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Kannen kuva:
Helsingin rakennuslautakunnan vuotuinen tunnustuspalkinto, Rakentamisen
Ruusu, jaetaan laadukkaasta Helsingin
rakennettuun ympäristöön liittyvästä
työstä. Rakentamisen Ruusun 2016 saivat kuvassa olevan Hernesaaren Löylyn
rakentamisen sekä Roihuvuoren alaasteen peruskorjauksen onnistumiseen
vaikuttaneet keskeiset tahot.
Kuva Kuvatoimisto Kuvio Oy
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Helmikuun
MESTARI-ILTA

maanantaina 13.2.2017
Rakennusmestarien talo, Ravintolasali,
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Illan aihe: Home- ja mikrobivauriot asuntokaupassa
Esitelmöitsijänä Ari Laamanen, rkm, RTA rakennnusterveysasiantuntija.
Hän käy läpi yleisimmät vauriomekanismit ja niiden tutkimistavat,
korjausmahdollisuudet sekä vaikutukset asuntokauppatilanteessa.
Lisäksi hän esittelee asumisterveysasetuksen keskeisempiä osia.
Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Kesän 2016 ampumakilpailujen palkintojen jako
Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat ● ltapala

●

Tervetuloa!

Perhetapahtumana
Disneyn seikkailuelokuva

VAIANA

(engl. Moana)

keskiviikkona 1.3.2017 klo 17.00
paikkana Kinopalatsi,
Kaisaniemenkatu 2, Helsinki
Lippujen hinnat: Yhdistyksen jäsen 5 €,
lapsi 5 €, seuralainen 10 €.
Paikkoja näytökseen on varattu
75 kappaletta.
Elokuvan ikäraja K7. Dubattu suomeksi.
Ilmoittautumiset 10.2.2017 mennessä
yhdistyksen toimistolle
info@hrmy.fi tai 09 646 343

©2016 Disney

Liput maksetaan 10.2.2017 mennessä
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11.
Paikat lunastetaan vain maksun
eräpäivään mennessä maksaneille.
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Walt Disney Animation
Studiosin elokuva
Vaiana on mukaansatempaava animaatio,
joka kertoo seikkailunhaluisesta nuoresta tytöstä, joka lähtee uhkarohkealle matkalle
pelastaakseen kansansa. Matkansa aikana
Vaiana tapaa aikanaan
niin mahtavan puolijumalan nimeltä Maui,
joka opastaa mestarisuunnistajaksi haluavaa Vaianaa. Toiminnantäyteisellä seikkailullaan he seilaavat
halki vellovan valtameren kohdaten hirmuisia
hirviöitä ja tukalia tilanteita. Matkan varrella Vaiana tulee täyttäneeksi esi-isiensä
tehtävän ja löytää jotain, mitä on aina etsinyt: oman itsensä.
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Kuoro ja yleisö valmiina nostamaan maljat satavuotiaalle Suomelle.

Kevätkausi aloitettiin juhlistamalla

satavuotiasta Suomea

Tammikuun Mestari-illassa juhlistettiin sekä satavuotiasta Suomea että yhdistyksen hyväksi
työtä tehneitä. Yhdistykseen uusi, hopeinen ansiomerkki ojennettiin yhdeksälle henkilölle.

Tämä joukko on tehnyt paljon työtä yhdistyksen hyväksi, siitä kiitoksena ja kannustuksena tulevaan he vastaanottivat yhdistyksen hopeiset ansiomerkit.
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Arvoisa kunniapuheenjohtaja,
hyvä puheenjohtaja –
hyvät ammattiveljet ja -sisaret
Suomen historia on hieno menestystarina. Pieni kansamme täyttää tänä vuonna sata vuotta.
Taaksepäin katsottuna on helpohko sanoa, että itsenäinen
Suomi on maa, jossa asuu sitkeä, ketterä ja neuvokas kansa. Jo geopoliittinen asemamme on sadan vuoden aikana
asettanut meille omat haasteensa.
Sijainnistamme huolimatta olemme kyenneet olemaan itsenäisiä ja ennen kaikkea vapaita. Vapaus lienee elämän
arvoista upeimpia. Oikeus olla vapaa niin sukupuoleen,
kieleen tai etniseen taustaan nähden on mielestäni ehdottoman arvokasta.
Me suomalaiset elämme monimuotoisesti ja tasa-arvoisesti
niin maalla kuin kaupungissa. Kumpaankin ympäristöön
mahtuu tuhansia elämänmyönteisiä ja tarttuvia tarinoita.
Yksi tuhansista suomalaisista tarinoista on myös meidän
liittomme RKL. Liittomme täytti uskomattomat 110 vuotta
runsas vuosi sitten. Rakennusmestarien liitto, perustettiin
ajassa, jossa Suomi oli vielä osa Venäjän suuriruhtinaskunta. Rakennusmestarit ovat siis kasvaneet ja vaikuttaneet ympäristöönsä vahvasti koko itsenäisyytemme ajan.
Liittomme jäsenet ovat olleet mukana rakentamassa hyvää ja turvallista Suomea. Olemme olleet rakentamassa
teitä ja väyliä, asuntoja, tehtaita – rakennettua ympäristöä, jossa on ollut hyvä suomalaisen elää, olla ja rakentaa
jälkipolville tulevaisuutta. Olemme myös olleet perustamassa yhteisöjä ihmisten arkeen – urheiluseuroja, yhteisöjä kulttuuriin ja taiteeseen – läpinäkyvää yhteisöllistä
toimintaa.
Olkaamme aktiivisesta yhteiskunnallisesta otteestamme
ylpeitä. Aktiivisuutemme niin kansallisesti kuin paikallisesti on nostanut rakennusmestarien tietoisuutta ja arvostusta ammattikunnastamme ympäri Suomea. Kun tietää,
mihin kuuluu – antaa se voimaa jokaiseen päivään.
Kuin sinivalkoinen Suomemme – tiedämme, että täällä on
hyvä olla ja elää!
Hyvät kuulijat, vielä kerran arvon ammattisisaret ja
veljet - haluan sydämestäni kiittää kaikkia aktiivisesta
osallistumisestanne ja tavoitteellisesta toiminnastanne
paremman Suomen puolesta.
Jatketaan matkaa yhdessä ja kirjoitetaan huominen vieläkin paremmaksi.
Meillä on vahvaa näyttöä aktiivisuudestamme ja taidostamme yhdistää historia tulevaisuuteen kansalaistemme
hyväksi.
Katsokaamme myönteisin mielin tulevaisuuteen.

Juhlatervehdyksen yhdistysväelle
toi RKL:n puheenjohtaja Ari Autio.

