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Helmikuun MESTARI-ILTA
maanantaina 8.2.2016 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Mestari-illan aiheena on URAKKATIETOJEN ILMOITUSVELVOLLISUUS VEROTTAJALLE. 
Miten lakimuutos on vaikuttanut harmaan talouden torjuntaan ja voiko jo joitain johtopää-
töksiä tai tuloksia esittää. Aiheesta esitelmöitsemässä asiantuntija verohallinnosta

Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Lokakuussa pidettyjen uintikilpailuiden palkintojen jako  ●  
Jäsenistön vapaa sana  ja ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa!

Lux Helsinki                    ihastutti taas

Kahdeksatta kertaa 6.–10. tammikuuta 2016 

järjestetty valofestivaali Lux Helsinki täytti Helsingin 

keskustan festivaalista haltioituneilla ihmisillä. 

Yleisön palautteessa korostui tapahtuman 

ainutlaatuinen tunnelma, jossa yhdistyvät 

yhteisöllisyys, pakkassään kirpeys ja upeat 

valoteokset.

Tapahtuma keräsi Helsingin keskustaan yli 
puoli miljoonaa kävijää viiden päivän aika-

na. Lux Helsingin järjestää Helsingin kaupunki 
ja tapahtumaan on vapaa pääsy.

Festivaalilla nähtiin eurooppalaisten valo-
festivaalien hittiteoksia sekä kotimaisten tai-
teilijoiden tilausteoksia. Taiteilijat Suomesta, 
Belgiasta, Kanadasta ja Ranskasta toteuttivat 
tapahtumaan yhteensä 16 valoteosta. Valote-
oksia nähtiin reitillä Ateneumin taidemuseo, 
Senaatintori, Esplanadin puisto, Vanha kirkko-
puisto ja Annankatu.

Helsinkiläinen valoon ja visualisointeihin keskittynyt suunnit-
telu- ja tuotantokollektiivi Sun Effects toteutti Candy House 
-valoteoksen Ateneumin julkisivuun. Kuva Lauri Rotko
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Tammikuun Mestari-illassa  
esillä REDI
Vuoden ensimmäisessä Mestari-illassa esiteltiin yhtä Helsin-

gin rakenteilla olevaa jättihanketta, REDIä Kalasatamassa. 

Parhaillaan on menossa kauppakeskuksen ja pysäköintilai-

toksen rakentaminen. Myös tuleville kahdeksalle tornitalolle 

tehdään jo perustukset ja rakennetaan hissi- ja porraskuilu-

jen alaosat. Ensimmäisen tornitalon, 35-kerroksisen Majakan 

rakentaminen käynnistyy tänä vuonna.

Mestari-illan aluksi kokousväki 
muisti hiljaisella hetkellä Jukka 

Karilaa. Arvostettu rakennusmesta-
rikollega, yhdistyksen kunniajäsen 
Jukka Karila menehtyi joulukuussa.

Suurin kaupunkirakentamisen 
hanke
REDIÄ esittelivät SRV:stä tiedottaja 
Heli Pulkkinen ja projekti-insinööri 
Olli-Pekka Järvinen.

Kauppakeskuksesta ja sen pääl-
le kohoavista kahdeksasta tornita-
losta sekä kellari- ja kalliopysäköin-
tilaitoksesta koostuva kokonaisuus 
on SRV:n mukaan Suomen suurin 
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yksittäinen kaupunkirakentamisen 
hanke kautta aikojen.

SRV on koonnut sijoittajaryhmän 
REDIn kauppakeskuksen ja pysä-
köintilaitoksen toteuttamista varten. 
SRV vastaa kauppakeskuksen ja 
pysäköintilaitoksen suunnittelusta, 
vuokraamisesta ja rakentamisesta.

REDI on myös rakennustekni-
sesti vaativa ja Suomessa ennennä-
kemätön hanke. Sitä on valmisteltu 
yhteistyökumppaneiden, kuten pää-
suunnittelijana toimivan Helin&Co 
-arkkitehtitoimiston kanssa.

SRV:n suunnitelmissa on raken-

taa kauppakeskuksen päälle kuusi 
asuintornia sekä toimisto- ja hotelli-
tornit. Asuintorneihin tulee yhteen-
sä 1200 asuntoa. Ensimmäisen 
asuintornin rakentaminen alkaa 
syksyllä 2016 ja se valmistuu vuo-
den 2018 lopulla. Toinen torni on 
valmis keväällä 2019. 

REDIn on määrä valmistua ko-
konaisuudessaan vuoden 2023 ai-
kana. Kauppakeskuksen, pysäköin-
tilaitoksen ja tornien yhteenlaskettu 
hinta nousee yli miljardin euron.

Rakennustyöt väliaikaisesti 
vuokratulla REDIn työmaalla aloitet-
tiin huhtikuussa 2015 louhintatöillä. 
Pysäköintilaitoksen louhintatyöt 
ovat jo loppusuoralla ja perustus- 
sekä runkotyöt on aloitettu. Ensim-
mäisen tornin porrashuone ja hissi-
kuilut on toteutettu jo lähes 26 
metrin korkeuteen asti.

Kaikkiaan työmaalta louhitaan 
kiveä noin 700 000 kiintokuutiota.

REDIin voi tutustua myös netis-
sä www.redi.fi ja työmaakuulumisiin 
SRV:n kotisivuilla www.srv.fi/tyo-
maa/redi

Mestari-ilta
Ennen iltapalaa Niilo Hämäläinen 
veti Mestari-illan ja ampujat pokka-
sivat palkinnot kesän 2015 kilpai-
luista.

Hannu Vehviläinen muistutti vie-
lä kokousväkeä maaliskuussa pi-
dettävistä yhdisyksen 110-vuotis-
juhlista. ”Olettehan muistaneet il-
moittautua!”

Sirkka Saarinen

Kalasatamaan kohoaa REDI-hankkeen 
edetessä lopulta yhteensä kahdeksan tor-
nia, joista kuusi on asuintorneja. Korkein 
torni yltää jopa 132 metriin. Tornien juu-
ressa, puistojen ja rantapromenadin ym-
päröimänä on kauppakeskus, joka ava-
taan vuonna 2018. Olli-Pekka Järvinen 
kertoi Mestari-illassa vuodenvaihteen työ-
maakuulumisia. Louhinnat ovat loppusuo-
ralla ja runkokin on jo noussut Itäväylän 
tasolle. Havainnekuva SRV.

