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Helmikuun MESTARI-ILTA  
maanantaina 12.2.2018 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
 

Kiinteistö- ja rakennusala elävät näkyvää muutosta. Toimintatavat ja työkalut uudistuvat vauhdilla. 
Augmentointi, data, tietomallit, virtuaalitodellisuus, 3D ovat kaikki esimerkkejä digitalisaatio 

-käsitteen ympärillä pyörivistä termeistä, joita kuulee alallamme yhä useammassa yhteydessä. 
Mitä tämä kaikki digipöhinä on? Missä konkretia? 

Onko koko digitalisaatio meille uhka vai mahdollisuus?

KIRA-digi -hankkeen digipäällikkö Teemu Lehtinen jakaa Mestari-illassa yleisölle näkemyksiä 
ja pureskeltavaa alamme tulevaisuudesta digitalisaation lähtökohdasta.

Yhdistys- ja liittokuulumiset ●  Uinnin 2017 palkintojen jako  ● 
Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat ●  Iltapala 

Tervetuloa!

 

Jo kymmenes 
Lux Helsinki 
ilahdutti

Lux Helsinki -kierroksen päätti tänä 
vuonna unkarilaisen László Bordosin 

Tuomiokirkkoon projisoitu teos 
Konstellaatio. 

Lux Helsinki on vuosittain järjestettävä viisipäiväi-
nen valofestivaali, joka levittäytyy Helsingin kes-

kustaan aina tammikuun alussa loppiaisen tienoilla. 
Tapahtuma esittelee monipuolisesti valotaiteen eri 

muotoja joka vuosi vaihtuvalla, muutaman kilomet-
rin pituisella reitillä. Helsingin tunnetuimpien raken-
nusten lisäksi reitille valikoituu aina myös vähem-
män tuttuja sisäpihoja tai julkisivuja.

Kuva Matti Pyykkö
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Erilaisissa työtehtävissä ja amma-
teissa vaadittavat näkövaatimuk-

set vaihtelevat yksilöllisesti työnte-
kijän iän ja toimintaympäristön mu-
kaan. Rakentamisessa silmätapa-
turmia sattuu valitettavan paljon.

Mestari-illassa saatiin tietopaketti

TYÖNÄKEMISESTÄ
Tammikuun Mestari-illassa kuultiin asiaa työnäkemisestä, näyttöpäätetyöstä ja silmien 

suojaamisesta. Niistä kertoi työnäköoptikko Jannika Ehrling Specsavers Finland Oy:stä.

Erityistyölaseilla tehokkuutta

Monet, jotka käyttävät päivittäin 
työssään tietokonetta, tabletteja, 
älypuhelimia, kärsivät silmien ärty-
misestä. Pitkällinen näytön katso-

minen rasittaa silmiä ja voi johtaa 
moniin ongelmiin. Tyypillisiä oireita 
ovat ärtyneet silmät, päänsärky, vä-
syneet, arat ja kutiavat silmät, vai-
keus tarkentaa katsetta, silmien 
vuotaminen, sumentunut näkö tai 
kahtena näkeminen. Lisäksi huono 
työergonomia aiheuttaa niska- ja 
hartiasärkyä, sekä erilaisia selkävai-
voja.

Hyvää näkemistä voidaan edis-
tää muun muassa järjestämällä ja 
säätämällä työpiste työasennon ja 
näkemisen kannalta sopivaksi, ana-
lysoida näkemiseen vaikuttavat er-
gonomiatekijät ja kehittää näkemis-
tä edistäviä toimintaympäristöjä ja 
ratkaisuja.

Lainsäädäntö ja standardit aset-
tavat ehdot näyttöpäätetyössä tar-
vittavien erityistyölasien korvatta-
vuudelle sekä silmäsuojaimien so-
veltuvuudelle.

Työnäköoptikko Jannika Ehrlingillä oli mu-
kanaan myös suojalaseja, joita pääsi ko-
keilemaan.
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Suomalaistutkimuksen mukaan 
erityistyölasien käyttö nostaa työn-
tekijöiden tehokkuutta 4,5 prosen-
tilla. Lisäksi tutkimuksesta selvisi 
työlasien maksavan itsensä yrityk-
selle takaisin alle kolmessa kuukau-
dessa.

Suojalasit joko omien lasien 
päälle tai optisesti hiottuina
Suomessa tapahtuu vuosittain noin 
50  000 silmätapaturmaa, puolet 
niistä työajalla.

Jos työntekijällä on käytössä sil-
mälasit, silmien suojauksessa on 
kaksi vaihtoehtoa: joko omien sil-
mälasien päälle laitettavat suojalasit 
tai optisesti hiotut suojalasit.

Työnantaja määrittelee tarvitta-
van suojausluokan työntekijän työ-
tehtävän mukaan.  Työntekijä varaa 
ajan näöntutkimukseen, jonka jäl-
keen valitaan työtehtävään sopivat 
suojalasit yhdessä asiantuntijan 
kanssa ottaen huomioon kehyksen 
istuvuus ja mahdollisimman hyvä 
suojaavuus

Työntekijän on käytettävä suoja-
laseja työnantajan antamien ohjei-
den mukaisesti ja huolehdittava nii-
den puhdistuksesta sekä huollosta

Stipendit hyvästä  
koulumenestyksestä
Mestari-illan veti Tapio Päiväläinen. 
Ensimmäiseksi estradille kutsuttiin 
Metropoliasta vastavalmistuneet 

rakennusmestarit Sini Sandberg ja 
Sami Makkonen. He saivat yhdis-
tyksen myöntämät stipendit tun-
nustuksena hyvästä koulumenes-

tyksestä. Sinin ja Samin lisäksi sti-
pendin saa Tuomas Heikkinen, joka 
ei tammikuun Mestari-iltaan pääs-
syt tunnustusta vastaanottamaan.

Seuraavaksi ampujat saivat pal-
kinnot kesän 2017 ammunnoista.

Tapio kertoi hallituksen kuulumi-
set vastapidetystä kokouksesta ja 
kertasi tulevia tapahtumia.

Raimo Hartonen pitkäaikaisena 
liiton ja yhdistyksen urheilun puuha-
miehenä kantoi huolta sekä kilpailu-
jen osanottajamäärien hiipumisesta 
että liiton kilpailuista. Monta kilpai-
lua on jouduttu perumaan: osa kil-
pailijoiden puutteen mutta osa 
myös kilpailujen järjestäjien puut-
teen takia. Helsingin yhdistyksen 
alaosastojen hän toivoi kantavan 
kortensa kekoon myös liiton kilpai-
lujen järjestäjinä. Samalla meni 
noottia liittoon päin, parannettavaa 
on sielläkin päässä.

Ennen iltapalaa tutkittiin ja sovi-
teltiin vielä illan esitelmöitsijän mu-
kanaan tuomia suojalasimalleja.

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
(205/2009) 71 § 4 mom:
”Rakennustyössä on käytettävä työn ja 
työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien 
suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille 
käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä 
silmätapaturmanvaara”.

Valtakunnallinen 
huomionosoitus 
Ari Autiolle
Ari Autio sai Tasavallan Presiden-
tin 6.12.2017 myöntämän Suo-
men valkoisen ruusun ritarikun-
nan ansioristin. Huomionosoi-
tuksen hakija oli Helsingin yhdis-
tys. Kiitossanoissaan Ari korosti 
pitävänsä ansioristiä tunnustuk-
sena koko rakennusalalle ja jär-
jestötoiminnalle.

