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Poikkea katsomaan: näyttely avoinna 24.1.2012–25.2.2012

Kenelle Rakentamisen Ruusu 2011
Rakentamisen Ruusu on Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan vuosittain antama tunnustus laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä
työstä. Ruusun avulla rakennuslautakunta ja Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto haluavat
nostaa esiin hyviä esimerkkejä kohteista, jotka ovat
esimerkillisellä tavalla edistäneet rakentamisen kulttuuria.

pohdittaessa tai lopullisten kandidaattien muodostamana. Kandidaatit valitaan kulloisenkin vuoden
aikana valmistuneista, ansioituneista rakennetun
ympäristön hankkeista.
Ruusun ympärille koottu näyttely esittelee vuoden
2011 Rakentamisen Ruusun saajan ja kunniamaininnalla palkitut. Näyttelyssä on lisäksi esillä Rakentamisen Ruusu 2007–2011 -julkaisu, johon on koottu
kaikki vuosien 2007–2011 aikana Ruusuilla ja kunniamaininnoilla palkitut. Vuoden 2010 Rakentamisen
Ruusu myönnettiin Stockmannin Helsingin tavaratalon laajentumishankkeelle.

Rakentamisen Ruusuja on jaettu vuodesta 1995.
Ruusun arvoisen saavutuksen etsintä on kuin luonnostaan koonnut vuosittain ympärilleen jonkin vaihtuvan teeman, joko jo mahdollisia kandidaatteja

Laituri on kaupunkisuunnittelun kohtauspaikka, se sijaitsee Kampissa Narinkatorin laidalla / entisessä linjaautoaseman rakennuksessa.
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Tammikuun Mestari-illassa
Vuoden ensimmäisessä
Mestari-illassa Kiilto Oy:n
Jari Kuronen tarjoili tietoiskun vedeneristyksestä.
Märkätilatuotteiden ja -järjestelmien sekä märkätilojen vedeneristäjien sertifiointi alkaa olla jo ”tuttu juttu” suurellekin yleisölle,
1.7.2013 voimaan tulevat
CE-merkinnät ja eurooppalaiset tekniset hyväksynnät
ETAt ovat vielä vieraampia.

M

VEDENERISTYSASIAA

ärkätilapuolella VTT:n myöntämiä vedeneristyssertifikaatteja
on syyskuussa päivitetyllä listalla 69
kappaletta. Kiilto Oy:ltä siellä ovat
Kiilto Kosteussulku seinien vedeneristysjärjestelmä, Kiilto Kerafiber
vedeneristysjärjestelmä ja Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä.
Märkätilojen vedeneristäjän VTThenkilösertifikaatti varmentaa, että
sertifioitu henkilö osaa harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa. Myöntämisen perusteena ovat: valmentava
koulutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe. Voimassaolon edellytyksenä
on raportointi- ja täydennyskoulutusvaatimusten täyttyminen. Helpoiten voimassa olevat henkilösertifikaatit löytyvät VTT:n netissäkin
olevalta listalta. Voimassa olevia
sertifikaatteja on yhtäkkisesti laskien nelisentuhatta.
Jari Kuronen ennakoi, että VTTCE- ja ETA -hyväksyntöjä tullaan
jonkin aikaa käyttämään rinnakkain.
”Erojakin on, ETA-vaatimukset ovat
osin tiukempia ja osin höllempiä.”

90-vuotias perheyritys

Kiilto Oy:n Jari Kuronen kertoi vedeneristämisestä ja yrityksensä siihen tarjoamien
tuotteiden ominaisuuksista.

Kiilto Oy on 90-vuotias kemianteollisuuden tuotteita valmistava suomalainen perheyritys. Sen liiketoiminta sisältää liimojen ja niihin läheisesti liittyvien tuotteiden kehityksen, valmistuksen ja markkinoinnin. Tuotesortimentissa on yli 900 erilaista tuotetta.
1970-luvun alussa Kiilto siirsi toimintansa Tampereelta Lempäälän Sääksjärvelle, jossa se toimii edelleen.
Kiilto Oy:n vedeneristysjärjestelmät pitävät sisällään kaiken kaikkiaan neljä erilaista järjestelmää. Kiilto Kerafiber on 1 -komponenttinen,
mikrokuituvahvistettu vedeneriste,
joka soveltuu märkätilojen vedeneristykseen sisätiloissa. Kiilto Keramix on 2 -komponenttinen, sementtipohjainen ja pakkastestattu vedeneriste, joka soveltuu märkätilojen
vedeneristykseen niin sisällä kuin
ulkona, esimerkkinä osan vuodesta
kylmillään olevat kesämökkisaunat
sekä terassit ja parvekkeet. Lisäksi
on peltielementtikylpyhuoneen saneerausjärjestelmä, missä lattian
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vedeneristyksen voi tehdä joko Kiilto Kerafiber tai Kiilto Keramix -vedeneristeellä.

Uusi rakennusmestarisukupolvi
Mestari-iltaosuuden aluksi RKL:n
toimitusjohtaja Ahti Junttilalla oli
mieluinen tehtävä jakaa liiton myöntämät stipendit kolmelle tuoreelle
rakennusmestarille. 350 euron stipendin vastaanottivat joulukuussa
Metropolia ammattikorkeakoulusta
valmistuneet Ari Alho, Aki Haapakoski ja Anna Seitaniemi. Heidän
kuulumisiaan hieman tarkemmin
viereisen sivun artikkelissa.
Myös Helsingin yhdistys myönsi
joulukuussa kaksi 200 euron stipendiä valmistuneille rakennusmestareille, Niko Malilalle ja Tommi Peuhkurille.
Kaksi vuotta sitten yhdistykseltä
tuhannen euron stipendin vaihtoopiskelua varten saanut Rami Järvinen oli myös mukana Mestari-illassa. Rami lupautui kirjoittamaan jäsenlehteen jutun puolen vuoden
vaihto-opiskelustaan Singaporessa.
Vaihto-opiskelusta huolimatta Ramikin valmistui 3,5 vuodessa ja
työskentelee nyt laatuinsinöörinä
Lemminkäinen Talo Oy:ssä.

Helmikuussa tanssiinkutsu
Ennen iltapalaa Jari Raukko kertoi juuri pidetyn hallituksen kokouksen kuulumiset. Jari jatkaa yhdistyksen 1. varapuheenjohtajana ja Timo Saarikko
puolestaan 2. varapuheenjohtajana.
Jari myös kertasi tulevia tapahtumia. Seuraavan Mestari-illan ohjelma poikkeaa tavanomaisesta: jäsenet on kutsuttu sinne aveceineen,
paikalla on tanssinopettaja ja tarkoitus on herättää henkiin Vanhan
Maestron tunnelmia. Pääsymaksuja
ei luonnollisestikaan peritä, mutta
tarjoilujen takia iltaan pitää ilmoittautua jo 3.2. mennessä.
Pentti Paavola kävi vielä kertomassa Veteraanikerhon tulevista tapahtumista. Kevään Viimsin matka
toteutuukin ennalta kerrottua aikaisemmin, jo 9.-22.4.
Sirkka Saarinen
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Nuoret mestarit tyytyväisinä työmaalla
Lieneekö sattumaa, mutta tammikuun Mestari-illassa RKL:n stipendit vastaanottaneet kolme
vastavalmistunutta rakennusmestaria olivat kaikki tavallaan alanvaihtajia. Nuoresta iästään
huolimatta jokaisella on myös muun alan tutkinto: lentokoneasentaja, datanomi, tradenomi.
Oma ala löytyi kuitenkin rakentamisesta, jossa kaikki ovat jo tiiviisti mukana. Tyytyväisinä.