Ennen tammikuun Mestari-iltaa Rakennus-
mestarien talon kolmanteen kerrokseen 
avatussa Kerhotilassa oli avoimet ovet.
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Rantatunnelin rakentaminen alkoi 
syksyllä 2013. Tunnelilouhinta 

päättyi kesäkuussa 2015 ja tunnelin 
rakennustekniset työt sekä teknis-
ten järjestelmien asentaminen on 
nyt käynnissä. Maan päällä tehdään 
siltoja ja muita betonirakenteita se-
kä maanrakennustöitä. Toteutusvai-
he on kokonaisuudessaan edennyt 
jo reilusti yli puolivälin. Työt ovat 
sujuneet ilman suurempia yllätyksiä 
aikataulussa ja budjetissa.

Toukokuussa 2017 tapahtuvaa 
tunnelin liikenteelleottoa edeltää 
noin puolen vuoden pituinen tes-
tausjakso. Liikenteelleoton jälkeen 
rakennetaan vielä Naistenlahden 
eritasoliittymän pohjoisosan rampit 
ja katuyhteydet, jotka valmistuvat 
marraskuussa 2017. Viherrakennus 
ja muut viimeistelytyöt maan päällä 
tehdään kevään ja alkukesän 2018 
aikana. 

Allianssimallilla

Rantatunneli -hanke toteutetaan al-
lianssimallilla, jossa perinteinen ti-
laaja - palveluntuottajamalli on häi-
vytetty, ja osapuolet suunnittelevat 
ja toteuttavat hankkeen yhdessä. 
Allianssiin kuuluvat Tampereen kau-
punki, Liikennevirasto, Lemminkäi-
nen Infra Oy, A-Insinöörit Suunnitte-
lu Oy ja Insinööritoimisto Saanio & 
Riekkola Oy.

Näin Tampereella

Rantatunnelin rakentaminen 
etenee vauhdilla
Tampereen Rantatunnelin rakentaminen käynnistyi lokakuussa 2013.  Liikenteelle 

tunneli avautuu toukokuussa 2017. Valmistuessaan Rantatunneli edesauttaa Tam-

pereen keskustan kehittämistä ja parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.
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Suurin osa tunnelin rakennustöistä tehdään näkymättömissä maan alla. Rantatunnelin maan päälle näkyvät työmaat sijaitsevat 
Santalahdessa, Näsinkalliolla ja Naistenlahdessa (kuvassa).
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Aikataulussa kolme kuukautta 
hyvää

Vuosi 2015 oli monella tavalla mer-
kittävä Tampereen Rantatunneli 
-hankkeelle. Ensimmäiset tunneli-
perät yhdistyivät vappuaattona ja 
tunnelilouhinnat päättyivät juhan-
nusviikolla, jolloin pidettiin myös 
tunnelin pohjantervajaiset. Terva-
jaisten jälkeen pääsi tunnelin sisus-
tuksen rakentaminen ja teknisten 
järjestelmien asentaminen todente-
olla vauhtiin. Maan päällä töiden 
etenemisestä kertovat mm. uudet 
sillat, meluesteet, valvomorakennus 
ja marraskuun lopussa tunnelin mo-
lempiin päihin nousseet ilmanvaih-
topiiput. Vastaavia kohokohtia on 
luvassa myös ensi vuonna.

Allianssin suorituskyky avaintu-
losalueilla on tavoitteiden mukai-
nen. Hanke on tämänhetkisen en-
nusteen mukaan tavoitekustannuk-
sessa 180 miljoonassa eurossa ja 
aikataulusta ollaan noin kolme kuu-
kautta edellä. Työturvallisuus on hy-
vällä tasolla ja työnaikaiset liikenne-
järjestelyt valtatiellä ovat toimineet 
hyvin. Hankkeen julkisuuskuva on 
parantunut huonosta lähtötilantees-
ta merkittävästi.

Tavoitekustannuksen ulkopuoli-
sista laajuusmuutoksista on sovittu 
allianssin johtoryhmässä. Laajuus-
muutokset liittyvät mm. pilaantunei-
den maiden kunnostukseen, katu-
rakentamiseen sekä louheen ja 
maa-ainesten ajomatkojen muutok-
siin. Lisäksi varaudutaan kannustei-
den maksamiseen. Edellä mainitut 
laajuusmuutokset ja kannusteet 
ovat yhteensä 15-18 miljoonaa eu-
roa. 

Reilun kahden vuoden rakenta-
misen jälkeen hankkeen valmiusas-
te on noin 80 prosenttia. Monet 
kriittiset työvaiheet on saatu val-
miiksi, mutta vielä on paljon tehtä-
vää ennen kuin tunneli voidaan ava-
ta liikenteelle ja viimeinenkin ympä-
ristösuunnitelman mukainen taimi 
on istutettu. Allianssin tavoitteena 
on avata tunneli liikenteelle 
15.11.2016. - Liikennevirasto

Mitä rakennetaan

•	 Valtatietä 4,2 km, katuja 4,0 km, kevyen liikenteen väyliä 1,7 km, 
uusia siltoja 7 kpl, meluesteitä 1,2 km, kaukalo- ja tukimuuriraken-
teita

•	 2,3 km pitkä tunneli, jonka vapaa korkeus 5 m ja molemmissa päis-
sä eritasoliittymä (Santalahti, Naistenlahti).

•	 Molemmilla ajosuunnilla erilliset tunnelit, joiden välinen etäisyys on 
11 m ja niiden välillä yhdyskäytävät 150 m välein.

•	 Molemmissa tunneleissa kaksi 3,5 m ajokaistaa ja 3,25 m levyinen 
turvakaista.

