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  VUONNA 2011 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

  Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2011 3.1. 7.12. 
2/2011 1.2. 11.1.
3/2011 1.3. 10.2.
4/2011 1.4. 11.3.
5/2011 2.5. 11.4.
6/2011 1.9. 12.8.
7/2011 30.9. 9.9.
8/2011 1.11. 10.10.
9/2011 1.12. 11.11.

*) 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



Puheenjohtajan 
käädyt
uusille harteille

Tammikuun Mestari-ilta aloitettiin siirtämällä yhdistyk-
sen puheenjohtajuus Ari Aution harteille myös konk-

reettisesti. Arihan on jo vuoden 2011 alusta tehtävää 
hoitanut. Nyt, virallisesti yhdistysväen seuratessa, Rai-
mo Seppänen luovutti omilta harteiltaan Arin harteille 
myös puheenjohtajan käädyt.

Ari puolestaan kiitti Raimoa neljän vuoden puheenjohta-
juusvastuun ja yhteensä 10 vuoden hallitusvastuun an-
siokkaasta hoidosta. – SS

maanantaina 14.2.2011 klo 18.30
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
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HELMIKUUN MESTARI-ILTA

Valtiovallan toimenpiteet rakennustuotannon näkökulmasta
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Muottikolmio on vuonna 1990 
perustettu rakennusalan tuot-

teita maahantuova ja valmistava 
palveluyritys. ”Maahantuomme 
Saksassa, Japanissa Norjassa, 
Tanskassa, Sveitsissä ja Ruotsissa 
sijaitsevien päämiestemme tuottei-
ta. Meillä on myös kotimaista val-
mistusta ja vientitoimintaa”, Mikko 
Aalto kertoi.

Suuri osa yrityksen tuotteista 
liittyy paikallavaluun: betonimuotit 
ja muottitarvikkeet, injektointitarvik-
keet, betonin vedentiivistys- ja kor-
jaustuotteet, rakennuslaakerit, sau-
manauhat ja liikuntasaumalaitteet. 
Tuotteiden lisäksi yrityksestä saa 
hänen mukaansa asiantuntevaa 
neuvontaa ja opastusta niiden käy-
tössä. ”Luonnollisesti käymme 
myös työkohteissa opastamassa 
käytännön olosuhteissa.”

Erittäin ajankohtainen ja tarpeel-
linen tuote on Lumikassi, jonka 
avulla rakennustyömaa saa näppä-
rästi suojattua ja poistettua yön ai-
kana sataneet lumet.

Kosteuden torjuntaan,  
lämmöneristämiseen ja  
salaojittamiseen
Riku Hassi esitteli tarkemmin Muot-
tikolmion uusinta tuotetta, Isodrän 
-levyä ja siitä kehitettyjä ratkaisuja, 
jotka soveltuvat maanalaisten tilo-
jen kosteuden torjuntaan, lämmön-
eristämiseen ja salaojittamiseen. 
Muottikolmion tuote Isodrän on ol-
lut kolmisen vuotta, Suomessa sitä 

on käytetty jo 90-luvun puolesta 
välistä lähtien.

Isodrän-levyt valmistetaan pin-
noitetuista EPS-muovikuulista. Ra-
kenteensa ansiosta sillä on hyvä 
salaojitusteho: vedenläpäisykyky 

on hyvä sekä pysty- että vaaka-
suunnassa. Levy on vettymätön, 
koska muovikuulien pinnoitus suo-
jaa ne vedeltä ja kosteudelta.

Levy on täydellinen kosteussuo-
ja rakennuksen perustuksille ja 

Mestari-iltavuosi 2011 
käynnistyi tutustumalla 
Muottikolmion tuotteisiin
Muottikolmio Oy ja sen tuotteet olivat vuoden ensimmäisen Mestari-illan pääaihe. 

Esittelijöinä olivat Mikko Aalto ja Riku Hassi.

Muottikolmion Mikko Aalto (oik.) ja Riku Hassi tarjoilivat mestari-illan osallistujille tiiviin 
tietopaketin yrityksensä tuotteista.
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maanvaraisille lattioille, sillä se kat-
kaisee tehokkaasti veden kapillaari-
nousun. Samalla levy on hyvä läm-
möneriste ja roudaneristys.

Entä käyttökohteet? Käyttöalue 
on laaja, se sopii sekä korjaus- että 
uudisrakentamiseen. ”Perusmuurit, 
tukimuurit, maanvaraiset lattiat, ul-
koportaat, putkikaivonnot, tasakatot 
ja käännetyt katot, kattopuutarhat, 
urheilu- ja pallokentät, jääradat”, on 
listattu Isodrän RT korttiin. 
Yhtenä esimerkkinä Riku Hassi esit-
teli matalan kellarin ottamista asu-
miskäyttöön hödyntämällä Isodrän-
järjestelmää. Isodränin ansiosta ei 
tarvita erillistä kapillaarikatkoa, joten 
huonekorkeus saadaan suurem-
maksi kuin ”perinteisin menetel-
min”. Lisäksi betonilaatta kuivuu 
nopeammin ja se kuivuu molempiin 
suuntiin, joten laatta ei käyristy, hal-
keamisriski pienenee. Laatta jatkaa 
kuivumista pinnoittamisen jälkeen-
kin. Kun kaivamista tarvitaan vä-
hemmän, myös tarvittava soraralli 
vähenee huomattavasti. 

Levyn monipuolisuus on otetta-
va Muottikolmion miesten mukaan 
huomioon, kun arvioidaan käytön 
taloudellisuutta. Vaikka levyn neliö-
hinta on korkeampi kuin tavallisten 
eristelevyjen, kustannuksia säästyy, 
kun saadaan monta asiaa samassa 
tuotteessa. Iso säästö on monessa 
kohteessa myös se, että levyn ansi-
osta kaivumassa voidaan käyttää 
samassa paikassa uudelleen täyt-
töinä.

Isodrän rakennekuvia ja asen-
nusohjeet on suoraan ladattavissa 
yrityksen nettisivuilta.

Uudet varapuheenjohtajat  
ovat Jari ja Timo
Illan yhdistysosuuden veti yhdistyk-
sen tuore 1. varapuheenjohtaja Jari 
Raukko. Hän toi kokousväelle ter-
veiset juuri pidetystä uuden halli-
tuksen ensimmäisestä kokoukses-
ta. Toiseksi varapuheenjohtajaksi 
hallitus valitsi Timo Saarikon. Halli-
tus nimesi jäsenensä myös eri toi-
mikuntiin; ne on listattu jäljempänä 
jäsenlehdessä.

Vuoden ensimmäisessä kokouk-
sessa yhdistys sai myös ensimmäi-
set uuden tutkinnon suorittaneet 
rakennusmestarijäsenensä. Heidät 

Jari toivotti sydämellisesti tervetul-
leiksi yhdistystoimintaan.

Ennen iltapalaa Jari kertasi tule-
via tapahtumia, Ojalan Mikko kävi 
muistuttamassa veteraanien tapah-
tumista ja Kukkosen Reino esitteli 
tulevan Syyrianmatkan paikallisen 
oppaan, joka oli paraikaa Suomes-
sa matkamessuilla.

Sirkka Saarinen

Korkeista kaivannoista syntyvä kaivumassa pystytään Isodrän-levytyksen ansiosta käyttä-
mään suurelta osin uudestaan samassa paikassa täyttöinä. Vain suurimmat kivet pitää kul-
jettaa pois. Muutoin vältytään edestakaiselta kuljetusrumbalta, jossa ensin kaivu- ja lou-
hintamassat kuljetetaan pois ja sitten kuljetetaan tilalle uutta kiviainesta.

Vanhojen rakennusten maanvastaisten sei-
nien tiilimuurauksissa on usein kosteuson-
gelmia. Muottikolmiolla on tuotteet myös 
injektoimalla tehtyihin kapillaarikatkoihin.