A

Jouluksi 2011 valmistuneet AMK-rakennusmestarit Anna Seitaniemi, Aki
Haapakoski ja Ari
Alho kävivät tammikuun Mestari-illassa pokkaamassa
RKL:n nuorille mestareille myöntämät
stipendit. Alanvalintaansa tyytyväinen
kolmikko on jo tiiviisti mukana työelämässä: lvi-puolelta valmistunut
Anna LV-projektinhoitajana ja talonrakennuspuolen
Aki ja Ari asuntorakentamistyömaan
työnjohdossa.

ri Alho ja Aki Haapakoski valmistuivat jouluksi 2011 Metropolia AMK:sta talonrakennuksen
AMK-rakennusmestareiksi, Anna
Seitaniemi puolestaan lvi-puolelta.

Talotekniikan ammattilaiseksi
Anna kertoo olleensa jo lukio-ikäisenä ensimmäisen kerran kesätöissä vanhemman lvi-asentajan opastuksessa. ”Lukion jälkeen suoritin
datanomin tutkinnon, mutta huomasin palaavani aina työmaalle töihin”, hän kertoo.
Datanomiksi valmistuttuaan Anna piti opiskelusta välivuoden, mutta suoritti tuolloin töiden ohessa
avoimessa AMK:ssa muutaman talotekniikan kurssin. ”Ja päädyin
vuonna 2008 hakemaan lvi-mestarilinjalle Leppävaaraan.”
Kouluaikaan ja -opetukseen
Metropoliassa Anna on tyytyväinen.
Se antoi hänen mukaansa hyvät
lähtökohdat työelämään.
”Tekemällä oppii silti parhaiten”,
hän korostaa. Tällä hetkellä Anna
työskentelee Consti Talotekniikka
Oy:ssä LV-projektinhoitajana.
”Jokainen päivä on erilainen ja
samalla opettavainen”, Anna kertoo. Tulevaisuuden tavoitteekseen
hän sanoo tällä hetkellä kehittymisen kokemuksen myötä alan todelliseksi ammattilaiseksi.

Lauttasaaressa asuntorakentajina
Ari ja Aki paitsi valmistuivat samalta
AMK-vuosikurssilta, myös työskentelevät tällä hetkellä samalla työmaalla: NCC:n asuntorakennustyömaalla Lauttasaaressa työnjohtotehtävissä.
Ennen mestariopintoja Ari ehti
tehdä viisi vuotta töitä Finnairilla lentokoneasentajana. Syy alanvaihtoon
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oli se, että työt näyttivät vähitellen
karkaavan kokonaan Kaukoitään.
Rakentaminen ja nimenomaan
työmaa kiinnosti Aria, vaikka aikaisempi työmaakokemus rajoittuikin
apumiehen hommiin.
”Työmaalla näen itseni pidemmälläkin tähtäimellä, en kirjoituspöydän ääressä”, Aki ennakoi.
Myös RKL:ltä ja paikallisyhdistykseltä hän odottaa nimenomaan
käytännön työhön liittyviä napakoita koulutuksia. ”Betonointiin, louhintaan, räjäytystöihin pureutuvia
infotilaisuuksia asioista, jotka eivät
välttämättä tule ensimmäiseksi työmaalla eteen”, hän ehdottaa.
Myös Aki arvioi, että RKL:n ja
paikallisyhdistyksen toiminnasta
juuri koulutustilaisuudet ovat niitä,
joihin hän todennäköisemmin tulee
osallistumaan.
Kolmikosta Aki on ainut pääkaupunkiseudulle ”muualta tullut”, hän
on syntynyt Pohjois-Pohjanmaalla
Kalajoella. Aki valmistui vuonna
2005 tietojenkäsittelyn tradenomiksi
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Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta.
”Heti valmistuttuani vaihdoin kuitenkin rakennuspuolelle: työmaalla
ehdin tehdä töitä pari vuotta. Työmaan arjessa huomasin koulutuksen puuttumisen. Niinpä rkm-koulutuksen uudelleen käynnistyttyä hain
ja pääsin syksyllä 2008 alkaneelle
Metropolian vuosikurssille.”
Koulutus antoi Akin mukaan
erinomaiset valmiudet työelämään
ja hyvän pohjan rakentamisen tietotaidolle. ”Mukavaa oli myös RKM08ryhmän hyvä yhteishenki, joka toivottavasti jatkuu myös koulun jälkeen.”
Entä tulevaisuudessa? ”Tavoitteena on tietysti kartuttaa rakentamisen tietotaitoa, toivottavasti edetä työnjohtajasta joko vastaavan
mestarin tehtäviin tai jossain vaiheessa siirtyä yrittäjäksi”, Aki ennakoi ja korostaa, että tällä hetkellä
tietotaidon kartuttaminen on se ykkösasia.
Sirkka Saarinen

Lux Helsinki
toi valoa
vuoden
pimeimpään
ajankohtaan

Finlandia-talon Muuttuva maisema -teoksen teki valotaiteilija
Juha Rouhikoski. Kuva Sakari Viika
Olympiastadionin torni, suomalaisten urheilupyhättö ja koko Helsingin näkyvin maamerkki,
sai muuttuvan spektrin muodon valotaiteilija
Jukka Huitilan Variant Spectrum -teoksessa.
Kuva Sakari Viika

Uudenvuodenaattona 31.12. alkanut
ja 9. tammikuuta asti kestäneen
Lux Helsingin valoteokset muovasivat
tunnettuja kohteita ja kaupunkikuvaa
uudeksi Töölönlahden ympäristössä
ja Senaatintorilla.

M

aksuttomaan kaupunkitapahtumaan kuului
viisi näyttävää valoteosta, tulitaidetta ja valopaja. Lux Helsinki jatkoi aiempien vuosien tammikuun alun valotapahtumaa esittelemällä monipuolisesti valotaidetta, erityisesti energiaa säästäviä tekniikoita hyödyntäen. Tapahtuman sähkönkulutus, noin 8000 kWh, oli alle puolet sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Valaisimista 85 prosenttia oli ledvalaisimia, loput matalaenergisiä loisteputkia
sekä purkauslamppuja. Yksittäisiä ledejä oli noin
6000. -SS
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Pirkkolan uima- ja palloiluhallin julkisivusaneerauksessa

SÄILYTETTIIN ALKUPERÄINEN
BETONI-ILME
Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelema Pirkkolan liikuntapuisto Helsingissä
toteutettiin vaiheittain vuosina 1964–1974. Laajan liikuntapuiston luonne perustuu metsäiseen
ympäristöön rakennettujen kenttien ja kookkaiden, mutta ilmeeltään hyvin pelkistettyjen
rakennusmassojen väliseen jännitteeseen ja vuorovaikutukseen.

R

akennusten arkkitehtuurin teemoja ovat selkeä tilarakenne,
perusmuodoista lähtevät rakennusvolyymit sekä valittujen rakennusmateriaalien aitous ja voimakas materiaalintuntu. Luonnon moni-ilmeisyyden vastapainoksi rakennusten
pääasialliseksi julkisivumateriaaliksi
valittua puhdasta betonia on pääosin käytetty pinnoittamattomina
betonielementteinä. Sileiden elementtipintojen rinnalla rakennusten
sisätilojen ilmettä luovat myös lautamuottikuvioidut betonirakenteet.
Rakennukset ovat 90-luvulta
lähtien tulleet korjausikään. Alueelle
on samalla rakennettu myös uutta.
”Teimme Pirkkolan liikuntapuiston

ulkoalueiden yleissuunnitelman
90-luvulla yhdessä liikuntaviraston
kanssa ja samoihin aikoihin rakennettiin pukuhuonesiiven päälle liikuntavirastolle uusia toimistotiloja”,
arkkitehti Jukka Siren kertoo.

