtakunnallisen
merkityksen korostamiseksi erityisesti nuorille jäsenille.
Näin kävi ainakin itselleni. Muistan
selvästi tämän oivalluksen kun olin
keltanokkana tasan 50 v. sitten Joensuussa. Aika ja olosuhteet olivat toiset. Matkustimme sinne junalla ja
yövyimme puisissa VR:n makuuvaunuissa kaupungin ratapihalla. Joensuuhan oli mitä mainioin paikka huomata, että rakentamista ja rakennusmestareiden yhteistoimintaa oli Helsinki-Tampere-akselin ulkopuolellakin. Niin sitä tuntuu olevan ja pitääkin
olla myös tänä päivänä!
Mielestäni Turussa uusi ja vanha
rakennuskanta todella jotenkin seu-

Turussa on paljon kaunista vanhaa
rakennus-kantaa, mutta paljon myös
rakennetaan. Näkyvin on Kauppatorin
alle tulevan toriparkin loppusyksyllä
käynnistynyt työmaa.

rustelivat rauhanomaisesti ja ylilyöntejä oli harvinaisen vähän. Ihmisiä lähestyttäessä ei oltu jääty ”redille”.
Erilaiset pienet kahvilat, krouvit ja ravintolat suorastaan kutsuivat peremmälle. Kävelymatka marraskuun käsittämättömän lämpimässä yössä
Aurajokivartta Linnalta Hamburger
Börssiin soivine siltoineen oli lähes
taianomainen.
Aamulla hotellihuoneen ikkunasta
ulos katsoessani näkymä oli tosin lähes lohduton. Kauppatorin alle tulevan toriparkin työt olivat näet juuri
alkaneet. Lähes koko tori oli aidattu
ja pintamaat kaavittu. Työkoneita seisoi siellä täällä. Mitään ei tapahtunut.
Mechelininkadun asukasta puistatti:

10

eikö lauantaina todellakaan voi tehdä
työtä.
Liittokokouksen virallisessa ilmapiirissä jäi mieleen välihuuto Ari Angervuoren selvitykseen siitä miksi liiton ja yhdistysten nimet ovat niin
toivottoman pitkiä. Siitä jaksettiin
vääntää huumoria vielä Turun Rakennusmestariyhdistyksen erinomaisen
onnistuneissa 120 v. juhlissa lauantai-iltana Turun upeassa linnassa.
Ari näet kertoi, että aikanaan tutkittiin mitä kirjainyhdistelmä RKL tuo
keskivertokansalaisen mieleen? No
ruokalusikan! Ei ollenkaan huono
mielleyhtymä: Kyllä RKL järjestönä
on tuonut jo useamman sukupolven
ajan omalta osaltaan ruokaa suuhumme.
Teksti ja kuvat: Matti Vuorensola
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Veteraanien marraskuun
tapaamisessa Helsingin
yhdistyksen uusi puheenjohtaja
Timo Saarikko luovutti
yhdistyksen puolesta
Veteraanikerhon puheenjohtajuudesta vetäytyvälle Taisto
Maliselle Ukkomestari-patsaan
ennakoiden Taiston tulevaa
80-vuotispäivää. Timo kiitteli
myös Taiston panosta Kerhon
toiminnan terävöittämisessä.

Keräily on iloinen asia
K
eräilyasia kiinnosti lähes 30 Rakennusmestariveteraanikerhon
jäsentä; enimmiltä arvelen vaimon
kieltäneen aiheen perusteella tähän
kuukausitapaamiseen osallistumisen.
Illan vieras, tietokirjailija Jukka
Vesterinen kertoi nykyisin keräilyharrastuksessa keskityttävän johonkin tiettyyn aiheeseen ja kerättävän lähes kaikkea siihen liittyvää
postimerkeistä, korteista, matkalipuista, etiketeistä, rahoista ja muus-

ta perinteisestä keräilymateriaaleista alkaen päätyen mitä mielikuvituksellisempiin keräilyesineisiin. Ilmeisesti vain taivas rajana - tai no tila!
Hän oli valinnut yllättävänkin oivaltavasti esiteltäväksi aiheekseen
Saimaan kanavan. Sen ensimmäisen vaiheen avautumisesta v. 1856,
vuosien 1963-68 uudelleenrakentamiseen riitti keräilykokoelmalle
meille useimmille melko tuttua taustaa yllin kyllin.
Aiheeseen liittyvän laajan keräi-

