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  VUONNA 2010 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

  Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2010 4.1. 8.12. 
2/2010 1.2. 12.1.
3/2010 1.3. 9.2.
4/2010 1.4. 9.3.
5/2010 3.5. 12.4.
6/2010 1.9. 9.8.
7/2010 1.10. 13.9.
8/2010 1.11. 11.10.
9/2010 1.12. 9.11.

*) jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi.
Mikäli Mestari-ilta pidetään viimeisen jättöpäivän jälkeen, 

siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää Mestari-illan jälkeen.

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry 

perustettu 1906
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Puheenjohtajan palsta

11.1.2010  pidettiin vuoden ensimmäinen Hallituksen 
kokous, vuoden 2010 Hallituksen järjestäytymiskokous. 
Hallitusten jäsenten vaihtuessa on tärkeää, että uudet 
henkilöt saavat rauhassa tutustua tehtäviinsä, eikä tar-
vitse välittömästi alkaa hoitaa asioita, joihin ei ole en-
nättänyt perehtyä. Tämän vuoksi on hyvä, ettei kovin 
suuri osa Hallituksesta ole yhtäaikaisesti erovuorossa, 
tai ainakaan ei vaihdu.

Kuluvan vuoden Hallituksessa aloitti kolme uutta jä-
sentä, mikä on varsin sopiva määrä. Olen muutamissa 
yhteyksissä tuonut esiin kantanani, että hallituspaikka ei 
tarvitse olla elinikäinen pesti. Joka tapauksessa, vie 
oman aikansa ennen kuin asioihin pääsee sisään ja roh-
kenee muodostaa oman kantansa. Itselläni on menossa 
kymmenes perättäinen hallitusvuosi ja olen sitä mieltä, 
että se on toiminnan kehittämisen kannalta liian pitkä 
aika. Uusien ideoiden tuottaminen on vaikeaa ja alkaa 
helposti laulaa samoja lauluja. Onneksi ”eläke” on jo 
vajaan vuoden päässä.

*   *   *

Talousalueemme rakentamisen näkymät ovat huomat-
tavasti valoisammat kuin vuosi sitten. Vuoden 2008 
syksyllä rakennusliikkeet joutuivat sopeuttamaan henki-
lökuntansa nopean asuntokaupan pysähtymisen jäl-
keen alentuneeseen tuotantomäärään, eikä myöskään 
julkinen sektori, eivätkä yleishyödylliset rakennuttajat 
saaneet hankkeitaan liikkeelle; erityisesti asuntoraken-
taminen sukelsi syvään taantumaan.

Toimitilarakentaminen jatkui voimakkaana pitkälle 
vuoden 2009 loppupuolelle. Vuonna 2009 aloitettiin 
toimistorakennuksia 80 prosenttia vähemmän kuin 
edellisvuonna. Liike- ja toimistorakentamisen vähenty-
essä menettää moni rakennusliike ”syömähampaansa”, 
onhan kysymyksessä rakentamisen kannattavin toimi-
ala. Asiantuntijat ovat ennustaneet, että toimitilaraken-
taminen virkistyy vasta vuoden 2011 loppupuolella ja 

tästä syystä rakentajien synkin työllisyystilanne lienee 
talvella 2011.

Infra-ala säilyttänee volyyminsa kohtuudella, tosin 
on nähtävissä, että viime vuosien huipputaso on ohitet-
tu ja tuotanto vakiintuu nykyiselle tasolle. Länsimetro, 
ratahankkeet ja pääkaupunkiseudun vilkas asuntora-
kentaminen turvaavat maanrakentajien kohtuullisen ti-
lauskannan.

Alhainen korkotaso, rakennusliikkeiden lähes vuo-
den kestänyt maltillisten aloitusten kausi ja yleishyödyl-
listen rakennuttajien vetäytyminen asunto-osakeyhtiöi-
den rakennuttamisesta ovat luoneet asuntojen kulutta-
jakaupalle erinomaisen kysynnän. Pienten asuntojen 
myynti voimistui ensiksi ja kuluneen syksyn ja talven 
aikana myös isojen perheasuntojen kysyntä on voimis-
tunut niin pien- kuin kerrostaloissakin. Lisäksi valtion 
tukema asuntotuotanto on piristänyt myös urakkamark-
kinat.

Valtiovallan toimenpiteet ovat vauhdittaneet asunto-
osakeyhtiöiden korjauksia. Asunto -osakeyhtiöille suun-
nattiin erityinen 10 % korjausavustus. Korjausavustus 
jatkuu myös tänä vuonna 15 %:n suuruisena, tosin 
avustuksen saamisen edellytyksenä on, että korjauk-
sessa tulee olla yhtiön energiataloutta parantava ele-
mentti. Avustusta voi hakea 1.4.2010 alkaen ja Ympä-
ristöministeriö antanee tarkemmat ohjeet maaliskuuhun 
mennessä. Palaamme varmasti tähänkin asiaan tar-
kemmin toukokuun Teemalehdessä, jonka aiheena on 
korjausrakentaminen.

Kaikesta huolimatta näkymät ovat vuoden takaista 
positiivisemmat ja toivotaan, että vuoden 2009 kaltai-
nen kehitys jatkuu ja vahvistuu.

Luistavia Hiihtokelejä Kaikille
Raimo Seppänen

puheenjohtaja
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Täällä Pohjantähden alla -elokuva

Yhdistys järjestää   18.3.2010 klo 17.00 alkaen 
Täällä Pohjantähden alla -elokuvaillan. Tennispalatsista on varat-
tu kokonainen sali (Sali 4 / 92 paikkaa, Finnkino).

Yhdistys maksaa jäsenen lipun, seuralaisen lipun hinta on 10 €. 
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu yhdis-
tyksen toimistoon (09) 646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi.

Täällä Pohjantähden alla perustuu Väinö Linnan samannimi-
seen romaanitrilogiaan, joka on yksi suomalaisen kirjallisuu-
den tärkeimmistä teoksista. Tarina herättää henkiin värikkään 
ja väkevän aikakauden maailmanhistoriassa 1800-luvun lo-
pulta 1950-luvulle. Sen tarkkanäköinen ihmiskohtaloiden 
kuvaus on riipaisevan koskettavaa ja syvästi inhimillistä. 

Täällä Pohjantähden alla on realistinen ja syvästi humaani 
tarina niistä suunnattomista ja epäinhimillisistä uhrauksista 
joita pienet ihmiset ja tavalliset perheet joutuvat teke-
mään, hiekanmurusina historian rattaissa. 

Ohjaus: Timo Koivusalo 
Pääosissa: Ilkka Koivula, Vera Kiiskinen, Risto Tuorila, Ritva Jalonen, 
Heikki Nousiainen, Hannu-Pekka Björkman, Jonna Järnefelt, Sulevi 
Peltola, Miia Selin, Esko Roine, Sara Paavolainen, Tomi Salmela, 
Eija Vilpas, Jukka Leisti 

HELMIKUUN 2010 MESTARI-ILTA
maanantaina 8.2.2010 klo 18.30, 

Rakennusmestarien talossa (Freda 51), Fredrikinkatu 51-53, Helsinki.

Illan aihe:
Suurtehoimuroinnit ja korkeapainepesut saneerausrakentamisessa, aiheesta kertoo 
toimitusjohtaja Ronnie Neva-aho Tehoc Oy:stä.