60-luvun betoniarkkitehtuuria
Siren Arkkitehdit Oy:n käsialaa on
myös vuosina 2010-2011 toteutettu
uimahallin ja palloiluhallin betonijulkisivujen korjaaminen. Kohteen rakennesuunnittelusta vastasi Konsultointi Kareg Oy:ssä tekniikan lisensiaatti Kari Avellan. Pääurakoitsija oli Rakennus Oy Antti J. Ahola.
”Vuonna 1967 valmistunutta uiEnnen julkisivukorjausta Pirkkolan
uimahalliosan
-betonielementtien
nurkat olivat
lohkeilleet ja betoni
oli paikoitellen
pintaosistaan
rapautunut.

Elementtien
nurkkien lohkeamat
ja paikoitellun
rapautunut betoni
olivat ennen
korjausta lähes
turvallisuusriski.

hrmy
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mahallia on peruskorjattu jo useamman vuoden. Julkisivu korjattiin viimeiseksi”, Jukka Siren kertoo.
Rakennus ei ole suojeltu, mutta
Kaupunginmuseo ja rakennusvalvontavirasto käsittelevät 60-luvun
betoniarkkitehtuuria edustavaa merkittävää rakennusta kuten suojeltua.
”Korjausvaihtoehtoja lähdettiin
luonnollisesti hakemaan alkuperäistä betoni-ilmettä kunnioittaen. Pinnoitusvaihtoehdot eivät tulleet kyseeseen, sillä pinnoitettuna julkisivu
olisi menettänyt olennaisen osan
betonisesta luonteestaan”, Jukka
Siren toteaa ja kertoo että julkisivussa haluttiin säilyttää sileävalupinta ja alkuperäinen saumajako.

Julkisivuelementit vaihdettiin uusiin sileävalettuihin elementteihin. Ne valettiin teräsmuottia vasten.

Siipiosassa ruiskubetonointi
Rakennuksen matalassa, yksikerroksisessa siipiosassa vanhat betonielementit pystyttiin säilyttämään.
Ne ruiskubetonoitiin. Noin 10-15
millisen ruiskubetonikerroksen pintastruktuuri käsiteltiin samanlaiseksi kuin alkuperäinen julkisivupinta.
Korkeassa uimahalliosassa elementtien nurkkien lohkeamat ja paikoitellen pintaosistaan rapautunut
betoni aiheuttivat kuitenkin turvallisuusriskin. Myös seinän lämpöeristysominaisuudet olivat kaukana nykyvaatimuksista.

Sileävaluelementteihin
oikea väri
Julkisivuelementit vaihdettiin kokonaan uusiin sileävalettuihin elementteihin. Ulkonäön kannalta ratkaisevaa oli oikean värin löytymi-

nen. Sirenin mukaan alkuperäisen
sävyn etsimiseen toi lisähaastetta
vanhan julkisivun patinoituminen.
Oikean sävyn löytymisessä auttoi
osaltaan mallielementtien vertaaminen 90-luvulla valmistuneen toimisto-osan laajennuksen betonipintoihin.
”Elementtien betonimassan harmaasävyn saavuttamiseksi siinä
käytettiin 50 % rapid- ja 50 % valkosementtiä. Pinnat valettiin teräsmuottia vasten. Betonin lujuusluokkavaatimuksena oli K45-1 ja rasitusluokkavaatimukset XC4, XF3”.
”Oikeat ratkaisut etsittiin arkkitehti- ja rakennesuunnittelijan sekä
elementtivalmistajan tiiviillä ja hyvällä yhteistyöllä”, molemmat suunnittelijat korostavat.
Julkisivuelementtejä tarvittiin reilut 200. Niiden valmistustoleranssi
oli erityisen vaativa, vain ±5 mm,
saumaväli on 20 mm. Elementit val-
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misti Betoniluoma Oy. Elementtien
ripustustapa on Suomessa uutta.
Avellan arvelee, että saksalaista
Halfen-järjestelmää on täällä käytetty vasta yhdessä pienehkössä
kohteessa.
”Elementtejä
asennettaessa
alemman elementin päälle tulee
myös ylemmän elementin paino,
joten mitoitus pitää tehdä kahden
elementin painolle. Kun elementtien
välissä oleva kiilakappale poistetaan, elementti jää kantamaan vain
itsensä. Asennus sujui hyvin. Muutamassa kohdassa, joissa rakenne
liittyy ilmastointikonehuoneen paikalleen jääneisiin elementteihin, ripustusratkaisu ja liittymädetaljit ratkaistiin erikseen”, Avellan kertoo.

Sadan vuoden käyttöikä
Uusien julkisivujen lämmöneristyskyky parani ratkaisevasti. Avellanin mu-
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Julkisivuelementteihin saatiin oikea, alkuperäinen harmaasävy käyttämällä puolet
rapid- ja puolet valkosementtiä.
kaan pitkien sivujen osalta 40-45 %,
lyhyemmillä hieman vähemmän.
Lämmöneristeen ja elementin sisäpinnan välissä on 30 mm ilmarako,
joten rakenne myös tuulettuu suunnitellusti.
Uuden julkisivun käyttöikäarvio
on yli sata vuotta; kiinnikkeet ovat
haponkestävää terästä, elementtien
raudoitus on ruostumatonta terästä
ja Betoniluoman betoni on korkealaatuista ylittäen vaatimukset.
Vanhat ikkunakehykset pystyttiin hyödyntämään korjauksessa.
Avellan kertoo, että lopulliset rakenneratkaisut voitiin päättää vasta rakenteita avattaessa. ”Se taas merkitsi kiirettä, mutta lopputulos onnistui myös ikkunoiden osalta hyvin.”
Teksti: Sirkka Saarinen
Kuvat: Betoniluoma Oy

hrmy

9

Betonilattian teko ei ole helppoa, mutta

ONGELMAT VÄLTETTÄVISSÄ
Yksi marraskuussa 2011 pidettyjen Betonipäivien pääaiheista oli betonilattiat. Tekninen päällikkö Aki Schadewitz Contesta Oy:stä johdatti kuulijat
lattianteon saloihin ”Betonilattian valmistuksen sudenkuopat” -otsikoidulla
esityksellä. Otsikko kuvaa osuvasti lattianteon vaikeutta. Vaikka uusia
ongelmatyyppejä ilmenee harvoin, samat vanhat ongelmat ja vauriotyypit
tuntuvat toistuvan. Yleisin vauriotyyppi on eri syistä johtuva betonin halkeilu.

V

aikka Aki Schadewitz esityksestä kävi ilmi, että betonilattioissa
on ongelmia, viesti oli kuitenkin
myönteinen. ”Ongelmat voidaan
välttää: betonin koostumukset kuntoon, rakentamisen aikataulut uuteen tarkasteluun, olosuhdehallinnan suunnittelu paremmaksi, varhaisesta jälkihoidosta käytäntö, teräskuitujen määrän mitoitusta tarkennettava, lattiantekijöiden koulututusta tehostettava”, hän summasi yhteenvetona esityksensä lopuksi.

