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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 
ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään Rakennusmestarien talon 
ravintolasalissa, Fredrikinkatu 51-53, 
Helsinki 16.4.2012 klo 18.30 alkaen.

Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat 
sääntöjen 8§:n Kevätkokoukselle 
määräämät asiat.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry

Hallitus

MAALISKUUN MESTARI-ILTA 
12.3.2012 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, 
Fredrikinkatu 51-53

Maaliskuun Mestari-illassa Paroc Oy 
Rakennuseristeiden Suomen organisaation

tekninen päällikkö RI Tero Virrantuomen 
aiheena matalaenergiatalo.

Yhdistys- ja liittokuulumiset • 
Uintimestaruuskilpailujen palkintojenjako 
• Jäsenistön vapaa sana • Ilmoitusasiat • 

Iltapala

Tervetuloa!
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Elokuvaesitys:

RISTO RÄPPÄÄJÄ JA 
VIILEÄ VENLA
Yhdistys järjestää perhetapahtumana  
Risto Räppääjä ja Viileä Venla -elokuvaesityksen 
torstaina 19.4.2012 klo 17.30 (näytöksen kesto  
1 tunti 15 minuuttia) Tennispalatsissa.

Elokuvaesitys toteutuu, jos riittävä määrä 
ilmoittautuu!

Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset viimeistään 15.3.2012. 
Liput on maksettava viimeistään 15.3.  
yhdistyksen tilille FI40 2044 1800 0647 11. 
Jäsenen lippu on ilmainen, lapsen lipun 
hinta on 6 € ja muiden aikuisten lipun hinta 10,5 €.

Ilmoittautuminen kirsi.takkinen@hrmy.fi tai 09-646343.

Risto Räppääjä ja Nelli Nuudelipää lähtevät SAAREEN, missä Elvi Räppääjä toimii lomakeskuksen emäntänä. 
Paikalle saapuu myös Ristoa ja Nelliä hiukan vanhempi Venla isänsä Uolevi Horsmaniemen kanssa. Venlan tulo 
hämmentää Riston ja Nellin välejä, koska Nelli alkaa viihtyä yhä enemmän Venlan seurassa. Samanaikaisesti 
vanhat ystävykset Pakastaja-Elvi ja Uolevi lähestyvät toisiaan.

Koko perheen musiikkikomedia Risto Räppääjä ja viileä Venla kertoo ystävyydestä, yksinäisyydestä ja 
erilaisuuden hyväksymisestä. 

Ohjaaja: Mari Rantasila 
Pääosissa: Lauri Karo, Venni Uotila, Olivia Ainali, Annu Valonen, Ulla Tapaninen, Martti Suosalo, Juha Muje 
Käsikirjoittaja: Sinikka Nopola, Tiina Nopola
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Asunto Oy Helsingin 

Flooranaukio ja Kiinteistö Oy 

Lontoonkuja Helsingin 

Arabianrannassa saivat 

vuoden 2011 betonirakenne 

-tunnustuksen. Palkinto 

jaettiin jo 42. kerran.

Betonia on käytetty sekä voitto-
kohteen julkisivuissa että raken-

nuksen rungossa. Erityisesti sisäpi-
han julkisivujen veistoksellisissa ra-
kenteissa betonin muovailtavuus ja 
hienopiirteisyys tulevat esiin raken-
nuksen arkkitehtuurissa. Teknisesti 
haastavan elementtityö asennuksi-
neen on onnistunut, mikä viimeiste-
lee rakennuksen korkealuokkaisen 
ulkoasun.

 Rakennukset muodostavat yhte-
näisen korttelin, jonka yhteispiha 
avautuu Lontoonkujan eteläpuolella 
Toukolan rantapuistoon. Talon vaa-
lea pihajulkisivu aaltoilee vapaamuo-

toisena, tuoden valoa ja vaihtelua 
syvään kortteliin. Mosaiikkipintainen 
betoni yhdistää suomalaisen arkki-
tehtuurin modernilla tavalla euroop-
palaiseen rakennustaiteeseen.