Tehoc Oy tarjoaa puhdistus- ja huoltopalveluita prosessiteollisuudelle ja rakentamiseen. Esimerkki-
kohteita saneerauksessa: alapohjien maan imut, alapohjien sepelin ja kevytsoran puhallukset, salaoji-
en sepeli- ja soratäytöt puhaltamalla, välipohjien turpeen, sahanpurun ja hiekan imut, kattojen singelin 
imut ja puhallukset, purkujätteiden imut, sepelin ja kevytsoran imut ja puhallukset, ontelolaattojen pe-
sut, palovahinkojen jälkipuhdistukset, kukkalaatikoiden tyhjennysimut

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

Tervetuloa!
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Tulossa:

Teemalehti 2010 
KORJAUS-
RAKENTAMISESTA

Yhdistys tekee keväällä ”yli-
määräisen” jäsenlehden: kor-
jausrakentamista käsittelevän 
teemalehden. Lehti jaetaan 
toukokuun jäsenlehden posti-
tuksen yhteydessä. Lisäksi siitä 
otetaan ylimääräinen painos, 
jota jaetaan mm. yhdistyksen 
tilaisuuksissa.

Rakennusmestarit
ja -insinööritT
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teema

Energiatehokas
rakentaminen

2009

HRI0906b_IV-I kannet  13.1.2010  07:59  Sivu 1

Vuoden 2009 teemalehti käsitteli 
energiatehokasta rakentamista.

Onko sinulla mielessäsi hyvä 
juttuaihe, olisitko valmis kirjoit-
tamaan siitä itse tai antamaan 
juttuvinkin? Ilmoita mahdolli-
simman pian joko päätoimitta-
jalle (sirkka.saarinen@pp3.inet.
fi) tai yhdistyksen toimistoon 
järjestösihteerille (kirsi.takki-
nen@hrmy.fi tai (09) 646 343.

STIPENDIMATKA 

NORDBYGG -messuille 

TUKHOLMAAN 
24.–28.3.2010

Yhdistyksen työikäisille jäsenille jaetaan 12 kpl matka-
stipendejä Tukholmaan, jossa järjestetään Skandinavi-
an suurimmat Nordbygg -rakennusmessut.

Hakemuslomakkeen saat yhdistyksen toimistosta 
(Fredrikink. 51-53 A, 3. krs. puh. 09-646  343). Hake-
mukset toimistolle 15. helmikuuta mennessä. (Huom! 
Hakuaikaa pidennetty)

Ohjelma (ajat paikallisaikoja):

24.3. keskiviikko

• klo 9.35–9.40 lento Helsinki-Tukholma
• kuljetus hotellille, majoittuminen Tukholman keskustassa Freys 

Hotel (neljä tähteä), Vasagatan S-10131 Stockholm. Hotelli sijait-
see Tukholman keskustassa, lähellä ostos- ja huvittelukeskusta. 
Vasagatanin ja Bryggargatanin kulmassa. 250 m keskusrautatie-
asemalta, Viking Linen matkamyymälästä ja Cityterminaalista. 
Viking Linen terminaaliin noin 3,5 km. T-Centralen.

• Tutustuminen työmaakohteeseen ja Tukholman kiertoajelu.

25.3. torstai
• Tutustuminen Nordbygg rakennusmessuihin

26.3. perjantai
• Tutustuminen Nordbygg rakennusmessuihin
• Show illallinen Wallman

27.3. lauantai
• klo 16.45–9.55 (28.3) Tukholma – Helsinki  

Viking Line, m/s Mariella Viking 2h A-luokan hytit, buffet-illallinen

28.3. sunnuntai
• klo 8.00 meriaamiainen
• klo 9.55 saapuminen Helsinkiin
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Hallituksessa kolme uutta jäsentä
 

Vuodenvaihteessa yhdistyksen hallituksessa aloitti kolme uutta jäsentä: Kari Mikonsaari,  

Hannu Pekkarinen ja Timo Saarikko. Jäsenlehden toimitus pyysi heitä jo perinteeksi muodos-

tuneeseen tapaan kertomaan mitä he ovat miehiään. Tässä Karin, Hannun ja Timon vastauk-

HALLITUKSEN 
TOIMIKUNNAT 2010

Raimo Seppänen  puheenjohtaja
Ari Autio  1. varapuheenjohtaja
Esa Säntti  2. varapuheenjohtaja

TALOUSTOIMIKUNTA
Raimo Seppänen pj.
Ari Autio 
Kai Juurtela

JÄSEN- JA HUOMIONOSOITUSTOIMIKUNTA
Ari Autio pj.
Eino Menlös.
Jukka Multanen
Pentti Paavola

AMMATTI- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA
Ari Autio pj.
Kari Mikonsaari
Jari Raukko
Esa Säntti

TIEDOTUS- JA OHJELMATOIMIKUNTA
Esa Säntti pj.
Mikko Ojala
Hannu Pekkarinen
Timo Saarikko

KARI 
MIKONSAARI

Olen 54-vuotias, Helsin-
gissä syntynyt ja asun 
nykyisin Espoossa.
Naimisissa ja 3 lasta
Rakennusmestari HTOL 
1995 talonrakennus.

Työhistoria?
Keskikoulun jälkeen vaikka minkälaisissa töissä mm. 
rakennuksilla, kunnes opiskelin rakennusmestariksi. 
Tekun jälkeen edellisen laman syövereissä erilaisia tila-
päistöitä ja oman talon rakentamista, kunnes pestau-
duin Skanskalle työmaamestariksi 1998 ja siirryin 
NCC:lle vastaavaksi mestariksi 2000. Nykyinen toimeni 
NCC Rakennus Oy:ssä on työpäällikkö pääkaupunki-
seudun asuntorakentamisen yksikössä.

Harrastukset?
Harrastuksia moottoripyöräily, omakotitalo, liikunta, lo-
mamatkailu.

Yhdistystoiminta?  
Miten Helsingin yhdistyksen hallitukseen?
Yhdistyksen jäseneksi heti opiskeluaikana.

Hallitukseen pääsin kun kollegani NCC:llä ehdottivat 
minua sinne.

Kehitettävää?
Yhdistys voisi hiukan nostaa profiiliaan ja ottaa medias-
sa terävämmin kantaa alan lainsäädännön ja toimin-
taympäristön muutoksiin. Olemalla mukana alaan liitty-
en yhteiskunnallisessa keskustelussa silloin, kun asioita 
valmistellaan, voidaan vaikuttaa. Hyvänä esimerkkinä 
onnistuneesta vaikuttamisesta rakennusmestarikoulu-
tus, joka jatkuu taas.

Myös nuorten mukaan saaminen on yhdistyksen vi-
reän jatkon kannalta ehdoton edellytys.
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HANNU 
PEKKARINEN

Avoliitossa
Rakennusmestari 1978 
KuTOL

Työhistoria?
Opiskeluaikana Kuopion kaupungilla. Valmistuttuani 
rakennussuunnittelutoimistossa ja Fenestralla (silloin 
Sasmo-ikkunat). Tämän jälkeen yrittäjänä päätuotteena 
rakennuspuusepänteollisuuden tuotteiden myynti ja 
asennustoiminta, myöhemmin lisäksi korjausurakointi 
sekä sisäilma-asiantuntijakoulutuksesta saaduilla opeil-
la kosteustutkimustehtävät  ja asunnon kauppaan liitty-
vien kuntotarkastuksien tekeminen.

Vuonna 2003 tulin Lujatalo Oy:lle hoitamaan Uuden-
maan alueyksikköön vuosikorjaus-, takuu- ja vastuurek-
lamaatioita.   