T

ammikuun Mestari-ilta
oli saanut liikkeelle
yli sata yhdistyksen jäsentä. Puheenjohtaja
Hannu
Vehviläisen
avaussanojen jälkeen
kohotettiin yhdessä maljat satavuotiaalle Suomelle.
Mestari-Laulajia johti tällä
kertaa Tapani Härmä. Kappaleet olivat juhlan arvolle
sopivia: Suomen laulu, Kaunehin maa ja aina niin sykähdyttävä Finlandia-hymni.
Yhdeksän yhdistyksen hyväksi eri tavoin työtä tehnyttä aktiivia vastaanottivat uuden huomionosoituksen,
yhdistyksen hopeisen ansiomerkin.
”Nämä hopeiset ansiomerkit jotka tänään jaetaan
ensimmäistä kertaa, ovat niin kiitoksen osoituksina
menneestä kuin kannustus tulevaan toimintaan”, totesi
ansiomerkit yhdessä Trang Huynh-Nguyenin kanssa
jakanut Harri Holopainen.
Hopeisen ansiomerkin numero 1 vastaanotti yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Vehviläinen. ”Mies joka
suostui astumaan vetovastuuseen, yhdistyksen puheenjohtajana, yhdistyksen tulevaan 110-vuotisjuhlavuoteen. Ja hienostihan tämäkin homma hoitui”, Harri
kiitti.
Harrin esittelyin ja kiitoksin vastaanottivat ansiomerkin ja kunniakirjan myös Heikki Autio, Eino Papinniemi,
Jari Raukko, Timo Saarikko, Martti Saarinen, Kirsi Takkinen ja Jari Tiimonen. Ansiomerkin saivat myös Rami
Järvinen ja Ari Laamanen, jotka eivät esteiden takia
päässeet vastaanottamaan huomionosoitusta paikan
päälle.
Suomi -teemaan sopien juhlaväki nautti illan päätteeksi karjalanpaistia. - SS
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Kiitos ja hyvää juhlavuoden alkua kaikille,
Ari Autio, RKL:n puheenjohtaja
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Löyly on luonut Helsinkiin elävää rantaviivaa alueelle, joka oli käyttämätöntä joutomaata.
Se on elävöittänyt Hernesaarta oleellisesti ja antaa suuntaa alueen tulevan rakentamisen laatutasolle.

Kuvat kuvatoimisto Kuvio Oy

Rakentamisen Ruusut 2016

Löylylle ja Roihuvuoren ala-asteen peruskorjaukselle
Helsingin rakennuslautakunnan vuotuinen tunnustuspalkinto, Rakentamisen Ruusu,
jaettiin 10. tammikuuta laadukkaasta Helsingin rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä.
Rakentamisen Ruusun 2016 saivat Hernesaaren Löylyn rakentamisen ja Roihuvuoren

Kuva Pohjoissalista Pauno Narjus LPR-arkkitehdit Oy

ala-asteen peruskorjauksen onnistumiseen vaikuttaneet keskeiset tahot.

L

isäksi myönnettiin kunniamaininnat Kansalliskirjaston peruskorjauksesta, As Oy Kelarinteen porrashuoneen lasiseinän kunnostuksesta ja uusimisesta sekä
yhteisöllisen tilan haltuunotosta ja toiminnasta Lapinlahden sairaalassa.

Suomalaista saunakulttuuria modernisti
Hernesaaren Löyly edustaa suomalaista saunakulttuuria parhaimmillaan. Arkkitehtuuriltaan se on kansainvälistä tasoa. Löyly on luonut Helsinkiin elävää rantaviivaa
alueelle, joka oli käyttämätöntä joutomaata. Se on elävöittänyt Hernesaarta oleellisesti ja antaa suuntaa alueen tulevan rakentamisen laatutasolle.
Oivaltava rakenne, puinen hulmu, suojaa käyttäjiä,
mutta samalla se mahdollistaa avarat näkymät merimaiRuusu-tuomaristo jakoi myös kolme kunniamainintaa, joista
yhden sai Kanaslliskirjaston vaativa peruskorjaus. Vuonna
1840 valmistunutta Kansalliskirjastoa pidetään yhtenä Suomen
kauneimmista rakennuksista. Kirjaston alkuperäiseen osan kattava korjaus kohdistui mm. kirjaston toiminnallisuuden tehostamiseen, esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseen, rakenteellisiin korjauksiin, pintojen konservointiin ja talotekniikan uusimiseen.
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Toinen Rakentamisen Ruusulla palkittu kohde, peruskorjattu, vuonna 1967 valmistunut Roihuvuoren koulu, kuuluu arkkitehti
Aarno Ruusuvuoren keskeisten töiden joukkoon. Kohde edustaa Ruusuvuorelle tyypillistä pelkistettyä betonimodernismia.
semaan. Toiminta kunnioittaa saunomisen perinteitä
yhdistäen ne moderniin seurustelukulttuuriin. Toteutus
on tinkimätöntä detaljeja myöten. Yhteistyö hankkeen
osapuolien välillä oli toimivaa.

Mäntytie 10:ssä sijaitsevan As Oy Kelarinteen porrashuoneen lasiseinän kunnostus ja
uusiminen saivat kunniamaininnan näennäisesti arkiseksi koetun
asuinkerrostalon sisäänkäynnin alkuperäisten ja harvinaisten
rakennusosien esimerkillisestä ja innostavasta
korjaamisesta.

Palkinnot ojennettiin kahdeksalle henkilölle: Pääsuunnittelijat, arkkitehti Anu Puustinen ja arkkitehti Ville Hara, Avanto Arkkitehdit Oy; Rakennushankkeeseen ryhtyneet, yrittäjä, kansanedustaja Antero Vartia ja yrittäjä,
näyttelijä Jasper Pääkkönen; Rakennesuunnittelijat, DI
Hans Wilkman ja DI Teemu Nyyssönen, Ramboll Finland
Oy; Teräsrakennesuunnittelija, DI Reijo Kytömäki, SSTeracon Oy; Rantarakenteiden suunnittelija, rakennusinsinööri Juha Kärkkäinen, Ramboll Finland Oy
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Lapinlahden tilojen
yhteisöllisestä haltuunotosta ja toiminnasta palkittiin kunniamaininnalla Pro
Lapinlahti – Lappviken ry, Lapinlahden
Lähde Oy ja Osuuskunta Lapinlahden
tilajakamo, jotka
ovat olleet vaikuttamassa Lapinlahden
tilojen ja ympäristön
säilymiseen ja vuokranneet Lapinlahden
tilat.

Kuva Siiri Sundström

Palkinto ojennettiin kahdelle suunnittelijalle: Pääsuunnittelija: arkkitehti Timo Jeskanen, Jeskanen-RepoTeränne Arkkitehdit Oy; Projektiarkkitehti: rakennusarkkitehti Juha Kihlström, Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy

Kuva Olli Helasvuo Arkkitehdit Mustonen Oy

Roihuvuoren ala-asteen vaativa peruskorjaus
Toinen Rakentamisen Ruusulla palkittu kohde, peruskorjattu, vuonna 1967 valmistunut Roihuvuoren koulu,
kuuluu arkkitehti Aarno Ruusuvuoren keskeisten töiden
joukkoon. Kohde edustaa Ruusuvuorelle tyypillistä pelkistettyä betonimodernismia.
Palkinto annettiin aikansa betoniarkkitehtuurin parhaimmistoon lukeutuneen, jo puretuksi tuomitun koulurakennuksen yhtä aikaa hienovaraisesta ja nykyajan
tekniset vaatimukset täyttävästä kunnianhimoisesta
peruskorjauksen suunnittelusta.
Vaativa korjaus on hoidettu hienosti säilyttäen Aarno
Ruusuvuoren arkkitehtuurin ominaispiirteet. Arkkitehtuurin puhdaspiirteisyys ja selkeys on säilytetty, vaikkei
teknisissä vaatimuksissa ole tingitty. Betonityö on oleellisessa osassa. Rakennuksen ulkopuolen kokonaan
uusittu betonipinta liittyy luontevasti sisäosien säilytettyihin vanhoihin betonipintoihin. Työ on vaatinut suunnittelijoilta kekseliäisyyttä ja nöyryyttä alkuperäistä arkkitehtuuria kohtaan, jottei uudistus muuta tai tuo uusia
elementtejä arkkitehtuurin ehdottomuuteen ja askeettisuuteen.