Onnittelut!

RKL-huomion-
osoitus 
Taisto Maliselle
Rakennusmestarit ja -insinöö-
rit RKL AMK ry jakoi marras-
kuun lopulla pidetyssä liitto-
kokouksessa huomionosoi-
tuksia. Helsingin yhdistykses-
tä Taisto Malinen sai RKL:n 
kultaisen ansiomerkin.

Onnittelut!

Sini Sandberg ja Sami Makkonen valmis-
tuivat rakennusmestareiksi joulukuussa 
Metropoliasta. Tunnustuksena hyvästä 
opintomenestyksestä he vastaanottivat yh-
distyksen stipendit.
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Yhdistyksen hallituksessa vuonna 2018 
KAKSI UUTTA JÄSENTÄ

Joonas Anttila
Olen Joonas Anttila vuosimal-
lia 1988. Ylioppilas vuosimal-
lia 2007. Rakennusmestari 
vuosimallia 2012. 

Tekniikka on mielenkiinnon 
kohteenani näkynyt työssäni 
pitkään. Toimin yläasteen ja 
lukion läpi äänen ja valon pa-
rissa, josta varusmiespalve-
luksen jälkeen siirryin remont-
tihommiin. Sain kipinän hakea 
rakennusmestarilinjalle am-
mattikorkeakouluun silloiselta 
esimieheltäni. Myös ”uudel-
leen” käynnistetyn ohjelman 

käytännönläheisyys kiehtoi. Valkoista kypärää pääsi ta-
voittelemaan samalla erikoistuen LVI- tekniikkaan Lep-
pävaarassa. Markkinointi osui ja upposi. Pääsin osaksi 
poikkeuksellisen omatoimista ja aikaansaavaa vuosi-
kurssia, jonka kanssa olemme edelleen tekemisissä – 
osaa näkee projekteilla ja alamme tapahtumissa, kaik-
kia luokkakokouksissa. 

Ensimmäinen harjoitteluni Nikkisellä toimi porttina 
talotekniikkaan ja suuremmille työmaille. Mikromano-
metri ja rakotulkki vaihtuivat seuraavana vuonna projek-
tipankkiin ja puhelimeen, kun siirryin SRV:n talotekniik-
kaosastolle. Rakennusliike tarjosi loistavan alustan ke-
hittää osaamista laaja-alaisesti – seitsemän vuotta kul-
jettivat harjoittelijasta projektipäälliköksi. Tänään joh-
dettavanani on kasvava suunnittelu-, laskenta- ja R&D- 
osasto talotekniikkayritys Laptitec:ssä. 

Toimikunta- ja yhdistystoiminta on ollut osana arke-
ani lukiosta lähtien. Olin mukana Rakennusmestarit ja 
-insinöörit RKL AMK ry:n opiskelijatoimikunnassa opis-
kelujeni ajan. Väliin on mahtunut työhyvinvointiin, yh-
teiskuntaan ja johtamistaitoihin keskittyviä toimia eri 
yhdistyksissä. Näen tässäkin kehityskelpoisen yhtälön 
tulevaisuutta ajatellen; mahdollisuuden hyödyntää ja 
jalkauttaa poikkitieteellistä ajattelumallia – talotekniikan 
ja rakennustekniikan sekä kiinteistöjohtamisen yhteen-
sovittamista muihin aloihin. 

Juureni ovat Kemissä, mutta kotona olen ollut myös 
Antwerpenissä ja Helsingissä. Nyt asun Vantaalla puoli-
soni, sekä koiramme Chilin kanssa. Arkeeni kuuluu li-
säksi monipuolinen harrastaminen - purjehduksesta 

Jere Väisänen
Olen 29-vuotias Rakennus-
mestari Espoosta. Rakennus-
mestariksi valmistuin Metro-
polia Ammattikorkeakoulusta 
vuonna 2014.

Koulutus ja työhistoria
Työpaikkani ovat ihan ensim-
mäisistä työpaikoista lähtien 
sijoittuneet vahvasti kiinteis-
tö- ja rakennuspuolen töihin. 
Suurimpana vaikuttajana on 
ollut kiinteistöpäällikkönä toi-
miva isäni. Ensimmäinen työ-

paikkani 13-vuotiaana oli maanrakennus- ja kiinteistön-
hoitoyrityksessä. Tätä seurasivat useat kesätyöt erilai-
sissa kiinteistönhoidon tehtävissä.

Valmistuttuani ylioppilaaksi vuonna 2007, oli nuorella 
miehellä perinteisesti vaikeaa keksiä mitä sitä lähtisi 
tekemään työkseen. Varusmiespalveluksen suoritettua-
ni aloitin työskentelyn yrityksessä, jonka päätoiminen 
toimiala oli korjausrakentaminen, tehtävinä ensin avus-
tavat rakennusmiehen työt, ja myöhemmin aivan laidas-

pakopeleihin, salibandystä snorklaukseen ja alamäki-
pyöräilystä ammuntaan. Useimmiten kuitenkin löydän 
itseni mäestä painovoimaisten vauhtilajien ääreltä. Tal-
visin minua kuljettavat sukset, kesäisin pyörät, sekä 
ylä- että alamäkiin. Näissäkin lajeissa on kiehtovaa 
tekniikkaa hämmästeltävänä. 

Yhdistystoiminnalta odotan kohtaamisia ja avointa 
keskustelua alamme edistämiseksi. Yhä useamman ra-
kennus- ja kiinteistöalan työtehtävän suorittaminen 
menestyksellä ja tehokkaasti edellyttää muitakin, kuin 
”perinteisiä” alan taitoja. Suurimpina mahdollisuuksina 
yhdistyksen toiminnan kehittämisessä näen digitaali-
maailman laajentamisen palvelemaan jäseniä parem-
min, sekä poikkitieteellisten koulutusmallien jalkautta-
misen. 

Jatketaan, kun tavataan! 
Menestystä kaikille vuoteen 2018.

Vuodenvaihteessa yhdistyksen hallituksessa aloitti kaksi uutta jäsentä: Joonas Anttila ja Jere 

Väisänen. Jäsenlehti pyysi heitä jo perinteen mukaisesti kirjaamaan tietoja sekä itsestään että 

ajatuksiaan, kokemuksiaan ja toiveitaan yhdistyksessä.
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Rakentamismääräys-
kokoelman 
mittava uudistus 
2013–2017 valmis 

Ympäristöministeriö on saanut joulukuussa pää-
tökseen vuonna 2013 käynnistyneen rakentamis-
määräyskokoelman uudistustyön. Mittavassa uu-
distuksessa kokoelma päivitettiin vastaamaan 
kestävän ja hyvän rakentamisen nykyaikaisia 
vaatimuksia, vuonna 2013 voimaan tulleen maan-
käyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Rakentamismääräyskokoelma on uudistettu vai-
heittain. Kokonaisuudessaan uudet vaatimukset 
tulevat voimaan 1.1.2018. Vuoden 2017 puolella 
vireille tulevissa rakennushankkeissa sovelletaan 
vielä vanhoja määräyksiä.

”Uudistamisessa on käyty koko ajan hyvää vuo-
ropuhelua rakennusalan toimijoiden kanssa, ja 
uusien vaatimusten pääasiallinen sisältö on ollut 
jo pidempään alalla tiedossa”, kertoo rakennus-
neuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä.