Harrastukset?
Hiihtäminen, luistelu, lenkkeily, jumppa, mökkeily 

Yhdistystoiminta?
Valmistuttuani yli 15 vuotta aktiivisesti mukana Kuopion 
Rakennusmestariyhdistyksen toiminnassa, mm.  halli-
tuksen jäsenenä ja vuosina 1988-1989 yhdistyksen 
puheenjohtajana.  

Helsingin yhdistykseen liityin muutama vuosi sitten. 
Raimo Seppäsen aktiivisesta otteesta minut valittiin nyt 
hallitukseen.

Kehitettävää?
Hankalana mutta erittäin haastavana päätavoitteena 
tulee olla yhdistystoiminnan kehittäminen niin, että sillä 
on sekä oleville että uusille jäsenille todellista ammatil-
lista hyötyä. Mm. materiaalitoimittajien ja alan urakoitsi-
joiden kiinnostavat luennot ja erilaiset koulutustilaisuu-
det ja niistä hyvin tiedottaminen luovat pohjaa mestari- 
ja insinöörikunnan osallistumiselle yhdistystoimintaan.  

TIMO 
SAARIKKO

Olen 58-vuotias. Asun 
Nummelassa ja käyn 
töissä Helsingissä.
Vaimo työskentelee ra-
vintolapäällikkönä ja 
lapset ovat lähteneet 
rakentamaan omaa 
uraansa.

Olen valmistunut Hämeenlinnan teknisestä koulusta 
Rakentamistalouden linjalta vuonna 1977. 

Työhistoria?
Valmistumisen jälkeen työskentelin pitkään pientalo-
puolella markkinoinnin ja myynnin parissa. Omaa yritys-
tä vedin noin kymmenen vuotta. Nykyään työskentelen 
YIT:ssä, teen kosteusmittauksia ja lämpökuvauksia eri 
kohteissa.

Harrastukset?
Harrastuksia on Lions-toiminta ja mökkeily.

Yhdistystoiminta?  
Miten Helsingin yhdistyksen hallitukseen?
Aloitin rakennusmestariyhdistyksessä heti valmistuttua-
ni. Liityin Länsi-Uudenmaan ja sitten Luoteis-Uuden-
maan yhdistykseen. Nyt olen ollut joitakin vuosia Hel-
singin yhdistyksen jäsenenä. 

Kehitettävää?
Oman yhdistyksen yhtenä tärkeänä tavoitteena näkisin 
uusien ja vanhojen jäsenten aktivoimisen ja koulutuksen 
järjestämisen.



8 hrmy

Kalasatamassa tapahtuu
Faktaa Kalasatamasta:
• Kalasatama on Kulosaaren sillan etelä- ja pohjoispuolella sijaitseva noin 135 hehtaarin ranta-alue, jonka rajoina 

ovat lännessä Sörnäisten rantatie ja Hermannin rantatie, pohjoisessa Toukolan rantapuisto.
• Alueelle suunnitellaan asuntorakentamista 720 000 kerrosneliötä, toimitilaa 535 000 kerros-m2 ja palvelutiloja 

45 000 kerros-m2. Päiväkoti ja ala-asteen koulu (ensimmäinen ja toinen luokka) valmistunevat vuonna 2012.
• Projektin päättyessä noin 2030 Kalasatamassa on noin 17 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa.
• Eteläosaan rakennetaan puisto, joka avautuu kiilamaisesti metrokorttelista merenrantaan.
• Rantaan rakennetaan kevyen liikenteen väylä, joka jatkuu Vantaanjoen suulta Arabianrannan ja Kalasataman 

kautta Merihakaan.

SöRNäISTENNIEMEN 
esirakentaminen aikataulussa

Maaperää puhdistettiin jo kesäkuun 
alussa. Kuva Sirkka Saarinen

Kulosaaren sillan eteläpuolella Sörnäistenniemessä tehdään mittavia puhdistus- ja esiraken-

tamistöitä.  Teollisuuden ja sataman käytössä olleelta alueelta puhdistetaan öljy- ja metallipi-

toisia maa-aineksia. Tuloksena syntyy rakennuskelpoista maaperää, 200 metriä puhdasta ran-

taviivaa sekä katutilaa ja useita tontteja asuntotuotantoa varten. 
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Sörnäistenniemessä poistetaan 
urakalla pilaantunutta maata. Si-

tä arvioitiin alun perin olevan noin  
8 000 kuutiota, mutta kuten usein 
töiden edetessä, myös Sörnäisten-
niemessä määrät kasvoivat.

”Maaperää puhdistetaan lopulta 
noin 12 000 kuutiota. Suurin työ on 
orgaanisten haitta-aineiden, kuten 
öljyn, puhdistamisessa. Mittauksen 
jälkeen jättömaa viedään sitten Kot-
kan Heinsuon käsittelykeskukseen 
tai pahemmin saastunut maa Loh-
jan Virkkalaan”,  kertoo ympäristö-
suunnittelija Satu Järvinen Helsin-
gin kaupungin kiinteistövirastosta.

”Syvimmillään maata on kaivettu 
neljään metriin, mutta kaikenkaikki-
aan puhdistustyö on ollut melko 
normaali tapaus ja teknisesti simp-
peliä.”

Toimenpidealue on kooltaan 
noin 8 hehtaaria. Kohde on paikka 
paikoin vaativa, sillä suuri osa alu-
eesta on täytettyä merenpohjaa. 
Alueen rakentamiskelpoisuus edel-
lyttää erilaisia pohjavahvistustöitä, 
osa alueesta syvätiivistetään ja osa 
rakennetaan paalulaatan päälle. 
Vaikeimmissa paikoissa perustusta 
vahvistetaan käyttämällä teräksisiä 
porapaaluja. Hieman etäämmälle 
Sompasaaren rantaan on koottu 
kivimurskasta painopenger, joka tii-
vistää maata parin vuoden ajan.

”Suunnilleen puolet tästä alu-
eesta on nyt tiivistetty”, kertoo pro-
jektipäällikkö Juha Lahti rakennus-
virastosta. ”Maapohjaa on tiivistetty 
pudotusjärkäleellä ja se on painunut 
noin puoli metriä, mikä on riittävä 
matalille autohalleille ja katuraken-
teille. Koko alue valmistuu aikatau-
lussa ensi kesään mennessä.” Sil-
loin myös pohjatyöt Sörnäistennie-
men ensimmäisten uusien katujen, 
Capellan puistotien, Sörnäistenlai-
turin ja Arielinkadun, osalta ovat 
valmiit.

Esirakentamistöiden tilaajana on 
rakennusviraston katu- ja puisto-
osasto. Kohteen rakennuttajana toi-
mii HKR-Rakennuttaja ja urakoitsi-
jana Maanrakennusliike E.M. Pekki-
nen Oy. Kohteen työt on suunnitel-
lut Sito Oy ja pohjarakennussuun-
nittelun ja -töiden asiantuntijaval-
vonnasta vastaa kiinteistöviraston 
geotekninen osasto. 

Helsingin kaupunki on myynyt Kalasatamasta liike- ja 

toimistotontin Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Var-

malle. Kauppakirja allekirjoitettiin 31.12.2009.