Suuri osa Muottikolmion tuotteista liittyy paikallavalurakentamiseen.
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IVOlla oli 50-luvulla vahvaa beto-
niosaamista, muun muassa oma 

betoniasema, jossa tehtiin myös 
oman pääkonttorin betonit. Kohde 
oli ensimmäisiä kokeellisia pilarira-
kenteita, jossa on kevyet julkisivut 
kantavan julkisivun sijasta. Voima-
talo on Palacen kanssa ensimmäi-
siä rakennuksia, joissa on betoni-
elementtijulkisivu.

Voimatalon kadunpuolen betoni-
elementtijulkisivuissa on klinkkeri-
laatoitus, pihanpuolella puolestaan 
hiottu kellertävä betoni. Kuntotutki-
mus osoitti, että klinkkeripintainen 
julkisivu oli säilynyt hyvin. Se ei tar-
vinnut kuin puhdistuksen.

Pihanpuolen julkisivu oli sen si-
jaan niin huonossa kunnossa, että 
kunnostaminen oli mahdotonta. 
Vanhat elementit olivat ohuita, 4 – 5 
senttiä paksuja, teräksissä oli run-
saasti korroosiovaurioita ja vuoto-
kohtia. Suuri osa elementeistä oli 
halki.

Keltainen hienopesty väribetoni
Kooltaan julkisivuelementit olivat 
pieniä, noin 60 cm leveitä ja 140 cm 
korkeita. ”SR 1-tason suojellussa 
talossa uuden julkisivun piti luon-
nollisesti vastata mahdollisimman 
hyvin alkuperäistä. Tutkimme monia 

vaihtoehtoja, esimerkiksi levytyksiä. 
Selvästi parhaimmaksi osoittautui 
uusi betonielementtijulkisivu”, Voi-
matalon pääsuunnittelija arkkitehti 
Sarlotta Narjus Arkkitehtitoimisto 
SARC Oy:stä kertoo.

Iso haaste suunnittelulle oli julki-
sivun alkuperäiset rakennedimensi-
ot, jotka olivat alun perin olleet liian 
pienet. ”Miten pystytään kasvatta-
maan rakennetta ilman että se radi-
kaalisti vaikuttaa ulkonäköön. To-
teutuneessa ratkaisussa päästiinkin 
vain pari senttiä aikaisempaa pak-
sumpaan ratkaisuun.”

Alkuperäinen kellertävä sävy to-
teutettiin väribetonilla. Parhaiten al-

Suojellun Voimatalon sisäpihalle 
uudet betonielementtijulkisivut
Entinen Imatran Voiman pääkonttori, Voimatalo, peruskorjattiin täydellisesti vv. 2008–2009. 

Vuonna 1952 valmistunut Voimatalo on arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema. Voimatalo oli valmis-

tuessaan rakenteiltaan hyvin edistyksellinen. Julkisivut olivat betonielementtejä. Runko valettiin 

paikalla. Peruskorjauksessa sisäpihan huonokuntoiset betonijulkisivut korvattiin uusilla betoniele-

menteillä. Ilme on alkuperäinen, sillä rakenne on räätälöity täyttämään suojelukohteen vaatimukset.

Imatran Voiman 
vuonna 1952 val-
mistunut pääkont-
tori oli aikanaan 
hyvin edistyksellistä 
tekniikkaa: pilarira-
kenne, jossa kevyet 
julkisivut olivat be-
tonielementtejä. 
Elementit eivät 
suinkaan olleet har-
maata betonia vaan 
sisäpihalla väribe-
tonia ja ulkojulkisi-
vulta klinkkeripin-
taisia. 
Kuva: Rakennus-
taiteen museo
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kuperäistä hiottua betonipintaa 
vastaava ilme saavutettiin puoles-
taan hienopesulla. Yksi ulkonäkö-
haaste, pienet elementit, toteutui 
alkuperäisessä ilmeessä, kun uusiin 
elementteihin tehtiin valesaumat, 
jotka saumattiin varsinaisten ele-
menttisaumojen tapaan.

Julkisivut kvr-urakkana
Tuoteryhmäpäällikkö Matti Hauki-
järvi Parmalta vahvistaa, että Voi-
matalon sisäpihan julkisivujen uusi-
minen oli vaativa myös sen kvr-toi-
mittajan vinkkelistä. ”Kun kysely 
julkisivun uusimisesta tuli, istuimme 
pienellä porukalla pohtimaan ratkai-
sua: vaativuutta toi ulkonäkö, ele-
menttien pieni koko ja vaadittava 
mittatarkkuus, ohut rakenne ja van-
hojen elementtien poikkeuksellinen 
kannatus.”

Elementtien valmistuksen ja 
asennuksen lisäksi Parma vastasi 
pihajulkisivun suunnittelusta, pur-
kamisesta, lämmöneristyksistä se-
kä elementtiasennusten jälkeisistä 
viimeistelytöistä, kuten kittauksista 
ja kuparipellityksistä. Ulkopuolisena 
rakennetekniikan asiantuntijana 
Parmalla oli Insinööritoimisto Lauri 
Mehto Oy.

Parma aloitti purkutyöt heinä-
kuussa 2009. Viimeiset pellitykset 
valmistuivat tammikuussa 2010.

Pieni elementtijako  
valesaumoilla
Kustannusten kannalta oli ratkaise-
vaa se että Parma teki uudet julkisi-
vuelementit alkuperäisiä isompina. 
Suurimmista elementeistä tuli noin 
kolme metriä leveitä. Asennettavien 
kappaleiden määrä väheni siten 
kolmannekseen. Ilme ei kuitenkaan 
muuttunut: kitattujen ja saumattu-
jen valeurien ansiosta elementtijako 
on entinen. Yhteensä uusia ele-
menttejä tuli koon kasvattamisesta 
huolimatta kuitenkin noin 400, julki-
sivuneliöinä noin 1000.

Entä oikean värin ja pinnan ai-
kaansaaminen? Haukijärven mu-
kaan väribetonit hallitaan valmis-
tuksessa hyvin. Lisäksi keltainen on 
väreistä tekijöilleen kiitollisin, sillä 
siinä ei ole riskiä esimerkiksi här-
mehtimisestä.

Alkuperäisen elementtijulkisivun kannatus oli erikoinen. Koska rakennetta jouduttiin kas-
vattamaan pari senttiä sen teknisen toiminnan turvaamiseksi, myös elementtien kannatuk-
seen oli kehitettävä uusi systeemi.

Julkisivu oli sisäpihan puolella erittäin huonokuntoinen, suuri osa elementeistä oli halki.◄



8 hrmy

Myös hienopesu on käsittelynä 
ongelmaton. ”Teimme mallielement-
tejä eri pintakäsittelyin ja osoittau-
tui, että juuri hienopesulla saatiin 
pinnat lähelle 50-luvun karkeampaa 
hiontaa, joka ei ollut niin kiiltävä kuin 
nykyiset hionnat”, Haukijärvi kertoo.

Elementtien kiinnitys räätälöitiin
Vanhan seinän lämmöneristys oli 
niukka: käytännössä 10 cm tojale-
vyä ja paikoitellen vain 5 cm kork-
kia. Uusi rakenne optimoitiin niin 
että pysyttiin vaaditussa vain parin 
sentin lisässä ulospäin: 10 cm mi-
neraalivillaa, sen päällä tuulensuo-
jalevy sekä tuuletusrako.

Alkuperäinen elementtien kiinni-
tys oli nykysilmin hyvin erikoinen: 
”Paikallavalettuihin välipohjiin oli 
tehty leukapalkit, jonka leuan päälle 
elementit oli kannatettu. Leukapalkin 
otsapinnassa oli kierretangot, joissa 
oli messinkinen prikka. Elementin 
alareunassa oli puolestaan pitkä ura, 
johon prikka tuli. Näin elementti py-

Vanhan julkisivun pieni 60 sentin ele-
menttijako saavutettiin isommilla elemen-
teillä, joihin tehtiin vanhan jaon mukaiset 
valesaumat. Uutta julkisivua tehtiin noin 
tuhat neliötä, uusia elementtejä tarvittiin 
noin 400 kappaletta.