Uudistus selkeyttää sääntelyä. Lisäksi yksittäisiä 
vaatimuksia on vähennetty noin puoleen aiem-
paan verrattuna. Tämä on tehty rakentamisen 
laadun vaatimustasoa heikentämättä.

”Vaatimukset ja suosituksina annettavat ohjeet 
on nyt erotettu toisistaan, mikä helpottaa vaati-
musten soveltamista. Myös korjausrakentaminen 
on uutena kokonaisuutena mukana. Asetukset 
ottavat huomioon yhteiseurooppalaiset raken-
nustuotteiden sisämarkkinat, mikä edistää myös 
kotimaisen rakennusalan vientiä”, Lehtinen sa-
noo.

Kaikkiin asetuksiin on laadittu perustelumuistio. 
Olemassa olevissa rakennuksissa voidaan pää-
sääntöisesti soveltaa rakentamisen aikana voi-
massa olleita määräyksiä.

ta laitaan olevat rakennusmiehen työt. Täytyy sanoa, 
että yritys jossa työskentelin, tarjosi monipuoliset oppi-
mismahdollisuudet.

Korjausrakentamisen parissa jokusen vuoden työs-
kenneltyäni juolahti mieleen kuitenkin ajatus, että asioi-
ta voisi tehdä toisin. Kun näkemystäkin asioiden teke-
miseen tuntui löytyvän, ajatus jatko-opiskeluista alalla 
alkoi kiinnostaa. Loppujen lopuksi päädyin hakemaan 
Metropolia Ammattikorkeakouluun rakennusalan työn-
johdon koulutuslinjalle. Tällä hetkellä työskentelen ra-
kennusteknisten töiden valvojana Haahtela-rakennutta-
minen Oy:llä.

Yhdistystoiminta
Yhdistyksen opiskelijajäseneksi liityin heti ammattikor-
keakoulun ensimmäisinä opintoviikkoina. Eniten toimin-
nassa tuli oltua aktiivisena juurikin Nuorten kerhon 
kautta, sillä sen järjestämien tapahtumien kautta oli 
helppo hypätä yhdistyksen toimintaan mukaan. Se tar-
josi samalla myös oivan mahdollisuuden verkostoitua 
sekä muiden opiskelijoiden että jo valmistuneiden ra-
kennusmestareiden kanssa. Rakennusmestarien talolla 
järjestettävät Mestari-illatkin olivat, ja ovat vieläkin, 
erinomainen paikka tavata niin vanhoja kuin uusiakin 
tuttuja. Muistankin jokusen kerran istuneeni opiskelija-
jäsenenä yhdistyksen hallituksen kokouksissa ja mietti-
neeni että tässä tilaisuudessa näkyy hienosti tämän 
ammattikunnan vankka osaaminen ja ylpeys. Jo tuolloin 
tiesin että haluan jonakin päivänä olla osa sitä, varsinai-
sena hallituksen jäsenenä. Nyt viitisen vuotta myöhem-
min tuo toive on toteutunut. Toivon, että osoittaudun 
luottamuksenne arvoiseksi.

Kehittämistarpeita
Kehittämistarpeista ensimmäisenä tulee mieleeni, että 
tiedottamista yhdistyksen toiminnasta ja sen ajamista 
asioista tulisi lisätä. Etenkin yhdistykseen vielä kuulu-
mattomille opiskelijoille sekä ammattiin valmistuneille 
tulisi kirkastaa se, mikä yhdistyksen tarkoitus on ja mitä 
etuja tai asioita yhdistykseen kuulumalla voi saavuttaa. 
Yhdistyksellä ja RKL:llä on kuitenkin tarjottavanaan hui-
kea määrä jäsenetuja, koulutusta ja erilaista tuettua 
toimintaa, johon kuka tahansa jäsenistöstä voi osallis-
tua. Tämän lisäksi tulisi tietysti aktiivisesti kehittää sitä, 
että yhdistystoiminnan tarjonta on mahdollisimman 
monipuolista, ja että jokaiselle jäsenelle pyrittäisiin löy-
tämään mielekästä yhdistyksen kautta toteutettavaa 
toimintaa. 

Tämän lisäksi yhdistyksen perinteikkäiden internet-
sivujen ulkoasu tulisi päivittää vastaamaan nykypäivän 
vaatimuksia, esimerkiksi mahdollistamalla ilmoittautu-
miset tapahtumiin ja koulutuksiin sähköisesti yhdistyk-
sen internet-sivujen, kalenterin tms. kautta.

Harrastukseni
Harrastuksista ehkä vahvimpana mukana on pienestä 
pojasta lähtien ollut moottorilla varustetut kaksipyöräi-
set. Moottoripyöräilyn lisäksi harrastuksiini voisin luetel-
la tekniikka-hifistelyn, sillä kaikki aiheeseen liittyvä on 
aina kiinnostanut minua, sekä valokuvaamisen. 
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Iso Roban kaupunkikuvallista il-
mettä on parannettu muun muas-

sa luonnonkivipäällysteellä, kivipaa-
sipenkeillä ja pyörätelineillä. Vaijeri-
valaistus on uusittu energiatehok-
kaaksi. Kadulle on palautettu myös 
korjattavana ollut Viheltävä helsinki-
läinen -veistos.

Painuneet katurakenteet ja kui-
vatus on uusittu. Huonokuntoiset 
puut on korvattu uusilla. Katupui-
den elinolosuhteita on parannettu 
kasvualustan vaihdolla ja laajenta-
misella.

Uudistuksessa paljon keskuste-
lua aiheuttanut, katua tukkinut huol-
toliikenne on nyt järjestetty yksi-
suuntaisesti Annankadulta Fredri-
kinkadulle ja Yrjönkadulle päin. 
Poistuminen alueelta tapahtuu au-
tomaattipollareiden avulla.

Tiukka aikataulu
Maaliskuussa 2017 alkanut urakka 
valmistui marraskuussa. Kohteen 
urakoitsija oli VRJ Etelä-Suomi Oy. 
Kadun avajaisia vietettiin 13. tam-
mikuuta asukkaiden ja toimijoiden 
suunnitteleman ohjelman saattele-
mana.

Korjausaikataulua tahditti kadun 
vilkas huoltoajoliikenne ja asukas-
pysäköinnin tarpeet. Myös kolman-
sien osapuolien, kuten Helenin kau-
kolämpö- ja kaukokylmätyöt sekä 
Helen sähköverkon työt piti sovittaa 
varsinaisen peruskorjausurakan töi-
hin.

Myös jalankulkijoita ja pyöräili-
jöitä on kävelykadulla tietysti paljon.

Kivi kiertää
Työmaa käynnistyi huonokuntoisten 
puiden kaatamisella ja vanhojen 
päällysteiden purulla. 

Noppakivet käytettiin uudes-
taan. Vanhat betonikivet puolestaan 
kierrätettiin uusiokäyttöön Betoroc-
murskeeksi. 

Tulevaisuuden kannalta merkit-
tävä asia on kadun alle tehty vara-
usputkisto. Noin viiden kilometrin 
pituisen putkiston ansiosta katua ei 
tarvitse uusien tarpeiden takia heti 
avata.

Massanvaihto tehtiin osin 40 
senttiin ja syvimmillään metriin. Uu-
sia puita varten tehtiin kantavat 
kasvualustat. Hulevesikaivojen li-
säksi kadulle tuli ilmastuskaivoja, 
joista johdetaan puille kasteluvesi. 
Kaasuputkiakin uusittiin, niitä var-
ten tehtiin muutama sujutusmonttu.