Kaupunki myi 
ensimmäisen 
liike- ja toimistotontin 
Kalasatamasta

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
lehdistökuvat

Varman omistama Kiinteistö Oy Sompasaaren Tukoeka sai kau-
passa noin 8 200 m² suuruisen tontin, joka sijaitsee Hermannin 

rantatien varrella aivan Kalasataman metroaseman pohjoispuolella. 
Tontin rakennusoikeus on 30 000 k-m². Varma rakentaa alueelle 
toimistotalon, jonka pohjakerrokseen tulee liiketiloja.

Kaupunki sai kaupasta myyntituloa noin 10 miljoonaa euroa. 
Kauppahintaan sisältyi korvaus aiemman maanvuokrasopimuksen 
päättämisestä. Myyty tontti on osa 2,5 hehtaarin aluetta, joka oli 
vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Sompa-
saaren Tukoekalle tuoretukkuvarastoa varten. Nyt tehdyn sopimuk-
sen mukaisesti alue siirtyy myytyä tonttia lukuun ottamatta takaisin 
kaupungin hallintaan, mikä jouduttaa Kalasataman keskuksen kehit-
tämistä.
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Uudistettu rakennustyön turvalli-
suutta koskeva asetus edellyt-

tää, että rakennuttajan on nimettä-
vä rakennushankkeille työturvalli-
suusvastaava eli työturvallisuus-
koordinaattori. Koordinaattori tulee 
nimetä sekä käynnissä oleviin että 
käynnistyviin uudis-, korjaus- ja 
kunnossapitohankkeisiin.

Asetuksella selkeytetään jo ole-
massa olevaa vastuuta rakennutta-
jan työturvallisuusasioiden koordi-
noinnista. Asetuksella ei siis kiriste-
tä rakennuttajan vastuuta, vaan ky-
seessä on vastuun henkilöiminen 
turvallisuuskoordinaattorina toimi-
valle, jolla on myös tosiasiallinen 
mahdollisuus vaikuttaa turvallisuus-
asioiden hoitoon.

Työturvallisuus- 
koordinaattorin nimeäminen
Rakennuttajan vastuulla on työtur-
vallisuuskoordinaattorin nimeämi-
nen. Rakennuttajan on huolehditta-
va siitä, että turvallisuuskoordinaat-
torilla on riittävä pätevyys, asian-
mukaiset toimivaltuudet ja muut 
edellytykset huolehtia kyseessä 
olevasta rakennushankkeesta. Ra-
kennuttajan on lisäksi varmistetta-
va, että turvallisuuskoordinaattori 
huolehtii tehtävistään. 

Turvallisuuskoordinaattoriksi 
voidaan nimetä luonnollinen henki-
lö, jolla on tehtävän edellyttämä 
riittävä pätevyys ja tosiasiassa 
mahdollisuus huolehtia rakennutta-
jan vastuulle kuuluvista turvallisuut-
ta ja terveyttä koskevista toimenpi-
teistä, jotka on määritelty asetuk-
sessa. Pätevyyttä, toimivaltuuksia 

ja muita edellytyksiä ei asetuksessa 
ole erikseen määritelty, vaan ne 
perustuvat tapauskohtaiseen har-
kintaan.

Tehtävään sopiva henkilö on 
useimmissa hankkeissa joko raken-
nuttajan projektipäällikkö tai raken-
nuttajakonsultti. Turvallisuuskoordi-
naattoriksi nimettävä henkilö ei voi 
olla urakoitsijan palveluksessa, 
koska urakoitsijalla on omat työtur-
vallisuusvelvoitteensa. 

Turvallisuuskoordinaattorin ni-
meämisestä tulee sopia erikseen 
rakennuttajan edustajan ja turvalli-
suuskoordinaattoriksi nimettävän 
kanssa.

Työturvallisuus- 
koordinaattorin tehtävä
Tehtävän aiheuttama lisätyömäärän 
korvaaminen tulee sopia jo käyn-
nissä olevissa hankkeissa ja ottaa 
huomioon myöhemmin sovittavissa 
hankkeissa. 

Turvallisuuskoordinaattorin on 
huolehdittava asetuksessa maini-
tuista rakennuttajan turvallisuutta ja 
terveyttä koskevista toimenpiteistä. 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtä-
viin sisältyy työturvallisuuden osal-
ta yhteistyö rakennushankkeen eri 
osapuolten kanssa eli suunnittelijoi-
den ja urakoitsijan työn yhteen so-
vittaminen. 

Tehtäviin kuuluu mm. turvalli-
suusasiakirjan laatiminen ja lisäksi 
esitettävä turvallisuushallinnan ta-
voitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet 
turvallisuusseurantaan ja tarkastuk-
siin, yhteistoimintaan ja työmaako-
kouksiin, henkilötunnisteen käyt-

töön ja kulkulupaan sekä osapuol-
ten hyväksyntää edellyttävien tur-
vallisuussuunnitelmien käsittelyyn.

Työturvallisuus- 
koordinaattorin vastuu
Mikäli turvallisuuskoordinaattori 
suorittaa huolellisesti asetuksessa 
rakennuttajan vastuulle määritellyt 
turvallisuutta ja terveyttä koskevat 
toimenpiteet, hän ei joudu työtur-
vallisuudessa ilmenevistä puutteis-
ta johtuvista vahingoista henkilö-
kohtaiseen vastuuseen. Vastuun 
syntyminen edellyttää huolimatto-
muutta, huolellisesti toimien vas-
tuuta ei synny. Vastuun ja huolelli-
sen toiminnan jälkikäteen todenta-
misen kannalta on tärkeää, että 
turvallisuuskoordinaattori doku-
mentoi tehtävät ja toimenpiteet kir-
jallisesti. 

Rakennuttajalla on yleensä var-
sin kattavat voimassa olevat vakuu-
tukset. Erilaiset toiminnan vastuu-
vakuutukset ja konsulttivakuutukset 
kattavat yleensä tehtävän virheelli-
syydestä tai puutteellisesta suorit-
tamisesta toiselle aiheutuneet hen-
kilö- ja esinevahingot. Vastuuva-
kuutuksen ehdot ja kattavuus tulee 
kuitenkin tarkastaa oman työnanta-
jan vakuutusyhtiöstä. 

Työturvallisuuslain mukainen 
vastuu työturvallisuusrikkomukses-
ta ja rikoslain mukainen vastuu työ-
turvallisuusrikoksesta on henkilö-
kohtaista ja tätä vastuuta ei voida 
vakuuttaa. On hyvä huomata, että 
työturvallisuustehtäviä voidaan de-
legoida, mutta vastuuta niistä ei 
voida siirtää. -SS

Työturvallisuuskoordinaattori 
joka Työmaalla
Valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) 

tuli voimaan runsas puoli vuotta sitten, 1.kesäkuuta 2009.
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Yhteiset tulkinnat helpottavat 
pääkaupunkiseudun talousalu-

een suunnittelijoita ja muita raken-
tamisen ammattilaisia. Myös eri vi-
ranomaiset hyötyvät siitä, että neu-
vottelujen tuloksena on voitu sopia 
yhteisiä määräystulkintoja. Monet 
valtakunnalliset rakentamisen mää-
räykset on laadittu niin joustaviksi, 
että eri viranomaiset ovat perustel-
lusti tulkinneet niitä eri tavoin. Tul-
kinnat vaihtelevat paitsi kuntien ra-
kennustarkastajien, niin myös val-
tion viranomaisten välillä.