Sisäpihan aaltoilevat elementit 
ovat valkobetonipintaisia. Niitä elä-
vöittää suurikokoinen kukkamainen, 
mosaiikkibetoninen aihe, joka on 
toteutettu julkisivu- ja parveke-ele-
menttien valmistuksen yhteydessä 
Arabian tehtaan tuotantoprosessis-
sa syntyvästä jäteposliinista. Kaare-
vien julkisivuelementtien  yhteenso-
pivuus, osien mittatarkkuus, raken-
teelliset detaljit sekä mosaiikkipin-
tojen kehitystyö ovat olleet erityisen 
vaativia. Parvekkeiden tausta- ja 
pielielementit ovat muottipintaista 
pigmentillä värjättyä väribetonia. 
Myös kadunpuolen tiilijulkisivuja on 
toteutettu vaativalla elementtiteknii-
kalla. 

Rakennusten kantavat rakenteet 
ovat teräsbetonielementtejä. 

Betoniteolisuus ry palkitsi koh-
teen rakennuttajan Helsingin kau-
pungin Asuntotuotantotoimisto 
ATT:n, arkkitehtisuunnittelijan Arkki-
tehtuuritoimisto Heikkinen-Komo-
nen Oy:n, rakennesuunnittelijan 
Finnmap Consulting Oy:n, kaavoit-
tajan arkkitehti Mikael Sundmanin 
ja betonielementtien valmistajan 
Parma Oy:n.

BETONIRAKENNE 
-tunnustus asuinkerrostaloille

Julkisivun mosaiikkikuvio on tehty Arabi-
an tehtaan jäteposliinista. Kuva Tuomas 
Pietinen

Helsingin rakennuslautakunnan 
vuotuinen tunnustuspalkinto 

Rakentamisen Ruusu jaettiin 17. 
kerran laadukkaasta rakennettuun 
ympäristöön liittyvästä työstä. Ra-
kentamisen Ruusun sai tänä vuonna 
Arabianrannan asuinalue, minkä li-
säksi jaettiin kolme kunniamainintaa.

Arabianranta edustaa Helsingin 
2000-luvun yhdyskuntasuunnittelun 
ja asuntoarkkitehtuurin parhaim-
mistoa. Alueen suunnittelussa vai-
keudet on käännetty voitoksi. Alue 

Rakentamisen Ruusu 2011 -tunnustuspalkinto 
Arabianrantaan

oli täytemaata, jolle rakentaminen 
oli haastavaa paitsi maaperän joh-
dosta myös sinne vuosikymmenten 
saatossa sekoittuneista Arabian 
posliinitehtaan jäämistä. Alue on 
profiloitunut hienon maisema- ja 
pihasuunnittelun sekä taideprojek-
tin ansiosta arvostetuksi ja yhteisöl-
liseksi asuinalueeksi, jonka asuk-
kaat kokevat omakseen.

Lisäksi jaettiin kolme kunnia-
mainintaa. Arkkitehti Juha Salmen-
perä sai kunniamaininnan Helsinki-

pientalomalliston suunnittelu- ja 
kehitystyöstä. Toisena kunnia-
mainintana palkittiin Messukeskuk-
sen uuden monitoimihallin raken-
nus- ja taloteknisistä ratkaisuista 
pääsuunnittelija, arkkitehti Aki Da-
vidsson, projektipäällikkö Esko Ol-
likka ja projektivastaava Hannu 
Martikainen. Lisäksi rakennuttaja 
Antero Vartia ja runkourakoitsija 
Markku Sieppala saivat kunniamai-
ninnan kahvila Mattolaiturin talvibe-
tonointitöistä. 
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”Vaikka ennuste on nyt jonkin 
verran heikompi kuin viime 

lokakuun suhdannekatsaukses-
samme, yleinen tunnelma alalla on 
alkuvuodesta ollut syksyä myöntei-
sempi. Huoli mahdollisesta voimak-
kaasta markkinamuutoksesta on 
hivenen hellittänyt”, Rakennusteolli-
suus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo 
Pipatti sanoo.