Hankkeen päämassat

•	 Maaleikkaus penkereisiin ja täyttöihin 320 000 m3ktr
•	 Kallion irrotus ja kuljetus penkereeseen, h > 1m 100 000 m3ktr
•	 Tunnelilouhintaa 650 000 m3ktr
•	 Rakennebetonia 28 000 m3

•	 Ruiskubetonia 30 000 m3

Allianssin osapuolet

•	 Liikennevirasto
•	 Tampereen kaupunki
•	 Lemminkäinen Infra Oy
•	 Saanio & Riekkola Oy
•	 A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Tunnelissa on molemmille ajosuunnille omat ajoneuvotunnelit, joiden välinen etäisyys on 
11-12 metriä. Tunneleiden välillä on yhdyskäytäviä noin 150 metrin välein. Lisäksi tunne-
lissa on yksi ajoneuvojen mentävä yhdyskäytävä pelastus- ja huoltoajoa varten. Kummassa-
kin tunnelissa on yksisuuntainen liikenne, ja nopeusrajoitus on 60km/h. Jalankulku, pyöräi-
ly ja hitaiden ajoneuvojen liikkuminen tunnelissa ovat kiellettyjä. Kuvat Liikennevirasto
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Sofiankatu 4:n muutos- ja perus-
korjaustöiden pääurakoitsijaksi 

valittiin joulukuussa 2015 NCC Ra-
kennus Oy.

Kunnostettavassa rakennukses-
sa toimivat nykyisin Helsingin kau-
punginmuseo, ravintola Nuevo ja 
Kino Engel. Rakennustyöt päästään 
aloittamaan huhtikuussa 2016, kun 
museo on muuttanut uusiin tiloihin-
sa Aleksanterinkadun ja Katariinan-
kadun kulmaan. Korjatut tilat ote-
taan käyttöön syksyllä 2017.

Peruskorjauskokonaisuus  
on pysynyt budjetissaan
”Helsingin kaupunki on kunnosta-
nut Torikortteleita vuodesta 2007 
alkaen. Kokonaisuudessaan kun-
nostus- ja elävöittämishankkeeseen 
käytetään noin 67 miljoonaa euroa, 
mikä vastaa alkuperäistä kustan-
nusarviota”, kertoo tilakeskuksen 
päällikkö Arto Hiltunen.

Torikortteleissa toimii nykyisin 
noin viisikymmentä yrittäjää. Val-
mistuttuaan kortteleissa on tilaa ar-
violta noin sadalle yrittäjälle, ja 
vuokrattavia liiketiloja on 13 000– 
15 000 m². Torikortteleiden ja jat-
kossa erityisesti Sofiankatu 4:n tar-
jonnassa korostuvat kahvila- ja ra-
vintolapalvelut, kivijalkakaupat; si-
sustaminen, design, kotimaiset 
tuotteet, muoti ja tapahtumat.

Sofiankadulta yhteys  
Kiseleffin taloon
Sofiankatu 4 on kulttuurihistorialli-
sesti arvokas rakennus, joka on 
kattavan peruskorjauksen tarpees-
sa. Muutos- ja peruskorjaushank-
keen aikana kaupunki uusii muun 
muassa talon LVI-, paloturvallisuus, 
sähkönjakelu-, tietoverkko- ja tur-
vajärjestelmät. Elokuvateatteri- ja 

Sofiankatu 4 
kunnostetaan entiseen loistoonsa

Sofiankatu 4:ssä keväällä alkava remontti päättää perus-

korjausten sarjan, joka on tähdännyt Kauppatorin ja 

Senaatintorin ympäristön avaamiseen kaupunkilaisille.

ravintolatilojen kunnostamisen li-
säksi museolta vapautuneisiin ker-
roksiin rakennetaan myymälä- ja 
toimistotiloja.

Talon tuleville asiakkaille kun-
nostustyö näkyy myös uusina kul-
kuyhteyksinä, sillä Sofiankatu 4:n ja 
Kiseleffin talon alimpien kerrosten 
väliset alkuperäiset kulkuyhteydet 
avataan. Uusi toimintakonsepti on 
lähellä talon alkuperäistä käyttötar-
koitusta; Sofiankatu 4 valmistui 
vuonna 1913 Kiseleffin talossa toi-
mineen Stockmannin tavaratalon 
laajennukseksi.

”Alamme vuodenvaihteen jäl-
keen etsiä potentiaalisia vuokralai-
sia, joiden kanssa kehitämme toi-
mintakonseptin loppuun. On tärke-
ää saada tulevat vuokralaiset mu-
kaan hyvissä ajoin”, kehittämis- ja 
kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer 
Helsingin Leijona Oy:stä sanoo.

Sofiankatu 4:n kunnostamisesta 
vastaa kiinteistöviraston tilakeskus. 
Tilojen tulevasta vuokrauksesta ja 
Torikortteleiden kehittämisestä huo-
lehtii Helsingin Leijona Oy.
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Suomalaisen elinkeinoelämän ta-
lona tunnettu Eteläranta 10 on 

kokenut viime vuosien aikana muo-
donmuutoksen nykyaikaiseksi toi-
mivaksi toimistokiinteistöksi. 
Skanska on toiminut pääurakoitsija-
na erilaajuisissa remonteissa jo 
vuodesta 2002, josta lähtien raken-
nusta on saneerattu kerros kerrok-
selta. Nyt vuorossa on rakennuksen 
julkisivujen, ikkunoiden ja vesikat-
teiden uusiminen.

Eteläranta 10 on perussanee-
rauskohdetta vaativampi hanke 

Skanska jatkaa Eteläranta 10:n 
saneeraamista
Vuorossa julkisivut ja vesikatteet

Joulukuussa Skanska ja Teollisuuskeskus Oy allekirjoittivat 

sopimuksen Eteläranta 10:n julkisivujen ja vesikatteiden uu-

simisesta. Työt alkavat tammikuussa 2016 ja urakka valmis-

tuu vuoden 2018 lopulla. Urakka on jatkumoa jo vuosia jatku-

neille mittaville Skanskan toteuttamille uudistustöille.

useammastakin syystä. Korttelissa 
on vireillä parhaillaan kaavamuutos, 
ja rakennuslupaa haettaessa kuul-
laan aina myös kaupunginmuseota. 
Lisäksi vanhaa kohdetta remontoi-
dessa on kiinnitettävä huomiota 
historiallisesti merkittävien ominai-
suuksien säilyttämiseen.