Yhtenäiset käytännöt -kortisto 
on tarkoitettu ensisijaisesti viran-
omaiskäyttöön. Kortiston julkistus 
auttaa kuitenkin rakennusvalvon-
nan asiakkaita yhtälailla ja nopeut-
taa asioiden käsittelyä.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kau-
niainen jatkavat rakennusvalvon-
nan käytäntöjen yhtenäistämistä. 
Nyt julkistettava paketti on ensim-
mäinen osa tätä työtä. Joissakin 
korteissa on yksittäinen kaupunki 
halunnut pysyttäytyä muista eroa-
vassa tulkinnassa. Enemmistöstä 

poikkeavaan tulkintaan on silloin 
ko. kaupunki katsonut olevan erityi-
sen painavia syitä, jotka saattavat 
johtua esimerkiksi yhdyskuntara-
kenteesta ja pelastuslaitoksen eri-
laisista toimintamahdollisuuksista.

Pks-kuntien rakennusvalvonnan 
työ yhdenmukaistuu myös raken-
teiltaan samankaltaisten rakennus-
järjestysten ja rakennusvalvonta-
taksan kautta. Vantaa ja Helsinki 
ovat jo laatineet ehdotukset raken-
nusjärjestystensä muuttamiseksi. 
Huhtikuussa 2009 järjestettiin sa-
manaikainen rakennetun ympäris-
tön valvontakierros pääkaupunki-
seudun kaupungeissa. Kierroksen 
yhteydessä keskityttiin pihojen ja 
rakennusten kuntoon ja siisteyteen. 
Tulevana keväänä valvontakierros 
uusitaan. -SS

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat 
yhtenäistävät tulkintoja

Pääkaupunkiseudun neljä kaupunkia, Helsinki, Espoo, Vantaa ja 
Kauniainen, ovat sopineet lukuisista yhteisistä rakentamisen mää-
räystulkinnoista. Tulkinnat yhtenäistyvät muun muassa paloasiois-
sa. Tulkinnoista on laadittu Yhtenäiset käytännöt -niminen kortisto, 
joka avattiin 4.1.2010 netissä. Osoite on: www.pksrava.fi

FISE Oy:n ylläpitämässä Rakennusvirhepankissa jul-
kaistiin vuonna 2009 neljä uutta korttia:
• RVP-V-PU-39 Puuristikoiden erikoistyyppien virheelli-

nen asennus, 25.2.2009
• RVP-V-PU-40 Puuristikoiden suunniteltuja sivutuen-

toja jätetty pois asennuksen yhteydessä, 25.2.2009
• RVP-V-PU-41 Naulaliitosongelmat puisten kattoristikoi-

den päälle naulattavissa ja tukirakenteissa, 25.2.2009
• RVP-M-TE-42 WQ-palkkeihin ja ontelolaattojen onte-

loihin kertyneen veden jäätymisestä aiheutuneet vau-
riot, 23.9.2009

Rakennusvirhepankissa on julkaistu yhteensä 48 kort-
tia. Uusimmat kortit voi ladata suoraan netistä osoit-
teesta: www.fise.fi > Rakennusvirhepankki.

Rakennusvirhepankin (RVP) tarkoitus on hyvän raken-
tamistavan edistäminen. Pankkiin kuuluvien esimerkki-
en avulla: 
• vähennetään markkinoilta epäkelpoja ratkaisuja. Se 

parantaa suunnittelun ja tuotekehityksen  tasoa  mm. 
vähentämällä virheiden määrää. 

Rakennusvirhepankissa 
uusia kortteja

• rakennushankkeiden riskikohdat voidaan tunnistaa 
aikaisempaa helpommin ja laajemmin 

• virhe-esimerkit auttavat sekä alan normeja uudistetta-
essa että normien tulkinnassa 

• esimerkeistä saadaan aineistoa täydennyskoulutukseen 
• kortistoa voidaan käyttää hyväksi rakennushankkeen 

tehtävien määrittelyssä, etenkin rajakohtien tapauksessa 
Pankkiin kerätään tapahtuneet yleisimmät ja turvalli-

suuden kannalta riskialttiimmat rakennusvirheet. RVP:n 
korttien tekemiseen osallistuvat korttiehdotusten teki-
jöiden lisäksi FISE ja sen arviointilautakunnat. Korttien 
laatimistyöhön osallistuu siten yli 200 maamme parasta 
asiantuntijaa. Näin taataan järjestelmän luotettavuus.

Esimerkissä kortti RVP-M-TE-42
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KOULUTUSTA

Kuluttajasopimukset rakennustöissä koulutuksessa 
käydään esimerkin muotoisesti läpi Case taloyhtiön 
peruskorjauksesta.

Taloyhtiön peruskorjausurakka sovitaan taloyhtiön ja 
urakoitsijan välillä. Sopimukseen sovelletaan yleensä 
Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Mi-
käli urakan lisäksi tehdään töitä taloyhtiön osakkaille, 
osakas on kuluttaja, sovelletaan osakkaan ja urakoitsi-
jan väliseen sopimukseen kuluttajansuojalakia, jossa on 
säädetty mm. urakoitsijan vastuusta.

Koulutuksessa painotetaan sopimusten YSE ja RYS 
eroavaisuuksia ennakoivaa sopimista ja kuluttajasuhtei-
siin soveltuvaa sopimuskäyttöä niin, että sopimuseri-
mielisyyksiltä ja riidoilta vältyttäisiin.

Peruskorjausrakennusprojektit pitävät sisällään usei-
ta erilaisia ja erityyppisiä sopimuksia, joissa osapuolten 
riskit ja vastuut on määritetty toisistaan poikkeavalla 
tavalla. Koulutuksessa keskitytään tämän monitahoisen 
sopimuskokonaisuuden hallintaan sekä sopimuksiin 
liittyvien riskien tiedostamiseen ja minimointiin.

Koulutuksessa pyritään antamaan ohjeita sopimusten 
laatimiseen ja vastuusuhteiden selventämiseen.

Viimeaikaiset oikeustapaukset edellyttävät rakennus-
projekteissa uudenlaista yhteistyötapaa tilaajan, asuk-

KULUTTAJASOPIMUKSET RAKENNUSTöISSä
16.2.2010 klo 16.30-21, freda 51 (Fredirikinkatu 51-53, Hki)

Ilmoittautumiset 8.2.2010 mennessä www.rkl.fi  >  koulutus  > rakennusasiantuntijakoulutus.
Osallistumismaksut: 
• RKL:n jäsenille puolenpäivän kurssi 50 euroa.
• Ei jäsenille puolenpäivän kurssi 150 euroa. Hinta sisältää mahdollisuuden liittyä RKL:n jäsenyhdistykseen 

sekä yhdistyksen jäsenmaksun 2010 ja RKL:n vuosimaksun 2010.

kaan ja urakoitsijan välillä. Tämän kehityksen seurauk-
sena sopimuksiin ja yhteistyömenettelyihin on tehtävä 
muutoksia, joihin koulutuksessa paneudutaan. Koulu-
tuksessa selvitetään kuluttajasopimuksia koskeva lain-
säädännölle tyypillinen pakottavuus.

Kuluttajasuhteisiin liittyvien lakien tuntemusta ja ehtojen 
paikoin vaikeaselkoisia määräyksiä valotetaan käytän-
nön esimerkkien ja työmaatilanteiden avulla – ei siis 
”juristilatinaa” puhumalla.

Kuluttajasopimukset rakennustöissä koulutus sovel-
tuu kaikille rakennushankkeessa mukana oleville, jotka 
työssään joutuvat tekemisiin kuluttajalainsäädännön 
kanssa, kuten eri toimialojen urakoitsijoille, rakennutta-
jille, konsulteille, tarjouslaskijoille jne.