FISE Oy:n ylläpitämässä Rakennus-
virhepankissa julkaistiin vuonna 
2010 neljä uutta korttia:
• RVP-V-PU-43 Puuristikoiden 

suurten alkukäyryyksien puutteel-
linen korjaaminen, 17.2.2010

• RVP-V-BE-44 Ontelolaatan kat-
keaminen, 17.2.2010

• RVP-S-RF-45 Maapohjan painu-
misriski kantavan alapohjaraken-
teen alla, 1.12.2010

• RVP-V-PU-46 Lankanaulojen vir-
heellinen käyttö sisäkaton kanna-
tuksissa, 1.12.2010

Rakennusvirhepankissa on julkaistu 
yhteensä 50 korttia. Uusimmat kor-
tit voi ladata suoraan netistä osoit-
teesta: www.fise.fi > Rakennusvir-
hepankki.

Rakennusvirhepankin (RVP) tarkoi-
tus on hyvän rakentamistavan edis-
täminen. Pankkiin kuuluvien esi-
merkkien avulla: 
• vähennetään markkinoilta epäkel-

poja ratkaisuja. Se parantaa 
suunnittelun ja tuotekehityk-
sen  tasoa  mm. vähentämällä vir-
heiden määrää. 

• rakennushankkeiden riskikohdat 
voidaan tunnistaa aikaisempaa 
helpommin ja laajemmin 

• virhe-esimerkit auttavat sekä alan 
normeja uudistettaessa että nor-
mien tulkinnassa 

• esimerkeistä saadaan aineistoa 
täydennyskoulutukseen 

• kortistoa voidaan käyttää hyväksi 
rakennushankkeen tehtävien 
määrittelyssä, etenkin rajakohtien 
tapauksessa 

Pankkiin kerätään tapahtuneet ylei-
simmät ja turvallisuuden kannalta 
riskialttiimmat rakennusvirheet. 
RVP:n korttien tekemiseen osallis-
tuvat korttiehdotusten tekijöiden li-
säksi FISE ja sen arviointilautakun-
nat. Korttien laatimistyöhön osallis-
tuu siten yli 200 maamme parasta 
asiantuntijaa. Näin taataan järjestel-
män luotettavuus.

Rakennusvirhepankissa uusia kortteja

Rakennusvirhepankin (RVP) tarkoitus on hyvän rakentamistavan edistäminen. Siihen kerätään yleisimmät ja turvallisuuden kannalta vahingollisimmat 
rakennusvirheet. RVP:n korttien tekemiseen osallistuvat korttiehdotusten tekijöiden lisäksi FISE ja sen arviointilautakunnat. Korttien laatimistyöhön 
osallistuu yli 200 maamme parasta asiantuntijaa. Näin taataan järjestelmän luotettavuus. Esimerkit esitetään detaljitasolla ja puhtaasti tekniseltä 
kannalta ilman tapaukseen liittyviä tuotenimiä tai osapuolia. Kortissa esitetään selvyyden vuoksi vain yksi virhe, joten yhdestä rakennusvirhekohteesta 
voi syntyä useitakin kortteja. RVP-kortissa on aina myös kuvaus oikeasta, hyvän rakentamistavan mukaisesta ratkaisusta. Ehdotuksia RVP-korteiksi 
saavat pääsääntöisesti lähettää päteväksi todetut Rakenteiden tarkastajat tai rakennusvalvontaviranomaiset. 

© Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy 

RAKENNUSVIRHEPANKKI
RVP-V-BE-44

Kortit jaotellaan kolmeen pääryhmään: suunnittelu (S), valmistus (V) ja menettelytapa (M). 
Suunnittelun ja valmistuksen alaryhmät ovat: Rakenteet, betoni (BE), puu (PU) ja teräs (TE);
Rakennusfysiikka (RF); Pohjarakenteet (PO); LVI (LVI) ja Muut (MU).

Ontelolaatan katkeaminen 

Arviointilautakunta: Betonirakenteiden työnjohtaja 17.2.2010 

1 Virhe 

Ontelolaatan valmistaneen elementtitehtaan antaman raportin mukaan ontelolaattaan oli teh-
taalla katkaisun yhteydessä syntynyt punosalueelle vaakasuuntainen hiushalkeama. Punokset 
olivat leikkauksen yhteydessä siirtyneet sivusuunnassa ja niiden tartunta oli heikentynyt noin 
40 senttimetrin matkalla. Hiushalkeamaa ja punosten siirtymää ei huomattu tai siitä ei välitetty 
tehtaan laadunvalvonnassa, työmaalle toimittamisen yhteydessä eikä asennustyön aikana. 
Vioittunut ontelolaatta asennettiin paikoilleen. Tehtaalla syntyneiden vaurioiden syy oli ilmei-
sesti ontelolaattojen katkaisussa käytettävän laitteen kulumisesta johtuva terien tylsyys. 

2 Virheestä aiheutuvat ongelmat 

Haljenneen laatan pään leikkauskapasiteetti ei ollut riittävä ja laatta katkesi yllättäen kun 
nostorakseja oltiin irrottamassa. Laatan toinen pää putosi alemman kerroksen holville ja 
väänsi seinäelementtien työnaikaisia tukia. Seinäelementti kallistui sisälle päin jääden nojaa-
maan aiemmin asennettuun ontelolaattaan. Katkenneen ontelolaatan päällä seisseistä asen-
tajista toinen putosi laatan mukana alemmalle holville saakka. Pudonnut asentaja selvisi 
ruhjeilla ja mustelmilla. 

Tapahtui työtapaturma. Työt keskeytyivät, jouduttiin tekemään aikaa vieviä tutkimuksia sekä 
suunnittelemaan ja toteuttamaan vaurioituneiden rakenteiden purku- sekä korjaustyö. Aika-
taulu kiristyi ja rakennuskustannukset nousivat. 

Kuva 1 Ulkoseinäelementti kallistui. Kuva 2 Ulkoseinäelementti jäi nojaamaan 
aiemmin asennettuun ontelolaattaan. 
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3 Virheen korjaaminen 

Tehtiin tarvittavat tuennat. Kaikki saman tuotantoerän ontelolaatat poistettiin. Kaatunut seinä-
elementti tutkittiin ja asennettiin uudestaan paikoilleen. Katkennut laatta sekä sen viereiset 
laatat kuljetettiin elementtitehtaalle tutkimuksia varten. Aiemmin asennetut ontelolaatat tutkit-
tiin halkeamien varalta. Tehtaalla varmistettiin tuotantohistoriasta, että betonireseptissä ei ollut 
ongelmia kyseisten ontelolaattojen valmistuksen aikana sekä tehtiin koekuormituksia pudon-
neen laatan ehjäksi jääneeltä alueelta sekä toiselle samalla petillä valmistetulle laatalle. Lisä-
kokeena otettiin rakennelujuuskoekappaleet 2 vuorokauden ikäisestä samalla koneella valmis-
tetusta laatasta. Kuormituskoetulosten perusteella tehdas ilmoitti, että laatat täyttävät 28 vrk:n 
ikäisenä niille asetetun leikkauslujuusvaatimuksen. Katkenneen laatan koekuormitusikä oli 10 
vuorokautta ja toisen laatan 11 vuorokautta. 

Tehtaalla tarkastettiin kyseisen laatan valmistaneen valukoneen kunto. Valukoneiden kunnon 
tarkkailua sekä tuotteen laadun tarkkailua jokaisessa tuotantovaiheessa tehostettiin. 