Kuvat Sari Viertiö
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Kari Alosen
Valon Virta on yksi
Kruununvuorenrannan
valoteoksista.
Kuva taiteilija Kari Alonen

Valotaide tuo mielihyvää
Kruunuvuorenrannassa
Helsingin Kruununvuorenrannassa on yksi kaupungin suurista aluerakentamisprojekteista ja
ympäristötaidehankkeista. Alue saa valmistuttuaan 2030-luvulla satoja valotaideteoksia, jotka
näkyvät kantakaupunkiin saakka. YIT:n Viklo-kohteen teos on Valon virta.

Y

IT:n Viklo-niminen kerrostalokohde sijaitsee Kruunuvuorenrannalla Borgströminmäellä. Viklon
valoteoksen nimi on Valon virta.
Siinä pallo vaihtaa väriään hitaasti
– ja valo ikään kuin vyöryy alaspäin.
Teos muuntuu vuodenaikojen mukaan ja sen erilaiset värit tuovat
energiaa. Alueen elämää rikastuttavan, kekseliään teoksen on suunnitellut taiteilija Kari Alonen.
”Osumatarkkuuden on ympäristötaiteessa oltava kova, sillä alueen
asukkaat joutuvat katsomaan taideteosta jatkuvasti. Valon virrassa ei
ollut tarpeen tuoda esiin yhteiskuntakriittisyyttä tai huumoria.”
”Monumentaalisella Valon virta
-teoksella luodaan mielihyvää alueen asukkaille. Suunnittelin työn

estetiikka edellä”, Alonen valottaa
kokemusta, jonka hän haluaa välittää teoksellaan.
Alonen on valotaiteen edelläkävijöitä Suomessa. Hän järjesti näyttelyitä Pohjoismaiden vankiloissa
1990-luvulla teemalla ”Kiveä kiven
sisässä”. Jo tällöin taiteilija ymmärsi, että taiteen avulla luodaan positiivisia kokemuksia.
”Kiven sisässä on valoa! Kiersin
kouluissa ja vankiloissa omalla kustannuksellani. Liikutuin, kun näin,
kuinka taiteen avulla puhumattoman lapsen lukot aukesivat ja hän
alkoi puhua. Taiteella on suuri vaikutus meihin kaikkiin”, Alonen kertoo.
Mielihyvän lisäksi valoteokset
ovat alueen tärkeitä maamerkkejä,

8
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jotka identifioivat ympäristöä. Näin
maamerkit luovat asukkaille myös
turvallisuudentunnetta.
”Kun kerron vierailleni tien perille, teen sen maamerkkien avulla.
Kadunnimet eivät vieraille paljon
kerro. Sen sijaan kaikki maamerkit
luovat ympäristöön tunnistettavan
leiman”, Alonen jatkaa.
Alonen on käynyt kuvaamassa
teosta pariin kertaan ja samalla keskustellut työstään Kruununvuoren
asukkaiden kanssa.
”Alueen asukkaiden positiivinen
palaute on lämmittänyt mieltäni. Teos toimii välikappaleena, joka yhdistää asukkaita. Kun asukkaat alkavat keskustella Valon virrasta
keskenään, he tutustuvat toisiinsa
huomaamatta”, Alonen iloitsee.
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Honkasuolle valmistui
passiivitason
puukerrostaloja

NCC vastaa sekä hankkeen suunnittelusta että toteuttamisesta.
Arkkitehtisuunnittelun on hoitanut Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy,
taloteknisen suunnittelun Optiplan Oy ja rakennesuunnittelun
A-insinöörit Oy.

Honkasuon puinen kaupunkikylä on Helsingin suurin uusi puurakentamisalue Malminkartanon pohjoispuolella. Asuntorakentaminen on alueella käynnissä seitsemällä pientalo- ja kerrostalotontilla. Honkasuolle rakennetaan asuntoja kaikkiaan yli 2000 asukkaalle ja työt jatkuvat pitkälle 2020-luvulle.

V

H

Kuva Helsingin kaupunki

Suomen suurin
Joutsenmerkki-talohanke
käynnistyi

antaalle aletaan alkuvuodesta 2017 rakentaa kerrostaloa, jonka on tarkoitus täyttää pohjoismaisen
Joutsenmerkin ympäristökriteerit. Valmistuessaan 127
asunnon kiinteistö tulee olemaan suurin Suomessa toteutettu rakennus, jolle Joutsenmerkki myönnetään.
Joutsenmerkin kriteerit perustuvat rakennuksen elinkaariajatteluun. Talo on energiatehokas. Sisäilma on
hyvä. Talossa käytetyt rakennusmateriaalit ovat turvallisia ja terveellisiä.
Talon rakennuttaa kaupungin vuokrataloyhtiö VAV
Asunnot ja rakentaa rakennusyhtiö NCC.
NCC on rakentanut muissa Pohjoismaissa jo pitkään
Joutsenmerkki-rakennuksia, mutta Suomessa kohde
on sen ensimmäinen. ”Joutsenmerkki-rakentaminen on
Suomessa vielä uutta, siksi huolellisella suunnittelu- ja
valmisteluvaiheella takaamme, että merkin kriteerit esimerkiksi dokumentoinnin osalta täyttyvät”, kertoo
NCC:n yksikönjohtaja Ilkka Leskelä.
Tuleva Joutsenmerkki-kerrostalo valmistuu Hakunilan Kaskelantielle, entisen tiehallinnon varikon alueelle
nousevaan uuteen asuinkortteliin. Rakennustyöt käynnistyvät alkuvuodesta, ja talon arvioidaan valmistuvan
elokuussa 2018.

Valoa myös vastarannalle
Kruunuvuorenrannan projekti on
vaatinut hankkeen arkkitehdiltä, taiteilijoilta ja Helsingin kaupungin valotaiteen koordinaattorilta hyvää
yhteistyötä.
”Valotaide ilahduttaa myös kantakaupunkilaisia vastarannalla”,
kertoo projektijohtaja, maisemaarkkitehti Pirjo Siren, joka vastaa
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onkasuolle on rakennettu Helsingin ensimmäinen
passiivitason puukerrostalohanke. Asukkaat muuttivat uusiin koteihinsa joulukuun puolivälissä.
Kohteessa on 58 TA-Asumisoikeus Oy:n asumisoikeusasuntoa, jotka ovat eri kokoisia pienistä kaksioista
perheasuntoihin. Nyt rakennetut puukerrostaloasunnot
saavat naapurikseen Saton sisarhankkeen, jonka vapaarahoitteiset vuokra-asunnot valmistuvat helmikuussa 2017.
”Honkasuon uudella asuinalueella kaupunki sparraa
asuntorakentajia kohti ilmastoviisaita ratkaisuja”, toteaa
projektinjohtaja Kimmo Kuisma kaupunginkansliasta.
Nyt valmistuneessa sekä rakenteilla olevassa sisarhankkeessa on tässä tavoitteessa onnistuttu hyvin.
Puukerrostalojen hiilijalanjälki on pieni ja talot ovat hyvin
energiatehokkaita. Taloissa hyödynnetään uusiutuvaa
energiaa, kun osa kiinteistösähköstä tuotetaan aurinkopaneeleilla. Energiakulutuslaskelmien mukaan rakennusten suunnitteluratkaisut täyttävät VTT:n passiivitalovaatimukset. Honkasuon ensimmäiset puukerrostalot
on suunnitellut Vuorelma Arkkitehdit Oy ja rakentaa
Rakennusliike Reponen Oy.