Kouluttajana toimii kokenut rakennusjuristi, asianajaja 
rakennusinsinööri Kalle Lyytinen Sarvi & Koponen & 
Lukkari Oy:stä. Hän on luennoinut RKL:n koulutustilai-
suuksissa, YSE 1998 -ehdoista ja vastaavan työnjohta-
jan ja pääsuunnittelijan vastuista. Hänellä oli yli 15 
vuoden kokemus rakentamisesta ja 10 vuoden koke-
mus rakentamisen juridiikasta.

Hän hoitaa itse myös riita-asioita, joten hänellä on 
käytännön kokemusta tilanteista, jolloin sopimusjuri-
diikkaa ei ole hallittu ja on lopulta päädytty käräjille.
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KOULUTUSTA

Kurssin tarkoitus on täydentää louhintatöitä sisältävil-
lä työmailla esim. rakennuttajan, rakennuttajakonsultin, 
suunnittelijan, valvojan tai työnjohdon ominaisuudessa 
toimivan rakennusinsinöörin tietoja louhintaan liittyvistä 
erityistekijöistä ja tekniikoista.

Täydennyskoulutuksessa pyritään keskittymään sellai-
siin oleellisiin seikkoihin, jotka eivät kuulu rakennusinsi-
nöörien koulutukseen, mutta joiden ymmärtäminen pa-
rantaa heidän mahdollisuuksiaan toimia paremmin, ak-
tiivisemmin ja turvallisemmin louhintatyötä sisältävissä 
hankkeissa.

Työturvallisuus -osiossa keskitytään louhintatyömai-
den työturvallisuustekijöihin kuten räjähdysaineiden 
kuljetuksiin ja käsittelyyn yms.

Ympäristö -osiossa käydään läpi kaikki louhintatyö-
maiden ympäristövaikutukset (kivenheitto, tärinä, il-

manpaineiskut, pöly, melu, päästöt pohjavesiin yms.) 
sekä niiden hallintamahdollisuudet ja -menetelmät.

Työmaan aloitus, työn suunnittelu ja luvat louhinta-
töissä -osiossa käydään läpi louhintaa sisältävien työ-
maiden aloitukseen ja suunnitteluun sekä työmaan 
prosessien optimointiin liittyviä käytännön seikkoja ku-
ten taloudellisuutta ja geologiaa sekä suunnittelun pe-
rusperiaatteita, luvitusta ja räjähdysaineiden varastoin-
tia.

Poraustyö -osiossa käydään läpi kallionporauksen ny-
kytekniikkaa sekä laite- ja kalustovalintaa

Panostustyö ja räjäytysvälineet -osiossa käydään läpi 
nykyaikaisia räjäytysvälineitä (=räjähdysaineet ja syty-
tysvälineet) sekä panostustyön kompastuskiviä ja pa-
rannusmahdollisuuksia.

LOUHINTATEKNIIKKA
13.4.2010 klo 8.30-17, freda 51 (Fredirikinkatu 51-53, Hki)

Ilmoittautumiset 6.4.2010 mennessä www.rkl.fi  >  koulutus  > rakennusasiantuntijakoulutus.
Osallistumismaksut:
• RKL:n jäsenille päivän kurssi 90 euroa. 
• Ei jäsenille päivän kurssi 190 euroa. Hinta sisältää mahdollisuuden liittyä RKL:n jäsenyhdistykseen sekä 

yhdistyksen jäsenmaksun 2010 ja RKL:n vuosimaksun 2010.

Vastaava mestari / pääsuunnittelija
Etsimme jäseneksi yrittäjähenkistä naista tai miestä, 

pientalo- ja korjausrakentamisen ammattilaista pääkaupunkiseudulle.

Olemme osuuskuntamuotoinen yritys perustettu jo 1997.
Kohteitamme ovat omakotitalot, korjausrakentamisen vastaavan mestarin, 

pääsuunnittelutyöt ja valvonta, linjasaneerauksen valvonta.

Rakennuspalvelumestarit RPM ok
Pertti Virtanen 044 5140 703, www.rpm-mestarit.fi
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HELSINgIN RAKENNUSMESTARIEN KULTTUURIKERHO 
järjestää 

lauantaina 6.3.2010 klo 11.30 alkaen 
opastetun tutustumiskäynnin 

rakennusmestari LAURI REITZIN KOTIMUSEOON 
ja arvokkaaseen taidekokoelmaan.

Lauri Reitz toimi arvostettuna urakoitsijana ja rakennusliikkeen omistajana, rakentaen parikymmentä kerros-
taloa ja muita rakennuksia. Reitz toimi yhdistyksessämme erityisen ansiokkaasti, yhdistyksemme johtokunnan 
jäsenenä 1938-1952, varapuheenjohtajana 1946-1949. Reitz oli perustamassa Rakennusmestarien Säätiötä 
ja kuului sen johtokuntaan1952-1959 sekä toimi edusmiehenämme monissa muissakin järjestöissä.

Erityisharrastuksena hänellä oli taiteen ja antiikkiesineiden keräily. Kotimuseosta löytyy mm. Edelfeltin, 
Gallen-Kallelan, Scherfbeckin, Wrightin, Wiikin ym. maalauksia, Meissenin posliinia, antiikkihuonekaluja, ho-
peateoksia, mattoja ym.

Jokainen yhdistyksen jäsen on myös kulttuurikerhon jäsen. Kulttuurikerho tarjoaa sisäänpääsyn ja opastuksen. 
Myös kumppanisi on tervetullut.
Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesi yhdistyksen toimistoon Kirsi Takkiselle 646343.

Tavataan 6.3.2010 klo 11.20, Apollonkatu 23 B HELSINKI

TERVETULOA!   KULTTUURIKERHO

HELSINgIN YHDISTYS on varannut 30 lippua jäsenille puolisoineen

Pyynikin kesäteatteriin 
18.6.2010 klo 18.00

Ohjelmassa on Anna-Leena Härkösen kirjoittama näytelmä HÄRÄNTAPPOASE

Lipun hinta on 30 € sisältäen väliaikakahvit.

Tarkemmat tiedot ja bussin lähtöajat ilmoite-
taan jäsenlehdessä myöhemmin. 

Ilmoittautua voi myös ennakkoon 
Mikko Ojala 0400 961 664 ja 
Eino Menlös 045 678 1933.

Tervetuloa teatterimatkalle 
Tampereelle!

Pyynikin kesäteatterin katso-
mo, Petri Merta.
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VIImEINEN kUUlUTUS kylPylÄmaTkallE!

Rakennusmestariveteraanit järjestävät virkistysloman 
(5 päivää, sunnuntai–torstai) Tallinnaan 18.4.–22.4.2010. 
Mukaan mahtuu vielä muutama henkilö.

Matkakohde: Tallinna, Pirita Top Spa
HINNAT: Jäsenen hinta: 100 €/henkilö/jaetussa 2-hengen huoneessa 
 Puolison hinta: 235 €/henkilö/jaetussa 2-hengen huoneessa / täysihoito
  219 €/henkilö/jaetussa 2-hengen huoneessa / puolihoito
  1-hengen huoneen lisämaksu 90 €/henkilö

Matka maksettava helmikuun loppuun mennessä.