Ensimmäinen  
betonielementtijulkisivu
”Teknisissä ratkaisuissa Eteläranta 
10:ssä on aikoinaan 1950-luvulla 

oltu kehityksen eturintamassa, ja 
julkisivujen elementtirakenne oli en-
simmäinen laatuaan Suomessa. Al-
kuperäiset elementit ovat valkose-
menttipohjaisia kuorielementtejä, ja 
julkisivussa on kaiken kaikkiaan 404 
erikokoista ja muotoista elementti-
tyyppiä vajaan 5 000 neliömetrin 
alalla. Julkisivun vaalea värisävy on 
vuosien mittaan kellastunut, joten 
elementtien uusimisen jälkeen Ete-
läranta 10:n sävy palautuu taas al-
kuperäiseksi”, kertoo Skanska Ta-
lonrakennus Oy:n tulosyksikön joh-
taja Urmas Soots.

”Olemme remontoineet Etelä-
ranta 10:ä vuosien varrella jo liki  
16 000 neliömetriä nykyaikaisiksi 
neuvottelu- ja toimistotiloiksi. Li-
säksi olemme uusineet rakennuk-
sen talotekniikkaa ja toteuttaneet 
esimerkiksi kerroskohtaisen ilmas-
toinnin. Asiakkainamme on ollut 
paitsi kiinteistön omistava Teolli-
suuskeskus Oy, myös tiloissa toimi-
vat elinkeinoelämän liitot”, kertoo 
aluejohtaja Jukka Kylliö Skanska 
Talonrakennus Oy:stä.

”Eteläranta 10:n remontit ovat 
vaatineet urakoitsijalta paljon, sillä 
rakennus on ollut koko ajan käytös-
sä tavalliseen tapaan. Korjaustöi-
den on pitänyt sujua joustavasti ja 
mahdollisimman huomaamatto-
masti. Töitä on tehty paljon myös 
epätavallisiin aikoihin, jolloin esi-
merkiksi äänekkäistä työvaiheista 
on koitunut mahdollisimman vähän 
haittaa kiinteistön käyttäjille. Skans-
ka on vienyt remontit läpi määrätie-
toisesti ja ammattimaisesti. Koke-
muksemme Skanskan työmaatii-
mistä vaikuttivat merkittävästi myös 
julkisivu-urakoitsijan valintaan”, 
kertoo Teollisuuskeskus Oy:n toimi-
tusjohtaja Kimmo Järvensivu.Suomalaisen elinkeinoelämän keskeisimpiin tapahtumapaikkoihin lukeutuva Eteläranta 10 

on viime vuosina kokenut muodonmuutoksen nykyaikaisesti toimivaksi toimistokiinteistök-
si. Nyt ovat vuorossa julkisivut ja vesikatteet. Kuva Skanska / Kuvatoimisto Kuvio Oy
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Muuttuva asbestilainsäädäntö 2016
Järjestäjät: RIA ja RKL

Asbestilainsäädäntö muuttuu vuoden 2016 alusta. Nykyinen lainsäädäntö korvataan uudella 
lailla eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja asetuksella asbestityön turvallisuu-
desta. Lainsäädännössä muuttuu myös purkukohteen puhtauden varmistamiseen liittyvät 
vaatimukset. Jatkossa tilan puhtaus tulee aina varmistaa mittaamalla ja mittaustulokset ana-
lysoimalla. Rakennuttajan, tai muun joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on uuden lainsää-
dännön myötä huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus sekä 
kirjallinen turvallisuussuunnitelma. Korjaushankkeessa tulee jatkossa aina selvittää, sisältävät-
kö purettavat tai korjattavat rakenteet asbestia. Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on 
aina selvitettävä.

Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu asbesti- ja haitta-aine-alalla oleville sekä rakennuttajille, työnjohdolle, 
valvojille, suunnittelijoille, isännöitsijöille.   

Koulutuspaikkakunta ja aika: 
ma 15.2. klo 12.30–16.30 Helsinki, Metropolia AMK, Agricolankatu 1-3, auditorio G201

Osallistumismaksu: 
RKL:n tai RIA:n vuosimaksun maksaneille ilmainen. 
Muille 80 €. 
Opiskelijoille ilmainen.

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/group/asbesti

Ilmoittautumisen lisätieto:
Hinta pitää sisällään koulutusmateriaalin ja iltapäiväkahvin.

Peruutusehdot:
Mikäli osallistuminen peruutetaan viimeisen ilmoituspäivän jälkeen, veloitamme toimisto- ja 
varauskuluina 50% hinnasta. Mikäli osanottaja jää tulematta tilaisuuteen siitä ilmoittamatta, 
veloitamme koko osallistumismaksun.

Yhteyshenkilöt: 
RKL: Joakim Högström, 045-633 2346, joakim.hogstrom@rkl.fi
RIA: Kimmo Sandberg, 0400-411 332, kimmo.sandberg@ria.fi

OHJELMA
•	 Ilmoittautuminen	ja	koulutusmateriaalin	jako

•	 Rakennushankkeeseen	ryhtyvän	(rakennuttaja),	pääurakoitsijan	ja	asbestipurku-urakoitsijan	
velvoitteet uuden lainsäädännön myötä

•	 Asbestikartoituksen	sisältö

•	 Purkutilan	puhtauden	toteaminen	–	velvoitteet	urakoitsijalle	ja	rakennuttajalle

•	 Asbestipurkumenetelmät	ja	muutokset	niihin	liittyvissä	vaatimuksissa

•	 Uuden	lainsäädännön	vaikutukset	urakkasopimuksiin

•	 Työturvallisuuslainsäädännön	vaatimusten	vaikutukset	asbestipurkutöihin	liittyen	
– turvallisuuskoordinaattorin asema asbestipurkutöissä

•	 AVI:n	katsaus

KOU LU TUS TA
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YHDISTYKSEN HALLITUKSESSA VUONNA 2016 
KAKSI UUTTA JÄSENTÄ

Vuodenvaihteessa yhdistyksen hallituksessa aloitti kaksi uutta jäsentä: 

Jan-Erik Jusslin ja Jouko Röpelinen. Jäsenlehti pyysi heitä jo perinteen mukaisesti kirjaa-

maan tietoja sekä itsestään että ajatuksiaan, kokemuksiaan ja toiveitaan yhdistyksessä.