Esitelmöitsijä Jukka Vesterisenkin (seisomassa) yllätti ehkä vastaus, jonka hän sai
kysymykseensä, oliko kukaan mahdollisesti ollut mukana rakentamassa Saimaan
kanavaa? Kuulijoiden pöydän oikealta sivulta nousi peräti kolme kättä ylös.
lykokoelman omasta mielestäni riipaisevin kuva oli esitelmöitsijällekin
varmaan tärkein. Siinä hän seisoi
kymmenvuotiaan tomeruudella vastaanottamassa autosta noussutta
presidentti Urho Kekkosta kotitalonsa kanavalaiturilla Nuijamaalla 5.
elokuuta v. 1968.
Teksti ja kuvat: Matti Vuorensola

Rakennusmestariveteraanikerho järjestää toisen

Opastetun tutustumiskierroksen
eduskuntataloon
maanantaina 7.tammikuuta 2018 alk. klo 8.50
Eduskunnan turvajärjestelyt vaativat osallistujien nimilistan
toimittamista sinne ennen vierailua.
Ilmoittautuminen 4.1.2019 mennessä sähköpostitse koko nimi osoitteeseen: ariangervuori@gmail.com. Lisäohjeet toimitetaan niille ilmoittautuneille, jotka mahtuvat 24 henkilön kiintiöön,
sähköpostitse välittömästi ilmoittautumisen jälkeen.
Vain ennakkoon ilmoitetussa nimiluettelossa mainitut henkilöt pääsevät ryhmän mukana eduskuntataloon.
Kierrokseen kuuluu paljon portaita, joten liikuntaesteisiä ei
tälle kierrokselle toivota. Kaikille Eduskunnan vieraille tehdään
turvatarkastus, joka on samantapainen kuin lentokentillä.
Yhteyshenkilönä toimii Ari Angervuori, puh. 050 368 5994
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenillä on etusija, mutta seuralaisetkin ovat tervetulleita, jos kiintiöön mahtuu.
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Eduskunta on lupautunut ottamaan vastaan 25
osallistujaa. Opastettu kierros kestää noin tunnin.
Osanottomaksua ei peritä.

Yhdistys tiedottaa
Uudet jäsenet

Rakennusmestariklubi ry
Sääntömääräinen

Harjunen, Jani
Kauppinen, Kauko
Laitiainen, Petri Aleksi
Nurmi, Timo

VUOSIKOKOUS
pidetään tiistaina 12.2.2019 klo 18.30
yhdistyksen kokoustiloissa 3. krs
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Tervetuloa!

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

Seuraa

NUORTEN KERHON
asioita ja tapahtumia
Facebookissa:

Tervetuloa!
Hallitus

HRMY ry Nuorten Kerho

Rakennusmestarien Rouvat

Rakennusmestariveteraanit

VUOSIKOKOUS

KEVÄTVUOSIKOKOUS

17.1.2019 klo 18.00
yhdistyksen toimistolla,
Fredrikinkatu 51 – 53 A, kuudes kerros.

21.1.2019 klo 13.00
yhdistyksen 3. kerroksen kerhotilassa,
Fredrikinkatu 51 – 53 A, Helsinki

Käsittelemme sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!

Tervetuloa!

Hallitus

Johtokunta

Kevätvuosikokouksen jälkeen tammikuun Rkm-veteraanikerhon tapaamisen aiheena

”MATKAN VARRELTA”
Veteraanikerhon uusi puheenjohtaja
Ari Angervuori kertoo yhteistyöstä professori,
kirjailija, rakennusmestari Kalle Päätalon kanssa
ja esittää v. 1996 tallennetun filmin, jossa Ari ja
Tampereen rakennusmestariyhdistyksen
silloinen puheenjohtaja Kalevi Lehtinen
haastattelevat Kallea. Kyseistä filmiä ei ole
aiemmin esitetty julkisesti.