Kuva 3 Katkennut laatta. HUOM! punokset. Kuva 4 Katkennut sekä sen viereiset laatat kulje-
tettiin tehtaalle tutkimuksia varten. 

4 Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu 

Tuotannon laadunvalvontasuunnitelmissa huomioidaan laitteiden kuluminen. Valvontasuunni-
telmia sekä laitteiden huolto- ja uusimisohjeita noudatetaan. 

Rakennustöiden laadunvarmistuksessa käytetään tarkastusasiakirjamenettelyä. Osana tarkas-
tusasiakirjamenettelyä laaditaan betonielementtityösuunnitelma joka sisältää ainakin Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osan B4 mukaisen asennussuunnitelman, tiedon työryhmästä, 
aikataulusta ja tahdistuksesta, elementtien tarkastuksen, nostojen suunnittelun, kaluston tar-
kastuksen, hitsauspätevyydet, tulityölupamenettelyn, korkojen, tukipintojen sekä ristimittojen 
tarkastamisen sekä elementtien varastoinnin. Betonielementtityön suunnittelussa voi käyttää 
apuna esimerkiksi Rakennusteollisuuden Keskusliiton julkaisun RAKENNUSTÖIDEN LAATU 
2000 kohdan 25 ohjetta. 

Esimerkissä kortti RVP-V-BE-44 Ontelolaatan katkeaminen.

syi paikallaan ja se saatiin säädettyä 
kohdalleen syvyyssuunnassa. Väli-
pohjan ja ikkunan alareunan väli oli 
kevytrakenteinen. Ikkunan alakarmin 
alla oli teräksinen U-profiili, jossa 
elementit oli yläreunastaan kierre-
tangolla kiinni”, Hukijärvi kertoo.

”Jouduimme miettimään, miten 
saamme elementit kannatettua. Ri-
pustaa ei voitu, vaan ne piti kannat-
taa alhaalta. Kunnollisen tuuletusra-
on takia leukapalkin pituus ei kui-
tenkaan enää riittänyt. Kannatimme 
elementit alareunastaan L-mallisilla 
järeillä kulmaraudoilla. Elementin 
yläreuna kiinnitettiin kierretangoilla 
samaan teräsprofiiliin.”

Alkuperäinen ajatus oli asentaa 
kaikki elementtien kiinnikkeet pai-
kalleen ennen julkisivuasennusta. 
”Se ei täysin onnistunut, koska van-
han rakenteen leukapalkin valuissa 
oli esimerkiksi isoja valukoloja jotka 
piti korjata. Siitä huolimatta asen-
nus sujui varsin nopeasti, päivässä 
saatiin asennettua ja säädettyä mit-
tatarkasti paikalleen reilusti yli 10 
elementtiä”, Haukijärvi kiittelee.

Ahdas työmaa
Voimatalo on käytännössä raken-
nettu tontin kulmiin asti, joten työ-
maalla ei ollut käytössä lainkaan pi-

ha-aluetta. ”Pihanpuolen uusittava 
julkisivu on kokonaan sisäpihalla 
olevan kaksikerroksisen osan ylä-
puolella. Jotta uudet elementit pys-
tyttiin nostamaan matalan osan ve-
sikaton yläpuolelle, nostot oli tehtä-
vä kadun puolelta torninosturilla. 
Asennustyöt tehtiin vesikaton päälle 
pystytetyiltä mastolavoilta. Vesika-
ton kantavuus varmistettiin tuke-
malla sitä alakautta.”

Teksti: Sirkka Saarinen
Kuvat: Parma Oy
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RKL-viesti

Varaa RKL:n lomahuoneisto!

RKL:llä on Kuusamon Rukatunturin juurella luhtitalos-
sa huoneisto (55 m2). RKL:llä on myös Kalajoella, kyl-
pylähotellin vieressä paritalohuoneisto (95 m2), johon on 
paljon vapaita viikkoja.

Lomaosakkeiden viikkovuokraushinnat ovat RKL:n jä-
senrekisterissä oleville noin 50 % edullisemmat kuin ko. 
lomakeskusten vastaavien huoneistojen yleinen hintataso. 

Lisätietoja ja varaukset liiton toimistosta joko 
eeva.stjerna@rkl.fi tai puhelimella (09) 8770 6511 
tai RKL:n nettisivuilla kohdassa Vapaa-aika > Lomama-
jat on pdf varaukset, josta näkee hinnat ja vapaat viikot.

Kesäkauden 25.4.–28.11.2011 varaukset kannattaa 
tehdä helmikuun 28. päivään mennessä.

Päällekkäisvuokrauksissa vuokraaja ratkaistaan ar-
valla, jossa otetaan huomioon hakijoiden edellisen vuo-
den vuokraukset. Hakijat pisteytetään edellisten vuosien 
vuokrauksien mukaan. Varaaja, jolla on vähiten pisteitä 
saa haluamansa lomaviikon kohteessa. Tasatilanteissa 
arpa ratkaisee. Kakkostilalle jääneillä on mahdollisuus 

Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK RKL on huolissaan ammat-
tikorkeakouluissa opintojaan pit-
kittävien ja keskeyttävien opiske-
lijoiden suuresta määrästä ja 
vaatii, että asiaan puututaan pi-
kaisesti. Tarvittaessa koulutus-
järjestelmää on korjattava.

”Ammattikorkeakouluopiskelijoiden 
tulisi kiristää työtahtiaan, ainakin 
tekniikan koulutusohjelmissa, sillä 
tavoitteen mukaisessa aikataulussa 
opintonsa saattaa loppuun liian har-
va – arviolta vain noin puolet aloitta-
neista”, sanoi Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK RKL:n toimitusjoh-
taja Ahti Junttila Metropolia-am-
mattikorkeakoulun valmistumisjuh-
lassa Helsingissä 18.12.  

”Esimerkiksi rakennusalan työn-
johdon koulutusohjelmassa Metro-
poliassa vuonna 2007 aloittaneista 
valmistui tavoiteajassa joulukuussa 
2010 noin kolmasosa, loput pitkittä-
vät opintojaan tai keskeyttävät. Insi-
nöörikoulutusohjelmissa opintoja on 
venytetty jopa useampia vuosia.”

”Syitä lienee monia”, toteaa 
Junttila, ”mutta yleisesti hyväksyt-
tävä nykyinen trendi ei saa olla. On 
ilmeinen tosiasia, että kaikki opis-

Opintojen venyttäminen ammattikorkeakouluissa on yhteiskunnan varojen tuhlausta

jäädä jonotuslistalle mahdollisten peruutusten varalle.
Lomaosakkeet vuokrataan vain RKL:n jäsenrekisterissä 

oleville jäsenille henkilökohtaiseen perhekäyttöön. Edelleen-
vuokraus on kielletty. Varauksen saajien henkilö- ja yhteys-
tietoja ei ilmoiteta muille varauksen saajille. Varaustilanne 
pidetään päivitettynä nähtävällä RKL:n sivuilla internetissä.

Varaus- ja vuokrausmaksut on maksettava RKL:n 
tilille ilmoitettuun eräpäivään mennessä, muutoin vara-
us peruuntuu ilman erillistä ilmoitusta ja varaus siirtyy 
vapaiden viikkojen listalle eräpäivästä lukien kolmante-
na arkipäivänä. Varausmaksu on 50 euroa, joka laskute-
taan, kun nimilista on selvillä.

RKL:n uusi jäsenkortti jakeluun helmikuussa
RKL:n uusi jäsenkortti vuosille 2011–2013 jaetaan jäse-
nille helmikuun lopulla. Kortin on suunnitellut graafinen 
suunnittelija Mika Puurula. Kortti postitetaan yhdessä 
Rakennustaito-lehden kanssa. Yhteistyökumppaneina 
ovat Pohjola Vakuutus Oy, Suomen Rakennuslehti Oy ja 
Kontiotuote Oy.

kelijat eivät ole nykyisessä avoi-
messa ja itsenäisiin valintoihin pe-
rustuvassa ympäristössä riittävän 
valveutuneita opiskelemaan tehok-
kaasti. Siksi ehkä nykyistä suurem-
pi määrä pakollisia ja määrätyssä 
rytmissä suoritettavia opintoja te-
hostaisi monen opiskelutahtia”.