Työhistoria ja koulutausta
Aloitin rakennuksilla ensimmäisen 
kesätyön v. 1988, ja vakituisen työ-
uran 1990 syksyllä. Pikkuhiljaa toi-
menkuvaksi vakiintui betonipaikka-
us-, etuputsi- ja laatoitustyöt. Va-
paa-ajan tapaturman seurauksena 
uutena haasteena oli lukea raken-
nusmestariksi, ja koulu alkoi syksyllä 
2010 Metropoliassa päiväopiskelija-
na. Valmistuin keväällä 2014, ja jat-
koin YIT Rakennus Oy:llä vastuukor-
jauksien parissa, missä viimeiset 
harjoittelutkin suoritin. Vuoden 2016 
alusta siirryin YIT:llä tuotantoon ker-
rostalojen rakentamisen pariin.

HRMY:n toimintaan osallistuminen
Liityin opiskelijajäseneksi heti en-
simmäisenä opiskelusyksynä, tosin 
yhdistyksen toimintaan ei sen enem-

Jan-Erik 
Jusslin

Olen 42-vuotias 
toisen polven 
rakennusmestari 
alun perin Es-
poosta, nyttem-
min kotipaikka 
on Helsingin 
Kontula. Asuste-
len kerrostalos-
sa, mitään suur-
ta poltetta ei ole 
omakotiasujaksi, mutta aina välillä po-
den lievää mökkikuumetta. Perheesee-
ni kuuluu avovaimo, lähes täysi-ikäinen 
poika ja yksi kissa.

pää tuntunut olevan aikaa opinto-
haasteiden viedessä oikeastaan kai-
ken liikenevän ajan. Varsinaiseksi 
jäseneksi hain välittömästi valmis-
tuttuani silloisen kollegan Timo Saa-
rikon ohjaamana, ja mestari-illoissa 
onkin tullut käytyä kohtuullisen tii-
viisti. Yhdistyksen hallitukseen ha-
lukkuutta kyseltiin, ja vastattuani et-
tä kyllähän sitä joskus voisi harkita, 
niin muutaman viikon päästä jo asi-
assa edettiinkin. Kiitos Tapio ja 
muutkin luottamuksesta!

Yhdistyksen merkitys  
ja kehitystarpeet
Rakennusmestariyhdistyksen merki-
tys itselleni ja varmaankin monille 
muille on verkostoitumisen tärkeys. 
Ei liene epäselvää miten esimerkiksi 
rekrytointeja tehdään, ja mukavam-
paahan on tehdä töitä ihmisten kans-
sa jotka ovat jo aiemmin tulleet tu-
tuksi jollain lailla. En jaksa uskoa että 
sosiaalinen media kovinkaan nope-
asti menee tässä asiassa edelle, ja 
voin kuvitella miten tylsiä pikkujoulu-
ja Facebookissa voidaan pitää…

Yhdistyksen kehittämisessä suurim-
pana haasteena pitäisin kaikkien jä-
senten aktivoimista ja houkuttele-
mista toimintaan mukaan. Paljon 
hyviä asioita tässähän on jo tehty, 
mm. nuorten osalta. Tätä työtä tulee 
edelleen jatkaa tarmokkaasti.

Harrastukset
Harrastuksista aivan ykkösenä on 
aina ollut vapavälineillä tapahtuva 
kalastus lähes kaikissa muodois-
saan. Kalastusvälineiden rakentelua 
perhonsidonnasta, vaappujen teosta 

Työhistoria
Vuodet 1965–1966 syksyyn tein 
muuraustöitä SA-Tervo Oy:llä Joen-
suussa. Isäni oli kirvesmies, joten 
millimetrin halkominen ei silloin vielä 
sopinut ajatusmaailmaani. Valmis-

Jouko 
Röpelinen

Olen kohta 
69-vuotias 
rakennusmes-
tari Espoosta. 
Opiskelin Joen-
suussa: ensin 
Pohjois-Karjalan 
keskusammat-
tikoulun raken-
nusmieslinjalla 
1963–1965, 
sitten Wärtsilän Teknillisessä oppilai-
toksessa tie-, vesi- ja maanrakennus-
linjalla 1966–1969.

Siviilisääty on eronnut 1986. Perhettä 
on kaksi tytärtä ja kolme lastenlasta.

aina sälebambuvapojen rakenteluun 
asti on tullut tehtyä, eikä hommalle 
loppua näy.

Muut harrastukset ovat sitten satun-
naisempia jääkiekon seuraamisesta 
lukemiseen ja lähinnä brittiläisten 
tv-sarjojen seurailuun.

Mestari-illoissa nähdään!
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Puheenjohtaja 
Hannu Vehviläinen

1. varapuheenjohtaja 
Rami Järvinen

2. varapuheenjohtaja 
Reino Holappa

Taloustoimikunta
Hannu Vehviläinen pj.
Rami Järvinen
Heikki Autio
Jari Tiimonen

Jäsen- ja huomion-
osoitustoimikunta
Rami Järvinen pj.
Heikki Autio
Harri Holopainen
Martti Saarinen

Ammatti- ja 
koulutustoimikunta
Reino Holappa pj.
Jan-Erik Jusslin
Tommi Peuhkuri
Jouko Röpelinen

Tiedotus- ja 
ohjelmatoimikunta
Rami Järvinen pj.
Niilo Hämäläinen
Tapio Päiväläinen

Projektiryhmät 
Reino Holappa

Kallioniemen 
isännistö 2016
Reino Holappa
Ismo Laita
Hannu Marttila
Tapio Päiväläinen
Martti Saarinen

HALLITUKSEN 
TOIMIKUNNAT 
2016

Työhistoriastani käy hyvin ilmi edes-
menneen rkm Esko Niemisen ohje 
”vaihtakaa pojat työpaikkaa riittävän 
usein. Näin te saatte monipuolisen 
ammattitaidon ja siinä sivussa nos-
tettua omat ikälisänne”.