Kruununvuorenrannan aluerakentamisprojektista Kaupunginkansliassa.
Vuonna 2012 Kruunuvuorenrannan valaistuksesta järjestettiin kansainvälinen suunnittelukilpailu, jonka voitti Speirs+Major Associates &
West 8 -toimistojen ehdotus nimeltä
Luonnon lyhdyt. Sen periaatteita
viedään eteenpäin rakentamisessa.
Kruunuvuorenrannassa tontin

varausehdoissa on edellytetty, että
valotaiteeseen käytetään noin kymmenen euroa jokaista kerrostaloneliömetriä kohden.
”Tällä hetkellä alueella on kymmenkunta valotaideteosta ja muutaman vuoden kuluttua yli 30. Kun
13 000 asukkaan alue valmistuu
kokonaisuudessaan 2030-luvulla,
valotaideteoksia on satoja!” tietää
Siren.
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Rakentajista entistä useampi on

SUOMALAINEN

Rakennusyritykset ovat sopeutuneet kysynnän äkilliseen kasvuun käyttämällä aliurakointia
selvästi aiempaa enemmän. Ulkomaalaisten osuus työvoimasta ei kuitenkaan ole enää
kasvanut. Se on jopa pienentynyt talonrakentamisessa kaikilla alueilla ja pysytellyt ennallaan infrarakentamisessa. Tiedot käyvät ilmi Rakennusteollisuus RT:n tuoreimmasta, tammikuussa julkistamasta työvoimakyselystä.

R

akentamisen nopea nousu muutaman taantumavuoden jälkeen
näkyy työmaiden kokonaisvahvuuden voimakkaana kasvuna. Viime
marraskuun alussa RT:n jäsenyritysten talonrakennustyömailla työskenteli kaikkiaan runsaat 46 000
henkilöä, mikä on lähes puolet
enemmän kuin kolme vuotta sitten,
jolloin kysely tehtiin edellisen kerran. Valtaosa kasvusta on Uudeltamaalta, jossa on käynnissä poikkeuksellisen mittavia hankkeita.

Aliurakointi lisääntynyt
Kapasiteettia on saatu nopeasti lisättyä aliurakoinnin avulla. Talonrakentamisessa oman työvoiman
osuus on vähentynyt 21 prosenttiin
ja infrarakentamisessa 45 prosent-

tiin. Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtajan Tapio Karin mukaan aliurakoinnin ja vuokratyövoiman käytön yleistyminen on rakentamisessa pitkäaikainen suuntaus,
koska niiden avulla toiminta joustaa
tehokkaammin nopeasti muuttuviin
tilanteisiin.
Aliurakoitsijoiden työntekijöistä
huomattavasti isompi osa on ulkomaalaisia kuin pääurakoitsijoiden
omilla palkkalistoilla olevasta henkilöstöstä. Ulkomaisen työvoiman
osuus koko työvoimasta ei ole kuitenkaan enää kasvanut käsi kädessä
aliurakoinnin kanssa. Pääurakoitsijat
ilmoittavat kyselyssä paitsi oman
työvoimansa myös aliurakoitsijoidensa ja vuokratyöntekijöidensä tiedot.
Järjestäytyneiden pääurakoitsijoiden talonrakennustyömailla kes-

kimäärin joka neljäs työntekijä on
Uudellamaalla ulkomaalainen, kun
kolme vuotta aiemmin ulkomaalaisia oli joka kolmas. Muualla Suomessa ulkomaalaisten osuus on
laskenut kymmenestä viiteen prosenttiin. Infrarakentamisessa keskimäärin joka kymmenes työntekijä
on ulkomailta osuuden ollessa vastaavasti suurempi Uudellamaalla ja
pienempi maakunnissa.
”Rakentamisen vilkastuminen ei
siis ole perustunut vain ulkomaisen
työvoiman suurempaan käyttöön,
vaan syntyneistä työpaikoista entistä useampi on mennyt suomalaisille. Myös osa ulkomaisista rakentajista on asettunut maahamme pysyvästi ja saanut Suomen kansalaisuuden. Todennäköisesti pakollinen
veronumero ja ilmoitusmenettely

96 % rakennusalan veronumerorekisteriin
merkityistä maksaa veronsa Suomeen

Alueellinen kehitys eriytynyt entisestään

• Verohallinnon ylläpitämässä rakennusalan
veronumerorekisterissä oli 30.12.2013

• Työvoiman kokonaisvahvuus oli kasvanut Uudellamaalla peräti
73 % ja muualla Suomessa keskimäärin 20 %

- 1 185 403 henkilöä *)
- joista 51 913 henkilöä (4 %) ns. lähetettyjä työntekijöitä, joiden
kotipaikka on ulkomailla

• Rakentaminen ja työvoiman tarve painottuvat entistä
vahvemmin kasvukeskuksiin ja etenkin Uudellemaalle, jossa
käynnissä muuttamia poikkeuksellisen mittavia hankkeita
• Itä-Suomessa kokonaisvahvuus on pienentynyt 47 %, toisaalta
oman ja suomalaisen työvoiman osuudet kasvaneet

*) Lain mukaan 1.3.2013 lähtien kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on oltava kuvallinen tunnistekortti
ja veronumero. Tämä koskee myös hyvin lyhytaikaista ja satunnaista työtä esim. siivoustehtävissä tai vaikka

• Uudellamaalla oman työvoiman osuus vain 14 % (23 %)

suunnittelijoiden käyntiä työmaakokouksissa. Veronumerorekisterin on kumulatiivinen vuodesta 2012 lähtien

• Pohjoisessa Suomessa oman työvoiman osuus ollut perinteisesti
korkein, mutta sielläkin se on kääntynyt selvään laskuun

eikä sieltä juurikaan poisteta henkilötietoja. Veronumerorekisterin henkilömäärä on siten huomattavasti
suurempi kuin varsinainen rakennusalan työllisten määrä, joka on noin 180 000.

Rakennusteollisuus RT

Rakennusteollisuus RT

9.1.2017
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ovat suitsineet ulkomaisten keikkatyöläisten lähettämistä Suomeen”,
Tapio Kari toteaa.

Veronumero -menettely
tehonnut
Rakennusyrityksissä tiedetään nykyisin entistä tarkemmin, keitä työmailla työskentelee sekä miten työehdot ja veronmaksu hoituvat. Vuodesta 2013 lähtien kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on oltava veronumero ja heidät on merkittävä veronumerorekisteriin. Lisäksi vuonna 2014 voimaan tullut
laki ilmoitusmenettelystä edellyttää,
että aliurakoitsijat ilmoittavat työmaan työntekijätietonsa kuukausittain päätoteuttajalle. Päätoteuttaja
puolestaan on velvollinen pitämään
luetteloa työmaan kaikista työntekijöistä ja ilmoittamaan tiedot kuukausittain verottajalle.