Pitkittyneestä tai keskeytyneestä 
opiskelusta ongelma
Opiskelijan kannalta pitkittynyt tai 
kesken jäänyt koulutus osoittautuu 
myöhemmin lähes varmasti ongel-
maksi työelämässä etenemistä aja-
tellen. Työelämässä on asetettu ai-
katauluja, työskentelyajat on määrä-
tyt ja monia työtehtäviä on kyettävä 
saattamaan valmiiksi sovitussa 
ajassa. Myös tähän määrätietoisen 
opiskelun tulee valmentaa. Työnan-
tajilta kuulee toisinaan kommentte-
ja, että jopa säännöllisten työaikojen 
noudattaminen on joillekin ongelma.

Rakennusalalla lainsäädäntökin 
määrittelee monia pätevyyksiä, joi-
den saavuttamiseksi täytyy olla lop-
puun saatettu tutkinto. Opintojen 
venyminen aiheuttaa lopulta myös 
negatiivisia taloudellisia seurauksia, 
mitä toden näköisemmin myös 
opiskelijalle. Yhteiskunnan kustan-

nuksia ajatellen se ainakin on tuhla-
usta. Varsinkin silloin, kun opiskelija 
kesken opintojensa huomaa valin-
neensa väärän alan ja keskeyttää 
sen vuoksi opintonsa taikka vaihtaa 
toiselle alalle.

Esimerkiksi vanhassa teknikko-
koulutusjärjestelmässä monella 
alalla pakollinen ennakkoharjoittelu 
yleensä vahvisti sen, että hakija oli 
valinnut toimialan, joka todella kiin-
nosti ja vähensi keskeyttämistä.

”Pakolliseen harjoitteluvaati-
mukseen emme todennäköisesti 
voine palata. Meidän tulee kuitenkin 
voida tarkastella kriittisesti, ovatko 
kaikki viimeisen kahden vuosikym-
menen aikana tehdyt opiskelujär-
jestelmäämme liittyvät päätökset 
onnistuneet.”

”Työnantajien tulisi tunnistaa 
vastuunsa, eikä houkutella opiskeli-
joita jatkuvaan kokopäivätyöhön 
kesken opintojen, vaikka se joissa-
kin tilanteissa vaikuttaisi olevan 
molempien etu. Joka tapauksessa 
se on lyhytnäköistä. Työnantaja ei 
tule saamaan täysin koulutettua 
osaajaa organisaatioonsa, kun tie-
totaitojen hankkiminen on vielä va-
javaista opintojen vielä jatkuessa.” 
Ahti Junttila sanoi.



11hrmy

Soini Siren kuoli vuoden 2010 viimeisenä päivänä 
syntymäkaupungissaan Helsingissä. Hän oli 

89-vuotias. Ammattikuntamme keskuudessa hänet 
tunnettiin ”Soikkana”, joka oli äidin antama kutsu-
manimi pojalleen.

Soikka aloitti 18-vuotiaana rakennusmestariopin-
tonsa Helsingin Teollisuuskoulun huoneenraken-
nusosastolla lokakuun 2. päivänä 1939, jolloin 
maassamme elettiin Suomen sodan uhan pelossa. 
Koulunkäynti keskeytyi ylimääräisten kertausharjoi-
tusten vuoksi 11.10.–21.11. Opiskelua jatkettiin, 
vaikka koehälytykset sitä häiritsivätkin. Oppilaiden 
istuessa 30.11.1939 aamun oppitunneilla, hälytys-
pillit alkoivat soida. Lehtori sanoi: ”Pankaa ikkuna 
kiinni, se on vain koehälytys”. Helsinki koki ensim-
mäiset pommituksensa. Talvisota oli syttynyt. Suo-
jeluskuntalainen Soikka ilmoittautui Sk:n Esikuntaan 
vapaaehtoisena rintamalle.

Talvisodan päättyessä 13.3.1940 huoneenraken-
nusosastolla aloittaneista oppilaista kolme kaatui ja 
yhdeksän keskeytti opinnot.

Soini Siren osallistui elokuun 1940 alusta linnoitus-
työryhmän työnjohtajana Salpa-linjan rakentami-
seen välillä Kivijärvi-Suomenlahti. Työryhmästä 
muodostettiin 7.D:n alaisuuteen Linnoituspataljoo-
na, jonka joukkueen johtajana hän toimi. Pataljoona 
seurasi JR 9:ää ylittäen välirauhan rajan Uudessa 
Värtsilässä ja vanhan rajan Salmissa edeten Aunuk-
sen kannaksen halki kohti Syväriä. Joukkueen teh-
tävänä oli tieurien, rumpujen ja kapulateiden raken-
taminen. Syvärin ylitettyään pataljoona jäi asemiin; 
rakensi ja kunnosti karjalaiskyliin huoltoteitä.

Asemasodan jatkuessa Soikka totesi, ettei hän ollut 
suorittanut asevelvollisuuttaan. Hän kävi kotilomalla 
Helsingissä keskustelemassa asiasta Sotilaspiirin 
Esikunnassa. Siitä selvittiin, kun todettiin, että hän 
oli saanut kutsunnoista lykkäystä osallistuessaan 
linnoitustöihin. Hänet komennettiin Aliupseerikou-

luun Korialle, josta määrättiin Maaselän kannaksel-
le. Pion.P 12:sta Upseerikoulun valmennuskurssille 
ja UK:n 59. kurssille 4.7.–15.11.1944 Korialle.

Jatkosota, joka alkoi 25.6.1941, siirsi opintojen jat-
kamisen harmaaseen tulevaisuuteen.  Sodat katkai-
sivat opinnot kolme kertaa. Soikka lopetti sotimisen 
pioneeriluutnanttina 18.9.1944. Hän sai HTOL:n 
päättötodistuksen 14.7.1945 kuusi vuotta opintojen 
aloittamisen jälkeen.

Soini Siren työskenteli Helsingin kaupungin asunto-
tarkastajana 1945–46, työnjohtajana Teräsbetoni 
Oy:ssä 1946–48, Puutalo Oy piirtäjänä 1948–49 ja 
Rakennustoimi Oy työnjohtajana 1949–50. Vakiora-
kenne Oy:n vastaavana mestarina, työpäällikkönä ja 
teknillisenä johtajana hän oli 1951–77, Valurakenne 
Oy projektipäällikkönä 1977–81. Viimeisin työpaikka 
hänellä oli Isännöitsijätoimisto Westerstråhle&CO 
1981–86, jolloin hän jäi eläkkeelle. Hän jatkoi raken-
tamista ja nikkarointia kesämökillään Sipoon Maj-
holmenissa.

Soikan varhaisin ja mieluisin harrastus oli kalastus. 
Valokuvausta hän harrasti niin kotimaisemissa kuin 
myös Pohjoismaissa eikä vieraiksi jääneet Euroo-
pan, Aasian ja Afrikan maisematkaan. Kotimaan 
tunnettujen taiteilijoiden maalaukset koristivat hä-
nen ja puolisonsa Doriksen kodin seiniä Helsingin 
Laajasalossa.

Soini Siren osallistui ammatillisaatteelliseen toimin-
taan Helsingin Rakennusmestariyhdistyksessä vuo-
desta 1946. Johtokunnan jäsenenä hän oli1953-58.

Rakennusmestariveteraanien toiminnassa; Mestari-
illoissa ja kuukausikokouksissa hän oli muka vielä 
2009. Hän oli rehti rakentaja ja todellinen Isän-
maamme ystävä.