Yhdistystoiminta
Helsingin Rakennusmestariyhdistyk-
sessä olen ollut jäsenenä 1970 syk-
systä lähtien. Yhdistystoimintaan 
liittyen kävin 12 keväänä luennoi-
massa pientalon vastaavan työnjoh-
tajan kursseilla työkuntien urakkaso-
pimusten tekemisestä. Lisäksi olen 
osallistunut Helsingin yhdistyksen 
sekä keskusliitto RKL:n järjestämille 
täydennyskursseille vaihtelevasti ku-
luneiden vuosien aikana, mm. A-be-
tonikurssille 1975.

Yhdistyksen kehittämistarpeet
Kaikki kunnia jo yhdistyksen toimin-
nassa olleille hallituksen jäsenille. 
Yhdistyksen historiaa lukiessa voi 
vain todeta, että edeltävät hallitukset 
ovat panostaneet omaa vapaa-ai-
kaansa ja tehneet uhrautuvasti ja 
tuloksellista työtä, josta me ja tule-
vat polvet saamme nauttia.

Haluan omalta osaltani kehittää par-
haan kykyni mukaan samaa arvo-
kasta yhdistystoimintaa,  jota edel-
täjämme ovat tehneet jäsenistömme 
parhaaksi.

Näillä ikävuosilla ajatusmaailmani on 
toivottavasti vielä vastaanottavainen 
uusille ideoille ja turha kireys on 
poistunut. Sillä muurarin millikin tiu-
kan paikan tullen venyy kuuteen 
tuumaan. Suurin haasteeni on löytää 
nuori aktiivinen henkilö, jota voi suo-
sitella yhdistyksen hallitukseen jäl-
keeni.

Harrastukset
Harrastuksena eläkevuosiin saakka 
oli työ, työ ja työ. Nykyisin olen 
päässyt jo kalastamaan sekä marja- 
ja sienimetsään kesäisin. Käyn myös 
melko säännöllisesti uimassa, pyö-
räilemässä ja kuntosalilla. Viikonlop-
puisin vietän aikaa myös lastenlapsi-
en kanssa. 

tuttuani teknillisestä koulusta 1969 
aloitin Pielisjokeen rakennettavan 
Kuurnan Vesivoimalaitoksen mitta-
työnjohtajana syksyyn 1969 saakka. 
Turbiinipesiä mitoitettaessa millimet-
ri oli jo sitten pitkä mitta.

Tämän jälkeen suoritin asepalveluk-
sen Korian Pioneeripataljonassa. Si-
viilityöt puolestaan alkoivat Matinky-
lässä Rakennuskunta Hakan työ-
maalla syksyllä 1970 aloittelevana 
työmaamestarina.

Hakeuduin vuoden 1972 alusta Ke-
ravan Betoni Ky:n betoniaseman ve-
täjäksi. Samanaikaisesti aloitettiin 
toisen betoniaseman rakentaminen. 
Se valmistui 1972 syksyllä. Yritys-
kaupan myötä siirryin Partek Oy:lle 
pohjoisryhmän betoniasemien pääl-
liköksi. Siihen kuuluivat Hyrylän, Ke-
ravan, Järvenpään ja Riihimäen be-
toniasemat.

1976 hakeuduin Suomen Rakennus-
teollisuusliiton Uudenmaan piiriin, 
jossa tittelini oli apulaispiiriasiamies, 
työkenttääni kuului Helsingin poh-
joispuoli Järvenpäähän saakka.

Vuoden 1982 alussa aloitin työt Kon-
sulttimestarit Oy:ssä Helsingissä. 
Tehtäviini kuului määrä- ja kustan-
nuslaskenta sekä rakennuttajapalve-
lut Helsinki, Espoo, Kauniainen ja 
Vantaan alueella.

Vuoden 1983 syksyllä perustin oman 
rakennuttajapalveluja tarjoavan yri-
tyksen Helsingin Valvontamestarit 
Ky:n. Toiminta käsitti taloyhtiöiden, 
kiinteistöyhtiöiden, erilaisten järjes-
töjen ja teollisuuden rakennuttajapal-
veluja sekä erilaisten rakentamiseen 
liityvien ristiriitatilanteiden avustami-
nen oikeustapauksissa.

Vuoden 1998 lopussa aloitin Leppä-
vaarassa englantilaisten rivitalojen 
vastaavana mestarina. Rivitalot val-
mistuivat vuoden lopussa 1999. Vii-
meinen työnantajani oli Palkkiyhty-
mä Helsingissä. Toimenkuvaani kuu-
lui jo rakennettujen asuintaloyhtiöi-
den 10-vuotisvastuiden korjauttami-
nen sekä Palkkiyhtymän kiinteistöjen 
hoidon suunnittelu ja valvonta. Eläk-
keelle jäin vuoden 2012 lopulla.
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Kuva Finlandia-talo / Rauno Träskelin

110-vuotisjuhlat
klo 17.30

Tervetuliaismaljat
klo 18.00

Puheet ja Mestari-Laulajat
klo 18.45

Tarinaa rakentamisesta Helsingissä kertojana Tapio Liinoja
klo 19.30

Buffet-illallinen, taustamusiikkia Onni Lonka Quartetin johdolla
klo 22.30

Tilaisuus päättyy

Tumma puku, kunnia- ja ansiomerkit

Kutsu on kahdelle. Illalliskortin hinta on 20 €/henkilö ja se maksetaan 
yhdistyksen tilille FI40 2044 1800 0647 11, viitteeksi 110 v. ja jäsenen nimi.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 15.2.2016 mennessä 
info@hrmy.fi tai puhelimitse yhdistyksen toimistolle numeroon 09 646 343. 

Virallinen kutsu ja ohjelma postitetaan helmikuun 2016 alkupuolella 
ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Lämpimäst i  t ervetu loa!

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n

lauantaina 5. maaliskuuta 2016 
Finlandia-talossa

HUOM! ILMOITTAUTUMISET 15.2.2016 MENNESSÄ
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Ilmoittautuminen:
Paikkoja esitykseen on varattu 120 kappaletta. Ilmoit-
tautumiset 8.2.2016 mennessä yhdistyksen toimistolle 
sähköpostitse info@hrmy.fi tai puhelimitse 09 646 343.

