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Helmikuun MESTARI-ILTA
maanantaina 11.2.2013 klo 18.30 

Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Illan ohjelmassa kaksi tietoiskua:
KasoGuard turvaovet

Ari Moilanen Kaso Oy:ltä esittelee testatun (EN 1627 normin mukaan) KasoGuard -turvaoven. 
Esityksessä annetaan lisätietoja oven rakenteesta, käyttökohteista, 

oven soveltuvuudesta KATAKRI-määräyksiin, lukitus- ja heloitusvaihtoehdoista. 
Lisäksi lyhyt yhteenveto ovien testaamisesta sekä asennuksesta.

Kopio Niinin uusilla tuotteilla parempaa kiinteistöomaisuuden hallintaa
Tuotepäällikkö Anna-Riitta Kallinen esittelee uuden NIINI FM tuotteen kiinteistöomaisuuden hallinta 

osion, jonka avulla voidaan kiinteistön tietosisältöä tallentaa ja hallita elinkaaren eri vaiheissa. 
Lisäksi lyhyt esittely mahdollisuuksista vanhojen rakennuspiirustusten muuttamisesta 

sähköiseen muotoon ja mittatietojen keräämisestä palveluna.

Uintimestaruuskilpailujen palkintojenjako ● Yhdistys- ja liittokuulumiset  
● Jäsenten vapaa sana ● Ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa!

Kaupunkitapahtuma Lux Helsinki houkutteli nyt toista kertaa 
valon perään vuoden pimeimpänä aikana perjantaista tiistai-
hin 4.–8.1.2013. Kolmentoista valoteoksen vaikuttava ja yllä-
tyksellinen pääreitti johdatteli katsojan Olympiastadionilta 
Kansallisoopperan amfiteatterin, Hesperian puiston, Kansa-
laistorin ja Kiasman kautta Baanalle sekä Senaatintorille.

Ainu Palmu: Pink Caravan-valoteos vaaleanpunaisti 
päivittäin vaihtuvia rakennuksia Helsingin keskustas-
sa. Neljäs kohde 7.1. oli Kaisaniemen kasvitieteelli-
nen puutarha.  Pink Caravan syntyi Palmun halusta ja 
ideasta pinkistää kaupunkia – tuoda Helsinkiin iloa ja 
leikkimieltä. Julkiset, normaalisti viralliset instituutiot 
muuttuivat vaaleanpunaisiksi ja vastaanottavaisiksi.

Lux Helsinki 
                 piristi pimeintä aikaa toisen kerran
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Tammikuun Mestari-ilta:  
asiaa palokatkoista
Vuoden ensimmäisessä 

Mestari-illassa korostettiin 

turvallisuutta. Hilti Oy:n 

edustajat kertoivat osastoivi-

en läpivientien palokatkoista.

Ilta alkoi dramaattisesti, kun Hiltin 
Jorma Seppänen näytti videon 

syksyllä 2011 tapahtuneesta Turun 
T-sairaalan palo-onnettomuudes-
sa. Ihmishenkiä siinä ei onneksi 
menetetty, mutta dramaattinen ti-
lanne oli. 

Palo sai alkunsa ensiapupolikli-
nikan alaslasketun katon yläpuoli-

sessa tilassa, jossa kulki sairaala-
tekniikkaa sekä paineilma ja happi-
putkia. Yksi tilassa olleista hoitaja-
kutsujärjestelmän liitäntäyksiköistä 
ylikuumeni. Syttynyt palo kuumensi 
alaslasketun katon yläpuolisessa ti-
lassa kulkeneiden happi- ja paineil-
maputkistojen liitokset niin, että ne 
sulivat ja aukesivat, jolloin tilaan 
pääsi lisää paloa voimistavaa hap-
pea.

Puutteita palokatkoissa
Kuten valvontakameran taltioimasta 
videosta näkyi, savu levisi todella 
nopeasti ensiapupoliklinikan savu-
alueen rajalla olleiden ovien yläpuo-
lella olevien sähköjohtojen ja mui-
den talotekniikan läpivientien kaut-

ta. Savu levisi koko rakennukseen 
hissikuilun, porraskäytävien, ilman-
vaihdon ja läpivientien kautta. Tuli-
palo levisi kolmanteen kerrokseen 
pitkin sähkökaapeleiden roiloa, jos-
sa oli toimimaton palokatko.

Seppänen korosti, että oikean ja 
korkealaatuisen palokatkotuotteen 
lisäksi se on myös asennettava oi-
kein. Lisäksi hyvin tehty palokatko 
toimii usein myös äänikatkona.

Palokatkotuotteen kelpoisuus 
voidaan esittää CE-merkinnällä ja 
siihen liittyvällä ETA-hyväksynnällä 
tai rakennuspaikkakohtaisesti erik-
seen tehtävällä selvityksellä. Hilti on 
Seppäsen mukaan valinnut CE-
merkintäjärjestelmän, joka hänen 
mukaansa helpottaa ja selkeyttää 
palokatkosuunnitelman tekemistä.
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HALLITUKSEN 
TOIMIKUNNAT 
2013

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

Taloustoimikunta
Ari Autio pj.
Olli Heire
Jari Tiimonen

Jäsen- ja huomionosoitus-
toimikunta
Jari Raukko pj.
Reino Holappa
Martti Saarinen
Hannu Vehviläinen

Ammatti- ja koulutus-
toimikunta
Jari Raukko pj.
Rami Järvinen
Kari Mikonsaari

Tiedotus- ja ohjelma-
toimikunta
Timo Saarikko pj.
Mika Kuukkanen
Timo Rissanen

* * *

Kallioniemen isännistö 2013
Kari Mikonsaari pj
Jouni Hiltunen
Reino Holappa
Hannu Marttila
Pauli Nevalainen
Timo Rissanen

Nestori-majan isännistö 2013
Olavi Järvi

Palokatkoasiantuntijat Hilti Oy:stä olivat 
Mestari-illassa kertomassa rakennus-
määräysten ja rakennusvalvonnan vaati-
muksista ja tuotteiden kelpoisuuden 
osoittamisesta sekä esittelemässä oman 
yrityksen palokatkotuotteita.

Joulukuussa Metropoliasta rakennusmesta-
riksi valmistunut Antti Tölkkö sai yhdistyk-
sen myöntämän stipendin.

”Lisäväriä” palokatkojen valin-
taan tuo se, että kuntakohtaisesti 
rakennusvalvonnoilla voi olla erilai-
sia linjauksia. Monet kunnat ovat 
parhaillaan yhtenäistämässä vaati-
muksiaan, esimerkiksi pääkaupun-
kiseudun kuntien yhteiset ohjeet 

pitäisi valmistua vielä tammi-
kuun kuluessa.