Työvoimakysely tehtiin
jo seitsemännen kerran
Rakennusteollisuus RT:n työvoimakysely toteutettiin talonrakennusteollisuudessa seitsemättä kertaa,
ensimmäinen kysely oli vuonna
2007. Aluksi kyselyt tehtiin vuoden
välein. Viimeksi tarkastelujakso oli
kaksi vuotta, nyt edellisestä kyselystä oli kulunut kolme vuotta. Infrarakentamisessa kysely tehtiin nyt
toisen kerran.
Kyselyssä yrityksiltä kysytään työmaiden ja työntekijöiden kokonaismäärää sekä erikseen eriteltynä omien työntekijöiden, vuokratyöntekijöiden ja aliurakoitsijoiden työntekijöiden määrää sekä ulkomaisten työntekijöiden osuutta näistä. Tietoja kysytään läpileikkauksena yhdeltä päivältä
marraskuun alussa. Tällä kertaa päivämäärä oli 1. marraskuuta 2016.
Talonrakennusteollisuuden kyselyyn vastasi 206 yritystä ja infratoimialan kyselyyn 102 yritystä. Vastaukset eivät kata kaikkia RT:n jäsenyritysten työmaita eivätkä lainkaan jäsenkunnan ulkopuolisia työmaita.
Kyselyn tulokset antavat kuitenkin
suuntaa ulkomaisen työvoiman käytöstä koko rakennusalalla, koska kyselyyn osallistuvat yritykset ilmoittavat myös työmaillaan toimivien aliurakoitsijoidensa työntekijätiedot.
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Työllisiä yhteensä 176 800 henkeä
Rakentamisen työlliset keskimäärin tammi-syyskuussa 2016
+ Ulkomainen
lyhytaikainen
työvoima noin
20 000
Yrittäjät; 47300

Työntekijät;
92300

Toimihenkilöt;
37200

Rakennusalan
työttömyyskassa
marraskuu 2016:
Työttömät:
6 843 rakentajaa (12,4%)
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YHDISTYKSEN HALLITUKSESSA VUONNA 2017
KAKSI UUTTA JÄSENTÄ
Vuodenvaihteessa yhdistyksen hallituksessa aloitti kaksi uutta jäsentä: Trang Huynh-Nguyen ja
Timo Saarikko. Trang on pitkästä aikaa naispuolinen hallituksen jäsen, Timo puolestaan palasi hallitukseen sääntöjen mukaisen vuoden ’lepotauon’ jälkeen. Jäsenlehti pyysi heitä jo perinteen mukaisesti
kirjaamaan tietoja sekä itsestään että ajatuksiaan, kokemuksiaan ja toiveitaan yhdistyksessä.

Timo Saarikko
Kuusi vuotta hallituksessa, välivuosi
2016, ja nyt on toinen tilaisuus olla
yhdistyksen hallituksessa.
Valmistuin rakennusmestariksi
Hämeenlinnan Teknillisestä koulusta
1977.

jan vastuulla oli Tiedotus- ja ohjelmatoimikunta sekä Projektiryhmä.
On mielenkiintoista palata hallitukseen, nähdä miten uusia nuoria jäseniä on valittu hallitukseen.
Pitkästä aikaa myös naispuolinen
jäsen on valittu hallitukseen, toivotan ilolla Trang Huynh-Nguyen’in
tervetulleeksi hallitukseen.
Minun valinta hallitukseen oli varmaankin ”seniori” valinta. Olen ollut
eläkkeellä nyt pari vuotta, ja olen
edelleen kiinnostunut yhdistystoiminnasta. Mielestäni hallituksen kokoonpanossa pitää olla nuoria, jo
kokeneita jäseniä, sekä seniorijäseniä. Näin saadaan uusia ideoita,
unohtamatta perinteitä ja vanhojen
jäsenten tietotaitoa.

Vietnamilaissyntyinen Trang HuynhNguyen 47, valvoo, että urakoitsija tekee työt sopimuksen mukaisesti ja oikein HKR-Rakennuttajan työmailla.

Minut hyväksyttiin opiskelijaksi rakennusmestarilinjalle (joka oli vielä
Helsingin Teknillinen oppilaitos –
Ammatillinen korkea-aste/opistoaste) vuonna 1996. Nykyään se on
Metropolia Ammattikorkeakoulu.
Luokkamme oli viimeinen rakennusmestari-vuosikurssi, koska rakennusmestarikoulutus silloin lopetettiin. Opiskeluaikanani opetussuunnitelma muuttuu: vuonna 1997
tuli uusi linja Rakennusinsinööri
AMK ja Tuotantoinsinööri AMK
(= rakennusmestari). Koska janosin
lisätietoa, ajattelin, ettei yksi lisävuosi ole paljon. Pyrin ja siirryin
Rakennusinsinööri AMK linjalle.

Rakennuttajatoimisto 3:ssa olen ollut vakituisena elokuusta 2004 lähtien. Työmaitani ovat olleet mm. Korkeasaari, Kustaankartanon vanhainkoti, useita peruskouluja ja päiväkoteja.

Valmistuin
rakennusinsinööriksi
vuonna 2001 Helsingin AMK:sta, erikoistuin projektinhallintaan. Lopputyöni tein HKR-Rakennuttajalle, aiheena oli rakennushankkeen suunnitteluvaiheen aikatauluttaminen.

Suomi on saanut viettää 100 itsenäisyyden vuotta, toivotan kaikille
yhdistyksen jäsenille oikein hyvää
juhlavuotta.

Trang Huynh-Nguyen
Aloittaessani työt Helsingissä, liityin
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäseneksi 2007.
Aikaisemmin olin kuulunut LänsiUudenmaan ja Luoteis-Uudenmaan
yhdistyksiin.
Yhdistyksen hallituksessa aloitin
2008, ja toimin 2. varapuheenjohtajana 2010-2014. Varapuheenjohta-
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Projektinhallintaan erikoistunut
rakennusinsinsinööri
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Ennakkoluulot nurin
Opiskelun ohessa olin HKR-Talorakennustekniikan osastolla kesätöissä työmaalla kahtena kesänä. Työkuvaani kuuluivat sekä rakennusmiehen työt että mestarin apulaisen
työt. Työskentelin myös HKR-rakennuttajayksikössä kesätyömaavalvojana.
Sekä koulussa että työpaikalla jouduin aluksi koville. Nuorta, pienikokoista ja vielä aasialaista tyttöä ei
aina otettu vakavasti. Työmaalla
varsinkin vanhemman polven työmiehet olivat sitä mieltä, että naisten kuuluisi olla kotona hellan vieressä tai korkeintaan työmaalla siivojana, ehkä sihteerinä. Usein aamuisin jakaessani tehtäviä rakennusmiehille, jouduin näyttämään
taitojani, miten työt tehdään. Silloin
ennakkoluulot ropisivat.
Aiemmin, kun työmaalla ei vielä
vaadittu toimihenkilöltä huomioliivejä, kypärää ja muuta, minua oltiin
työmaatarkastuskierrokselle mennessäni ohjaamassa pois työmaalta, koska minua luultiin sinne eksyneeksi turistiksi.
Olen työskennellyt myös Skanskan
Asuntotuotanto yksikössä nuorempana työmaamestarina, Rakennustuotteella työmaainsinöörinä ja
-mestarina. Valmistuttuani olin Parocilla projekti-insinöörinä noin kaksi vuotta. Minusta työmaalla töitä
tekemällä oppii ja hahmottaa asiat
parhaiten.
Opiskeluaikana liityin RIA:aan.
RKL:aan liityin vuonna 2012. Vuonna
2014 liityin myös Helsingin Kunnallismestarit ja -Insinöörit AMK ry:hyn.
Olen sen hallituksen jäsen ja vuodesta 2016 lähtien myös sihteeri.