Lippujen hinnat ja maksaminen:
Yhdistyksen jäsen 10 €, seuralainen 30 €.

Liput maksetaan 8.2.2016 mennessä yhdistyksen tilille 
FI 40 2044 1800 0647 11, viitteeksi jäsenen nimi ja teatte-
ri. Liput lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä 
maksaneille.

Teatteriin maaliskuussa, torstai 17.3.2016 klo 19.00

VAKAVUUSONGELMA
Helsingin kaupunginteatterin STUDIO PASILASSA, Ratamestarinkatu 5, Helsinki

Rooleissa Jari Pehkonen, Heidi Herala, Annika Aapalahti, 
Rauno Ahonen, Pertti Koivula, Eppu Salminen, Emilia Sinisalo, 
Eppu Pastinen. Ohjaus Pentti Kotkaniemi 

Heidi Herala ja Jari Pehkonen  Vakavuusongelma -näytelmässä. 
Kuva Helsingin Kaupunginteatteri / Mirka Kleemola

Tervetuloa rouvat, ystävät ja yhteistyökumppanit 
juhlistamaan kanssamme 100-vuotista taivaltamme 

perjantaina 11.3.2016 klo 12.30-15.00 
Rakennusmestarien talolle, Fredrikinkatu 51-53, 3. kerros

Kahvin, kuohuvan ja mukavien muistojen merkeissä.

* * *
ILTAJUHLAA vietämme 11.3.2016 Rouvien kesken
Suomalaisella Klubilla Kansakoulukuja 3, klo 16.00

ohjelman ja hyvän ruuan parissa.

Ilmoittautuminen iltajuhlaan maksamalla 10 euron osallistumismaksu 
rouvien tilille; FI59 1323 3000 1012 48 26.02.16 mennessä.

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT 

100 vuotta

HRI1602_14-18.indd   15 19.1.2016   7:46:16



16 hrmy 2/2016

YHDISTYS tiedottaa

Helsingin Rakennusmestari-
veneilijät HRV ry

sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
torstaina 25.2.2016 klo 18.00
yhdistyksen Kerhotilassa, 
Fredrikinkatu 51–53 A, 3. krs

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Jäsenet joukolla päättämään yhteisistä asioista.

Tervetuloa!  Hallitus

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

Helmikuun ilta
torstaina 11.2. klo 18.00
yhdistyksen toimistolla.

Tervetuloa toivottaa ohjelmatoimikunta!

UUDET JÄSENET Innanen, Janne Tapani
 Kopsa, Seppo
 Kujamäki, Sami
 Orasniemi, Joni Juhani
 Partia, Juha
 Peltonen, Mikko
 Tanhola, Harri Vilhelm
 Tähtivalo, Timo Hannu Tapio

OPISKELIJAJÄSENET Koskela, Riikka
 Maunu, Jarmo Juhani

Te r v e t u l o a !

HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2016

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

1. varapuheenjohtaja
Rami Järvinen 050-563 9134
rami.jarvinen@srv.fi

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

Heikki Autio 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi

Harri Holopainen  050-309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com

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

Jan-Erik Jusslin 050-440 3300
jan-erik.jusslin@yit.fi

Tommi Peuhkuri 0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com

Tapio Päiväläinen 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi

Jouko Röpelinen 044-210 3225
jropelinen@gmail.com

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

Jari Tiimonen 040-759 4339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi

Järjestösihteeri
Sanna Eronen 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi

Toimisto
info@hrmy.fi
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YHDISTYS tiedottaa

RAKENNUS-
MESTARIVETERAANIT

Helmikuu 22.2.2016 klo 13.00
Liikuntapäivä ja kuukausikokous 
Paloheinän ulkoilualueella.

Maaliskuu 21.3.2016 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen kerhotilassa 
3. krs. 
Rakennusmestari Esa Koukkari kertoo 
julkaisemastaan kirjasta 
”RAL se oli minun rattoni ja työni”.

Huhtikuu 25.4.2016 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen kerhotilassa 
3. krs.

Toukokuu 23.5.2016 klo 13.00
Kevätkauden päätöstilaisuus ja 
kuukausikokous Kallioniemessä.

KALAKERHON TOIMINTA 
VUODELLE 2016
Tekisikö mielesi lähteä ongelle tai 
kokeilemaan pilkkitaitoja, mutta kun 
ei ole oikein kaveria, joka lähtisi mu-
kaan?

Kalakerhon tavoitteena on jär-
jestää yhdistyksen jäsenistölle omia 
”ei liian tiukkapipoisia” kalastuskil-
pailuja ja kaikkea kalastukseen liit-
tyvää toimintaa myös vuonna 2016. 
Kerhotoiminnan tavoitteena on tukea jäsenistön hyvin-
vointia sekä virkistystä tarjoamalla jäsenistölle harras-
tusmahdollisuuksia harrastuskerhossa. Eri-ikäisistä jä-
senistä koostuvassa kerhossa on mahdollista luoda 
uusia ystävyyssuhteita ja saada erilaisia kokemuksia 
kalastuksesta ja luonnossa olemisesta. 

Toivotamme Helsingin Rakennusmestarit ja -insi-
nöörit yhdistyksen jäsenet joukolla mukaan kalakerhon 
järjestämiin tapahtumiin myös vuonna 2016.

Kalakerho on nyt myös facebookissa, käyttäjänimel-
lä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
Kalakerho.

Kalakerhon puheenjohtaja Reino Holappa

Ampujille jaettiin mitalit kesän 2015 kisoista 
tammikuun Mestari-illassa.