Hallitus järjestäytyi
Mestari-iltaa edelsi yhdistyksen 
uuden hallituksen ensimmäinen 
kokous. Mestari-illan vetänyt 
Jari Raukko toi sieltä tuoreet 
terveiset. Syyskokouksessa uu-
delle 2-vuotiskaudelle valittu 
puheenjohtaja Ari Autio sai vii-
me vuotiseen tapaan rinnalleen 
1. varapuheenjohtajaksi Jari 
Raukon ja 2. varapuheenjohta-
jaksi Timo Saarikon. Myös halli-
tuksen toimikunnat nimettiin, 
lista ohessa, samoin Kallionie-
men ja Nestori-majan isännis-
töt.

Joulukuun kokouksessa hal-
litus myönsi kaksi stipendiä 
opinnoissaan hyvin menesty-
neille rakennusmestariopiskeli-
joille. Ne saivat Metropoliasta 
joulukuussa rakennusmesta-
reiksi valmistuneet Antti Tölkkö 
ja Pekka Ahonen. Antti oli tam-
mikuun Mestari-illassa vastaan-
ottamassa stipendinsä. Arkena 
tuoreen mestarin voi bongata 
YIT:n työmaalta.

Ennen iltapalaa käytiin vielä 
läpi tulevia yhdistystapahtumia, 
Olli Heire kävi kertomassa syk-
syllä luvassa olevasta mielen-
kiintoisesta Viipuri-matkasta. 
Siitä on erillinen ilmoitus tässä 
jäsenlehdessä.

Raimo Hartonen toivotti 
kaikki hiihdonharrastajat terve-
tulleiksi helmikuun kisoihin Pa-
loheinän laduille. Kesälajeista 
ammunnan harrastajat saivat 
kotiin viemisiksi palkinnot yh-
distyksen ja liiton ammuntakil-
pailuista.     Sirkka Saarinen
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Vuodenvaihteessa yhdistyksen hallituksessa aloitti kolme uutta jäsentä: Reino Holappa, 

Rami Järvinen ja Mika Kuukkanen. Jäsenlehden toimitus pyysi heitä jo perinteeksi 

muodostuneeseen tapaan kertomaan mitä he ovat miehiään. Ramin ja Mikan vastaukset 

ehtivät tähän helmikuun numeroon.

Terve! Olen 27-vuotias rakennus-
mestari Hyvinkäältä. Vaimo, kaksi 
lasta (3- ja 1-vuotiaat) ja koira koto-
na odottamassa töiden jälkeen. Val-
mistuin 2010 Metropoliasta raken-
nusmestari AMK:ksi. 

Työhistoria
Aloitin rakennuksilla jo pienenä, äiti-
ni työmailla rakennusapumiehenä 
aina kesäisin. 2003 lukion viimeisen 
vuoden ohessa aloitin Etelä-Suo-
men Mestari-Rakentajilla rakennus-
miehenä ja aloitin täysipäiväisenä 
rakennusmiehenä 2004 Rakennus-
liike R. Muhosella. Kävin välissä ar-
meijan ja töissä myös sotilaspoliisi 
joukkueen johtajana pv:llä. Tämän 
jälkeen jatkoin RKL R. Muhosella 
aina rakennusmestariopintojen al-
kuun saakka. Opintojen alussa siir-
ryin Rakennusgemini Oy:lle (nykyi-
nen Quattrorakennus Oy), jossa olin 
opintojen ajan osa-aikaisena ja val-
mistumisen jälkeen vakituisena 
mestarina. Toimin useissa kohteis-
sa mm. runko- ja vesikattomestari-
na sekä konttorilla laskennan ja 
hankinnan töissä. Sain Otaniemes-
sä sijaitsevan kohteen OIH Maarin-
rannan aikana vuoden nuori raken-
nusmestari 2011 huomionosoituk-
sen. Aloitin syksyllä uusien haastei-
den parissa Peab Oy:llä runkomes-
tarina Patolassa. Töiden ohella olen 
jo ottanut ensimmäisen pientalo-

Yhdistyksen hallituksessa 
kolme uutta jäsentä

Mika Kuukkanen

projektin vastaavan mestarin hom-
mat hoidettavaksi.

Harrastukset
Eiköhän tuo perheen pyörittäminen 
ole pääasiallinen ”harrastus”. Aina 
vapaan sattuessa olen HRMY:n 
touhuissa tai Hokutoryu Ju-Jutsu 
treeneissä Riihimäellä, missä toimin 
myös apuohjaajana. Välillä käyn ui-
massa ja pelaamassa tennistä. Hy-
vinkäällä käyn kesäisin seuraamas-
sa pesäpalloa, talvella käyn seuraa-
massa Jokereiden kotipelejä. Ke-
sällä on aina pieniä rakennusprojek-
teja, joissa pidän työntekijänä yllä 
kädentaitoja.

Yhdistystoiminta
Opintojen aikana liityin HRMY:n 
opiskelijajäseneksi. Toimin myös 
RKL:n opiskelijatoimikunnan pu-
heenjohtajana 2008. Valmistumisen 
jälkeen liityin HRMY:n jäseneksi ja 
toisella yrittämällä pääsin hallituk-
sen jäseneksi.

Kehitystarpeita
Valmistuneiden rakennusmestarien 
ja insinöörien jäseneksi saaminen 
sekä jäsenenä pysyminen ovat yh-
distyksen a ja o. Myös työelämässä 
jo olevien jäsenehdokkaiden saami-
seen jäseneksi olisi keksittävä kei-

no. Tällä taataan yhdistyksen toimi-
minen myös 10-20 vuoden kuluttua. 

Keinot pitäisi keksiä, kuinka kii-
reiset mestarit ja insinöörit saatai-
siin aktiiviseksi ja käymään tilai-
suuksissa sekä koulutuksissa.

Harrastetoimintaa pitää saada 
näkyvämmäksi, jotta saataisiin tätä 
kautta yhdistystä houkuttelevam-
maksi.

Yhteistyökuvioita pitäisi miettiä, 
mitä mahdollisuuksia meillä olisi. 
Jos joku tietty ryhmä saataisiin tätä 
kautta kiinnostuneeksi yhdistyksen 
jäsenyydestä.

Myös Mestari-illat pitäisi saada 
helpommin lähestyttäväksi. Ettei 
uudet jäsenet käänny oven suussa 
ja lähde pois. Info tilaisuus mahdol-
lisille ehdokkaille?
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Rami Järvinen

Olen 27-vuotias rakennusmestari 
Helsingistä. Valmistuin Metropolian 
ammattikorkeakoulusta 2011.