Hintaan sisältyy:
• Saga Matkojen oma lähtöselvitys Helsingin Länsisatamassa
• Laivamatkat kansipaikoin Helsinki – Tallinna – Helsinki
• Kuljetukset Tallinnan satama – kylpylä – Tallinnan satama
• Pirita Top Span virkistyslomapaketin sisältö:

- Majoitus SPA-luokan kahden hengen huoneessa
- Uima-altaan ja saunojen käyttö oleskelun aikana
- Aamuvoimistelu ma–la klo 7.30–7.50
- Täysihoito kylpylässä alkaen ensimmäisenä matkapäivänä päivällisellä ja päättyen aamiaiseen lähtöpäi-

vänä. Täysinä perilläolopäivinä aamiainen, lounas ja päivällinen.
- Kylpytakin käyttö
- Lääkärin tulokonsultaatio
- 2 lääkärin suosittelemaa hoitoa/täysi perilläolopäivä (ma–ke) seuraavista: 

Hieronta 25 min. (max 2 kerta), Yrttiporekylpy, Musiikkiterapia, Lääkintävoimistelu, Vesivoimistelu, Paikal-
linen valohoito, Suolahuonehoito, Hierova tuoli ja musiikkiterapia, Venytys-rentoutus hoito, Jännitys-ren-
toutus hoito, Shiatsu-hierova tuoli, Jalkojen suonikohjujen hoito geelillä, Sauvakävely salissa tai ulkona

Laiva-aikataulu: Tallink Star/Superstar
 Helsinki (Länsiterminaali) – Tallinna (D-terminaali) klo 10.30–12.30
 Tallinna (D-terminaali) – Helsinki (Länsiterminaali) klo 14.00–16.00

Hotell: Pirita Top Spa  http://www.hotels.tallink.com 
Osoite: Regati pst. 1, Puh. +372 639 8600
 Rakennettu 1980/1999, 2002-2005, sijaitsee meren rannalla Tallinnan Olympiapurjehdus-
 keskuksessa, n. 5 km keskustaan n. 6 km matkustajasatamaan. Kylpylä ei sovi liikunta- 
 esteisille. Pitkät käytävät, portaita, hissillä ei pääse kaikkiin majoituskerroksiin.

Matkalle lähtijä, tarkista: 
- että sinulla on voimassaoleva passi tai poliisin antama henkilökortti
- matkavakuutus on kunnossa (jäsenillä RKL:n ryhmävakuutus)

Ilmoita: mieluiten sähköpostilla  mikko.ojala@hotmail.com / puh. 0400 961 664
- lähtijän syntymäaika (laivayhtiötä varten)
- matkapuhelin nro ja sähköpostiosoite
- puoli- vai täysihoito

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Saga Matkat Oy 
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YHDISTYS tiedottaa

Uudet jäsenet

Ahllund, Raul Ruben Antikainen, Jouni Tapio
Kiema, Jari Pertti Juhani Nurminen, Leo
                

Tervetuloa!

HALLITUKSEN 
JÄSENTEN 
YHTEYSTIEDOT 
VUONNA 2010

Puheenjohtaja 
Raimo Seppänen 040-839 9776
raimo.seppanen@pp1.inet.fi

1. varapuheenjohtaja 
Ari Autio 050-441 2000
ari.autio@consrak.fi

2. varapuheenjohtaja 
Esa Säntti 050-390 0925
esa.santti@yit.fi

Kai Juurtela 7745 2146, 041-510 7714
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

Eino Menlös 045-678 1933, 726 1316/k
eino.menlos@luukku.com

Kari Mikonsaari 050-367 3110
kari.mikonsaari@ncc.fi

Jukka Multanen  050-401 3682, 040-735 8266/k
jukka.multanen@edu.hel.fi

Mikko Ojala 0400-961 664, 698 3966/k
mikko.ojala3@luukku.com, 
mikko.ojala@hotmail.com 

Pentti Paavola 0400-933 033, 726 1316/k
penttirk.paavola@luukku.com

Hannu Pekkarinen 044-585 2782 
hannu.pekkarinen@luja.fi

Jari Raukko 040-318 2132
jari.raukko@kerava.fi, jari.raukko@kolumbus.fi

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

Kallioniemen isännistö 
2010
Kai Juurtela puheenjohtaja
Heikki Kylliäinen
Hannu Marttila
Kari Mikonsaari
Hannu Pekkarinen
Jouni Hiltunen

Nestori-majan isännistö 
2010
Olavi Järvi
Mika Jaatinen

 
RAKENNUSMESTARI-
KLUbI ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään tiistaina 2.2.2010 klo 18.30
yhdistyksen kokoustiloissa (3 krs)

Fredrikinkatu 51–53, Helsinki

Vuosikokousasiat ja hiihdon, yleisurhei-
lun sekä pistekilpailun palkintojen jako

Tervetuloa
Hiihto- ja yleisurheilujaosto



17hrmy

YHDISTYS tiedottaa

VETERAANIKERHON ALKUVUODEN 2010 TULEVAA TOIMINTAA

Helmikuu 

15.2  klo 13.00 ulkoilupäivä Paloheinässä

22.2  klo 13.00 Neurologian Erikoislääkäri Päivi Paavola esitelmöi aiheesta 
 ”Milloin pitää epäillä Dementiaa ja hakeutua hoitoon”

Maaliskuu 

22.3  klo 13.00 kuukausitapaaminen ja ulkoilupäivä Paloheinässä

Huhtikuu 

18.–22.4 virkistysmatka Tallinnan seudulle Viroon. Puolisot mukaan. 
 Ilmoittautumiset ennakkoon: 
 Mikko Ojala 0400 961 664, Eino Menlös 045 678 1933
 Katso erillinen ilmoitus.

26.4  klo 13.00 kuukausitapaaminen 
Veteraanikerhon hallitus

 
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Helmikuun toisena torstaina eli 11.2. tapaamme jälleen omalla kerholla klo 18.00.

Tervetuloa!  Toivottaa ohjelmatoimikunta

HELSINgIN RAKENNUSMESTARIVENEILIJöIDEN 
HRV ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
torstaina 4.3.2010 klo 19.00 Kallioniemessä,

osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki

Käsitellään sääntömääräiset asiat. Jäsenet, tulkaa joukolla päättämään yhteisistä asioista.

Tervetuloa! Hallitus
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URHEILUA

YHDISTYKSEN HIIHTOMESTARUUS/KILPAILUT
Paloheinässä kilpailukeskus Paloheinän ulkoilumaja, Pakilantie 124

Perinteinen tyyli tiistaina 2.2.2010 klo 18.00
ilmoittautuminen 28.1.2010 mennessä
 
Vapaa tyyli torstaina 11.2.2010 klo 18.00
ilmoittautuminen 8.2.2010 mennessä
 
Sarjat YL-85 v. 5 vuoden välein 
Kilpailumatka 5 km ja yli 70-vuotiailla miehillä ja yli 60-vuotiailla naisilla 3 km
 
HUOM! molempiin kilpailuihin ennakkoilmoittautuminen
 
Raimo Hartonen 0400-416 833  raimo.hartonen@malminkartanonkiinteistot.fi
Kauko Wira 0400-925233  kauko.wira@ippnet.fi

OPPILASJÄSENET MYÖS TERVETULLEITA

RKL:n URHEILUKILPAILUJA
katso lisätietoja www.rkl.fi à Vapaa-aika

RKL:n HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Joensuu 13.–14.3.2010, Pärnävaaran hiihtokeskus, Liperi

Ilmoittautumiset: 
Viimeistään 28.2.2010 mennessä s-postilla: jorma.makelainen(at)joensuu.fi tai 
osoitteella Jorma Mäkeläinen, PL 111, 80101 JOENSUU, puh. 050 430 2652
Kilpailuasioissa voi soittaa: Kosti Lahdenperä puh. 0400 176 273

RKL / RIA SM-PILKKI 2010
20.3.2010 Virroilla

Tiedustelut: 
Rakennusmestari Tapio Ruohomäki, gsm. +358 500 417 713, e-mail. tapio.ruohomaki@gmail.com

RKL:n KEILAILUMESTARUUSKILPAILUT
Porissa 12.4.–2.5.2010, Porin keilahalli

Porin keilahallin yhteys, puh. 02 631 6600. 
Osoite: Puinnintie 4, PORI. Kotisivut: www.bowling4you.fi 
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LIIKUNTASETELI
Yhdistys liikuttaa jäseniään tarjoamalla jäsenetuna heidän käyttöönsä liikuntaseteleitä.