12

Kalle Päätalon tuotanto sisältää 39 romaania, kolme
näytelmää ja kertomuskokoelmaa. Ihmisiä telineillä
on Päätalon vuonna 1958 ilmestynyt esikoisromaani.
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Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Pakarinen

HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2019
Puheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com
Joonas Anttila, 050-303 4994
joonas.anttila@laptitec.fi
Teemu Appelgren, 045-234 0433
teemu.appelgren@fira.fi
Harri Holopainen, 050-309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com

Einari Wehmas: Katukuva (Syyskuva Töölöstä) (1946).
Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo.

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

Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE järjestää
opastetun käynnin Ateneumin

KOHTAAMISIA
KAUPUNGISSA
-näyttelyyn 16.1.2019 klo 18.00
Näyttelyssä on esillä suomalaista taidetta
1900-luvulta. Noin 300 teoksessa on henkilö- ja
muiden kuvien lisäksi paljon maalauksia katunäkymistä ja rakennuksista sekä mielenkiintoista
grafiikkaa ja vanhoja filmejä kaupunkikuvasta ja
rakennustyömailta.
Kokoontuminen Ateneumin kahvilan ja vaatesäilytyksen välitilassa. Opastettu kierros kestää
noin tunnin. Kierroksen jälkeen arviointikahvit.
Osanottomaksu: 23 € jäsenille (13 € niille,
joilla on museokortti mukana)
33 € muille (20 € niille, joilla on museokortti
mukana)
Ilmoittautumiset ja maksut
10.1.2019 mennessä:
heikki.autio@kolumbus.fi (050 572 7491),
KUPE:n tilille FI08 1010 3006 1003 66.
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Trang Huynh, 050-384 4718
trang.huynh@hel.fi
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Tommi Peuhkuri, 0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com
Tapio Päiväläinen, 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi
Jari Raukko, 040-777 7075
jari.raukko@kolumbus.fi
Tapio Vuorinen, 0400-515 549
tapio.vuorinen@rit.fi
Jere Väisänen, 040-669 3540
jere.vaisanen@haahtela.fi
Karl-Johan Wennerström, 040-584 9071
wennerstrom03@gmail.com
Järjestösihteeri
Sanna Eronen, 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi
Toimisto
info@hrmy.fi

YHDISTYS tiedottaa

HRMY:n ja HeRIA:n yhteinen

TEATTERIMATKA HÄMEENLINNAAN
Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry ja HeRIA ry
järjestävät yhteisen teatterimatkan
Hämeenlinnan Teatteriin

lauantaina 16.2.2019 klo 13.00
katsomaan näytelmää

”Kahvi mustana”
Matkan hinta on sekä jäseneltä
että avecilta 45 €/henkilö. Matkan
hintaan sisältyy teatterilippu, lounas
sekä bussimatkat edestakaisin
Helsinki – Hämeenlinna.

Kuva: Tapio Alu / Hämeenlinnan teatteri

Matkan ohjelma:

Lähtö Kiasman edestä klo 9.00
Tutustuminen Metsänkylän Navettaan 10.00-11.00, Vanhat rakennustarvikkeet
Buffetlounas Kirstulan kartanossa Hämeenlinnassa ja kartanon esittely.
Teatteriesitys ”Kahvi Mustana” alkaa Hämeenlinnan Teatterissa klo 13.00
Takaisin Helsingissä ollaan arviolta klo 16.00-16.30

Sitovat ilmoittautumiset Ulla Mehikille sähköpostitse ulla.ulriikka@gmail.com
11.1.2019 mennessä. Muistathan mainita ilmoittautuessasi, että olet HRMY:n jäsen.
Molemmille yhdistyksille on varattu 20 lippua.
Ulla lähettää maksuohjeet ilmoittautumisesi jälkeen.
Tarkempi ohjelma lähetetään matkan maksaneille lähempänä ajankohtaa.