Työhistoria
15-vuotiaana aloitin kesätyöt maan-
rakennushommissa ja pihoja raken-
nellessa. Näitä jatkoin, kunnes 
19-vuotiaana lukion jälkeen lähdin 
Australiaan vuodeksi. Siellä työsken-
telin rakennustyömailla työtehtävinä 
muottien rakentaminen ja betonin 
valaminen. Suomeen palattuani suo-
ritin armeijan vuonna 2006. Reser-
viupseerikoulun käytyä kiinnostuin 
enemmän työnjohdon tehtävistä ja 
suuntautumiseni rakennusalalle oli 
selvä. Korjausrakentamisen työmail-
la aloin työskentelemään rakennus-
miehenä 2007 lähtien. Rakennus-
mestarikoulutuksen aloitettuani siir-
ryin rakennusmiehen tehtävistä vähi-
tellen työnjohtajaksi. Syksyllä 2011 
lähdin vaihto-oppilaaksi Singapo-
reen. Suoritin osan kolmannen vuo-
den kursseista siellä samalla tutustu-
en paikalliseen rakennuskulttuuriin ja 
arkkitehtuuriin. Kurssien painopiste 
oli rakentamisen kestävässä kehityk-
sessä ja energiankulutuksen suun-
nittelussa. Valmistuttuani rakennus-
mestariksi talvella 2011 siirryin Lem-
minkäiselle tuotantopalvelu-insinöö-
riksi. Loppuvuodesta 2012 alkaen 
olen toiminut hankintainsinöörinä 
Lemminkäisen pääkonttorilla.

Yhdistystoiminta
Opiskelijajäseneksi liityin heti am-
mattikorkeakoulun aloitettuani. Jon-
kin verran olin toiminnassa mukana 
tavallisen jäsenen roolissa. Valmis-
tuttuani ymmärsin yhdistyksen mer-
kityksen paremmin ja halusin aktiivi-
semmin toimintaan mukaan. Syksyl-
lä 2012 olin mukana perustamassa 
yhdistyksen nuorten jaosta. Loppu-
vuodesta 2012 minut valittiin yhdis-
tyksen hallituksen jäseneksi.

Kehitystarpeita

Perinteikkään yhdistyksen keski-ikä 
on suhteellisen korkea. Nyt on kor-
kea aika saada enemmän nuoria 
jäseniksi ja aktiivisesti toimintaan 
mukaan. Nykynuorilla vapaa-aika 
on arvokasta, joten heidän saami-
nen toimintaan vaatii paljon työtä ja 
myös mielenkiintoista tarjontaa yh-
distyksen suunnalta. Opiskelijatoi-
minnassa on oltava paljon entistä 
aktiivisempi. Opiskelijat on huomi-
oitava jo koulun alkaessa ja pyrittä-
vä tukemaan heitä aina valmistumi-
seen saakka. Ainoa keino tietää 
heidän tarpeistaan ja mielenkiinnon 
kohteistaan on viettää säännöllises-
ti aikaa heidän kanssaan. Heille tu-
lee tarjota niin alaan liittyviä tapah-
tumia, kuin vapaa-ajan aktiviteette-
jakin. Tärkeää siis olisi saada raken-
nusalan nuoret viihtymään keske-
nään ja samalla tutustumaan yhdis-
tyksen toimintaan.

Tavoitteena olisi saada jäseneksi 
muitakin, kuin vastavalmistuneita. 
Nuorilla on paljon opittavaa ja par-
haiten asioita oppii kokeneemmilta 
saman alan ihmisiltä. Niin sanottuja 
nukkuvia jäseniä tulee yrittää akti-
voida uudestaan mukaan toimin-
taan. Elämäntilanteet muuttuvat ja 
voi olla, että osalla nukkuvia jäseniä 
saattaisi olla nyt enemmän aikaa, 
mielenkiintoa ja annettavaa, kuin 
ennen. Tehtävänä on muistuttaa 
heitä, että Helsingin rakennusmes-
tariyhdistys on olemassa ja toiminta 
jatkuu entistä aktiivisemmin.

Yhdistyksen tulee kehittyä ajan 
mukana. On tärkeää tarjota jäsenille 
virikkeitä heidän oman mielenkiin-
non, jaksamisen ja halukkuuden 
mukaan. Rakennusalan kehittyessä 
on tärkeää pysyä ajan hermoilla 
uusien säädäntöjen, määräysten ja 
lakien kanssa. Koulutusmahdolli-
suudet tulee olla monipuoliset ja 
kokonaisuuden lisäksi tulee huomi-
oida myös pienemmät tarpeet. Jä-
senet työskentelevät eri toimenku-
vissa erikokoisissa yrityksissä ja 
yrittäjinä, joten tärkeää on pyrkiä 
mahdollisimman hyvään informaati-

on kulkuun. Hyvä koulutustarjonta 
on myös peruste liittyä jäseneksi.

Rakentamisen kansainvälisyys 
kasvaa koko ajan. Vaikka rakenta-
minen tapahtuukin täällä Suomes-
sa, monessa tilanteessa olisi hyvä 
osata edes hieman vieraita kieliä. 
Itse kannatan monipuolista kieli-
osaamista. Yhdistys voisi tukea ha-
lukkaita alaan liittyvän kielitaidon 
kartuttamisessa.

Harrastukset
Monipuolista liikuntaa on tullut har-
rastettua. Talvisin lumilautailu vie 
voiton muista lajeista. Viime kesänä 
aloitin golfin pelaamisen, joka tulee 
varmasti jatkumaan aktiivisesti täs-
tä eteenpäinkin. Matkustaminen on 
aina ollut lähellä sydäntä ja monta 
paikkaa maailmassa on vielä näke-
mättä.
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Kohteen virallinen nimi on Kiinteis-
tö Oy Helsingin Töölönlahdenka-

tu 3. Kooltaan se on 17 000 kerros-
neliötä ja 18 800 bruttokuutiota. 
Maanpäällisiä kerroksia on kuusi, 
kellarikerroksia yksi. Rautatiease-
man ja radan varressa oleva raken-
nus on muodoltaan kapea ja pitkä: 
25 metriä leveä ja 150 metriä pitkä.

Muuttomatka talon päävuokra-
laisella tilintarkastusyritys KPMG:llä 
tulee olemaan lyhyt; se toimii nyt 
Elielinaukion kupeessa olevassa ra-
kennuksessa. Kohteen sijoittaja on 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

Töölönlahden toimistokortteli 
valmis vuonna 2014
Helsingin Töölönlahden maisema on muuttunut nopeasti ra-

danvarren toimistokortteli- ja asuntorakentamisen edetessä. 

Ensimmäisenä valmistui ja otettiin käyttöön Alma Median 

pääkonttori joulukuussa 2012. Rakenteilla ovat jo myös 

KPMG:n, UPM:n ja Ernst&Youngin toimitalot. UPM-taloa urakoi 

YIT, muita kolmea Lemminkäinen. KPMG-talon rakennuttaja, 

suunnittelijat ja rakentajat esittelivät kohdetta toimittajille 

joulukuussa 2012. Sisäänmuuttovalmiina talo on vajaan vuo-

den kuluttua, tammikuussa 2014.