Uudistettu Iso Roba päällystet-
tiin luonnonkivellä. Graniittipäällys-
teessä on kuusi punaisen ja osin 
harmaan sävyä. Värien prosentti-
osuudet oli määritelty suunnitel-
massa.

Ilmastokatu -status edellytti  
tarkkaa seurantaa
Iso Roban työmaahan liittyy vielä 
yksi erikoinen näkökulma: se on il-
mastokatu. Hankkeen toteuttavat 

Vantaan ja Helsingin ympäristökes-
kukset yhdessä Green Building 
Councilin, HSY:n Ilmastoinfon ja 
Aalto-yliopiston kanssa. Ilmastoka-
tu on saanut rahoitusta Euroopan 
aluekehitysrahastosta ja on osa 
6Aika-strategiaa.

Hankkeessa Iso Roballa ja Van-
taan Tikkurilan asemanseudulla et-
sitään ja kokeillaan ratkaisuja leika-
ta energiankulutusta ja kasvihuone-
kaasupäästöjä jo rakennetussa ym-
päristössä. Työtä tehdään yhdessä 
alueen asukkaiden, kiinteistöjen ja 
yritysten kanssa.

Iso Roban korjausurakassa Il-
mastokatu -status tarkoitti esimer-
kiksi kuorma-autoilta vaadittua vä-
himmäispäästöluokkaa. Urakoitsi-
jalta edellytettiin myös tarkkaa kir-
janpitoa kaikesta mitä työmaalta on 
viety ja mitä sinne on tuotu. Samoin 
kaikkien koneiden tunnit ja polttoai-
nekulutukset kirjattiin tarkasti ylös 
ja toimitettiin elinkaari- ja päästö-
laskelmien teon lähtötiedoiksi. Vas-
taavat lähtötiedot toimitettiin myös 
tuotteista.

Iso Roobertinkadun peruskorja-
uksen rakennuttaja oli Helsingin 
kaupunki, Kaupunkiympäristön toi-
miala, maisema-, geo- sekä katu- ja 
kunnallistekniikan suunnittelija oli 
Ramboll Oy ja urakoitsija VRJ Etelä-
Suomi Oy.

Helsingin VANHIN KÄVELYKATU 
peruskorjattiin Helsingin vanhin kävelykatu, vuonna 1985 käyt-

töön otettu Iso Roobertinkadun kävelykatuosuus 

Punavuoressa, on peruskorjattu. Töitä on tehty 

sekä maan alla että päällä. Tuloksena on toimiva, 

tyylikäs ja kaunis kävelykatu, jonka kuudesta eri 

värisävystä koostuva luonnonkivipäällyste raikasti 

kadun ilmeen. Samalla se kunnioittaa hienosti pai-

kan historiaa ja perinteitä.



Vuonna 1914 valmistuneen Ha-
kaniemen kauppahallin sisätilat 

kunnostetaan peruskorjauksessa 
alkuperäiseen asuunsa. Samalla ta-
voitteena on hallimyynnin olosuh-
teiden parantaminen. Rakennuk-
seen saadaan ajanmukaiset ilman-
vaihto- ja sähköjärjestelmät, esteet-
tömät kulkuyhteydet sekä toimivat 
sosiaali- ja varastotilat.

Uudet tekniset järjestelmät pys-
tytään asentamaan halliin rakenta-
malla sinne maanalaista tilaa. Ra-
kennuksen nykyinen talotekniikka 
on pääosin 1970-luvulta, ja alapoh-
jan tukirakenteet ovat heikkokuntoi-

Kilpailun järjestivät kiinteistösijoi-
tusyhtiö Exilion, Helsingin kau-

punki ja Museovirasto. Palkintolau-
takunnan mukaan Hermes kunnioit-
taa rakennushistoriallisesti arvok-
kaan päärautatieaseman henkeä 
modernilla tavalla.

Kiinteistösijoitusyhtiö Exilion sa-
neeraa Helsingin päärautatiease-
man yhteydessä sijaitsevaan, VR:n 
hallintorakennuksena tunnettuun 
kiinteistöön hotellin yhdessä Scan-
dic Hotels Oy:n kanssa.

Uusi hotellirakennus tuo Kaisanie-
men puiston laidalle Rautatieaseman 
etujulkisivujen arvokkuutta ja hienos-
tunutta detaljointia. Laajennusosan 
ansiosta rautatieaseman pohjoispuo-
lelle, Kaisankujalle muodostuu uusi 
aukio. Lentokentälle kulkevien lähiju-
nien laiturit sijaitsevat aukion välittö-
mässä läheisyydessä ja tuleva Baa-
nan tunneli lisää ihmisvirtoja entises-
tään. Laajennusosan alakertaan tulee 
myös yleisölle avoimia tiloja.

Uudisrakennukseen valmistuu noin 
120 hotellihuonetta, joiden yhteenlas-
kettu pinta-ala on noin 4 000 m². Kehi-
tettävä hotelli on kokonaisuudessaan 
laajuudeltaan noin 27 000 m², ja se on 
kapasiteetiltaan Suomen suurimpia 
noin 500 hotellihuoneellaan.

Tähän mennessä kaikki on suju-
nut aikataulun mukaisesti. Vanhan 
rakennuksen tilojen muutostöiden 
suunnittelu on edennyt hyvin ja tilo-
jen saneeraus aloitetaan, kun tilat 
vapautuvat keväällä VR:n käytöstä. 
Hotelli avattaneen vuonna 2020.

Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus alkaa

Hakaniemen kauppahallin 
peruskorjaus alkaa vuoden 
2018 alussa ja valmistuu 
vuonna 2020. Peruskorjauk-
sen aikana hallin toiminta 
jatkuu keskeytymättä 
väliaikaisissa tiloissa 
Hakaniemen torilla.

Vuonna 1914 valmistunut Einar Flinckenbergin ja Karl Hård af Se-
gerstadin suunnittelema halli on suojeltu asemakaavalla. Rakennuk-
sen peruskorjauksessa 1970-luvulla sosiaalitiloiksi ja konehuoneeksi 
muutettu pääty palautetaan myymälä- ja kahvilakäyttöön. Muutoin 
kauppahallin toiminta jatkuu korjauksen jälkeen entisellään.

set. Sisätilan lämpötilaerot eri vuo-
denaikoina ovat suuret, eikä hallis-
sa ole riittävästi kylmätiloja toimin-
nan kehittämiseksi.

Mikäli perustuksia kannattelevat 
puupaalut korvataan uusilla teräs-
paaluilla, kauppahallin peruskorja-
us kestää vuoden 2020 loppupuo-
lelle.

Kun hallin peruskorjaus vuonna 

2015 hyväksyttiin kiinteistölauta-
kunnassa, korjaustöiden kustan-
nuksiksi arvioitiin 12,5 miljoonaa 
euroa. Paalutustarve voi aiheuttaa 
lisäkustannuksia ja vaikuttaa myös 
aikatauluun.

Hallikauppaa käydään väistöti-
loissa peruskorjauksen ajan. Kaup-
piaat muuttivat uusiin tiloihin loppi-
aisen jälkeisellä viikolla.

Helsingin päärautatieaseman uudisosaan hotelli

Loppiaisen jälkei-
sellä viikolla suu-
rin osa Hakanie-
men hallin kaup-
piaista muutti Ha-
kaniemen torille 
rakennettuun, 
pääosin lasiraken-
teiseen väistöti-
laan.