Rakennusteollisuus RT:n tämän-
hetkisen näkemyksen mukaan vii-
me vuonna aloitettiin noin 32 000 
asunnon rakentaminen. Ennakoitua 
paremmin sujunut loppusyksy on 
nostanut arviota. Tarkempi luku sel-
viää rakennustilastojen viime vuo-
den ennakkotiedoista, jotka julkais-
taan kuluvan kuukauden lopussa. 
Täksi vuodeksi odotetaan 1 000 
asuntoa suurempaa aloitusmäärää 
kuin vielä syksyllä ennustettiin, eli 
kuluvana vuonna alkaisivat 28 000 
asunnon rakennustyöt.

Vapaarahoitteisen asuntotuo-
tannon näkymät ovat pysyneet hy-
vinä talouden epävarmuudesta 
huolimatta, mikä on alhaisten kor-
kojen ja tasaisesti sujuneen loppu-
vuoden asuntokaupan ansiota. Ra-
kennusteollisuus RT:n tammikuussa 
2012 tekemän asuntotuotantokyse-
lyn mukaan vapaarahoitteisia rivi- ja 
kerrostaloasuntohankkeita lähtee 

liikkeelle miltei yhtä paljon kuin vii-
me vuonna. Näillä näkymin aloitet-
taisiin perustajaurakointina 10 500 
vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostalo-
asunnon rakentaminen.

Uusia asuntoja on tällä hetkellä 
myynnissä noin kolmanneksen 
enemmän kuin vuotta aiemmin, ja 
niistä 15 prosenttia on valmistunei-
ta. Valmiiden myytävien asuntojen 
osuus on kasvanut vain 980 kappa-
leeseen. Omakotitalojen aloitukset 
jäänevät hieman syksyllä ennakoi-
tua pienemmiksi, noin 10 500 ta-
loon. Valmistaloteollisuuden tilaus-
kanta ja myynti laahasivat vielä al-
kuvuonna viimevuotisten lukujen 
jäljessä.

Valtion tuen turvin käynnistettiin 
viime vuonna arviolta 8 500 asun-
non rakentaminen eli noin neljän-
neksen vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Niin sanottuja välimallin 
vuokra-asuntoja käynnistyi vielä 
jonkin verran, sillä vuoden 2010 
loppukuukausina tehtiin runsaasti 
rahoituspäätöksiä. Elvytyskeinona 
käytetyn korkotuetun välimallin 
osalta palattiin viime vuonna takai-
sin vanhoihin ehtoihin eli pelkkään 
täytetakaukseen. Arvioiden mukaan 
tänä vuonna toteutuu viimevuotista 
vähemmän ARA-asuntoja, vaikka 
hyväksymisvaltuutta on lisätty. Ra-

kennuttajien kiinnostus tuettua tuo-
tantoa kohtaan on tosin kasvanut 
viime aikoina.

Toimitilarakentamisen aloitukset 
pysyivät viime vuoden tammi-syys-
kuussa ennallaan edellisvuoteen 
verrattuna. Lupakehitys tammi-
marraskuussa viittaa kuitenkin sii-
hen, että etenkin teollisuus- ja va-
rastorakentaminen pysyy kohtuulli-
sen vilkkaana. Myös toimistoraken-
nuksille myönnettiin varsin runsaas-
ti uusia rakennuslupia.

”Infrarakentamisen määrä pol-
kee paikallaan ja kapasiteettia on 
vapaana. Hallituksen tämän kevään 
kehysriihessä todennäköisesti pai-
notetaan infrarahoitusta perus-
väylänpitoon, mikä on tärkeää väy-
liemme kunnon ylläpitämiseksi. Jot-
ta myös tarpeelliset liikenneväylien 
kehittämishankkeet voisivat toteu-
tua lähivuosina, niiden rahoitus on 
turvattava pitkäjänteisellä inves-
tointiohjelmalla esimerkiksi infra-
struktuurin rahoitusyhtiön avulla”, 
Tarmo Pipatti toteaa.

EK:n tammikuussa tekemän tie-
dustelun mukaan rakennusalan yri-
tykset kuvasivat alkutalven suhdan-
netilannettaan melko tavanomai-
seksi. Tuotanto kasvoi alkutalvesta 
ja kapasiteetin käyttöaste oli melko 
korkea. Sen sijaan näkymät ovat 
heikentyneet osin kausitekijöistäkin 
johtuen.