Reino Kukkonen
Sointu Sirenin ammatti- ja aselajiveli

RAKENNUSMESTARI 
SOINI Kalervo SIREN 
16.8.1921–31.12.2010

In memoriam



12 hrmy

Jari Tiimonen
Olen 56-vuotias, syntynyt Sulkaval-
la ja asun Helsingissä. Naimisissa, 
yksi lapsi. Valmistuin rakennusmes-
tariksi Lappeenrannan teknillisen 
oppilaitoksen talonrakennuslinjalta 
vuonna 1977.

Työhistoria
Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt eri yritysten 
palveluksessa. 12 vuotta siitä olen ollut rakennusalan 
vientitehtävissä Lähi-idässä. Tällä hetkellä työskentelen 
vastaavana mestarina Oy Rakennuspartiossa.

Yhdistystoiminta
Helsingin rakennusmestariyhdistykseen liityin heti val-
mistuttuani. Minua pyydettiin lähtemään mukaan Hel-
singin yhdistyksen hallituksen toimintaan ja sitten tulin-
kin valituksi.

Kehitettävää
Kehitetään toimintaa siten, että saadaan mukaan myös 
aktiivista nuorempaa polvea turvaamaan hyvää ja an-
siokasta yhteistä tulevaisuutta.

Harrastukset
Harrastuksia ovat metsästys ja ammunta.

Hallituksessa 
kolme uutta jäsentä
Vuodenvaihteessa yhdistyksen hallituksessa 
aloitti kolme uutta jäsentä Kalevi Hiltunen, 
Martti Saarinen ja Jari Tiimonen. Jäsenlehden 
toimitus pyysi heitä jo perinteeksi muodostu-
neeseen tapaan kertomaan mitä he ovat miehi-
ään. Tässä Jarin vastaukset. Kalevilta ja Martil-
ta saadut tekstit olivat edellisessä numerossa.

TALOUSTOIMIKUNTA
Ari Autio pj.
Kai Juurtela
Jari Tiimonen

JÄSEN- JA HUOMION-
OSOITUSTOIMIKUNTA
Jari Raukko pj.
Jukka Multanen
Mikko Ojala
Martti Saarinen

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

TIEDOTUS- JA 
OHJELMATOIMIKUNTA
Timo Saarikko pj.
Kalevi Hiltunen
Hannu Pekkarinen

HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT 2011

Timo Saarikko 2. varapuheenjohtajaAri Autio puheenjohtaja Jari Raukko 1. varapuheenjohtaja

Aika:  21.3.2011 klo 17.00
Paikka: Rakennusmestarien talo, ravintolasali, 
 Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Ilmanvaihtojärjestelmän on todettu likaantuvan eniten 
työmaalla varastoinnin ja erityisesti asennuksen aika-
na. Tässä koulutuksessa opetetaan työmaan puhtaut-
ta ja puhtaampia ilmastointilaitteiden asennusmene-
telmiä, miten ne voidaan saavuttaa, sisäilmaluokituk-
sen 2008 vaatimusten tasolle.

Koulutuksen sisältöä mm.
1. Rakennustarvikkeiden kuljetus ja varastointi  

ja suojaus
2. Toimintakoevalmiudessa olevien tilojen osastointi
3. Tilojen siivous P1
4. Loppusiivous
5. Luokituksesta tiedottaminen ja koulutus työmaalla
6. Ilmanvaihdon puhtausvaatimukset ja puhtaus- 

luokat
7. Kanavien M1 vaatimukset
8. Kuinka puhdas on P1 ja S1
9. Työmaan puhtauden hallinta
Puhtaalla työmaalla on viihtyisää ja turvallista työs-
kennellä
Kouluttaja: Suomen Sisäilmakeskus Oy, 
talotekniikan tutkimuspäällikkö Keijo Kovanen

Osallistumismaksut:
• RKL:n jäsenille puolenpäivän kurssi 50,- euroa. 
• Ei jäsenille puolenpäivän kurssi 150,- euroa. Nämä 

hinnat sisältävät mahdollisuuden liittyä RKL:n jä-
senyhdistykseen sekä yhdistyksen jäsenmaksun 
2011 ja RKL:n vuosimaksun 2011.

Ilmoittautuminen 11.3.2011 mennessä 
www.rkl.fi > koulutus > rakennusasiantuntijakoulutus

Koulutusta:

Puhtaan rakennustyömaan 
ja ilmanvaihtojärjestelmän 
toteuttaminen
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I llan järjestäjänä ja emäntänä toi-
mivat N-Y kirjainryhmäläiset, kii-

tos heille. Aloitimme klo 16.00. Pu-
heenjohtajamme Tuula Toivonen 
toivotti kaikki tervetulleeksi ja iloista 
pikkujoulua. Tavallisesti on aloitettu 
jouluglögillä, tällä kerralla kohotet-
tiin kuohuviinit kahdelle tänään vuo-
sia täyttävälle rouvalle ja heidät 
myös kukitettiin.

Siirryttiin jouluisen ja todella 
kauniin joulupöydän ympärille. Vii-
me vuoden tapaan ruoka ja tarjoilu 
oli tilattu Annan Juhlapalvelu/Man-
teli Oy:ltä. Jouluruoka oli todella 
hyvää ja maukasta, sekä tarjoilu 
ystävällistä.

Ruokajuomat tarjosi Oy Raken-
nuspartio, rakennusneuvos Veli O. 
Klami. Ajattelimme häntä kiitollisuu-
della, ja toivoimme yritykselle on-
nea. 

Ohjelmassa puheenjohtajamme 
Tuula kertoi 21.11.2010 pitämiem-
me myyjäisten tuloksesta, joka oli 
huomattavasti edellisvuotta suu-
rempi. Hän kiitti ahkeroineita rouvia. 
Samoin hän kiitti kaikkia aktiivisesti 
toiminnassa mukana olevia rouvia. 
Hän toivoi myös, että kaikki jäse-
nemme tulisivat rohkeasti mukaan 
toimintaan, ja toisivat tullessaan uu-
sia ideoita toimintaamme. 

Puheenjohtajamme kertoi myös, 
että tänäkin vuonna huomattava 
summa myyjäistuotostamme lahjoi-
tetaan hyväntekeväisyyteen, tällä 
kerralla Näkövammaliitolle.

Sitten saimme kuunnella joulu-
konsertin. Ohjelmassa kauniita jou-

lulauluja meille esittivät Tero Niemi, 
laulu ja säestäjänä Susanna Korho-
nen, piano. Mainittakoon, että Tero 
on jäsenemme Marjatta Niemen 
poika. Täytyy sanoa, että on poika 
perinyt äidiltään kauniin lauluäänen. 
Olimme kaikki onnellisia tästä kon-
sertista. Saimme jokainen itsellem-
me jouluisen mielen.

Välillä myös me tonttuilevat rou-
vat lauloimme yhdessä Susannan 
säestyksellä vanhoja tuttuja joulu-
lauluja.

Kaikissa perinteisissä pikkujou-
luissa myydään arpoja ja voitetaan, 
niin nytkin.

Joulupukki kävi tervehtimässä, 
ja kertoi terveiset vähälumisesta La-
pista. Pukki jakoi jokaiselle yllätys-
paketin, ja ilo oli ylimmillään!

Minä, allekirjoittanut nautin jo-
kaisesta hetkestä, toivottavasti te 
kaikki muutkin mukana olleet. Sain 
tehtäväkseni kirjoittaa Helsingin  
Rakennusmestarit ja -insinöörit 
-lehteen näitä muistelmia, ja tein 
sen mielelläni, kun jäi niin mukavat 
muistot.

Anneli Laitinen

Rakennusmestarien Rouvien 
Pikkujoulu

Rouvien toiminnan- ja työn 

vuosi 2010 päättyi lämmin-

henkiseen pikkujouluun, 

jota vietimme tutussa kerho-

huoneessamme torstaina 

9. päivä joulukuuta. 