Helsingin päärautatieaseman hotellihankkeen uudisosasta 
järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voitti Futudesign Oy:n 
Hermes-niminen ehdotus.

92/2018 hrmy
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Tukes käynnisti vuoden 2017 
alussa kyselytutkimuksen yhteis-

työssä pääkaupunkiseudun raken-
nusvalvontaviranomaisten kanssa. 
Kyselyssä kerättiin tietoja asuin- ja 
toimitilarakennustyömaiden paikal-
la valettavien betonirakenteiden 
työmaakäytännöistä sekä laadun-
varmistuksesta.

Kysely toteutettiin Helsingissä, 
Espoossa ja Vantaalla. Vastauksia 
saatiin syksyyn mennessä useilta 
rakennustyömailta, yhteensä 111 
erillisestä betonivalusta. Kysely teh-
tiin rakennusvalvonnan tehostetun 
valvonnan rinnalla, jotta Tukes tuot-
teiden markkinavalvojana saisi lisä-
tietoa valmisbetonin laadusta ja laa-
dunvalvonnasta kentällä.

 Kyselyssä kerättiin tietoja ennen 
kaikkea vaativista ja massiivisista 

Betonirakenteiden 
laadunvarmistus vaihtelee 
paljon pääkaupunkiseudulla
Turvallisuus- ja kemikaalivi-

rasto (Tukes) on tehnyt kyse-

lytutkimuksen paikalla valet-

tavien betonirakenteiden työ-

maakäytännöistä ja laadun-

varmistuksesta. Merkittäviä 

betonin laatupoikkeamia ei 

kyselyn perusteella todettu. 

Työvaiheiden laadunvarmis-

tustoimissa on kuitenkin 

suurta vaihtelua. Betonivalun 

jälkihoitoa ei ole aina toteu-

tettu suositusten mukaisesti.
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valukohteista. Joukossa oli muuta-
mia tavanomaisia seinä- ja holvira-
kenteita, ja kokonaisuudessaan ky-
sely oli kattava. Kyselyllä selvitettiin 
työmaiden käytäntöjä urakoitsijan ja 
betonitoimittajan välisessä yhteis-
työssä ja viestinnässä.

Urakoitsijan ja betonitoimittajan 
aloituskokouksia vain harvoin
Vastauksista ilmeni, että aloitusko-
kouksia urakoitsijan ja betonitoimit-
tajan välillä ei juuri pidetä, mutta 
betonointisuunnitelmat ja -pöytäkir-
jat on tehty lähes poikkeuksetta. 
Dokumentoinnin laatu ja tiedon 
määrä vaihtelivat suuresti kohteit-
tain. Osassa kohteita dokumentoin-
ti oli erittäin puutteellista laatuvaati-
muksiin verrattuna.

Kyselyn aikana Tukes sai raken-
nusvalvontaviranomaisten kautta 
tietoonsa kaksi tapausta, joissa val-
misbetoni oli käännytetty takaisin 
työmaalla tehtyjen ilmamäärämitta-
usten perusteella. Yhdessä koh-
teessa sisäseinärakenteet oli valet-

tu säänkestävällä betonilla.
Kyselyssä ei todettu vaaraa ai-

heuttavia betonin lujuusongelmia. 
Niitä ei muutenkaan tullut tietoon 
rakennusvalvonnasta tai rakennus-
työmailta kyselyn aikana.

Rakennustyömaiden  
laadunvarmennustoimet  
valukohteissa
Tavallisin laadunvarmennustoimi ra-
kennustyömailla oli rakenteiden läm-
mönseuranta (54 % kohteista). Raken-
nekoekappaleita valettiin 45 prosentis-
sa kohteista ja kimmovasarakoetta 
käytettiin 36 prosentissa kohteista. Il-
mamäärämittauksia tehtiin kolmessa 
prosentissa kohteista. Ilman mitään 
laadunseurantaa toteutui 10 prosent-
tia kyselyn valmisbetonivaluista.

 Jälkihoito jätettiin 27 prosentis-
sa kohteista kokonaan tekemättä.

  Valmisbetonin laatupoikkeamia 
ei ilmennyt. Kuormakirjoista ilmeni 
muutama tapaus, joissa kuormaan 
oli lisätty työmaalla vettä, notkistin-
ta tai huokostinta.

Tukes suosittelee
 
Betonirakenteita valettaessa pi-
tää tarkastaa ja toteuttaa vähin-
tään seuraavat asiat:
•	Betonin toimittaja on hyvä ot-

taa mukaan aloituskokouksiin 
mahdollisimman varhaisessa 
työmaanvaiheessa.

•	Valmisbetonia tilattaessa on 
laadun varmistamiseksi an-
nettava betoniasemalle tieto-
ja, mitä valetaan ja millaisissa 
sääolosuhteissa.

•	Kuormakirjat pitää tarkistaa ja 
kuitata.

•	Jälkihoito pitää suorittaa kai-
kissa valuissa, vähintään kos-
teuden säätely sekä peittely 
tarvittaessa.

•	Betonointipöytäkirja pitää 
täyttää huolellisesti koko va-
lun ja sen jälkihoidon ajalta.

Lisäksi Tukes suosittelee, että:
•	Erityisesti vaativien kohteiden 

suunnitteluvaiheessa on syy-
tä huomioida erilaiset be-
tonilaadut sekä rakenne (rau-
doitus, tiheys jne.) sellaiseksi, 
että siinä voidaan käyttää 
suunniteltua betonia.

•	Ääriolosuhteissa valettaessa 
on kiinnitettävä erityistä huo-
miota jälkihoitoon ja lämpöti-
lan seurantaan.

•	Valu on voitava keskeyttää, 
mikäli huomataan puutteita 
valmisbetonissa tai rakenteis-
sa.

Omakoti- ja pienrakentajan on 
hyvä muistaa, että:
•	Betonilaadut tulee tarkistaa 

rakennesuunnitelmista ja 
epäselvissä tilanteissa kes-
kustella niistä pää-

 rakennesuunnittelijan ja vas-
taavan työnjohtajan kanssa.

•	Tilattaessa valmisbetonia 
kannattaa kysyä valmisbeto-
nitoimittajalta valun jälkihoito-
ohjeet.

•	Kuormakirjat pitää tarkistaa ja 
kuitata.
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Terminaali on osa Postin strategi-
aa, jossa Posti tavoittelee kasvua 

logistiikkapalveluissa, verkkokau-
passa ja elintarvikelogistiikassa. Ter-
minaalin kautta kulkee jatkossa rah-
tia noin 5 700 lavaa joka arkipäivä.

Tavarat tulevat terminaaliin pää-
sääntöisesti kansainvälisestä liiken-
teestä, esimerkiksi Vuosaaren, Han-
gon ja Naantalin satamista. Uusi 
terminaali siirtää raskasta liikennet-
tä kauemmaksi kaupungista. Termi-
naali korvaa Postin nykyiset termi-
naalit Helsingin Veturitiellä, Vantaan 
Virkatiellä ja Tuusulan Huurrekujalla. 
Postilla on yli 20 terminaalia eri 
puolilla Suomea.

Sisään tulevia ja poistuvia ajoneu-
voja ohjataan digitaalisella ohjausjär-
jestelmällä. Näin purettava ja lastat-
tava ajoneuvo ohjataan aina opti-
maaliseen sijaintiin terminaalissa.