Toki hyviä ja ongelmattomia betonilattioitakin osataan tehdä: yksi
niistä esiteltiin myös Betonipäivillä:
Inex Partners Oy:n operoiman ison
logistiikkakeskuksen sisä- ja ulkolattiat Sipoossa.

Kiire ja vaihtelevat olosuhteet
”Kiire on hyvän laadun tuottamisen
pahin este myös betonilattioissa”,
Schadewitz totesi. Liian tiukoista aikatauluista johtuen joudutaan lattioi-

ta tekemään usein erittäin epäedullisissa olosuhteissa. Aina ei ole edes
kattoa päällä, eikä seiniäkään. Lisäksi vastavaletulle laatalle kiirehtivät
muut urakoitsijat saksilavoineen jo
seuraavana päivänä.
Olosuhteet vaikuttavat Schadewitzin mukaan aina lattian tekemiseen. ”Työskentelytavat poikkeavat
eri vuodenaikoina suurien lämpötilaerojen takia. Kylmänä vuodenaikana
lämpötilaerojen aiheuttamat ongelmat ovat suuri haaste. Hallissa ilman
ja valualustan lämpötila on usein
matala ja betonimassa lämmitettyä.
Lämpimän massan pinnasta haihtuu
vettä erittäin herkästi, jos haihtumista ei estetä.”
Kesähelteellä kiviaineksen ja
massan lämpötilat saattavat puolestaan nousta merkittävästi. Sementin
reaktiot kiihtyvät ja plastisen kutistumisen vaara on suuri, jos pintaa ei

Logistiikkakeskuksessa lattian suoruus on hyllyjärjestelmän kanalta tärkein kriteeri. Trukkiliikenteen kannalta korostuvat kulutuskestävyys
ja saumattomuus.
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ole suojattu haihtumiselta.
Kylmänä kautena massan ja valutilan ilman suuri lämpötilaero edistää veden haihtumista laatan pinnalta. Ilmavirtaukset aiheuttavat plastisessa vaiheessa erityisen voimakasta haihtumista ja halkeilua kaikissa
olosuhteissa
”Plastisessa vaiheessa syntyneet
halkeamat kasvavat ja etenevät
usein kovettuneessakin betonissa.
Plastisen halkeilun syntyminen voidaan estää varhaisella jälkihoidolla,
joka on aloitettava jo oikovedon aikana. Tätä lisätyövaiheena pidettyä
tehtävää on vierastettu, mutta nyt
sen tarve on alettu tunnistaa”, Schadewitz huomautti.

Maanvaraiset betonilaatat
Betonilattioiden ruutukoko on suurentunut merkittävästi, sen myötä
kutistumishalkeilun ja käyristymisen
riski on myös kasvanut. Työ- ja liikuntasaumojen suunnitteluun ja toteuttamiseen onkin suhtauduttava
entistä tarkemmin.
”Laatan irrotus muista kiinteistä
rakenteista on tehtävä huolellisesti.
Valitettavan usein siinä on halkeiluun
johtavia puutteita.”
Raudoitusverkko on Schadewitzin mukaan usein liian kaukana lattian yläpinnasta: ”Etäisyys vaikuttaa
merkittävästi pinnan halkeiluun ja
halkeamaleveyteen. Halkeamaleveys näkyvässä pinnassa on sitä pienempi, mitä ylempänä verkko sijaitsee. Pelkän keskeisen verkon käyttö
lisää raudoituksen sijainnin poikkeamariskiä.”
Teräskuitujen määrä on puolestaan usein alakantissa, jolloin kuidut
eivät toimi toivotulla tavalla. Schadewitzin mukaan alle 30 kg/m3 kuitumäärät ovat kyseenalaisen vähäisiä.
Myös annostelutarkkuudesta on
huolehdittava, jottei kuitujen määrä
vaihtele eri osissa lattiaa.

Betonin koostumus
”Myös lattiabetonin koostumuksen
on oltava kaikessa suhteessa kohdallaan. Pumpattavuus ja helppo levitettävyys eivät saa olla ainoat kriteerit”, Schadewitz korosti.
Käytettävän kiviaineksen maksimiraekoko on aikaa myöten pienen-
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tynyt merkittävästi. Betonin koostumus onkin varsin usein riskialtis kutistumishalkeilulle.
Myös betonin lujuudella on merkitystä: tarpeettoman korkeita lujuusluokkia on vältettävä. Schadewitz kertoi, että työn nopeuttamiseksi tilataan joskus suunniteltua korkeampaa lujuusluokkaa: ”Sementin sitoutumisen alkaminen ei kuitenkaan
sen ansiosta nopeudu.”
Korkea lujuus ei lattiassa usein
olekaan tärkein tavoite. Pinnan kovuutta ja kulutuskestävyyttä voidaan
parantaa myös kuivasirotteella.
Betonin kutistuvan osan, pastan
määrän on oltava mahdollisimman
pieni. Betonilattiaohjeessa by 45
suositellaan pastan maksimimääräksi 320 l/m3. Yleinen käsitys pastan
maksimimäärästä on 350 l/m3 . Vauriotapauksissa määrä on usein ollut
350 - 400 l/m3, kyseenalainen ennätys on viimeaikaisissa vauriotutkimuksissa ollut 420 l/m3.
”Lattiabetonin vesi-sementtisuhteet ovat viime vuosina kasvaneet
riskirajoille ja ylikin. Kun ennen pärjättiin v/s-suhteella 0,50 - 0,60 vesimäärällä 150 – 180 l/m3, nykyisin ne
ovat usein luokkaa 0,65 - 0,70 ja
veden määrä jopa reilusti yli 200 l/
m3. Väite, että muuten vesi ei riitä
mm. kuivasirotteen kastelemiseen,
on virheellinen”, Schadewitz totesi.
Suuren vesimäärän lisäksi käytetään
vielä notkistinta.

Liian notkea massa
Notkeiden massojen tiivistäminen jää
usein puutteelliseksi, ylimääräinen ilma kasvattaa pastan tilavuutta ja kutistumaa. Koska notkeat massat ovat
helppoja levittää, työmaalla niistä pidetään. Ne ovat kuitenkin erottumisherkkiä: isot kivet vajoavat laatan
alaosaan ja laatasta tulee epähomogeeninen. Yläosan hienoaineksen rikastumisesta aiheutuu puolestaan
kutistumaeroja ja halkeilua.
”Kiviaineksen määrän on oltava
mahdollisimman suuri ja rakeisuuskäyrät pistettävä kohdalleen. Kiviaineksen maksimiraekoon on oltava
mielellään välillä 16 - 32 mm”, Schadewitz linjasi.
Massan siirtoa pumppaamalla pidetään hänen mukaansa liian usein
ainoana oikeana siirtotapana. ”Se
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Sipoon logistiikkakeskuksessa maanvarainen lattia on kuitubetonia. Se valettiin
vaipan ollessa suljettuna. Näin estettiin
ilmavirran, siis tuulen aiheuttama plastiset
kutistumat betonin lujuudenkehityksen
alkuvaiheessa.
johtaa usein liian notkeisiin massoihin, joissa saattaa olla samanaikaisesti paljon vettä ja notkistava lisäaine. Kutistuminen ei pienene notkistimella, jos vettä ei samalla vähennetä. Ylinotkeita massoja on vältettävä
erottumisvaaran ja suuren kutistumisen vuoksi.”