Urheilu hiihtoa
RKL: hiihtomestaruuskilpailut Mäntsälässä 16.2.2019 klo 12.00

Hiihtotapa perinteinen.
RKL: n pitkänmatkan hiihtomestaruuskilpailu Finlandia hiihdon yhteydessä
Lahdessa 23.2.2019 klo 10 00. Hiihtotapa perinteinen. Kilpailukutsu RKL/vapaa-aika.
Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut perinteisellä ja vapaalla hiihtotavalla.
Ajankohta ja kilpailukutsu ilmoitetaan, kun latu ja ajanotto tulospalveluineen ovat tiedossa.
Lisätiedot Raimolta rharton1@welho.com tai 044 2244521
Hiihto- ja yleisurheilujaosto
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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.

Vas. A-talo
Oik. B-talo

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.

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava
itse mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoiden paikallaoloajan.
Kuvat: Tapani Mäkipää

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.

Varausmaksut 2019:
Viikot 1-7: 350 €/viikko
Viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
Viikot 11-16: 350 €/viikko
Viikko 17 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
Viikot 18-35: 200 €/viikko

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

Huom! Yhdistyksen uusi jäsen – jäsenedut tulevat voimaan heti kun olet maksanut jäsenmaksusi.

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 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 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 2019 loppuun mennessä.
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Tapahtumakalenteri 2019
Tammikuu
7.1.
		
		
14.1.
		
16.1.
		
		
17.1.
		
18.1.
		
		
21.1.
		
		
		
		

Tutustuminen Eduskuntataloon
(ilmoittautuneille), Rakennusmestari-		
veteraanikerho, klo 8.50
Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo,
klo 18.30
KUPE, opastettu kierros ”Kohtaamisia 		
kaupungissa” -näyttelyyn (ilmoittautuneille),
Ateneum, klo 18.00
Rakennusmestarien Rouvat, Vuosikokous,
yhdistyksen toimisto, klo 18.00
Ampumarataharjoittelu ja saunailta, Nuorten
kerho, Helsingin Osuvan Tähtitorninmäen
rata, klo 16.30
Rakennusmestariveteraanien Kevätkokous.
Kokouksen jälkeen kuvadokumentti rkm,
kirjailija Kalle Päätalon haastattelusta 		
vuodelta 1996, yhdistyksen kerhotila
3. krs, klo 13.00

Helmikuu
11.2. Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo,
		 klo 18.30
12.2. Rakennusmestariklubi, vuosikokous, 		
		 yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 18.30
14.2. Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV,
		 sääntömääräinen Kevätkokous, yhdistyksen
		 kerhotila, 3. krs. klo 18.00
16.2. Kahvi mustana -teatteriesitys 			
				
		 Hämeenlinnassa, HRMY ja HeRIA
25.2. Rakennusmestariveteraanien 			
		 liikuntapäivä ja kuukausitapaaminen, 		
		 Paloheinän ulkoilualueen kahvio,
		 Pakilantie 124, klo 13.00
28.2. Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV,
		 ylimääräinen virallinen kokous, yhdistyksen
		 kerhotila, 3. krs. klo 18.00

Yhdyshenkilöt 2019
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
5RKM-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@temotek.fi
KALLIONIEMI
Tapio Päiväläinen, 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614
erkki.ahvenainen@elisanet.fi

Maaliskuu
11.3.
		
25.3.
		

Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo,
klo 18.30
Rakennusmestariveteraanien tapaaminen,
yhdistyksen kerhotila, 3. krs, klo 13.00

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

Huhtikuu
8.4.
		
8.4.
20.4.
27.4.
29.4.
		

Yhdistyksen Kevätkokous, 			
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Mestari-ilta, heti Kevätkokouksen jälkeen
Kallioniemen kunnostustalkoot, klo 9.00
Kallioniemen kunnostustalkoot, klo 9.00
Rakennusmestariveteraanien tapaaminen,
yhdistyksen kerhotila, 3. krs, klo 13.00

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

Toukokuu
11.5. Kauden avajaiset ja lipunnosto; Kallioniemi,
		 klo 12.00
13.5. Mestari-ilta

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

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

RKM-VETERAANIT
Ari Angervuori 050-368 5994
ariangervuori@gmail.com
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
sakari.heikkinen@hel.fi
UINTI JA SUKELLUS
Tero Jaatinen 0500-481283
terojaatinen@mac.com