Turvallisuus on ehdoton  
edellytys terminaalin  
toiminnassa
Terminaalin suunnittelussa on huo-
mioitu asiakkaiden vaatimukset tur-
vatasosta, turvallisesta liikkumises-

POSTIN uusi tavaraterminaali 
valmistuu Vantaalle kesällä 2018
Postin uusi jätti-investointi, yli 30 miljoonaa euroa maksava tavaraterminaali, 

valmistuu Vantaan Viinikkalaan kesällä 2018. Rakennustyöt ovat sujuneet aikataulussaan, 

harjannostajaisia vietettiin tammikuun alussa. Kohdetta urakoi YIT.

ta alueella ja työturvallisuudesta.
Liikkuminen alueella on hallittua 

ja digitaaliohjattua. Ihmiset, henki-
löautot ja raskas liikenne eivät lain-
kaan kohtaa piha-alueella. Autot 
tunnistetaan ja niiden liikkumista 
ohjataan digitaalisen tunnistamien 
avulla.

Terminaaliin saapuvat ja sieltä 
lähtevät ajoneuvot tunnistetaan 
portilla automaattisesti rekisteröinti-
tunnusjärjestelmällä.

Rakentamisessa ja  
materiaaleissa on  
huomioitu kestävä kehitys
Terminaalin rakentamisessa on 
huomioitu laajasti myös ympäristö-
näkökulmat.

Tontilta perustustyön yhteydes-
sä kaivettu savimassa on hyödyn-
netty. Neljän eduskuntatalon verran 
savea on käytetty muun muassa 
maisemointiin ja pohjavesialueen 
suojaukseen. Savella on maisemoi-
tu terminaalin tontin vieressä ole-
vaan Vantaan kaupungin omista-
maan metsäkaistaleeseen erityinen 
myöhemmin käyttöönotettava len-

tokoneiden katselupaikka. Savea 
on käytetty myös Tikkurilantien Päi-
jänne-tunnelin suojauksessa.

Terminaalin ympärille tuleva as-
faltti on tuotettu uudella menetel-
mällä. Asfalttimassan valmistus 
tehdään perinteistä asfalttia mata-
lammassa lämpötilassa. Tämä vä-
hentää hiilidioksidipäästöjä 15-25 
prosenttia perinteiseen menetel-
mään verrattuna, sekä pienentää eri 
oksidien pääsyä ympäristöön. Hu-
levedet käsitellään omissa hidas-
tusaltaissa, omalla tontilla.

Vaalea kattopinnoite puolestaan 
vähentää kesällä jäähdytystarvetta. 
Kattorakenteisissa on varauduttu 
mahdollisesti myöhemmin käyt-
töönotettavien aurinkokennojen 
vaatimiin asennustarpeisiin.

Terminaalin valaistus hoidetaan 
liiketunnistimilla varustetuilla led-
valoilla. Sisätilojen lämmitys on sä-
teilylämmitys, kattopaneelit reagoi-
vat nopeasti lämpötilojen vaihte-
luun, eivätkä aiheuta sisätiloissa 
pölyn kiertämistä kuten ilmakierto-
lämmitys.

Terminaali on 400 metriä pitkä ja 56 metriä leveä. Muoto on materiaalivirtojen läpimenon kautta optimaalinen: terminaalin toiselta 
sivulta tavarat puretaan ajoneuvoista ja toisella puolella lastataan alueellisesti jaoteltuihin yhdistelmäajoneuvoihin.
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Wien – Dürnstein – Wachaun laakso – Melk – Linz – Bratislava – Budapest – Esztergom – Wien

Rakennusmestarien Säätiö julistaa haettavaksi 24 stipendiä Tonavan risteilylle 12.–19.7.2018.

Risteily suuntautuu mukavasti ensimmäisen luokan Ms Bellejour-laivalla Keski-Euroopan ydinalueille Tonavan 
kauneimpien maisemien keskelle.

Laivalla nautitaan runsaista täysihoitoruokailuista juomineen. Rakennusmestarien Säätiölle räätälöity retkiohjelma 
kohteissa on runsas ja monipuolinen.
Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n ( Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ) jäsenyhdistysten 
varsinaisille jäsenille: RKL:n Helsingin piirille 10 stipendiä, muut 14 piiriä 1 stipendi / RKL:n piiri.

Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kaukomatkatoimiston kanssa, josta tulee Suomesta 
mukaan matkanjohtaja koko matkan ajaksi sekä Rakennusmestarien säätiöstä matkaisäntä.

Matkapäivät: 12.7.–19.7.2018
to 12.7. Hki–Wien klo 8.30–9.55 sekä to 19.7. Wien–Hki klo 11.15–14.40
Matkan hinta on noin 2.440 euroa. 
Lisämaksu yhden hengen standardihytistä alakannella on 790 euroa, yhden hengen hyttejä rajoitetusti.

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen omalla kustannuksellaan (paikkoja rajoitetusti, 
joten hakemuksessa tulee olla maininta asiasta).

Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat matkakulunsa kotoaan Helsinki–Vantaan lentokentälle 
ja takaisin mahdollisine välimajoituksineen.

Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendinsaajien eikä seuralaisten matkavakuutuksia.

Matkan hintaan sisältyvät: 
- lennot turistiluokassa Hki-Wien-Helsinki 
- majoitus kahden hengen superior-hytissä laivan keskikannella 
- täysihoito laivalla sekä risteilyn juomapaketti (vedet, virvokkeet, olut ja viini)
- lentokenttäkuljetukset Wienissä 
- runsaan retkiohjelman
- laukkupalvelu laivalla tullessa ja lähdettäessä
- lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut
- suomalaisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan
- säätiön edustaja on mukana matkaisäntänä

Hakijalta edellytetään matkalle soveltuvuutta sekä kohtuullista fyysistä ja henkistä kuntoa. 
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.

Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verohallinnolle kaikki myöntämänsä yli 1.000 €:n suuruiset stipendit.

Hakemukset tulee toimittaa 9.3.2018 mennessä säätiön kotisivujen www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit 
kautta hakulomakkeella. Sivuilla on nähtävillä myös tarkka matkaohjelma.

Lisätietoja matkasta saa 
säätiön toimistosta p. 09-612 0870 tai sähköpostitse eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi

Rakennusmestarien Säätiön kulttuuristipendimatka 
Tonavan risteily Itävaltaan, Slovakiaan ja Unkariin

12.–19.7.2018
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Laiva-aikataulut: Lähtö 26.8. klo 10.30 Helsinki Länsisatama Tallink Megastar
 Saapuminen klo 12.30 Tallinna Reisisadama D-terminaali 
 Paluu 1.9. klo 13.30 Tallinna Reisisadama D-terminaali
 Saapuminen klo 15.30 Helsinki Länsisatama

Lisätietoja antaa: Taisto Malinen
 Puh. 0500 417108, s-posti: taisto.malinen@jippii.fi 

Lähtijällä tukee olla voimassa oleva passi tai EU:n virallinen henkilötodistus sekä voimassa oleva matkavakuutus.  
Vastuullinen matkatoimisto on Ikaalisten Matkatoimisto.

RKM Veteraanikerhon järjestämä 
HOITO- JA VIRKISTYSMATKA VIRON PÄRNUUN
26.8.–1.9.2018 (su–la) 7 päivää

Olemme varanneet 50 paikkaa Pärnun Tervis Spa kylpylästä, joka sijaitsee kävelymatkan päässä Pärnun vanhan 
kaupungin keskustasta laajan puistoalueen meri maisemassa. Vieressä on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Osallistu-
jamäärän ollessa rajoitettu, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä siten että maksujen saapuminen kerhon 
pankkitilille ratkaisee.