Rakentamisen laatutasolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
sekä elinkaaritalouden toteutuminen toivotulla tavalla ovat rakennusalalla yhä suuria ongelmia. On
tärkeää erottaa toisistaan suunnittelun laatu ja valmistuksen laatu.
Suunnitteluprosessiin vaikuttavat
monet tekijät, kuten hankkeen tilaaja/käyttäjän tavoitteet, suunnittelijoiden yhteistyö, missä arkkitehti
toimii pääsuunnittelijana ja ohjaajana. Organisaation johtaminen ja
ajan käyttö. Jo pitkään arkkitehti on
unohtanut tärkeän tehtävänsä; eli
suunnitelmien yhteensovittamisen.
Nykyinen suunnitteluntiedonvaihto
välitetään monella eri tavalla, mm.
sähköisesti, puhelimitse, risteilypalaverissa. Tiedot kulkevat suhteellisesti helposti ja nopeasti. Toisaalta
tietokone voi pettää ja ohjelma kaatua. Ovatko vanhat perinteiset tavat
sittenkin luotettavampia?

Suomeen 14-vuotiaana
Lähdin yksin 14-vuotiaana isovanhempieni luota Saigonista Suomeen
vuonna 1983 perheen yhdistämisen
kautta. Äiti oli tullut tänne jo vuonna
1979 kolmen veljensä kanssa Malesian pakolaisleiriltä, ensimmäisten
Suomeen saapuvien pakolaisten
joukossa.
Saigonista oli lähdettävä, sillä Vietnamin valtion palveluksessa työskennelleen isän ja muiden sukulaisten elämä muuttui vaaralliseksi silloisen vallanvaihdon aikana. Isä
joutui uudelleen uudelleenopetusleirille seitsemäksi vuodeksi, koska
Vietnamin uusi hallitus katsoi hänen
palvelleen amerikkalaisia. Isä muuttikin Amerikkaan.

Miten nostaa rakentamisen laatua

Asun paritalossa Heikinlaaksossa.
Perheeseeni kuuluu avopuoliso ja
kolme jo omillaan asuvaa aikuista
tytärtä.

Suhteellisen pitkän työuran aikana
olen huomannut toistuvia ongelmia/
virheitä. Miksi vanhat rakennukset
toimivat ja kestävät paremmin kuin
nykyiset? Onko ilmastonmuutoksella osuutta asiaan, onko vikaa
materiaaleissa tai suunnitelmissa
vai onko kyse rakennusvirheistä?

Vapaa-aikana harrastan tanssia sekä ryhmäliikuntaa 4-5-kertaa viikossa mm. kuntopyöräilyä, kahvakuulaa, crostraineria, painojen nostoa
ym. Mieluista puuhaa ovat myös
kokkaaminen, lueskelu, piirtäminen
ja kesällä kasvimaan hoitaminen.
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Vanhan mestarin kulttuurihorinaa

KULTTUURI, KULTTUURI,
MITÄ SE ON?
Siinä on meikäläiselle turhan vaikea kysymys, jota en yritäkään selittää
vaan käytän aasinsiltana puhuakseni Kulttuuri- ja perinnekerhostamme.

V

ielä ennen pääasiaa tietokilpailukysymys. Tietokilpailukyselijäksihän olen varmaan leimautunut
ainakin Veteraanien kuukausikokouksissa. Siis: Kuka oli ”Ylhäisyys”?
Vastaus: Kenraaliluutnantti T.J.A.
Heikkilä. Myönnän että tässä kilpailussa annan turhan paljon tasoitusta kaltaisilleni ikivanhoille ammattiveljille. Kyllä tästä kenraalista on
kirjoitettu lähes yhtä paljon kuin
Mannerheimistä ja luettu ehkä
enemmänkin. Ei kai haittaa, että
Heikkilä on fiktiivinen henkilö kirjailijanimimerkki Simo Penttilän kynästä ja Mannerheim siniverinen Louhisaaren kartanolta.
Kirjailija Penttilästä sen verran,
että hän aloitti kirjailijan uransa romaanilla ”Tienristeyksessä” ja lo-

petti agenttiseikkailuun ”Varjoja Aurinkorannikolla” 1966. Yli 50 teosta;
uskomatonta! Kuvan romaani ”Ylhäisyys ratsastaa yhä” ilmestyi v.
1951, joten se on voinut sattua
meistäkin monen vanhan käteen
pikkupoikan jännittävänä ”aikuisten
kirjana”. Kiinnostavuutta varmasti
lisäsi se, että opettajat ja muu ns.
sivistyneistö piti sitä roskaviihteenä.
Itse kenraaliluutnantin sotasaavutuksista Meksikon Yhdysvaltojen
lll armeijakunnan komentajana en
sentään aio kertoa, vaan tyydyn
lainaamaan yhtä hänen lukemattomista aforismeistaan ja mielilauseistaan: ”Aina kun kuulen sanan
kulttuuri, poistan revolveristani varmistimen”.
Tuntuu varmaan monesta tämän
tekstin lukijasta vähän turhan pitkältä alkulauseelta HRMY:n kulttuuritarjonnasta puhuttaessa, mutta…
kun minusta tuntuu, että näin tekee
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varsin moni jäsenistämme. Aivan
turhaan; ei se KULTTUURI päälle
hyökkää! Oudompaankin kannattaa
tutustua; ihastua tai hylätä! Tämä
koskee meistä kaikkia niin nuorimmista aina meihin ei niin ihan nuoriin
saakka.

Kevätkauden kulttuuritarjontaa
Yhdistyksen kulttuuritarjonta, niin
”suoraan”, kuin KUPE:n kautta on
kieltämättä kohtalaisen laajaa, mutta ongelma on mielestäni siinä ettei
tiedetä mitä oikein haluttaisiin. Keskustelu asioista ei oikein kulje molempiin suuntiin niin kuin pitäisi.
Kulttuuri- ja perinnekerhon kevään tarjonnassa on perinteisten
musiikki-, museo- ja taidenäyttelyjen lisäksi suunniteltu myös monikulttuuri -matkaa Viron kulttuuripääkaupunkiin Tarttoon. Tarttoahan
jo mainostinkin yhdistyksemme jä-

hrmy 2/2017

16.1.2017 12:15:41

senlehden viime vuoden viimeisessä numerossa, mutta jatkan silti.
Kaupunki on hieno.
Kuvatietokilpailukysymys ”Missä näin innokkaasti halaillaan?” on
tässä vaiheessa turha, sillä tämä
nykyaikainen – sanoisinko seksikäs
- patsas löytyy Tarton historiallisesta keskustasta. Sieltä löytyy paljon
muutakin ja uskon, että joenvarsinäkymät ovat toukokuussa todella
kauniita. Suunnitteilla olevan matkan pääkohde on kuitenkin viime
syksynä avattu Eesti Rahva Muuseum eli ERM, jota jo lehdessä kuvasin.
En tyrkytä enempää melko vaatimattomaan museotuntemukseeni
perustuvia mielipiteitäni vaan edelleenlainaan Helsingin Sanomissa
vuoden alkupäivinä lainattua englantilaista The Observer-lehteä.
Lehden toimittaja arvioi kokonaisuutta ”koskettavaksi ja paljastavaksi”. Kansainvälinen arkkitehtiryhmä suunnitteli sen Neuvostoliiton entiseen lentotukikohtaan ”keskelle ei mitään”. ”Lopputulos on
yhdistelmä kansallista ja kansainvälistä kansanperinnettä ja modernia
varautunutta ”coolia”.
Matka on tarkoitus toteuttaa viikonloppuna niin että kaikilla olisi
mahdollisuus lähteä mukaan.
Yhteen lauantaipäivään on sen
sijaan tarkoitus mahduttaa ”Kulttuurimatka Kirkkonummelle. Ohjelmassa on 60 vuoden takaisia muistoja Porkkalan paranteesista, tutustuminen vasta uudelleenorganisoituun Rannikkojääkäriprikaatiin ja
mahdollisesti vielä Oitbackan historiallisen kartanon ainutlaatuiseen
vaunumuseoon. Kahteen viimeksi
mainittuun kohteeseen on alustavasti lupautunut oppaaksi parhaat
mahdolliset asiantuntijat. Mainittakoon kuitenkin, että ajankohta on
vielä täysin varmistamatta.