Etera rakennuttaa Töölönlahden alueelle kaikkiaan kolme toimistorakennusta, 
jotka Lemminkäinen rakentaa. Kokonaisuudessaan niiden kustannukset nouse-
vat yli 200 miljoonaan euroon. Eteläpäässä olevan KPMG:n toimitalon rakenta-
minen käynnistyi keväällä 2012. Toimistojonon neljäs rakennus on UPM:n  
pääkonttori. Sitä rakentaa YIT. Lisäksi Lemminkäinen rakentaa alueelle asuntoja. 
Kuva Etera
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Etera, KVR-urakoitsija Lemminkäi-
nen Talo Oy, rakennuttajakonsultti: 
ISS Proko Oy, arkkitehtisuunnittelija 
Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy ja 
rakennesuunnittelija Finnmap Con-
sulting Oy.

Julkisivuun värikästä lasia  
ja vaaleaa rappausta
Eteläpäässä rakennus on perustet-
tu kallionvaraisien pilarianturoiden 
varaan. Pohjoisosalla, missä kallion 
pinta viettää voimakkaasti alaspäin, 
on käytetty teräsbetonisia lyönti-
paaluja ja teräksisiä porapaaluja. 
Rakennusta jäykistävät kuilut ja 
kantavat seinät on ankkuroitu kalli-
oon jälkijännitettyjen punosankku-
reiden avulla.

Kellarissa on 1300 mm paksu 
paalulaatta, sekä paikalla valetut 
vesitiiviit maanpaineseinät. Varsi-
nainen runkorakenne on kokonai-
suudessaan toteutettu paikalla va-
laen. Palkein vahvistettu pilari-laatta 
järjestelmä, jossa välipohjat on to-

teutettu jälkijännitettyinä rakentei-
na. Runko on jäykistetty vaakakuor-
mia vastaan paikallavaletuin por-
ras- ja hissikuiluin sekä yksittäisien 
kantavien seinien avulla.

Rakennuksen länsijulkisivusta 
tulee näyttävä. Se toteutetaan ko-
konaisuudessaan muotoon taivute-
tuista kaarevista ja eri sävyihin vä-
riprintatuista laseista. Lasiseinien 
yhteenlaskettu pinta-ala kohteessa 
on noin 6700 m2. Suuret lasiseinä-
pinnat ovat myös asettaneet tiukko-
ja vaatimuksia kantavien rakentei-
den taipumille. Taipumarajojen saa-
vuttaminen matalilla rakennekorke-
uksilla on ollut rakenneteknisesti 
haastavaa, mutta kohteeseen vali-
tun jälkijännitysjärjestelmän avulla 
se ollut mahdollista.

Rakennus on hyvin monimuotoi-
nen kaarevine julkisivuineen. Tämän 
vuoksi kantava runko päätettiin to-
teuttaa kokonaisuudessaan paikal-
lavaluna elementtirungon sijaan. 
Valmisbetonia kohteeseen menee-
kin paljon, noin 10 000 m3.

Tilintarkastusyritys KPMG:n uuden pääkonttorin länsipuolen 
julkisivusta tulee moneen suuntaan kaartuva, pinnakseen se 
saa värikkään lasin. Kuva Arkkitehdit Davidsson Tarkela

Vastaava työnjohtaja Mikko Kuusisto Lem-
minkäinen Talo Oy:stä kertoi, että sijainti 
on tuonut rakennuskohteelle erityisvaati-
muksia: rautatie sähköistyksineen toisella 
ja vilkas bussiliikenne toisella puolella 
vaativat työmaalta äärimmäisen tarkkaa 
logistiikka- ja turvallisuussuunnitelmien 
noudattamista.
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Massiivinen pohjalaatta  
valettiin 20 tunnissa
Työteknisistä ja aikataulusyistä kel-
larin paalutettu pohjalaatta toteutet-
tiin 1300 mm paksuisena teräsbe-
tonilaattana. Laatta valettiin yhte-
näisenä kertavaluna, jonka suuruus 
oli lähes 1500 m3. Aikaa valuun 
meni 20 tuntia, ja tänä aikana beto-
niauto työmaalla kävi yhteensä liki 
200 kertaa, eli autoja saapui työ-
maalle noin 5 minuutin välein. Valu 
suoritettiin kolmella järeällä betoni-
pumpulla suurimmaksi osaksi yö 
aikaan, jolloin keskustassa on lii-
kenne vähäisintä.

Massiivinen pohjalaatta on hel-
pottanut ja nopeuttanut myös työ-
maan myöhempää etenemistä. 
Suuri laatan paino yhdessä sen 
päältä lähtevien kellarin seinien 
kanssa kumoavat pohjaveden aihe-
uttaman nosteen ilman, että runkoa 
olisi pitänyt valaa useita kerroksia 
ylöspäin tarvittavan painon saavut-
tamiseksi. Kun seinät vielä tuetaan 
työaikaisin tukien avulla maanpai-
netta vastaan sisäpuolelta valun jäl-
keen, pohjakaivantoa ympäröivät 
pontit on voitu poistaa ja kaivanto 

täyttää jo ennen, kuin edes kellarin 
yläpuolinen holvi on valettu. Näin 
kellaria ympäröivien runkorakentei-
den töitä on voitu edistää, ja paljon 
kaivattua tasaista tonttimaata on 
saatu työmaan käyttöön kellarin 
ympäriltä aikaisemmin. Syvien kai-
vantojen täyttäminen mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa on myös 
osaltaan parantanut työmaan yleis-
tä turvallisuutta.

Turvallisesti vaativissa  
olosuhteissa
Kohteen työturvallisuuteen on pa-
nostettu poikkeuksellisen paljon. 
Radan ja korkeajännitejohtojen väli-
tön läheisyys ja suuret ihmisjoukot 
työmaan vieressä aiheuttavat työ-
aikana potentiaalisen tapaturmaris-
kin. Riskeistä on laadittu perusteel-
liset riskianalyysit ja niiden perus-
teella on päätetty toimenpiteet riski-
en toteutumisen ehkäisemiseksi.

Turvallisuustoimenpiteiden käy-
täntöön panoa myös valvotaan 
säännöllisesti rakentamisen aikana, 
ja mahdollisen työturvallisuusrik-
keen tekijää odottaa huomattavat 
sanktiot. Työmaa onkin pysynyt hy-

vin siistinä ja turvallisena, eikä va-
kavampia tapaturmia ole sattunut.

Putoamissuojauksesta vastaava 
yritys on laatinut kohteeseen yksi-
tyiskohtaiset putoamissuojaus-
suunnitelmat, ja he myös itse vas-
taavat kaikista suojatarvikkeiden 

Rakennus on ”vain” 25 metriä leveä ja ”peräti” 150 metriä pitkä.