Matka järjestetään kuntoutuspainotteisena ryhmämatkana, jonka hintaan sisältyy edestakainen laivamatka Helsinki 
– Tallinna Tallink Megastar laivalla kansipaikoin, bussikuljetus Tallinna - Pärnu suomenkielisen oppaan johdolla, 
majoitus 2-hengen superior-huoneissa, puolihoitoruokailut (aamiainen ja Buffet-illallinen), aamunaloitus saunassa ja 
uimahallissa, aamuvoimistelu voimistelusalissa, kuntosalin käyttö sekä arkipäivisin spa saunakeskuksen käyttö. 
”Terveyttä kylpylästä” hoitopakettiin sisältyy lääkärin konsultaatiovastaanotot ja enintään 3 hoitoa hoitopäivässä, 
yhteensä 15 hoitoa kylpylän hoitovalikoimasta.  Torstaina illalla n. 4 tunnin bussiretki Halingaan, jossa tarjotaan 
villisikaillallinen lisukkeineen. Ohjelmassa on musiikkia, tanssia ym.

Ilmoittautuminen alkaa 5.2.2018
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 27.2.2018 mennessä
Ilmoittautumiset; Hannele Siitoselle sähköpostiin; hantta.sii@gmail.fi
Ilmoittautuessa tulee antaa henkilö- ja yhteystiedot, nimi, syntymäaika (ppkkvv), puhelinnumero ja mahdollinen 
sähköpostiosoite.

Maksut: Helsingin Rakennusmestariveteraanien tilille FI72 2044 2000 016055.
Matkan hinta Helsingin yhdistyksen jäsenille on 356,- euroa/hlö ja seuralaisille 486,- euroa/hlö jaetussa kahden 
hengen huoneessa.  Ilmoita, jos et halua osallistua Halingan bussiretkelle, silloin hinta on jäseniltä 320,- euroa/hlö 
ja seuralaisilta 450,- euroa/hlö.  Vähintään 30 hengen lähtijämäärälle on luvattu oma bussi. Lähtijämäärän jäädessä 
alle 30 hengen, retki voi peruuntuakin.
Yhden hengen huoneen lisämaksu on 186 euroa. 
Peruutuksissa noudatamme 
matkanjärjestäjän peruutusehtoja. 
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Matkan hinta jäsenille 340 € ja seuralaisille 440 € ilman viisumia jaetussa 2. hengen huoneessa. 
(1. hengen huoneen lisämaksu vain 40 €)

Ennen ilmoittautumistanne tilatkaa lisäaineisto: matti.vuorensola@gmail.com / 050 516 8142
Ilmoittautuminen: 24.2.2018 mennessä Matti Vuorensola, matti.vuorensola@gmail.com
 nimi, syntymäaika, paikka, osoite, sähköposti, puhelin, huonetoveritoivomus 

Maksut (sis. viisumin): Jäsenille 416 € / muille 516 € + mahdoll. Ooppera/cabare 67 € tai 40 €
24.2.2018 mennessä RKM-Veteraanikerhon tilille FI72 2044 2000 0160 55
 Ilmoittautuminen on pätevä ainoastaan, jos maksut on suoritettu eräpäivään.
 Suoritettava mielellään tililtä, jonne se voidaan palauttaa, jos matka peruuntuu. 

Viisumitiedot: Matkaan lähtijöiden tulee toimittaa viisumihakemusta varten tarvittavat tiedot suoraan matkatoimis-
 tolle. (Matkatoimisto lähettää sitä varten ohjeet ja kaavakkeet ilmoittamaanne osoitteeseen.)
 Viimeistään 5.3.2018 suoraan matkatoimistoon
 VL-Matkat, Albertinkatu 22-24, 00120 Helsinki (p. 09-444 774)

Matkan tavoitteena on tutustut-
taa osallistujat Pietarissa ja 
Kronstadissa kohteisiin, joissa 
he eivät ole käyneet, mahdollis-
taa ikimuistoinen oopperailta 
maailmankuulussa Marinski-te-
atterissa. Bussimatkan ”hukka-
aika” on tarkoitus hyödyntää pe-
rehtymiseen erikoisasiantuntija 
-oppaamme Kenr., VTM Pentti 
Lehtimäen johdolla ”Vanhan 
Suomen historiaan ja nähtävyyk-
siin (esim. Terijoki, Viipurin kir-
jasto) pikakäynnein ja luennoin.

HeRIA:n ja HRMY:n yhteinen
TEATTERIMATKA TAMPEREELLE

Kuva: Harri Hintikka, Tampereen Teatteri

Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry ja HeRIA ry 

järjestävät yhteisen teatterimatkan 

Tampereen Teatteriin 
lauantaina 28.4.2018 klo 13.00 

katsomaan musikaalia 

Matkan hinta on sekä jäseneltä että avecilta  
80 €/henkilö. Matkan hintaan sisältyy teatteri-
lippu ja keittolounas Vaihmalanhovissa. Bussi-
matkat edestakaisin Tampereelle tarjoavat yh-
distykset (KUPE).

Sitovat ilmoittautumiset Ulla Mehikille sähkö-
postitse ulla.ulriikka@gmail.com 29.3.2018 
mennessä. Muistathan mainita ilmoittautues-
sasi, että olet HRMY:n jäsen. Molemmille yhdis-
tyksille on varattu 25 lippua.

Ulla lähettää maksuohjeet sähköpostitse ilmoittautumisajan umpeuduttua. Tarkempi ohjel-
ma lähetetään matkan maksaneille lähempänä ajankohtaa. Ulla on matkoilla 5.-20.2.2018 
välisen ajan, jolloin hän ei vastaa sähköposteihin.

C AT S
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Jansalo, Marko
Timonen, Niko

UUDET JÄSENET

Tervetuloa!

YHDISTYS tiedottaa

Kuparinen, Markku
Loukusa, Voitto

OPISKELIJAJÄSENET HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2018

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

1. varapuheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com

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

Joonas Anttila, 050-303 4994
joonas.anttila@lapti.fi

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

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

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

Trang Huynh-Nguyen, 050 384 4718
trang.huynh-nguyen@hel.fi  

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

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

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

Jere Väisänen, 040-669 3540
jere.vaisanen@haahtela.fi

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

Toimisto
info@hrmy.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Sääntömääräinen  

VUOSIKOKOUS
pidetään 

tiistaina 6.2.2018 klo 18.30  
yhdistyksen kokoustiloissa, 3. krs
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsireu-
naiset letut.

Tervetuloa!   Hallitus

HELSINGIN RAKENNUS-
MESTARIVENEILIJÄT RY

Sääntömääräinen  

KEVÄTKOKOUS
torstaina 15.2.2018 klo 18 
Rakennusmestarien talossa, HRMY:n kerhotila, 
3. krs, Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki

Tervetuloa!   Hallitus
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YHDISTYS tiedottaa

Rakennusmestarien Rouvat

HELMIKUUN ILTA 
Torstaina 8.2. klo 18.00 

yhdistyksen toimistolla

Tervetuloa ohjelmatoimikunnan 
järjestämään iltaan.