Paikalla oli 19 joulumielellä 

olevaa rouvaa.

Iloinen pikkujouluryhmä.
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R iihimäen lasimuseolle saavuttuamme meidät otti 
vastaan museon puolesta Pirjo Rintala ja hän toimi 

oppaanamme museokierroksella. Museossa oli paljon 
erilaisia lasiesineitä, sekä koristelasia että ns. käyttöla-
sia. Erilaisia lasin valmistustekniikoita oli myös hienosti 
koottu omaan näyttelyn osioonsa.

Museokäynnin jälkeen nautimme lasimuseon ravin-
tolassa hyvän lounaan kaikessa rauhassa ja läksimme 
sen jälkeen meille varatulla bussilla kohti Villa Kokkosta. 
Päästyämme Tuusulaan Villa Kokkoseen, meidät otti 
vastaan talon isäntä Antti A. Pesonen esitellen talon 
arkkitehtuuria ja kokonaisuutta ulkoapäin. Näimme 
myös pihasaunan sisältä ja kuulimme talon historiasta.

Sisätiloihin siirryttyämme isäntäpari Elina Viitaila ja 
Antti A. Pesonen jatkoivat Kokkosen tarinan kertomista 
elämyksellisesti sanoin ja sävelin. He esittivät upean 
musiikkiesityssarjan tunnetuista klassikoista, jotka liit-
tyivät paikan musiikilliseen historiaan Joonas Kokkosen 
myötä. Nautimme myös iltapäiväkahvit ja makean lei-
vonnaisen Villa Kokkosen tunnelmassa.

Meitä kuljetti vakiobussinkuljettajamme, joka on aina 
ollut meidän matkoilla huolehtimassa matkamme bussi-
osuuksista ja hoitanut työnsä erinomaisesti. Retkemme 
alussa aamulla kuulimme, että tämä retkemme olisi hä-

Retki 
Riihimäen lasimuseoon 
ja Villa Kokkoseen 20.11.2010

Harmaana lauantai-aamuna läksimme bussil-

la kohti Riihimäkeä. Jälleen kerran oli bus-

simme täyttynyt runsaasta määrästä osallis-

tujia. Meitä oli yhteensä 35 henkeä: jäseni- 

ämme ja heidän puolisoitaan tällä retkellä. 

Tuntui hyvältä jo matkan alussa, että olimme 

onnistuneet jälleen järjestämään jäsenille ja 

heidän puolisoilleen mieleisen kulttuuriretki-

päivän. 

Riihimäen lasimuseon upeita lasiesineitä.
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nen viimeinen työkeikkansa ennen kuin hän 70-vuoden 
iässä lopettaisi bussinkuljettamisen. Kiitimme häntä 
lämpimästi tehdyistä yhteisistä reissuista ja muistimme 
pienellä lahjalla vielä loppumatkasta. 

Täydellisesti sujunut reissumme sai huumorilla muis-
tettavan lopun, kun läksimme Villa Kokkosesta ajamaan 
pientä kylätietä kääntääksemme bussin läheisellä kään-
töpaikalla. Bussin takaosa juuttuikin yllättäen kiinni ja 
olimme jumissa Tuusulan kulttuurimaisemissa. Vaikka 
bussia yritettiin miesvoimin työntää liikkeelle, se ei liik-
kunut. Jouduimme pyytämään läheiseltä maatilalta 
apua. Varabussiakaan ei juuri silloin ollut saatavissa. 
Odotimme hyvällä tuulella pari tuntia, että saimme apua 
ja bussin liikkeelle. Hyvässä porukassa tällainenkaan 
pieni viivytys matkalla ei tuntunut niin pahalta, ihmiset 
pysyivät hyvällä ja rauhallisella tuulella hyväksyen tilan-
teen. Kiitimme lämpimästi läheisen maatilan miestä, 
joka ystävällisesti kävi traktorillaan vetämässä bussin 
irti ja liikkeelle jälleen.

Matkalla olleet antoivat reissusta hyvää palautetta ja 
sen voimin suunnittelemme jo uusia kulttuuriin tutustu-
misreissuja tälle vuodelle. Lämpimät kiitokset mukana 
olleille hyvästä matkaseurasta!

Retkemme sai huumoripitoisen päätöksen, kun bussimme juuttui 
lumeen. Bussia yritettiin liikkeelle ensin miesvoimin, mutta vasta 
naapurista hälytetty traktori sai kulkupelimme taas matkaan.

Alvar Aallon suunnittelemassa Villa Kokkosessa kuljettiin edesmenneen säveltäjä Joonas Kokkosen jalanjäljissä. Talon nykyinen isäntäpari 
Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen esittelivät Villa Kokkosta ja sen musiikillista historiaa sekä sanoin että sävelin.

Aurinkoista vuoden alkua toivotellen
Anna-Riitta Kallinen

Kuvat: Eila Hämäläinen
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YHDISTYS tiedottaa

Uusia jäseniä

Petri Valdemar Kuhlberg
Mika Jukka Sakari Kuukkanen
Tommi Henri Savolainen
Mikko Matias Tabell

Tervetuloa!

HALLITUKSEN 
YHTEYSTIEDOT 
VUONNA 2011

Puheenjohtaja
Ari Autio 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

1. varapuheenjohtaja
Jari Raukko 040-3182 132/t., 040-7777 075
jari.raukko@kerava.fi, 
jari.raukko@kolumbus.fi

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

Kalevi Hiltunen 040-8261 008
kalevi.hiltunen@yit.fi

Kai Juurtela 041-5107 714
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

Kari Mikonsaari 050-3673 110
kari.mikonsaari@ncc.fi

Jukka Multanen 050-4013 682/t., 
040-7358 266/k.
jukka.antero.multanen@welho.com

Mikko Ojala 0400-961 664, 6983 966/k.
mikko.ojala3@luukku.com
mikko.ojala@hotmail.com

Hannu Pekkarinen 044-5852 782
hannu.pekkarinen@luja.com

Martti Saarinen 050-5580 639
martti.saarinen@saunalahti.fi

Esa Säntti 050-3900 925
esa.santti@yit.fi

Jari Tiimonen 040-7594 339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi

RAKENNUSMESTARI-
KLUBI RY

Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään tiistaina 1.2.2011 klo 18.30 

yhdistyksen kokoustiloissa (3 krs), 
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset 
pitsireunaiset letut.

Tervetuloa!
Hallitus

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

Helmikuun ilta
Perinteiseen tapaan vietämme iltaa 

omalla kerholla 

to 10.2. klo 18.00 alkaen

Tervetuloa!
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YHDISTYS tiedottaa

RAKENNUSMESTARI-
KLUBI RY

Perinteinen 

mustakasi kinkkubiljardi 
kisa pelattiin lauantaina 11.12.2010 
Rakennusmestariklubin pelitilassa.

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

Pelit olivat erittäin tasaisia ja lopullinen järjestys  
ratkesi vasta viimeisessä pelissä. Katsojille ja 
pelaajille tarjottiin glögit, piparit ja kahvit vanhan 
tavan mukaisesti.

Kevään viikkobiljardia jatketaan tiistaisin 
klo 16.30 alkaen.
Uudet harrastajat tervetuloa mukaan

Onnittelut voittajille!!
…ja muille hyvää kevään harjoittelukautta

Hallitus

VETERAANIKERHO

28.2. Kuukausitapaaminen ja ulkoilupäivä 
 Paloheinässä klo 13.00

28.3. Veteraanikerhon kuukausitapaaminen 
 klo 13.00. Ohjelmassa Väinö Pirneksen  
 esitelmä ”Safarimatkalla Tansaniassa”

26.4. Veteraanikerhon kuukausitapaaminen  
 klo13.00

Tervetuloa!