Veteraanien ja KUPE:n porukka vietti perinteistä pikkujouluaan 15.12. uudessa 
paikassa eli Freda 51-53 A 3. kerroksen kerhohuoneistossa. Tilaisuuden ohjelman 
oli tarkoitus herätellä vanhoja muistoja ja terävöittää vanhojen muistia. Harjan-
nostajaistunnelmiin vei meidät ”ohikulkumatkalta” poikennut haitaristi ja joului-
siin tunnelmiin uusi jäsenemme Timo Laakkonen, jonka komean basson johdolla 
yritimme jopa laulaa joululauluja. Hänen yksin laulamansa päätösnumero ”Vol-
gan lautturi” oli todella komea. Osanottajien muistia treenattiin kuvatietokilpailul-
la, jonka voittajat palkittiin harkituilla kulttuurijuomilla. Osanotto oli kiitettävän 
runsas, vaikka harvoja – mutta sitä rakkaampia naispuolisia jäseniämme jäimme 
kaipaamaan. Lopuksi ei ollut onneksi tanssia... 
Teksti Matti Vuorensola, kuva Seppo Huhtakangas

URHEILU

III
II I
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Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja kulttuuriseteliä 
voi käyttää lähes 6000  liikunta- ja kulttuuripaikassa ympäri Suomen (lista yrityksistä löytyy yhdistyksen toimistolta ja 
osoitteesta www.smartum.fi).  Tarjolla on runsaasti sekä liikuntapaikkoja että kulttuuria, kuten näyttelyitä, musiikkia, 
kursseja, teatteria, urheilutapahtumia ja elokuvia.

Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi á-hintaan 
2,5 € (yht. 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yht. 50 €).

Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyttää, että 
setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa lasten tai 
muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö
Liikunta- ja kulttuurisetelit tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus puh. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai 
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta - ei siis käteismaksua. Maksu Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen nimi ja 
maksettujen setelien määrä.

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.

Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n

UINTIKILPAILUT
Mäkelänrinteen uintikeskus 24.10.2015

Tulokset:

Vapaauinti, miehet

Yli 70 v  65v  60v
1. Pentti Kuntsi 48,9 1. Kari Laine 39,9 1. Tero Jaatinen 36,0
2. Ossi Rantakömi 56,8 2. Onni Myllymäki 42,0
3. Pekka Koskelainen 1.05,5 3. Mauri Ranta 42,4
  4. Jukka Multanen 49,2

Rintauinti, miehet

Yli 70v  65v  60v
1. Ossi Rantakömi 58,1 1. Onni Myllymäki 52,5 1. Tero Jaatinen 56,6
2. Pekka Koskelainen 1.17,0 2. Mauri Ranta 53,3
  3. Kari Laine 56,6
  4. Jukka Multanen 1.09,7

Palkinnot jaetaan helmikuun Mestari-illassa.

URHEILU
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Varausmaksut 2016:
- viikot 1-7: 
 350 €/viikko
- viikot 8-10 
 (koulujen hiihtolomaviikot): 
 450 €/viikko
- viikot 11, 12 ja 14: 
 350 €/viikko
- viikko 13 (Pääsiäinen): 
 450 €/viikko
- viikot 15-48: 
 200 €/viikko
- viikot 49-51 
 (Itsenäisyyspäivä ja 
 joulunalusviikot): 
 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 
 450 €/viikko

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

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. 
Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa 
hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.
 
Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava itse mukana varatulla lomaviikolla koko 
vierailijoiden paikallaoloajan.

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

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Ku
va

t: 
Ta

pa
ni

 M
äk

ip
ää

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.
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Tapahtumakalenteri 2016

Muista ilmoittautua yhdistyksen 
110-vuotisjuhlaan!

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

Helmikuu
 2.2. Rakennusmestariklubi, Vuosikokous, 
  yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 18.30 
 8.2. Helmikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 11.2. Rakennusmestarien Rouvat, 
  helmikuun ilta, 
  yhdistyksen toimisto 6. krs, klo 18.00
 22.2. Rakennusmestariveteraanit, 
  Liikuntapäivä ja kuukausikokous 
  Paloheinän ulkoilualue, klo 13.00
 25.2. Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV,  
  Vuosikokous, 
  yhdistyksen Kerhotila 3. krs, klo 18.00

Maaliskuu
 2.3.-5.3. Uimarien kunto- ja tekniikkaleiri, 
  uintijaos, Pajulahti
 5.3. Helsingin yhdistyksen 110-vuotisjuhla, 
  Finlandia-talo
 11.3. Rakennusmestarien Rouvien 
  100-vuotisjuhlat, yhdistyksen kerhotila 
  3. krs, klo 12.30 - 15.00
 11.3. Rakennusmestarien Rouvien 
  100-vuotisjuhla, iltatilaisuus 
  Suomalaisella Klubilla, klo 16.00
 14.3. Maaliskuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo
 14.3.-10.4. HRMY:n keilamestaruuskilpailut, 
  Talin keilahalli
 17.3. Teatteri, Vakavuusongelmia, 
  Studio Pasila, klo 19.00
 21.3. Rakennusmestariveteraanit, 
  kuukausikokous, 
  yhdistyksen Kerhotila 3. krs, klo 13.00

Huhtikuu
 11.4. Yhdistyksen Kevätvuosikokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 11.4. Huhtikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo
 16.4. Kallioniemen kiinteistön ja laitureiden 
  kunnostustalkoot, klo 10.00
 23.4. Kallioniemen kiinteistön ja laitureiden 
  kunnostustalkoot, klo 10.00
 25.4. Rakennusmestariveteraanit, 
  kuukausikokous, 
  yhdistyksen Kerhotila 3. krs, klo 13.00

Toukokuu
 9.5. Toukokuun Mestari-ilta
 23.5. Rakennusmestariveteraanit, 
  kevätkauden päätöstilaisuus ja 
  kuukausikokous, Kallioniemi, klo 13.00

Yhdyshenkilöt 2016
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063
h.ahokanto@gmail.com

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånas 0400-839 614
lars.anas@elisanet.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636
rantahiukka@gmail.com

RMK-VENEILIJÄT HRV RY
Niklas Enkvist 050-335 4266
nenkvist@gmail.com

AMPUJAT
Esa Säntti 044-349 1491
esa.santti@gmail.com

GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800
raimo.k.kostiainen@gmail.com

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521
rharton1@welho.com

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

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

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi

LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614
erkki.ahvenainen@elisanet.fi

MAILAPELIT
Martti Rissanen 050-526 9725
martti.rissanen@evl.fi

NUORTEN KERHO
Tommi Peuhkuri 0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com

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

RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003
paavolapentti@gmail.com

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
sakari.heikkinen@hel.fi

UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 044-355 5282 (uinti)
kari.laine@rpm-mestarit.fi
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus)
markku.siikanen@pp2.inet.fi
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