HALLITUKSEN 
TOIMIKUNNAT 
2018

Puheenjohtaja Hannu Vehviläinen

1. varapuheenjohtaja Timo Saarikko

2. varapuheenjohtaja Rami Järvinen

TALOUSTOIMIKUNTA
Hannu Vehviläinen 
Heikki Autio
Niilo Hämäläinen
Timo Saarikko

JÄSEN- JA 
HUOMIONOSOITUSTOIMIKUNTA
Rami Järvinen
Joonas Anttila
Heikki Autio
Harri Holopainen

AMMATTI- JA 
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Rami Järvinen
Joonas Anttila
Reino Holappa
Trang Huynh-Nguyen
Jere Väisänen

TIEDOTUS- JA 
OHJELMATOIMIKUNTA
Timo Saarikko
Tommi Peuhkuri
Tapio Päiväläinen

KALLIONIEMEN ISÄNNISTÖ 2018
Niilo Hämäläinen
Tapio Päiväläinen
Jere Väisänen
Ismo Laita
Hannu Marttila
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URHEILU

YHDISTYKSEN
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT

PALOHEINÄSSÄ 
Kilpailukeskus Paloheinän ulkoilumaja, 

Pakilantie 124

PERINTEINEN HIIHTOTAPA 
keskiviikkona 28.2.2018 klo 18.30

VAPAA HIIHTOTAPA 
tiistaina 7.3.2018 klo 18.30

Sarjat:
M ja N ja kaikki ikäsarjat alkaen 35 vuodesta 
5 vuoden välein
Rouville 3 km

Matkat:
M-M65: 5 km, M70 + 3 km
N-N55: 5 km, N60 + ja rouvat 3 km

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Raimo Hartonen 044 2244521 tai rharton1@welho.com
Perinteinen hiihtotapa 23.2. ja vapaa hiihtotapa 
2.3. mennessä

HUOM! jälki-ilmoittautumisia rajoitetusti kilpailupai-
kalla klo 17.30 mennessä

Kilpailut ovat samalla aikuisurheilijoiden aluekilpailut
Palkinnot jaetaan 7.3 kilpailun jälkeen.

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

YHDISTYKSEN UIMAKILPAILUT
22.4.2017 
Mäkelänrinteen uintikeskuksessa

VAPAAUINTI SELKÄUINTI 25 m
Naiset, yli 50 v
1. Kirsi Rontu 52,5 30,2

Miehet, yli 80 v
1. Pekka Koskelainen 1.05,7

yli 70 v
1. Onni Myllymäki 43,0 30,2
2. Mauri Ranta 41,7
3. Ossi Rantakömi 1.00,7 28,3

yli 65 v
1. Kari Laine 39,2 22,8
2. Jukka Multanen 51,5 32,9

yli 60 v
1. Tero Jaatinen 36,3 23,2

yli 40 v
1. Janne Kyllönen 35,4 26,8

RINTAUINTI
Naiset, yli 50 v
1. Kirsi Rontu 58,3

Miehet, yli 80 v
1. Pekka Koskelainen 1.25,2

yli 70 v
1. Onni Myllymäki 55,1
2. Mauri Ranta 55,1
3. Ossi Rantakömi 59,0

yli 65 v
1. Kari Laine 56,9
2. Jukka Multanen 1.14,0

yli 60 v
1. Tero Jaatinen 54,4

yli 40 v
1. Janne Kyllönen 54,2

Palkinnot jaetaan helmikuun Mestari-illassa

HUOM! 
Uintileiri suunnitteilla maalis-huhtikuun 
vaihteessa. Tarkempaa tietoa seuraavassa 
jäsenlehdessä.

Lisätietoja 
Tero Jaatiselta, 0500-481 283, terojaatinen@mac.com

 

Tammikuun Mestari-illassa jaettiin ampujien kesän 
2017 palkinnot. Mitaleita vastaanottamaan ehtivät 
Jyri ja Jari Tiimonen sekä Esa Säntti.
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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  
á-hintaan 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 edellyt-
tää, 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 maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2018 loppuun mennessä.

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

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä 
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikko-
vuokraa. 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 vierailijoi-
den 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.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

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

Varausmaksut 2018:
Viikot 1-7: 350 €/viikko
Viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
Viikot 11, 12, 13 ja 15: 350 €/viikko
Viikko 14 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
Viikot 16-35: 200 €/viikko

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



    

Tapahtumakalenteri 2018

Täydennykset tapahtumakalenteriin:  
info@hrmy.fi ja/tai sph.saarinen@gmail.com

Helmikuu
 6.2.  Rakennusmestariklubin vuosikokous,  
  yhdistykseen kerhotila, 3. krs, klo 18.30
 8.2.  Rakennusmestarien Rouvat, helmikuun ilta,  
  yhdistyksen toimisto, klo 18.00
 10.2.  RKL:n hiihtokisat, Mäntsälä, klo 12.00
 12.2.  Helmikuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 15.2.  Helsingin Rakennusmestariveneilijöiden  
  kevätkokous Rakennusmestarien talossa,  
  yhdistyksen kerhotila, 3. krs, klo 18.00
 24.2.  RKL: n pitkän matkan hiihtomestaruuskisa  
  Finlandia-hiihdon yhteydessä, Lahti
 26.2.  Rakennusmestariveteraanit,  
  liikuntapäivä ja kuukausikokous Paloheinän  
  ulkoilualueen kahvio klo 13.00
 28.2.  Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut,  
  perinteinen hiihtotapa, Paloheinä, klo 18.30

Maaliskuu
 7.3.  Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut,  
  vapaa hiihtotapa, Paloheinä, klo 18.30
 12.3.  Maaliskuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30

Huhtikuu
 9.4. Golf-jaoksen vuosikokous, klo 17.00
 9.4.  Yhdistyksen Kevätkokous,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 9.4.  Huhtikuun Mestari-ilta,  
  heti kevätkokouksen jälkeen
 21.4.  Kallioniemen kevättalkoot, klo 9-15,  
  sis. lounastauon
 23.–25.4.  Kulttuurimatka Pietariin,  
  Veteraanikerho ja KUPE
 28.4.  Kallioniemen kevättalkoot, klo 9-15,  
  sis. lounastauon
 28.4.  Cats -musikaali, Tampereen Teatteri,  
  HRMY (KUPE) ja HeRIA

Toukokuu
 14.5.  Toukokuun Mestari-ilta
 16.5.  Mamma Mia -musikaali, Messukeskus,  
	 	 Amfi	teatteri,	klo	19.00

Elokuu
 26.8.–1.9. Hoito- ja virkistysmatka Viron Pärnuun, 
  RKM Veteraanikerho

Syyskuu
 10.9.  Syyskuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30

Lokakuu
 6.10.  Kallioniemen syystalkoot, klo 9-15,  
  sis. lounastauon
 8.10. Yhdistyksen Syyskokous,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 8.10.  Lokakuun Mestari-ilta, syyskokouksen jälkeen
 13.10.  Kallioniemen syystalkoot, klo 9-15,  
  sis. lounastauon
 25.10.  Helsingin Rakennusmestariveneilijöiden  
  syyskokous ja veneilykauden päättäjäiset,  
  Kallioniemi, klo 18.

Yhdyshenkilöt 2018
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

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

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

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

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Niklas Enkvist 040-5882988
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
Tapio Päiväläinen 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi

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

MAILAPELIT
Martti Rissanen 050-526 9725
marttiv.rissanen@gmail.com

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

UINTI JA SUKELLUS
Tero Jaatinen 0500-481283 (uinti)
terojaatinen@mac.com
Markku Siikanen 050 461 6692 (sukellus)
markku.siikanen@pp2.inet.fi

HELSINGIN VANHIN KÄVELYKATU 
PERUSKORJATTIIN