Sirotepintaiset lattiat
Sirotepintaisen lattian ongelmana voi
olla sirotteen tartunnan häiriöt tai
pöliseminen. Jos sirote levitetään
kuivuneelle alustalle, jota ei ole varhaisjälkihoidettu, joudutaan alusta tai
sirote joskus kostuttamaan sumuttamalla. Tämä saattaa johtaa tartunta
tai pölyämisongelmiin.
Pintaosan irtoaminen tapahtuu
yleensä 5-10 mm alustabetonin
puolelta koneellisen hierron vaikutuksesta ”lauttaantumalla” ei niinkään sirotteen ja alustan rajapinnasta.
Kylmissä olosuhteissa laatan
pohjaosan sitoutuminen hidastuu.
Suojaamaton alustan pintaosa puolestaan kuivuu lämmityksen tai ilmavirtauksen vaikutuksesta nopeammin kuin vettä nousee tilalle alempaa
laatasta. Sirote ja alustan pinta irtoavat lauttana hierrettäessä. Irtoavan
kerroksen alle muodostuvaan saumaan nousee joskus hiertoliikkeen
vaikutuksesta vettä.
Sirkka Saarinen

RKL-viesti
Liittohallitus valitsi II ja III puheenjohtajan
RKL:n uusi liittohallitus valitsi keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan 14.1.2012 RKL:n II puheenjohtajaksi Ari Aution
Helsingistä ja III puheenjohtajaksi Jarmo Nikkarikosken Oulusta. Autio toimii jäsenvaliokunnan puheenjohtajana ja Nikkarikoski ammattiasiainvaliokunnan puheenjohtajana. Talous- ja
hallintovaliokunnan puheenjohtajana on liiton puheenjohtaja
Martti Kenkkilä.
Hallituksen valiokunnat 2012
Varsinainen (varajäsen), Piiri
Ammattiasiainvaliokunta
Ari Autio (pj) (Kai Juurtela), Helsinki
Kimmo Kaikkonen (Eero Lappalainen), Kuopio
Hannu Kervinen, (Kari Pyykkö) Kymi
Joni Kurka (Marja Aaltonen), Häme
Erkki Pykäläinen (Teuvo Tervo), Pohjois-Karjala
Markku Ylimäki(Marit Laurinkoski), Uusimaa
Joni Jääskeläinen (siht.) (Hannu Ahokanto), RKL toimisto
Jäsenvaliokunta
Jarmo Nikkarikoski (pj) (Eino Virsu), Oulu
Tapani Heiskanen (Arto Koponen), Mikkeli
Timo Hirsimäki (Raimo Vessonen), Vaasa
Ville Keski-Mattinen (Risto Salmio), Keski-Suomi
Sauli Lahdenperä (Raimo Arponen), Lappi
Antti Lehtinen (Heikki Ilmonen), Häme
Hannu Ahokanto (siht.) (Joni Jääskeläinen), RKL toimisto
Talous- ja hallintovaliokunta
Martti Kenkkilä (pj) RKL
Tom Forsblom (Mikael Åhl), ruotsinkieliset
Olavi Huuskonen (Ossi Ontto), valtio
Marko Cavén (Timo Nurmi), Turku Pori
Juhani Kukkakorpi (Erkki Salomäki), Turku-Pori
Jari Raukko (Esa Säntti), Helsinki
Raimo Widell (Vuokko Uusikangas), Kunnat
Ahti Junttila (siht.) (Hannu Ahokanto), RKL:n toimisto
RKL:n toimikunnat 2012
Jäsen (Varajäsen), Piiri, Kausi
Huomionosoitustoimikunta (piirien nimeämät jäsenet)
Mikko Ojala (Eino Menlös), Helsinki, 2011 - 2012
Kauko Sivonen (Esko Laitala), Oulu, 2011 - 2012
Teuvo Tervo (Jorma Mäkeläinen), P-Karjala, 2011 - 2012
Pekka Hulkkonen (Jouni Leivo), Häme, 2012 - 2013
Risto Salmio (Markku Niemiaho), K-Suomi, 2012 - 2013
Taisto Huuhtanen(Reino Ranta), K mi, 2012 - 2013
Hannu Ahokanto (sihteeri), RKL:n toimisto
Urheilutoimikunta (piirien nimeämät jäsenet)
Raimo Hartonen (Leif Wilenius), He sinki, 2011 - 2012
Kari Kentala (Väinö Pitkälä), Oulu, 2011 - 2012
Pentti Puumalainen (Jyrki Pennanen), Kuopio, 2011 - 2012
Tapio Pitkänen (Markku Rikkola), Kymi, 2012 - 2013
Timo Matomaa (Peter Broman), Ruotsinkiel., 2012 - 2013
Pekka Ruuskanen (Olli Leskinen), Uusimaa, 2012 – 2013
Joni Jääskeläinen (sihteeri), RKL:n toimisto
Koulutustoimikunta
Eero Reijonen (pj), Liperi
Matti Antikainen, Kuopio
Pekka Hulkkonen, Tampere
Jarmo Nikkarikoski, Oulu
Tapani Heiskanen, Mikkeli
Ahti Junttila (siht.), RKL:n toimisto
Tommi Savolainen, RKL:n toimisto