Palutettasi toivotaan
Mm. näistä suunnitelmista toivoisin
kovasti kiinnostuksen ilmaisuja,
mielipiteitä ja muitakin ehdotuksia
sähköpostiini:
matti.vuorensola@elisanet.fi,
KUPE:n sihteeri

2/2017 hrmy

HRI1702_3-15.indd 15

Erinomainen TILAISUUS tutustua

Jazzin

laajaan maailmaan
Hienointa mahdollista, hienossa
ympäristössä ja hienossa seurassa

MUSIIKKITALO

tiistai 11.4.2016 alk. klo 19.00
Helsingin kaupunginorkesteri, Jukka Perko,
saksofoni+yht.
Dizzy Gillespien 100 v. syntymästä ja bebopkauden kapp.
Lippuvaraukset (rajoitettu määrä)
helmikuun loppuun, maksu varmistuksen jälkeen
maaliskuun lopussa
KUPE:n sihteeri matti.vuorensola@elisanet.fi,
050 516 8142
Hinnat (1.Kat. katsomo C)
20 € jäsenet, 30 € seuralaiset
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YHDISTYS tiedottaa
UUDET JÄSENET
Havukainen, Miia Marika
Hedberg, Teemu Olavi
Komppa, Heikki
Laaksonen, Hannu
Manninen, Kati

Meriläinen, Riina
Mursu, Petri Juhani
Sundström, Suvi Johanna
Surakka, Esa Uolevi
Värinen, Timo

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

Tervetuloa!

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

RKL-huomionosoituksia
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry jakoi
marraskuun lopulla pidetyssä liittokokouksessa huomionosoituksia.
Helsingin yhdistyksen jäsenistä saivat
liiton hopeisen ansiomerkin Kaj Grönroos, Harri Holopainen, Anna-Riitta
Kallinen ja Matti Vuorensola.

2. varapuheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 618
timoksaarikko@gmail.com
Heikki Autio, 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi
Reino Holappa, 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

Onnittelut!

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

Helsingin
Rakennusmestariveneilijät HRV ry
Sääntömääräinen

Trang Huynh-Nguyen, 050 384 4718
trang.huynh-nguyen@hel.fi
Niilo Hämäläinen, 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi
Jan-Erik Jusslin, 050 3210 911
janerik.jusslin@gmail.com

KEVÄTKOKOUS

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

torstaina 2.3.2017 klo 18.00

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

Rakennusmestarien talo,
3. krs. yhdistyksen Kerhotila,
Fredrikinkatu 51-53 A

Jouko Röpelinen, 044-210 3225
jropelinen@gmail.com

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Jäsenet joukolla päättämään yhteisistä asioista.

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

Tervetuloa!
Hallitus
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HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2017
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YHDISTYS tiedottaa
RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

Liikuntapäivä ja
kuukausikokous

Tervetuloa aloittamaan

vuoden kuukausi-illat

Paloheinän ulkoilualueella

9.2.2017 klo 18.00
yhdistyksen toimistolle,
Fredrikinkatu 51-53 A 6. kerros.

27.2.2017 klo 13.00

Ohjelmatoimikunta kahvittaa

Tervetuloa!

URHEILU
KALAKERHON TOIMINTA
VUODELLE 2017

KALAKERHO järjestää

Tekisikö mielesi lähteä ongelle
tai kokeilemaan pilkkitaitoja,
mutta kun ei ole oikein kaveria,
joka lähtisi mukaan?
Kalakerhon tavoitteena on
järjestää yhdistyksen jäsenistölle
omia "ei liian tiukkapipoisia" kalastuskilpailuja ja kaikkea kalastukseen liittyvää toimintaa myös
vuonna 2017.
Kerhotoiminnan tavoitteena on tukea jäsenistön hyvinvointia sekä virkistystä tarjoamalla jäsenistölle harrastusmahdollisuuksia harrastuskerhossa. Eri-ikäisistä
jäsenistä koostuvassa kerhossa on mahdollista luoda
uusia ystävyyssuhteita ja saada erilaisia kokemuksia
kalastuksesta ja luonnossa olemisesta.
Toivotamme Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit -yhdistyksen jäsenet joukolla mukaan kalakerhon
järjestämiin tapahtumiin myös vuonna 2017.
Sinun ei tarvitse olla mestarikalastaja, emme mekään
sellaisia ole. Porukalla on mukavampi lähteä kalalle kuin
yksikseen.

PILKKIKILPAILUT
11.3.2017 klo 10.00-13.00
Nestori-majalla Vihdin Wuoriolassa
Ilmoittautuminen 3.3.2017 mennessä:
Reino Holapalle sähköpostilla
reino.holappa@tts.fi tai
puh. 040 532 2272
Hyvät palkinnot!
Kisojen jälkeen tarjolla makkaraa kerhon
puolesta. Muut eväät jokainen tuo itse.
Wuoriola löytyy osoitteesta
Vanha-Koikkalantie 162, Vihti
Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen
tervetuloa!

Kalakerhon puheenjohtaja Reino Holappa
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Iskettiin nauloja… ja tarinoita
Martti Sorvari:

Olavi Sepponen:

unkkiniemen porttitalot valmistuivat vuonna 1938. Rahan saaminen rakentamiseen
oli ainakin silloin helppoa. Kun esitti piirustukset ja
suunnitelmat, sai lainalupauksen. Sai lainaa jopa 80
talon arvosta ja ehkä pienen lounaan. Rakennustarpeita ja työvoimaa oli saatavissa.
Työ kävi ja rakennettiin yleensä hyvin, melkein
paremmin kuin nykyään. Erään muuratun talon rakensimme kun kallio oli louhittu, kolmessa ja puolessa kuukaudessa täysin valmiiksi. Mitään elementtejä ei käytetty.
Kadut ja ympäristöt eivät suinkaan olleet nykyisessä kunnossa ja osakkeitakin oli Munkkiniemessä
vaikea myydä. Töölössä meni paremmin.
Useita taloja ja erikoisesti talojen sisäänkäyntejä
somistettiin ja niinpä annoin kuvanveistäjä Mauno
Oittisen muovailla Munkkiniemen porttitalojen julkisivuihin kuvapatsaat, joiden malleiksi hän halusi
poikani. Vasemmanpuoleinen on Jaska ja oikeanpuoleinen Masa. Talon suunnittelimme porukalla,
jota paimensi arkkitehti Uki Heikkinen.
Tulipa myöhemmin rakennettua vielä viitisenkymmentä erikokoista taloa, joista suurin osa on
Helsingissä.”

elsingin teknillisen koulun huoneenrakennusluokalla oli meneillään oppitunti. Opetusaineena oli perustusten laudoitustyö. Luokanvalvoja tekniikan tohtori Tapani Aspiala oli opettajana. Kun hän oli selin luokkaan ja piirsi taululle perustusten laudoitusta, purskahti luokka nauramaan.
Opettaja kääntyi ja kysyi oliko siinä jotain virhettä.
Tällöin luokan oppilas Eino Aaltonen (ammatiltaan
rakennuslaudoittaja) vastasi: Opettaja, siinähän ei
ole muuta kuin virheitä.”