Junan raiteilta suistumisen aiheutta-
ma suuronnettomuuden riski on 
otettu myös suunnittelussa huomi-
oon. Radan puoleiset runkoraken-
teet kestävät junan aiheuttaman tör-
mäyksen rakennuksen sortumatta.
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ihmismassojen yläpuolella on otettu 
erityisesti huomioon elementtien ra-
kennesuunnittelussa ja asennuksen 
toteutuksessa. Elementit on pystyt-
tävä nostamaan ja asentamaan pai-
koilleen mahdollisimman yksinker-
taisesti, nopeasti ja varmasti, eikä 
yleisesti elementtiasennuksessa 
käytettyjä väliaikaisia tukia, tönärei-
tä, juuri käytetä.

Rakennus on suunniteltu jokai-
selta sivultaan lähes tontin rajaan 
kiinni, joten tonttitilaa ei ole varas-
tointiin tai muuta työmaatoimintaa 
varten juuri lainkaan. Tämä luo suu-
ret vaatimukset työmaan logistiikal-
le, kun vielä huomioidaan, että työ-
maan sijainti on Helsingin ydinkes-
kustassa liikennöidyn kadun varrel-
la, jota myöten kulkee myös suuret 
määrät keskustan busseja. Työ-
maan logistiikasta huolehtiikin alaan 
erikoistunut yritys, jonka kautta va-
rataan purku- ja lastausaika kaikelle 
työmaalle tulevalle toimitukselle, ja 
joka myös huolehtii porttien avaa-
misen ja sulkemisen ajoneuvojen 
saapuessa paikalle. Järjestelmä on 
välttämätön, jotta liikenneruuhkilta 
ja onnettomuuksilta voidaan vält-
tyä.

Vanhat puupaalut ja  
keskustatunnelivaraus  
huomioon
Pohjaveden alapuolisen kellarin to-
teutus on aiheuttanut työaikana 
haasteita. Lähirakennukset, mm. 
Postitalo ja Rautatieasema, on pe-
rustettu puupaalujen varaan, joten 
pohjavedenpinnan laskeminen het-
kellisestikään ei ole ollut alueella 
sallittua. Perustuskaivannon pontit-
taminen ja kallioinjektoinnit onnis-
tuivat kuitenkin suunnitellusti, ja 
kaivanto on pysynyt kuivana pohja-
veden pysyessä alkuperäisessä 
korkeusasemassa.

Rakennuksen suunnittelussa on 
vaatimuksena ollut mahdollisesti 
myöhemmin rakennetavan keskus-
tatunnelin huomioiminen. Tunnelin 
kaksi liittymäramppia kulkee välittö-
mästi rakennuksen alla, eikä niiden 
kohdalle ole ollut sallittua asettaa 
perustuksia, eikä mitään muitakaan 
kallion varaan tukeutuvia kantavia 
rakenteita. Tämän vuoksi ramppien 
kohdalla välipohjien jännevälit ovat 
jopa 15 metriä.

Sirkka Saarinen

KPMG-pääkonttorin länsipuolelle rakennettaneen uusi keskustakirjasto - sen aikataulu on tosin vielä avoin. Myös jäljellä olevan makasii-
nirakennuksen osan kohtalo lienee edelleen avoin.

asennuksesta työmaalla. Kun sama 
taho suunnittelee, toimittaa tarvik-
keet sekä asentaa ne paikoilleen, 
minimoidaan inhimillisen virheen ja 
väärinymmärryksen mahdollisuutta.

Julkisivuelementtien asennus 
radan vieressä junasta nousevien 
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Asuinrakennusten ja asuntojen 
korjaus- ja energia-avustuksiin 50,5 miljoonaa

Korjaus-, energia- ja terveyshait-
ta-avustuksiin on varattu valtion 

vuoden 2013 talousarviossa 50,5 
miljoonaa euroa.

Avustuksia myönnettäessä eri-
tyisinä painopisteinä ovat edelleen 
korjausavustukset hissien jälkiasen-
tamiseen hissittömiin asuinraken-
nuksiin sekä avustukset vanhusten 
ja vammaisten henkilöiden asunto-
jen korjaamiseen. Tavoitteena on, 
että kotona voisi asua mahdollisim-
man pitkään. 

Korjausavustuksia myönnetään 
lisäksi kuntoarvioiden ja kuntotutki-
musten kustannuksiin sekä huolto-
kirjojen laatimiskustannuksiin. Myös 
terveyshaitta-avustusten myöntä-
minen jatkuu. Vanhusten ja vam-

maisten henkilöiden asuntojen kor-
jausavustusten enimmäistulorajoja 
on tarkastettu indeksikorotuksen 
mukaisesti.

Energia-avustuksia myönnetään 
edelleen energiakatselmusten laati-
miseen, rakennusten ulkovaipan 
korjaamiseen sekä lämmitys- ja il-
manvaihtojärjestelmiin liittyviin toi-
menpiteisiin lähinnä kerros- ja rivita-
loille. Ikkunoiden, parvekeovien ja 
lisäeristämisen osalta avustusten 
tarkempia edellytyksiä on kiristetty. 
Myös pientalojen tarveharkintaisissa 
energia-avustuksissa enimmäistulo-
rajoihin on tehty indeksitarkistus.

Määrärahat ovat pienentyneet, 
joten energia-avustuksia ei myön-
netä enää uusiutuvan energian 

käyttöön siirtyville asuintaloille. 
Avustuksia ei myönnetä myöskään 
hissien korjauksiin tai perusparan-
nuksen suunnitteluun erillisenä toi-
menpiteenä eikä haja-asutusalueit-
ten talousjätevesikorjauksiin.

Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ARA antaa tarkemmat 
hakuohjeet avustusten hakumenet-
telystä ja hakuajasta. Korjaus- ja 
energia-avustusten hakemukset jä-
tetään rakennuksen sijaintipaikan 
kuntaan, joka myöntää avustukset. 
ARA myöntää hissi-, liikkumises-
teen poisto- ja terveyshaitta-avus-
tukset, joissa on jatkuva haku. Työt 
voi aloittaa avustuspäätöksen jäl-
keen. Avustuksen myöntäjä voi 
myös antaa ennakkoaloitusluvan.

Lujatalo Oy ja Skanska Talonrakennus Oy vuoden 2012 
valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun ykkösinä

”Turvallisuus alkaa minusta” 
-työturvallisuuskilpailu oli 

vuonna 2012 tasaväkinen, voiton 
jakoivat Lujatalo Oy:n kohde Kiin-
teistö Kuninkaankatu 22-24, Tam-
pereelta ja Skanska Talonrakennus 
Oy kohde As. Oy Jyväskylän Ank-
kuri Jyväskylästä.

Työturvallisuuskilpailu järjestet-
tiin kolmatta kertaa. Kilpailulla haet-
tiin työmaata, jossa työturvallisuus-
asiat oli hoidettu esimerkillisellä ta-
valla.