Kulttuuri - Ja Perinnetoimikunta (KUPE)
Ari Angervuori (pj), Helsinki
Osmo O Hoikka (siht.), Turku-Pori
Raimo Järvelä, Helsinki
Pekka Rintaniemi, Vaasa
Arvo Ruotsi, Espoo
Jorma Saros, Tampere Häme
NN, Jäsenvaliokunta
Hannu Ahokanto, RKL:n toimisto
Senioritoimikunta (RKL-Seniorit)
Mikko Ojala (pj), Helsinki
Unto Pitkänen (varapj), Turku
Jaakko Koskinen (siht.), Tampere
Raimo Lallo, Lappeenranta
Esko Mäkinen, Jyväskylä
Esko Simonsson, Espoo
Torolf Törnblom, Kauniainen
NN, Jäsenvaliokunta
Ahti Junttila, RKL:n toimisto
Varajäsenet
Väinö Pitkälä, Oulu
Risto Borgman, Kuopio
Erkki Tuorila, Seinäjoki
Tommi Rautjärvi oli paras jäsenhankintakilpailussa
RKL:n jäsenhankintakilpailun 1.1. - 31.12.2011 voitti Tommi
Rautjärvi Jyväskylästä hankkimalla yhdistykselleen viisi uutta
jäsentä. Toiseksi tuli Esko Laitala Ylivieskasta neljällä uudella
jäsenellä ja kolmanneksi Ari Autio Helsingistä kolmella uudella
jäsenellä. Kilpailu tuotti kaikkiaan 62 uutta jäsentä.
Kilpailusääntöjen mukaan kaikkien vähintään kolme uutta jäsentä hankkineiden kesken arvottiin pääpalkintona viikonloppumatka kahdelle johonkin Euroopan kaupunkiin. Pääpalkinnon voitti Tommi Rautjärvi, onnittelemme! Kaikki muut jäseniä
hankkineet saavat jonkin henkilökohtaisen palkinnon.
Hae RKL:n matkastipendiä Barcelonaan
RKL jakaa jäsenille syksyn 2012 ryhmäopintomatkalle Barcelonaan Espanjaan 10 stipendiä á 1000 euroa. Liiton jäsenyhdistyksen puoltama kirjallinen hakemus tulee toimittaa RKL:n
toimistoon Hannu Ahokannolle 15.4. mennessä. Huomionosoitustoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee niistä esitykset
hallitukselle.
Ilmoittautuminen ryhmäopintomatkalle joko s-postilla hannu.
ahokanto@rkl.fi tai soittamalla, puh. 09 8770 6514. Tälle viiden
päivän matkalle otetaan stipendiaattien lisäksi noin 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenillä on etuoikeus seuralaisiin nähden. Matka tehdään syyskuun jälkipuolella.
Merkittävä kulttuuriteko -huomionosoitus
RKL:n liittohallitus on päättänyt uudesta huomionosoituksesta,
jolla voidaan palkita pitkäaikaisia kuvataiteita, musiikkia, laulua
tai muuta kulttuuria harrastavia ja edistäviä jäseniä tai ryhmiä.
Huomionosoitusta ei jaeta joka vuosi, vaan silloin kun se katsotaan aiheelliseksi jakaa. Merkittävä kulttuuriteko -huomionosoitus myönnetään harkitusti, tehdyn kulttuurityön tai -tekojen jälkeen.
RKL:n jäsenyhdistykset voivat tehdä vapaamuotoisia ehdotuksia henkilöstä tai ryhmästä, joille huomionosoitus tulisi myöntää. RKL:n huomionosoitustoimikunta käsittelee ehdotukset ja
laatii niistä esitykset liittohallitukselle, joka tekee päätökset palkintostipendeistä. Ehdotusten tulee olla RKL:n toimistossa
Hannu Ahokannolla viimeistään 15.4.
RKL:n logolla varustettu Time-taskukalenteri 2012
Tilaa liiton toimistosta hintaan 15 € + postituskulut. Mustat irtokannet, mitat 95 x 163 mm. Tilaukset: eeva.stjerna@rkl.fi tai
p. 09 9880 6511 tai joni.jaaskelainen@rkl.fi, p. 09 87706513
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PALVELUTALOASUNTO HAETTAVANA
LEPPÄSUON PALVELUTALOSSA
Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 44
m2:n suuruisen kaksion asunnon tarpeessa olevalle Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK:n yli 60-vuotiaalle jäsenelle, ensisijaisesti
henkilölle, joka mahdollisesti tarvitsee ulkopuolista apua, mutta selviää ilman laitoshoitoa.
Palvelutalo sijaitsee erinomaisella paikalla Helsingin ydinkeskustan tuntumassa, osoitteessa Leppäsuonkatu 4 ja ko. asunto sijaitsee neljännessä
kerroksessa. Asunnon vuokra on 16 €/m2/kk, siis
yhteensä 704 €/kk, lisäksi vesimaksu 19 €/hlö/kk
sekä turvapuhelin 25 €/kk. Palvelutaloyhdistys
huolehtii turvapalvelusta ja sen kanssa voi halutessaan tehdä ns. palvelupaketin tarpeen mukaan
omalla kustannuksellaan. Vuokralaisella tulee olla
voimassa oleva kotivakuutus, lisäksi peritään yhden kuukauden vuokravakuus.
Palvelutalon on rakennuttanut vuonna 2001 Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, joka ylläpitää kiinteistössä kahta ryhmäkotia, päivätoimintakeskusta, juhla- ja kokoussalin, toimintaterapiatilat, sekä
ravintolan, jossa on tarjolla kotiruokaa.
Palvelutaloyhdistyksen tilojen (2 007,5 m2) lisäksi
yhtiössä on 44 kpl asuinhuoneistoja.
Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon 29.02.2012 mennessä, osoitteeseen:
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A 2. krs
00100 HELSINKI

Hakemuksessa tulee käydä ilmi hakijan henkilö- ja
osoitetiedot, mahdolliset muut mukana muuttajat,
arvio hakijan asunnon tarpeesta.
Huoneisto on muuttovalmis välittömästi.
Lisätietoja saa säätiön toimistosta
09-6120870/Kaisa Aho

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää

Viini ja juusto

-illan 5.3.2012

Viini ja juusto -illassa tutustutaan erilaisiin viineihin ja juustoihin asiantuntijoiden opastamana.
Sitovat Ilmoittautumiset viimeistään 1.3.2012 Kirsille toimistoon p. 646 343 tai sähköpostilla
kirsi.takkinen@hrmy.fi. Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Kirsille.
Opastuksen ja tilan vuoksi osallistujamäärä on rajattu 20 henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan. Tavataan maanantaina 5.3. klo 16.30 yhdistyksen toimistolla. Viini ja juusto -illan
omavastuuosuus on 5 euroa, joka maksetaan KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003 66.
Tilaisuus on vain HRMY:n jäsenille tarkoitettu.
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Rakennusmestariveteraaneille

OPASTETTU TUTUSTUMINEN TEKNIIKAN MUSEOON
11.4.2012 klo 13.00, Viikintie 1
Katso menneisyyteen, näe tulevaisuuteen!
Tekniikan museo sijaitsee Vantaanjoen haarojen
keskellä Kuninkaankartanon saarella Helsingin
vanhan vesilaitoksen tiloissa. Voimalamuseo on
joen läntisen sivuhaaran penkassa. Voimala tuottaa
sähköä noin 800 talouteen.
Tekniikan museon ja Voimalamuseon
rakennuksista osa on säilynyt lähes autenttisina
teollisuusperintöinä.
Tekniikan museo on teknisen alan valtakunnallinen
yleismuseo. Museon tehtävänä on tallentaa, tutkia
ja esitellä toimintaa alan ja teollisen tuotannon
kehittymistä maassamme.
Tapaaminen Viikintie 1, Vanhakaupunki-pysäkki
klo 13.00, museon portin lähellä.
Opastettu kierros Tekniikan museossa
klo 13.30 – 14.30
Rautatientorilta bussit no 68 laiturista 6 ja
not 71-71V laiturista 7 sekä
Hakaniemestä bussi no 74 Vanhakaupunki-pysäkille.
Parkkipaikkoja omilla autoilla liikkuville pieni määrä
Tekniikan museon portin lähellä ja Punatiilihallin
molemmin puolin (rakennus 2).

1) Tekniikan museo: Vedensuodatushalli
2) Tekniikan museo: Punatillihalli
3) Tekniikan museo: Pyöreä halli (lipunmyynti)
4) Tekniikan museo: Voimalamuseo
5) Meri-info
6) Ravintola Koskenranta

Ilmoittautumiset viimeistään 26.3.2012 mennessä
Kirsille toimistoon p 09-646 343. Lisätietoja Pentiltä p. 0400-933 003 tai Reinolta 040-507 3484.
KAHVITARJOILU MUSEOKIERROKSEN JÄLKEEN NOIN KLO 14.40 – 15.00.
Tervetuloa!
Rakennusmestariveteraanien hallitus

HAMINA TATTOO 2012
Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää retken Hamina TATTOO
2012 tapahtumaan 29.7.2012 klo 19 avajaiskonserttiin bastionissa.
Sitovat ennakkoilmoittautumiset viimeistään
2.5.2011 Kirsille toimistoon p. 646 343 tai sähköpostilla kirsi.takkinen@hrmy.fi, Muista jättää
puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä
Kirsille. Osallistujamäärä on rajattu 30 henkeen

eli sen verran olemme varanneet pääsylippuja.
Hamina TATTOO -käynti on maksuton HRMY:n
jäsenille, puolison lipun hinta on 25 euroa.
Retki tehdään kerhon tilaamalla yhteiskuljetuksella bussilla. Puolison lipun hinta on
maksettava 2.5.2012 mennessä KUPEn tilille
FI08 1010 3006 1003 66. Ilmoitamme retken
tarkemman aikataulun ja bussikuljetuksen lähtöpaikan myöhemmin keväällä jäsenlehdessä.
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YHDISTYS tiedottaa
HALLITUKSEN JÄSENET
VUONNA 2012