”M

Lähde: Solkinen, Väinö, 1994: Isänmaan rakentaja,
Rakennusmestarit kertovat, toim. Juha Nirkko. SKS.

Kerttu Pohjola:

”R

akennusmestarin poika katselee ikkunasta
läheiselle työmaalle ja kysyy äidiltään:
- Kuka se on tuolla, joka ei tee mitään muuta kuin
seisoo ja kävelee?
- No, se on rakennusmestari.
- Ai, senkö vuoksi sinä sanot isälle joskus, että hän
on tyhjäntoimittaja?”
Lähde: Olli Niiranen (toim.), 1971: Iskettiin naulaa ja
tarinaa. Rakentajain Kustannus Oy

Esko Nieminen:

”E

räs rakennusmestari ei hyväksynyt rapparija muurari-nimitystä, vaan halusi käytettävän muuraaja ja rappaaja ammattinimitystä. Kun
muurari Huhtala meni kysymään töitä, hän kysyi:
- Herra mestaaja, olisiko rappaaja Huhtalalle töitä?”

Lähde: Olli Niiranen (toim.), 1971: Iskettiin naulaa ja
tarinaa. Rakentajain Kustannus Oy

”H

Lähde: Olli, Niiranen, 1987: Mestarismiesten mukana.
Rakentajaperinnettä 2. Rakentajain Kustannus Oy.

Viljo Viisas:

T

eora Oy rakensi muutamia kerrostaloja tulevan
lentokonetehtaan henkilöstöä varten. Siuron
asemalta rakennettiin rautatien pistoraide tunneliin, tulevaa tehdasta varten. Pistoraiteen yli rakennettiin betoninen maantiesilta, jolla olin vastaavana
mestarina ja toinen veljeni mestarina ja toinen kirvesmiehen työssä.
Monen vuoden kuluttua satuin lukemaan Suomen
Kuvalehdestä, kun paikkakunnan kauppias lähetti
terveisiä, sanoen että mainittu silta on paikkakunnalla saanut nimekseen Viisasten silta.
Lähde: Solkinen, Väinö, 1994: Isänmaan rakentajat,
Rakennusmestarit kertovat, toim. Juha Nirkko. SKS.

Paavo Ruusuvuori:

”R

KM Antero Salmilampi oli rakentamassa
Runkotyö Oy:llä kasarmeja Santahaminaan v. 1963. Liikkeen johto otti samoihin aikoihin
käyttöön Rastorin ohjeet työmäärien mittaamisesta
litteroimalla.
Kun Salmilampi merkitsi tuntilistaan tunteja eri
litterakohteille, hän totesi 8 ylimääräistä tuntia,
joille ei löytynyt oikeata litteraa. Ylimääräisiä tunteja sovitellessa hänen mieleensä välähti tehdä kokonaan uusi merkintä. Se muistui mieleen kansakoulun todistuksesta.
Niin Salmilampi merkitsi: Leikkiä ja askartelua
8 tuntia.”
Lähde: Olli Niiranen (toim.), 1976. Mestarismiesten
mukana. Rakentajaperinnettä. Rakentajain Kustannus Oy.
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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. Himoksella on myös
täysimittainen golfkenttä.

Vas. A-talo

Oik. B-talo
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkoHuom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.
vuokraa. Molemmissa majoissa on talvikaudella
käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa
hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä.
Tupakointi sisätiloissa on kielletty.

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.

Kuvat: Tapani Mäkipää

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava
itse mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoiden paikallaoloajan.

Varausmaksut 2017:
-

viikot 1-7: 350 €/viikko
viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
viikot 11-15: 350 €/viikko
viikko 16 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
viikot 17-35: 200 €/viikko

- viikot 36-48: 100 €/viikko
- viikot 49-51: 350 €/viikko
(Itsenäisyyspäivä ja joulunalusviikot)
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

HUOM! YHDISTYKSEN UUSI JÄSEN – JÄSENEDUT TULEVAT VOIMAAN HETI KUN OLET MAKSANUT JÄSENMAKSUSI.

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea.
Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi áhintaan 2,5 € (yhteensä 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yhteensä 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 kulttuuriseteli tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus p. (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.
Tämän vuoden setelit on noudettava viimeistään marraskuun 2017 loppuun mennessä.
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Tapahtumakalenteri 2017
Helmikuu

9.2.
		
13.2.
		
27.2.
		
		

Maaliskuu

1.3.
		
2.3.
		
		
6.–8.3.
		
11.3.
		
13.3.
		
27.3.
		
		
		

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Rakennusmestarien Rouvat, helmikuun ilta,
yhdistyksen toimisto, klo 18.00
Helmikuun Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Rakennusmestariveteraanit,
liikuntapäivä ja kuukausikokous
Paloheinän ulkoilualueen kahvio, klo 13.00

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

Perhetapahtuma: elokuva Vaiana,
Kinopalatsi, klo 17.00
Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV,
Vuosikokous, yhdistyksen kerhotila 3. krs,
klo 18.00
Rakennusmestariveteraanit,
risteily Tukholmaan
Pilkkikilpailut, Kalakerho, Nestori-maja,
Vihdin Wuoriola, klo 10.00
Maaliskuun Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Rakennusmestariveteraanit,
kuukausikokous ja lounas,
Ravintola Kaarti,
Pohjoinen Hesperiankatu 33a, klo 13.00

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Niklas Enkvist 040-5882988
nenkvist@gmail.com

Huhtikuu

10.4 Yhdistyksen Kevätvuosikokous,
		

		
10.4.
		
11.4.
		
24.4.
		
		
26.4.
		

Toukokuu

22.5.
		
		
		
		

Yhdyshenkilöt 2017

Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Huhtikuun Mestari-ilta,
Kevätvuosikokouksen jälkeen
Jukka goes Dizzy, KUPE järjestää,
Musiikkitalo, klo 19.00
Rakennusmestariveteraanit,
kuukausikokous yhdistyksen Kerhotila,
klo 13.00
Kevät maastojuoksut Pirkkolan pururadalla,
klo 18.00

Rakennusmestariveteraanit,
kevätkauden päättäjäistilaisuus
Hrmy:n koulutus- ja virkistyspaikka
Kallioniemi, os. Keulakuvantie 18,
klo 13.00

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånäs 0400-839 614
lars.anas@elisanet.fi
RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636
rantahiukka@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
Niilo Hämäläinen 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839
RKM-VETERAANIT
Taisto Malinen 0500-417108
taisto.malinen@jippii.fi
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
sakari.heikkinen@hel.fi

Täydennykset tapahtumakalenteriin:
info@hrmy.fi ja/tai sirkka.saarinen@pp3.inet.fi
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UINTI JA SUKELLUS
Tero Jaatinen 0500-481283 (uinti)
terojaatinen@mac.com
Markku Siikanen 050 461 6692 (sukellus)
markku.siikanen@pp2.inet.fi
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