Kilpailu kaikkien viiden loppukil-
pailuun päässeen osalta oli erittäin 
tasainen, ja kilpailun ohjausryhmä 
päätti palkita kunniamaininnoilla 
myös loput kolme loppukilpailussa 
mukana ollutta YIT Rakennus Oy:n 
työmaata, jotka olivat KOY Tampe-
reen Tieteenkatu 3, Asunto Oy Jo-
ensuun Taapelit ja Asunto Oy Es-
poon Leimu.

Kilpailutyömaiden työturvalli-
suutta arvioitiin työmaiden kohdalla 
kolmella eri osa-alueella, jotka ovat 
työmaan turvallisuustasoa mittaava 
TR-mittaus, kaikkien työmaalla työs-
kentelevien työtapaturmien määrä 
kilpailun aikana sekä rakennuttajan 

turvallisuustoiminnan taso. Suurin 
painoarvo loppupisteissä oli työ-
maan TR-turvallisuustasolla (80 %). 
Työtapaturmien määrä ja rakennut-
tajan turvallisuustoiminnan taso oli-
vat molemmat painoarvoltaan sa-
mansuuruiset loppupisteissä (10 %).

Kärkityömaiden vahvuutena oli 
tasaisen varma suoritus kaikilla 
osa-alueilla. Molempien työmaiden 
saama kokonaispistemäärä oli 98 
pistettä. Suurin mahdollinen piste-
luku oli 100. Kärkityömailla ei sattu-
nut kilpailun aikana myöskään yh-
tään työtapaturmaa.

Työturvallisuuskilpailuun osallis-
tuneiden työmaiden turvallisuusar-
vioinnin suorittivat aluehallintoviras-
tojen työsuojelun vastuualueen tar-
kastajat, jotka tekivät loppukilpai-
luun osallistuneille työmaille yh-
teensä kolme tarkastusta kevään ja 
syksyn aikana. Turvallisuus koskee 
kaikkia ja jokainen rakennushank-
keessa työskentelevä voi siihen vai-
kuttaa omalla toiminnallaan. Tämän 
vuoksi kilpailussa kiinnitettiin huo-
miota työmaan turvallisuustason ja 
tapaturmien lisäksi myös rakennut-
tajan turvallisuustoimintaan.

Rakennuttajan turvallisuustoi-
minnan tasoa selvitettiin erikseen 
kyselytutkimuksella sekä turvalli-
suusasiakirjojen ja työmaakokous-
pöytäkirjojen auditoinnilla. Näillä 
menettelyillä selvitettiin sitä, miten 
hyvin rakennuttaja oli ottanut huo-
mioon työturvallisuuden varmista-
misen jo hankkeen suunnittelussa 
ja kuinka aktiivisesti rakennuttaja on 
hoitanut hänelle kuuluvia turvalli-
suustehtäviä rakentamisen aikana. 
Kaikki rakennuttajan turvallisuustoi-
mintaa koskevat selvitykset teki 
Mittaviiva Oy.

”Turvallisuus alkaa minusta” 
-työturvallisuuskilpailuun ilmoittau-
tui eri puolilta maata yhteensä 39 
työmaata. Seuraava talonrakennus-
alan valtakunnallinen työturvalli-
suuskilpailu järjestetään vuonna 
2014. Kilpailun toteuttavat edellisen 
vuoden tapaan yhteistyössä Sosi-
aali- ja terveysministeriö, Aluehal-
lintoviraston Työsuojelun vastuualu-
eet, Talonrakennusteollisuus ry, 
Asunto-, toimitila- ja rakennuttaja-
liitto RAKLI ry, Infra ry, Rakennusliit-
to ry, Ammattiliitto Pro ja Työturval-
lisuuskeskus.
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Keilamestaruuskilpailut 2013 Jyväskylä

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n keilamesta-
ruuskilpailut Jyväskylän keilahallissa 18.2.-30.3.2013. 
Katso ilmoitus www.rkl.fi

RKL:n matkavakuutuksen yläikäraja vuonna 2013
RKL:n vuosimaksun maksaneilla jäsenillä on turvanaan 
RKL:n ja jäsenyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa 
RKL:n järjestövakuutus, johon sisältyy mm. matkava-
kuutus. Vakuutettuina ovat vuonna 2013 RKL:n vuosi-
maksun maksaneet jäsenet 85 ikävuoteen asti.

RKL-viesti
Rakennusteollisuuden Laatupäivä-kiertue

Ilmoittaudu nyt maksuttomiin tapahtumiin
Laatupäivä-kiertueen tarkoituksena on jakaa ajankoh-
taista tietoa ja käytännön kokemuksia laadunhallinnan 
haasteista, ratkaisuista ja työkaluista sekä aikaansaada 
positiivista keskustelua ja toimenpiteitä.

Rakennusteollisuus RT järjestää yhdessä Rakenta-
misen Laatu RALA ry:n kanssa tammi–helmikuussa 
Laatupäivä-tilaisuuksia eri puolilla Suomea: Kuopiossa, 
Lahdessa, Oulussa, Helsingissä, Tampereella ja Turus-
sa. Helsingissä tilaisuus järjestetään maanantaina 
4.2.2013 klo 13.00 – 16.00 Kansallismuseon auditorios-
sa.

Luvassa on tiivis paketti käytännönläheistä, tuoretta 
asiaa rakentamisen laadusta ja mahdollisuus vaihtaa 
aiheesta ajatuksia alan muiden toimijoiden kanssa.

Rakentamisen laadusta käydään vilkasta, tunteitakin 
herättävää keskustelua. Tervetuloa kuuntelemaan 
ajankohtaista tietoa ja käytännön kokemuksia laa-
dunhallinnan haasteista, ratkaisuista ja työkaluista 
sekä osallistumaan keskusteluun ja kertomaan oma 
mielipiteesi. 

Kohderyhmä 
Tilaisuus on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, 
jotka työskentelevät rakennusliikkeissä, suunnittelu-
toimistoissa, tilaajina tai viranomaisina. Tilaisuuteen 
ovat tervetulleita myös alan opiskelijat. 