Uudet jäsenet
Antti Jussi Ala-Luoma, Ari Valtteri Alho, Joni
Kristian Johannes Engström, Aki Johannes
Haapakoski, Samu Tahvo Harmainen, Niilo
Anton Hämäläinen, Hannu Heikki Häyrinen,
Jari Juhani Jussila, Rami Tapani Järvinen,
Juuso Jaakko Anttoni Jäväjä, Janne Kristian
Kajander, Okko Henrik Kankkunen, Tuomo
Ilmari Lahikainen, Petri Juhani Laine, Silja
Leena Laine, Niko Matias Malila, Jonne Ilmari Melleri, Ari Marko Tapio Mohell, Tuomas Juhani Nousiainen, Janne Ilmari Paaso,
Ville-Eemeli Palmu, Timo Andreas Parviainen, Tommi Sakari Peuhkuri, Joni Juhani
Ruuth, Vesa Samuli Saira, Teemu Johannes
Tervo, Janne Albert Tokola, Antti Juhani Vähäniemi ja Heikki Tuomas Väisänen

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
Olli Heire, 0400-894 811
olli.heire@gmail.com
Kalevi Hiltunen, 040-8261 008
kalevi.hiltunen@yit.fi

Tervetuloa!

Kari Mikonsaari, 050-3673 110
kari.mikonsaari@ncc.fi
Jukka Multanen, 050-4013 682/t.,
040-7358 266/k.
jukka.antero.multanen@welho.com

Hallituksen toimikuntien
henkilöjako vuonna 2012

Timo Rissanen, 050-593 6671
rissanentimo@hotmail.com

Puheenjohtaja Ari Autio
1. varapuheenjohtaja Jari Raukko
2. varapuheenjohtaja Timo Saarikko

Martti Saarinen, 050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi
Esa Säntti, 050-3900 925
esa.santti@yit.fi

Taloustoimikunta
Ari Autio pj., Olli Heire ja Jari Tiimonen

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

Jäsen- ja huomionosoitustoimikunta
Jari Raukko pj., Jukka Multanen, Martti
Saarinen ja Hannu Vehviläinen

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

Ammatti- ja koulutustoimikunta
Jari Raukko pj., Kari Mikonsaari ja Esa
Säntti
Tiedotus- ja ohjelmatoimikunta
Timo Saarikko pj. Kalevi Hiltunen ja Timo
Rissanen

Kallioniemen isännistö 2012
Kai Juurtela pj. Jouni Hiltunen,
Kari Mikonsaari, Hannu Marttila ja
Timo Rissanen.

Projektit ja työryhmät
Timo Saarikko pj.

Nestori-majan isännistö 2012
Olavi Järvi
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YHDISTYS tiedottaa

URHEILUA

Veteraanikerho tiedottaa:
27. 2.
		
26. 3.
		
		
		
		
11.4
		
		
19-22.4
		
		
21. 5.
		

Ulkoilupäivä ja kuukausi-		
tapaaminen Paloheinässä, klo13
Helsingin Pelastuslaitoksen 		
turvallisuuspäällikkö
Katariina Janhusen esitelmä 		
”Asumisen paloturvallisuus”
toimistolla, klo 13
Tutustuminen Vanhankaupungin
Tekniikan museoon, klo 13
Osoite Viikintie 1
Virkistysmatka Viroon
Viimsin kylpylään.
HUOM! Ajankohta muuttunut.
Sauna- uinti- ja grillausiltapäivä
Kallioniemessä alkaen klo 13.

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry

KEILAMESTARUUSKILPAILUT 2012

Rakennusmestarien
Rouvat

Kilpaillaan Talissa Remonttikisan
yhteydessä 19.3.-15.4.2012
Amerikkalainen pelitapa 6 sarjaa

”Viime vuonna syntyneet”
toivottavat kaikki muutkin Rouvat
illanviettoon omalle kerholle
(Rakennusmestarien talo)
torstaina 9.2. klo 18.00.

Kilpailumaksu 35 €, juniorit 21 €
Henkilökohtaiset mestaruudet:
A–mestaruus (luokat M ja A)
B–mestaruus (luokka B)
C–mestaruus (luokat C ja D)

Muistelemme menneitä.
Joten löytyisikö sinulta mukaasi
valokuva ajalta, jolloin liityit Rouviin.

Veteraanimestaruus
Vain ikätasoitus1 piste / sarja / vuosi,
alkaen 61-vuotiaista
- ilmoitettava ennen kilpailua kilpaileeko
veteraanimestaruudesta (ikä).

Tervetuloa!
Helsingin rakennusmestariveneilijöiden
HRV ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

Palkinnot:
kulta-, hopea- ja pronssimitalit.

lauantaina 3.3.2012 klo 15.00
Kallioniemessä,
osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki

Ilmoittautuminen:
Talin keilahalli
puh. 09 - 2514 4430

Käsitellään sääntömääräiset
kevätkokousasiat.
Jäsenet, tulkaa joukolla päättämään
yhteisistä asioista.
Tervetuloa!
Hallitus
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Mailapelijaos/Tennis
tiedottaa
Oletko kiinnostunut tenniksestä? Haluatko
tenniksen perusopetusta tai valmennusta?
Ota yhteys harjoitusten vetäjiin.
Yhteystiedot:
Martti Rissanen 050-5269 725,
martti.rissanen@evl.fi
Eino Menlös 045-6781 933,
eino.menlos@luukku.com
Mika Menlös 044-5717 100,
mika.menlos@gmail.com
Tervetuloa tenniksen pariin!

SUKELLUS harrastukseksi
SUKELLUS harrastukseksi

Helsingin Rakennusmestarit ja
insinöörit AMK:n sukellusjaos
Helsingin Rakennusmestarit ja insinöörit AMK:n sukellusja
järjestää
kurssin Sukellus-Areenassa 25.11.2011 klo 18:00. Kurssi
Intro-kurssin
sukelluksensukelluksen
teoriaa ja sen
jälkeen pääset kokeilemaan su
Sukellus-Areenassa 10.2.2012 klo 18:00.
Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaassa. Kurssi ke
Kurssilla
käydään ensin läpi sukelluksen teoriaa
suorituksesta
saa todistuksen.
ja sen jälkeen pääset kokeilemaan sukeltamista
laitteilla Veikkolassa Pohjoismaiden syvimmäsJos sukelluksesta
kiinnostuneita
löytyy
riittävä
määrä,
sä, 8 metrin
altaassa. Kurssi
kestää
n. 4 tuntia
jonka kustannuksiin
sukellusjaos
ja kurssin suorituksesta
saaosallistuu.
todistuksen.

järj

Jos sukelluksesta kiinnostuneita löytyy riittävä

Veikkolan allas
sijaitsee
osoitteessa
Turuntie 690
määrä,
järjestetään
keväällä sukelluskurssi,
jon- A, 0288
ka
kustannuksiin
sukellusjaos
osallistuu.
Rakennusmestariklubitultaessa
Ry risteyksessä on tien oikealla puolella kyltti Suke
Veikkolan allas sijaitsee osoitteessa Turuntie 690

Perinteinen mustakasi kinkkubiljardi
kisa pelattiin lauantaina 10.12.2011
Rakennusmestariklubin pelitilassa.

Kurssin hinta
50 €,
josta sukellusjaos
A, on
02880
Veikkola.
Helsingistä päinmaksaa
tultaessapuolet.