VETERAANIKERHO 
järjestää neljän päivän

VIRKISTYSMATKAN 
VIROON
14-17.4.2011 (torstai–sunnuntai)

Viimsi Tervis SPA hotelli

Varatut paikat loppuunmyyty, mutta varalle ote-
taan muutama. Katso tarkempi ilmoitus jäsenlehti 
1-2011 s. 16.

Matka on maksettava 10. maaliskuuta mennessä
Ilmoita mieluiten sähköpostilla mikko.ojala@hot-
mail.com /puh. 0400 961 664, lähtijän syntymäai-
ka (laivayhtiötä varten), matkapuhelin nro ja säh-
köpostiosoite sekä puoli - vai täysihoito.

HELSINgIN 
RAKENNUSMESTARI-
VENEILIJöIDEN 
HRV ry:n

Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
lauantaina 5.3.2011 klo 15.00 

Kallioniemessä,
osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki

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

Tervetuloa!
Hallitus
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HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT 
Paloheinässä kilpailukeskus Paloheinän ulkoilumaja, Pakilantie 124
 
Vapaa tyyli torstaina 10.2.2011 klo 18.00. 
Ilmoittautuminen 7.2.2011 mennessä
 
Sarjat: yl-85 v 5-vuoden välein naiset ja rouvat
 
Kilpailumatka 5 km ja yli 70 v ja rouvat 3 km
 
HUOM! pakollinen ennakkoilmoittautuminen
 
Raimo Hartonen 0400-416 833, raimo.hartonen@malminkartanonkiinteistot.fi
Kauko Wira 0400-925233, kauko.wira@ippnet.fi
 
OPPILASJäSENET OVAT MyöS TERVETULLEITA
 
Kilpailut ovat samalla veteraanien aluehiihdot, joten muista mainita, että olet yhdistyk-
sen jäsen jolloin osallistumismaksua ei peritä
 

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

HELSINgIN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINööRIT AMK ry

 

URHEILUA

RKL:n 
URHEILUKILPAILUJA

19.3.2011 SM-2011
Pilkkimestaruuskilpailut 
Nurmeksessa, Bomban alueella.
katso lisätietoja 
www.rkl.fi > Vapaa-aika > Pilkki

Muista Mestarihiihto
RKL on haastanut kaikki jäsenyhdistyk-
sensä jäsenet kuntoilemaan ja tavoittele-
maan Hiihto-Mestari nimikettä.
1. Osallistumisoikeus on RKL:n vuosi-

maksun maksaneilla jäsenillä.
2. Hiihtoaika on 1.10.2010–30.4.2011.
3. Jäsenyhdistykset ilmoittavat kootusti 

osallistuneiden hiihtokerrat ja kilomet-
rit liiton toimistoon 15.5.2011 men-
nessä.

4. yli 600 kilometriä hiihtäneet palkitaan 
Hiihto-Mestari kunniakirjalla.

5. Eniten kilometrejä keränneiden nimet 
julkaistaan Mestari&Insinööri-lehdes-
sä ja parhaat palkitaan.

HIIHTO- JA 
YLEISURHEILUJAOSTO

VUOSIKOKOUS
7.2.2011 klo 18.00
Pirkkolan uimahallin kerhohuone nro 1

Vuosikokousasiat, hiihdon, yleisurheilun ja syys-
maastojuoksun sekä pistekilpailujen palkintojen 
jako.

Tervetuloa
Hiihto- ja yleisurheilujaosto

URHEILUTOIMIKUNTA

VUOSIKOKOUS
21.2.2011 klo 18.00
Pirkkolan uimahallin kerhohuone nro 1

Vuosikokousasiat ja vuoden 2010 mestariurheili-
jan valinta

Toivotaan kaikista urheilujaostoista vähintään yk-
si osallistuja

Tervetuloa
Urheilutoimikunta
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LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI
yhdistys tarjoaa jäsenilleen uuden jäsenedun, kun jo useamman vuoden voimassa ollut liikuntaseteli saa rin-
nalleen kulttuurisetelin 1. syyskuuta lähtien. Jäsen voi saada etuna joko liikuntaseteleitä 52 kpl á 2 € (104 €) tai 
kulttuuriseteleitä 42 kpl á 2,5 € (105 €) tai molempia siten että niiden yhteisarvo on enintään 105 €.

Kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana on elokuvia, museoita, 
teattereita, oopperaa,  konsertteja, urheilutapahtumia  ja  vaikka ohjattuja taidekursseja. Liikuntasetelillä (arvo  
4 €) voi puolestaan maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja ryhmäliikun-
tapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.

Liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343. Toimistolta löytyy 
myös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi käyttää. Lista löytyy myös internetistä osoitteesta 
www.smartum.fi kohdista Tietoa liikuntasetelistä ja Tietoa kulttuuriseteleistä → käyttöpaikat. Helsingin seudul-
la käyttöpaikkoja on runsaasti!

HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti 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.

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. 

Varausmaksu 2011
viikot  1 – 17 ja 49 - 52: 300 €/viikko
viikot 18 - 48: 150 €/viikko

 
NESTORI -maja

Hinta  syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35 €/viikonloppu
Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.



Helmikuu
	 1.2.		Rakennusmestariklubi,	vuosikokous,	
	 	 yhdistyksen	toimistolla	klo	18.30
	 7.2.	 Hiihto-	ja	yleisurheilujaosto,	vuosikokous,
	 	 Pirkkolan	uimahallin	kerhohuone	nro	1,	
	 	 klo	18.00
	 10.2.		Yhdistyksen	hiihtomestaruuskilpailut,	
	 	 vapaa	tyyli,	Paloheinä	klo	18.00
	 13.2.		Perhetapahtuma:	Disney	on	Ice	-jääshow,	
	 	 Hartwall-Areena
	 14.2.		Helmikuun	Mestari-ilta,	
	 	 Rakennusmestarien	talo,	
	 	 ravintolasali	klo	18.30
	 21.2.	 Urheilutoimikunta,	vuosikokous,
	 	 Pirkkolan	uimahallin	kerhohuone	nro	1,
	 	 klo	18.00
	 28.2.		Veteraanikerhon	kuukausitapaaminen	ja	
	 	 ulkoilupäivä	Paloheinässä	klo	13.00

Maaliskuu
	 5.3.	 Helsingin	rakennusmestariveneilijät	HRV,
	 	 keväkokous,	Kallioniemi	klo	15.00
	 14.3.	 Maaliskuun	Mestari-ilta
	 21.3.	 Koulutusta:	Puhdas	rakennustyömaa	ja			
	 	 IV-järjestelmä,	Rakennusmestarien	talo,		
	 	 ravintolasali,	Fredrikink.51-53,	klo	17.00
	 28.3.	 Veteraanikerho,	
	 	 kuukausitapaaminen	klo	13.00

Huhtikuu
	 11.4.	 Kevätkokous	ja	Mestari-ilta
	 11.4.	 Golf-jaos,	vuosikokous

	 12.4.	 Koulutusta:	Esiintymis-	ja	vuorovaikutustaidot,		
	 	 Rakennusmestarien	talo,	ravintolasali,	
	 	 Fredrikink.	51-53	klo	17.00

14.–17.4.		 Virkistysmatka	Viroon,	Veteraanikerho
	 26.4.	 Veteraanikerho,	
	 	 kuukausitapaaminen	klo	13.00

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

Helsingin	Rakennusmestarit	ja	-insinöörit	AMK	ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/
TIEDOTUSVASTAAVAT 2011

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

KALLIONIEMI
Kai	Juurtela			7745	2146,	041-510	7714

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

LASKETTELU
Timo	Arrasvuori			040-465	9190

LENTOPALLO
Erkki	Ahvenainen			0400-217	614

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

NESTORI-MAJA
Olavi	Järvi			050-341	7502

RAKENNUSMESTARIEN	ROUVAT
Tuula	Toivonen			050-435	1127

RKM-VETERAANIT
Pentti	Paavola			0400-933	003

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 2011tapahtumakalenteri 2011