Aika ja paikka

Maanantaina 4.2.2013 klo 13.00–16.00 

Kansallismuseon auditorio, 
Mannerheimintie 34, HELSINKI 

Ilmoittautuminen 
30.1.2013 mennessä Kaija Kotro-Aittoniemi 
puh. 09 1299 400 / 
kaija.kotro-aittoniemi@rakennusteollisuus.fi 

Seminaari on maksuton

OhjeLMA 

13.00 Avaus ja johdanto päivän teemaan 
toimitusjohtaja Juha Salmi, Image Builder Oy 

Laatu rakennusalan ammattilaisten silmin 
johtaja Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT ry 

Arjen haasteet työmaalla – 
miten saadaan parempaa laatua ja tuottavuutta? 
toimitusjohtaja Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy 

Elementtirakentamisen kipupisteet, 
onko teollistaminen kateissa? 
yliassistentti Olli Teriö, 
Tampereen teknillinen yliopisto 

14.15 Iltapäiväkahvi 

RALA-palvelut laatutyön tukena – 
hyötyä tilaajalle ja urakoitsijalle 
toiminnanjohtaja Tuula Råman, 
Rakentamisen Laatu RALA ry 

Laatumittari työmaan laadunvarmistuksen työkaluna 
asiamies Jani Kemppainen, 
Talonrakennusteollisuus ry 

Ohjeita ja oppaita laaduntekijöille 

Tilaisuuden yhteenveto 

16.00 Tilaisuus päättyy

RAKENNUSTEOLLISUUDEN LAATUPÄIVÄ 4.2.2013
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Legendaarinen Viipuri-asiantuntija intendentti Juha Lankinen opastaa meitä karjalaisen kaupungin sisimpään. 
Hänen johdollaan pääsemme kaupunkikierroksilla, bussilla ja kävellen, paneutumaan Viipurin suomalaisra-
kentajien työn tuloksiin. Matkaohjelmaan kuuluvat mm. käynti Viipurin linnassa, kirjastossa ja Uno Ullbergin 
suunnittelemassa taidemuseossa.

Matka tehdään bussilla, ja mukaan mahtuu vain 40 henkeä. 
Lähtö Helsingistä Kiasman turistipysäkiltä 3.9.2013 klo 7.00.

Viipurissa yövymme Hotelli Viipurissa***, entiseltä nimeltään 
Knut Posse, joka sijaitsee keskeisellä paikalla kaupungin sydämessä 
entisen Karjalankadun varrella.

Matkan hinnat jaetussa 2-hengen huoneessa:
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenet 220 € /hlö
puolisot ja muut seuralaiset 420 €/hlö
Yhden hengen huoneen lisämaksu 80 €

hinta sisältää 
Venäjän ryhmäviisumin Suomen kansalaisille, bussimatkat, hotellimajoitukset aamiaisineen, tutustumis- 
kierrokset kaupungille asiantuntijaoppaan johdolla, täysihoidon Viipurissa, (aamiaiset 2 kpl, lounaat 2 kpl ja 
päivälliset 2 kpl), sisäänpääsymaksut linnaan ja taidemuseoon, paikallisoppaan palvelut.

Alustavan matkaohjelman voit pyytää sähköpostilla kirsi.takkinen@hrmy.fi tai olli.heire@gmail.com. 
Alustavaa matkaohjelmaa jaetaan myös yhdistyksemme Mestari-illoissa, Kulttuuri- ja perinnekerhon sekä 
Rakennusmestariveteraanien kokouksissa.

Lisätietoja: Heikki Autio 050-572 7491 tai heikki.autio@kolumbus.fi
  Olli Heire 0400-894811 tai olli.heire@gmail.com 

Sitovat Ilmoittautumiset: sähköpostilla kirsi.takkinen@hrmy.fi 
internetissä www.hrmy.fi  > ajankohtaista > ilmoittautumiset
puhelimitse Kirsi Takkinen 09 646 343 tai Olli Heire 0400 894811
ilmoittautumiset 28.2.2013 mennessä

Maksut Helsingin Rakennusmestariveteraanien tilille, 
tilinro 204420-16055.  

Ennakkomaksu 100 € /hlö maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä, 
ja se varmistaa varauksen. 
Loppuosa 120 € jäseniltä, ja 320 € puolisoilta ja seuralaisilta makse-
taan 22.7.2013 mennessä.

Peruutustapauksissa noudatamme matkanjärjestäjän peruutusehtoja.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Lomalinja Oy

Matka 
SUOMALAISTEN RAKENTAJIEN VIIPURIIN

Helsingin Rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho yhdessä 
Helsingin Rakennusmestariveteraanien kanssa järjestävät 

3.–5.9.2013 matkan Viipuriin.
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UUSIA JÄSENIÄ
Seppo Husu  Mikko Aleksander Pellinen
Juuso Sasu  Antero Rapeli
Hanna Maria Terho Lassi-Pekka Tyni

HALLITUKSEN 
YHTEYSTIEDOT 
VUONNA 2013

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

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

Rami Järvinen, 050-563 9134
rami.jarvinen@lemminkainen.com

Mika Kuukkanen, 044-316 1313
mika.kuukkanen@peab.fi

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

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

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

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

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

YHDISTYS tiedottaa

Helsingin  
rakennusmestari- 
veneilijöiden HRV ry:n

sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
torstaina 28.2.2013 klo 18.00 
yhdistyksen toimistolla,
Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs, 00100 Helsinki

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

Tervetuloa!  
Hallitus

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS 
pidetään tiistaina 5.2.2013 klo 18.30 
yhdistyksen kokous tiloissa (6. krs)
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsireunai-
set letut.

Tervetuloa!   
Hallitus 
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RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

Helmikuun iltaa 
vietetään ystävänpäivänä.
Tule hauskan hatun kera, palkitsemme parhaan.

Aika ja paikka: 14.2.2013, klo 18.00
yhdistyksen tilat/ kuudes kerros

Tervetuloa iloisin mielin toivottaa ohjelmatoimikunta

URHEILUAYHDISTYS tiedottaa

VETERAANIKERHO 
KEVÄT 2013
•	Helmikuu, ulkoilupäivä ja kuukausitapaaminen 

25.2.2013 klo 13.00 Paloheinässä.
•	Maaliskuu, kylpylämatka Viimsiin Tallinan lähelle 

17.–21.3.2013
•	Maaliskuu, kuukausitapaaminen Tikkurilan väri-

tehtaalla. Yhteiskuljetus lähtee Kiasman turistiau-
topysäkiltä 25.3.2013 klo 12.15

•	Huhtikuu, kuukausitapaaminen toimistolla 
22.4.2013 klo 13.00.

•	Toukokuu, kevätkauden päätöstilaisuus Kallio-
niemessä 20.5.2013 klo 13.00

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY 
Perinteinen mustakasi kinkkubiljardi kisa pelattiin 
lauantaina 8.12.2012 
Rakennusmestariklubin pelitilassa.

Kisan tulokset: 
1. Esa Annala  2.Veikko Saukko  3. Jorma Rissanen

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

SUKELLUS: 
Intro-kurssi maaliskuussa
Helsingin Rakennusmestarit ja insinöörit 
AMK:n sukellusjaos järjestää sukelluksen 
Intro-kurssin Sukellus-Areenassa 
21.3.2013 klo 18.00. 

Kurssilla käydään ensin läpi sukelluksen 
teoriaa ja sen jälkeen pääset kokeile-
maan sukeltamista laitteilla Veikkolassa 
Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin 
altaassa. Kurssi kestää n. 4 tuntia ja 
kurssin suorituksesta saa todistuksen.

Veikkolan allas sijaitsee osoitteessa 
Turuntie 690 A, 02880 Veikkola. 
Helsingistä päin tultaessa risteyksessä 
on tien oikealla puolella kyltti Sukellusa-
reena.