Kisan tulokset:
1. Esa Annala
2. Heikki Lehmusmies
3. Hannu Marttila

markku.siikanen@pp2.inet.fi
Kurssin hinta on 50 €, josta sukellusjaos maksaa

risteyksessä on tien oikealla puolella kyltti SuTiedustelut kellusareena.
ja ilmoittautumiset Markku Siikanen 050
puolet.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Markku Siikanen
050 461 6692 tai
markku.siikanen@pp2.inet.fi

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

hrmy
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461 6

KILPAILUKUTSU

Rakennusmestarien
Kuntoliitto

RKL.n hiihtomestaruuskilpailut 2012
Mäntsälän Hirvihaaran hiihtokeskus, Mäntsälä
3.-4.3.2012

Rakennusmestarien Kuntoliitto ry on 39 vuotta sitten perustettu yhdistys, jonka tarkoitus on säännöissä paremmin esitetty, jäsenten fyysisen ja henkisen kunnon kohottaminen ja ylläpitäminen retkeillen, liikkuen ja kuntoillen.

Lauantai 3.3 klo 13 00
Sprinttihiihto vapaalla hiihtotavalla,
matka kaikilla noin 1 km
Miesten sarjat: M, M35, M40, M45, M50, M55,
M60, M65, M70, M75, M80
Naisten sarjat: N, N40, N50, mestareiden rouvat
Henkilökohtaiset lajit vapaalla
hiihtotavalla klo 15 00
5 km sarjat: M, M35, M40, M45, M50, M55
3 km sarjat: M60, M65, M70, M75, M80
3 km sarjat: N, N40, N50, mestarien rouvat

Kuntoliitto omistaa Puolangan Konkaalla, vuokratontilla, entisen tukkikämpän sekä erillisen hirsisaunan, jotka ovat jäsenten käytettävissä nimellistä vuokraa vastaan. Kämppään mahtuu suurempikin joukko kerrallaan vaikka yhdistysjäsenille järjestää kevät ja syysretkiä. Paikka sijaitsee valtakunnallisen kelkkareitin varrella, toimien myös kelkkailevien jäsenten etappipaikkana.

Sunnuntai 4.3 klo 11 00
Viestit vapaalla hiihtotavalla 3x3 km
A-sarja, ei ikärajoituksia. B-sarja yhteisikä 130
vuotta. C-sarja yhteisikä 160 vuotta. D-sarja,
yhteisikä 190 vuotta
Palkintojen jako. Palkinnot jaetaan
kilpailupäivänä välittömästi kilpailujen jälkeen.
Ilmoittautumiset: Viimeistään 22.2.2012
mennessä s-postilla rharton1@welho.com
tai os. Raimo Hartonen Naapuripellontie 8A4,
00410 Helsinki.
Ilmoittautuessa mainittava mille matkoille
osallistuu. Tiedustelut Raimo Hartonen
puh. 044 -2244521
Osallistumismaksut:
Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
ry:n tilille F140 2044 1800 0647 11 maksettava
viimeistään 28.2.2012 mennessä.
Osallistumismaksut 10 €/matka.
Jälki-ilmoittautuminen 20 €/matka.
Viestimatkat 20€/joukkue.
Opastus kilpailupaikalle Mäntsälä - Hyvinkää
tieltä 4 km Lahti-Helsinki moottoritieltä
Hyvinkäälle päin.
Latukartta ja opastus kilpailupaikalle myös
Mäntsälän urheilijoiden kotisivuilta.
Kilpailutoimisto: Hirvihaaran Hiihtokeskuksessa
la klo 11 00 -17 00 ja su klo 9 00 -12 00

Kämpässä on kaasuliesi ja valot sekä uunilämmitys sekä kohtuullinen muukin varustus. Kämppä
on erinomainen tukikohta luonnossa liikkuville jäsenille. Ympärillä olevat valtion maat sopivat samoiluun, sienien ja marjojen ystäville kuin myös
metsästäjille ja kalastajille. Läheisestä Kongasjärvestä on vuokrattu valtion maat kalamiesten käyttöön. Järven rannassa on venevaja, josta löytyy
vene kalamiehille tai muuten vain leppoisaan souteluun. Kongasjärvi ei ole mikä tahansa rutakko,
siellä odottavat ottajia punalihaiset kalat kuin siika
sekä, viimevuosina istutettu, kuha. Harvinainen ei
ole myöskään muikku.
Riistamiehet voivat varata Laatumaalta lintu- ja
pienriistaluvat, joita myönnetään kiintiöiden mukaisesti. Alueesta on saatavana karttoja 1:50000 3441
Jaalanka tai 1:20000 3441 lehdet 04,05,07 ja 08.
Rakennusmestari/rakennusinsinööri, halutessasi liittyä Kuntoliiton jäseneksi, ilmoita yhteystietosi nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite
jäsenkortiston hoitajalle Pekka Hakalinille.
Jäsenasioissa palvelee sihteeri Esa Säntti,
Karnaistentie 105, 08350 LOHJA.
puhelin 050-390 0925, esa.santti (at) yit.fi.

MYÖS RIAn JÄSENET SEKÄ
OPPILASJÄSENET TERVETULOA
Helsingin rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry
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NESTORI -maja

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

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

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi loma-huoneisto 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 talvikaudella 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 kohteista.
Varausmaksut 2012:

- viikot 1–7: 350 €/viikko
- viikot 8–10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
- viikot 11–14: 350 €/viikko
- viikko 15 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
- viikot 16-48: 200 €/viikko
- viikot 49-51 (Itsenäisyyspäivä – joulunalusviikko): 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

LIIKUNTASETELI ja/tai LIIKUNTA-KULTTUURISETELI
Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu. 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 €.
Liikunta-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 ryhmäliikuntapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.
Liikunta- ja kulttuurisetelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53
A, 3. krs. 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 seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!
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tapahtumakalenteri 2012
Helmikuu
1.2. Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut,
vapaa hiihtotapa, Paloheinä klo 18.00
9.2. Rakennusmestarien Rouvat,
illanvietto omalla kerholla klo 18.00
10.2. Sukellus Intro-kurssi, Sukellus-Areena,
Veikkola klo 18.00
13.2. Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo klo 18.30
27.2. Veteraanikerho,
ulkoilupäivä Paloheinässä, klo 13
Maaliskuu
3.3. Helsingin Rakennusmestariveneilijöiden
kevätkokous, Kallioniemi klo 15.00
3.–4.3. RKL:n hiihtomestaruuskilpailut
Mäntsälän Hirvihaarassa,
järjestäjänä Helsingin yhdistys
5.3. Viini ja juusto -ilta, KUPE,
yhdistyksen toimisto klo 16.30
12.3. Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo
19.3.–15.4. Yhdistyksen keilamestaruuskilpailut, Tali
26.3. Veteraanikerho, kuukausitapaaminen, klo 13
Huhtikuu
11.4. Veteraanikerho,
tutustuminen Tekniikan museoon klo 13.00
16.4. Yhdistyksen kevätkokous,
Rakennusmestarien talo
16.4. Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo
19.–22.4. Veteraanikerho,
virkistysmatka Viimsin kylpylään Viroon
Toukokuu
14.5. Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo
21.5. Veteraanikerho,
kuukausitapaaminen Kallioniemessä, klo 13
Heinäkuu
29.7. KUPE järjestää retken Hamina TATTOO
-tapahtumaan

YHDYSHENKILÖT 2012
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040 5318063
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 044-224 4521
KALLIONIEMI
Kai Juurtela 09-7745 2146, 041-510 7714
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
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

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

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