Setelillä voi maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja 
ryhmäliikuntapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.

Kyseessä on 4 euron arvoinen ”seteli”, liikuntaraha, jota voi käyttää maksuvälineenä verkos-
toon kuuluvissa jäsenyrityksissä. Yhdistys maksaa seteleistä puolet eli 2 euroa ja setelin 
käyttäjä toisen puolen.

Liikuntaseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343. Toimistolta löy-
tyy myös täydellinen lista yrityksistä, joissa liikuntaseteleitä voi käyttää. Lista löytyy myös 
internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdasta ’’Tietoa liikuntasetelistä > käyttöpaikat’’. 
Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!

HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella, jonka maisemat sopivat oival-
lisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. 
Molemmissa majoissa on käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua.

Varausmaksu 
Vuosi 2010
viikot 1-17 ja 49-52: 300 €/viikko     viikot 18-48: 150 €/viikko

Vapaita viikkoja/peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen
toimistosta Kirsi Takkiselta puh. (09) 646 343. 
Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta 
www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. 
Siellä on myös lyhyt esittely kohteesta.

 
NESTORI -maja

Hinta 
syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35 €/viikonloppu

Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.



Helmikuu
	 2.2.	 Yhdistyksen	hiihtomestaruuskilpailut,	
	 	 perinteinen	tyyli,	Paloheinän	kilpailukeskus	
	 	 klo	18.00
	 2.2.	 Rakennusmestariklubi,	vuosikokous,	
	 	 yhdistyksen	kokoustilat	
	 	 (Fredrikink.	51-53	A,	3.	krs)	klo	18.30
	 7.2.	 Perhetapahtuma:	Risto	Räppääjä	-elokuva,	
	 	 Tennispalatsi	klo	11.00
	 8.2.	 Helmikuun	Mestari-ilta,		
	 	 Rakennusmestarien	talo	klo	18.30
	 11.2.	 Rakennusmestarien	Rouvat,	
	 	 helmikuun	kerhoilta	omalla	kerholla	klo	18.00
	 11.2.	 Yhdistyksen	hiihtomestaruuskilpailut,	
	 	 vapaa	tyyli,	Paloheinän	kilpailukeskus	
	 	 klo	18.00
	 15.2.	 Rakennusmestariveteraanit,	
	 	 ulkoilupäivä	Paloheinässä	klo	13.00
	 16.2.	 Kuluttajasopimukset	rakennustöissä,
	 	 koulutustilaisuus,	freda	51,	Fredrikink.	51-53,
	 	 klo	16.30
	 22.2.	 Rakennusmestariveteraanit,	
	 	 kuukausitapaaminen	klo	13.00

Maaliskuu
	 4.3.	 Helsingin	rakennusmestariveneilijät	HRV	ry,	
	 	 Kevätkokous,	Kallioniemi	klo	19.00
	 6.3.	 Tutustumiskäynti	Lauri	Reitzin	kotimuseoon,	
	 	 KUPE,	Apollonkatu	23	B	klo	11.30
	 8.3.	 Maaliskuun	Mestari-ilta,	
	 	 Rakennusmestarien	talo	klo	18.30
	 13.–14.3.	 RKL:n	hiihtomestaruuskilpailut,	Joensuu
	 20.3.	 RKL	/	RIA	SM-pilkki	200,	Virrat
	 22.3.	 Rakennusmestariveteraanit,	ulkoilupäivä	ja	
	 	 kuukausitapaaminen	Paloheinässä	klo	13.00

Huhtikuu
	 12.4.	 Yhdistyksen	kevätvuosikokous,	
	 	 Rakennusmestarien	talo	klo	18.30
	 12.4.	 Huhtikuun	Mestari-ilta,	Rakennusmestarien	talo,	
	 	 vuosikokouksen	jälkeen
	12.4.–2.5.	 RKL:n	keilamestaruuskilpailut,	Pori
	 13.4.	 Louhintatekniikka,	koulutuspäivä,	
	 	 freda	51,	Fredrikink.	51-53,	klo	8.30
	 18.–22.4.	 Rakennusmestariveteraanit,	
	 	 virkistysmatka	Tallinnan	seudulle
	 26.4.	 Rakennusmestariveteraanit,	
	 	 kuukausitapaaminen	klo	13.00

Toukokuu
	 10.5.	 Toukokuun	Mestari-ilta,	
	 	 Rakennusmestarien	talo	klo	18.30

Kesäkuu
	 18.6.	 Pyynikin	kesäteatteri:	Häräntappoase

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

Helsingin	Rakennusmestarit	ja	-insinöörit	AMK	ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/TIEDOTUSVASTAAVAT	
2009

MESTARI-LAULAJAT	RY
Lasse	Suomi,	0500-701	064

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT	RY
Markku	Pennanen,	040-590	1466

RAKENNUSMESTARIKLUBI	RY
Esa	Annala,	0400-400	 636,	8392	3413

RKM-VENEILIJÄT	HRV	RY
Kaj	Grönroos,	0400-946	 070

AMPUJAT
Esa	Säntti,	050-390	0925

GOLF
Raimo	Kostiainen,	0400-409	800

HIIHTO-	JA	YLEISURHEILU
Raimo	Hartonen,	09-530	8050/t,	0400-416	 833

JALKAPALLO
Jarmo	Haapalehto,	09-851	3343/k,	851	3360/t
Gunnar	Rajalin

KALLIONIEMI
Heikki	Kylliäinen,	09-341	7300/t,	0500-602	836

KULTTUURI-	JA	PERINNEKERHO
Raimo	Järvelä,	09-728	2469,	0400-168	 870

LASKETTELU
Timo	Arrasvuori,	040-465	9190

LENTOPALLO
Matti	Haapaniemi,	09-878	3254//k,	0400-602	773

MAILAPELIT
Eino	Menlös,	045-678	1933,	09-726	1316/k

NESTORI-MAJA
Olavi	Järvi,	050-341	7502

RAKENNUSMESTARIEN	ROUVAT
Tuula	Toivonen,	09-321	7263/k

RKM-VETERAANIT
Mikko	Ojala,	698	3966,	0400-961	664

SUUNNISTUS
Sakari	Heikkinen,	050-354	3085

UINTI	JA	SUKELLUS
Kari	Laine,	09-386	5084/k,	044-355	5282
Ari	Laamanen,	0400-502	771	(sukellus)

YHDYSHENKILÖT 2010tapahtumakalenteri 2010