Kurssin hinta on 60 €, josta sukellusjaos 
maksaa puolet.

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

Yhdistyksen jäsenten liikunta- ja kulttuurisetelietua on päivitetty. Erillisten Liikuntaseteli ja Liikunta- ja kult-
tuurisetelien sijasta jäsenet saavat jatkossa Liikunta- ja kulttuuriseteliedun, joka käy maksuvälineenä sekä 
kulttuuri- että liikuntapalveluihin.

Jäsen voi vuoden aikana ostaa 5 euron arvoisia Liikunta- ja kulttuuriseteleitä enintään 42 kpl á-hintaan  
2,5 € (yhteisarvo 105 €).

Liikunta-kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana on elokuvia, 
museoita, teattereita, oopperaa, konsertteja, urheilutapahtumia ja vaikka ohjattuja taidekursseja. Sillä voi 
myös 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,  
6. krs. puh. 09-646 343. Toimistolta löytyy myös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi 
käyttää. Lista löytyy myös internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdasta Tietoa liikunta- ja kulttuuri-
seteleistä  käyttöpaikat. Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!

Jäsenetu: LIIKUNTA- ja KULTTUURISETELI

YHDISTYKSEN  
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT

Paloheinässä. Kilpailukeskus Paloheinän 
ulkoilumaja, Pakilantie 124.

Vapaa hiihtotapa tiistaina 5.2.2013 klo 18.30
Ilmoittautuminen 1.2.2013 mennessä

Perinteinen hiihtotapa tiistaina 12.2.2013   
klo 18.30
Ilmoittautuminen 8.2.2013 mennessä

Sarjat M ja N, YL ja 35-85 v 5 vuoden välein 
ja rouvat
Kilpailumatka 5 km ja yli 70 v ja rouvat 3 km

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Kauko Wira 0400-925233,  
kauko.wira@ippnet.fi

Raimo Hartonen 044-2244521. 
rharton1@welho.com

Jälki-ilmoittautumisia rajoitetusti 
klo 17.15 mennessä

Kilpailut ovat samalla avoimet veteraanien aluekil-
pailut, joten muista mainita olevasi yhdistyksen jä-
sen jolloin osallistumismaksua ei peritä

TERVETULOA HIIHTÄMÄÄN  
MYÖS OPPILASJÄSENET

 

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

Tervetuloa tenniksen pariin!
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URHEILUA

Kesän ammunnoissa kunnostautuneet pokkasivat mitalinsa tammikuun Mestari-illassa.

Yhdistyksen uintimestaruuskilpailut 3.11.2012

Tulokset:

Rintauinti  
   
miehet yli 70v 1. Pekka Koskelainen 1,10,72
   
miehet yli 65v 1. Onni Myllymäki 52,37
  2. Mauri Ranta  54,44
  3. Ossi Rantakömi 56,99
   
miehet yli 60v 1. Kari Laine  52,79
  2. Jukka Multanen 1,12,0
   
miehet  yli 55v 1. Tero Jaatinen  56,39

Palkinnot jaetaan helmikuun Mestari-illassa

Vapaauinti  
   
miehet yli 70v 1. Pentti Kuntsi  45,69
  2. Pekka Koskelainen 1,03,09
   
miehet yli 65v 1. Onni Myllymäki 40,5
  2. Mauri Ranta  41,62
  3. Ossi Rantakömi 59,69
   
miehet yli 60v 1. Kari Laine  37,41
  2. Jukka Multanen 46,46
   
miehet yli 55v 1. Tero Jaatinen  35,73
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
 

Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. Maasto ja maisemat 
sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia, 
marjastusta, sienestystä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. 
Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua.
Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa kielletty.

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.

 

 
NESTORI -maja

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

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Varausmaksut 2013:
- viikot 1–7: 
 350 €/viikko

- viikot 8–10 
 (koulujen hiihtolomaviikot):  
 450 €/viikko

- viikot 11–13: 
 350 €/viikko

- viikko 14 (Pääsiäinen): 
 450 €/viikko

- viikot 15-48: 
 200 €/viikko

- viikot 49-51 
 (Itsenäisyyspäivä –  
 joulunalusviikot): 
 350 €/viikko

- viikko 52 (Joulu): 
 450 €/viikko

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.



Helmikuu
 4.2  Rakennusteollisuuden Laatupäivä, 
  Kansallismuseon auditorio, 
  klo 13.00–16.00
 5.2.  Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, 
  vapaa hiihtotapa, Paloheinän ulkoilumaja, 
  klo 18.30
 5.2.  Rakennusmestariklubin Vuosikokous,
  yhdistyksen toimistolla, klo 18.30
 9.2.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  Viulunsoittaja katolla, 
  Helsingin kaupunginteatteri klo 13.00
 11.2.  Helmikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 12.2.  Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, 
  perinteinen tyyli, Paloheinän ulkoilumaja,
  klo 18.30
 14.2. Rakennusmestarien Rouvat, helmikuun ilta, 
  Yhdistyksen toimisto, klo 18.00
 18.2–30.3. RKL:n keilamestaruuskilpailut, Jyväskylä
 25.2.  Veteraanikerho, ulkoilupäivä ja 
  kuukausitapaaminen, Paloheinä, klo 13.00
 28.2.  Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV, 
  Vuosikokous, yhdistyksen toimisto, 
  klo 18.00

Maaliskuu
 9.3. RKL:n pilkkimestaruuskilpailut, Joensuu
 11.3. Maaliskuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 16.–17.3. RKL:n hiihtomestaruuskilpailut, Tampere, 
  Kaupin urheilupuisto
 17.–21.3. Helsingin rakennusmestariveteraanien 
  kylpylämatka, Viims Spa, Tallinna
 21.3. Sukellus Intro-kurssi, Veikkola
 25.3. Veteraanikerho, kuukausitapaaminen, 
  Tikkurilan väritehdas, bussi Kiasman 
  edestä klo 12.15

Huhtikuu
 8.4. Yhdistyksen Kevätkokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 8.4. Huhtikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo
 8.4.  Golf-jaoksen vuosikokous, yhdistyksen 
  toimisto, klo 17.00
 22.4. Veteraanikerho, kuukausitapaaminen, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00
 25.4. Yhdistyksen kevätmaastojuoksut, 
  Pirkkolan pururata, klo 18.00

Toukokuu
 13.5.  Toukokuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 20.5.  Veteraanikerho, kevätkauden 
  päätöstilaisuus, kallioniemi, klo 13.00

Syyskuu
 3.–5.9. Suomalaisten rakentajien Viipuri, KUPE ja 
  Veteraanikerho

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 044-3491491

GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521

KALLIONIEMI
Kari Mikonsaari 050-367 3110

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

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
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus)

YHDYSHENKILÖT 2013tapahtumakalenteri 2013

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