Rakentamisen ennakoidaan 
jatkuvan melko vakaana
Rakentamisen kokonaismäärän odotetaan supistuvan 

tänä vuonna parilla prosentilla, kun syksyllä ennustettiin 

nollakasvua. Asuntuotanto ja asuntoaloitukset kääntyvät 

laskuun. Toimitilarakentamisen aloitusmäärät ovat 

vähenemään päin, eivätkä näkymät ole viime kuukausina 

muuttuneet. Korjausrakentaminen on edelleen vilkasta, 

kun taas maa- ja vesirakentamisen kaivattu kasvu ei näytä 

toteutuvan.
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Rakennusalalle eksyin sattumalta 
kesätöiden merkeissä vuonna 

2001. Olin tuolloin 15-vuotias. Olen 
työskennellyt erinäköisissä tehtä-
vissä siitä asti tasaisesti pidempiä 
ja lyhyempiä jaksoja elämänvaiheis-
ta riippuen. Nuorempana työtehtä-
vät olivat pitkälti maanrakennusta ja 
pihojen rakennusta.

Lukion aloitin syksyllä 2001 Hel-
singin Normaalilyseossa ja valmis-
tuin ylioppilaaksi keväällä 2004. 
Myös kesälomat lukioaikana kului-
vat tiiviisti rakennustyömailla. Luki-
on jälkeen tein rakennustöitä suo-
messa ja Australiassa, kunnes me-
nin armeijaan tammikuussa 2006. 
Armeijassa kävin reserviupseeri-
koulun, jonka koin erittäin mielen-
kiintoisena haasteena. Siellä saa-
dusta johtajakoulutuksesta on ollut 
paljon hyötyä myös työelämässä. 
Hyödyllisimpänä oppina varmaan-
kin jäi mieleen, että kaikki ihmiset 
ovat erilaisia ja toimivat tilanteissa 
eri tavalla. Nykyaikaisen johtajan 
tulee osata johtaa erilaisia ihmisiä 
niin, että saa heidät vielä motivoitua 
yhteisiin tavoitteisiin. Haasteena 
nykyään on myös kansainvälisyy-
den lisääntyminen rakennusalalla.

Armeijan jälkeen pohdin ”mikä 
minusta tulee isona?” Muut lukioka-
verit olivat jo jatko-opiskelemassa, 

mutta itse en ollut varma mikä oma 
juttuni on. Rakennusalalla olin pyö-
rinyt tässä vaiheessa jo useamman 
vuoden ja mielsin alan edelleen 
mielenkiintoiseksi. Sitten kuulin, et-
tä rakennusmestareiden koulutus 
aloitetaan uudelleen. Hain mestari-
koulutukseen keväällä 2007 ja sain 
paikan. 

Opiskelu ja matkailuharrastus 
yhdistyivät
Rakennusmestarikoulun aloitin syk-
syllä 2008. Koulu kesti kokonaisuu-
dessaan 3,5 vuotta. Keväällä 2010 
kiinnostuin vaihto-opiskelumahdol-
lisuudesta. Ajattelin, että nyt on hy-
vä hetki yhdistää opiskelua ja har-
rastusta. Matkustaminen on ollut 
mielekkäin harrastukseni lukioajoil-
ta lähtien. Singaporessa olin käynyt 
jo aiemmin vuonna 2007 ja pidin 
paikasta paljon. Halusin sinne, kos-
ka Singapore on tarpeeksi kaukana, 
maana tarpeeksi erilainen, sekä tie-
sin rakentamisen olevan osaltaan 
hyvin erilaista siellä. Koin, että kau-
kaisemmassa maassa on enemmän 
opittavaa. Laitoin hakemukset me-
nemään ja minua onnisti. Kutsu tu-
likin opiskelemaan Kaakkois-Aasi-
aan puoleksi vuodeksi.

Lähteminen vaihto-opiskele-

maan ei ollut suinkaan helppoa. 
Tehtävänä hakemusten lisäksi oli 
järjestää itse matka, vakuutukset, 
KELA-asiat, asuminen Suomessa, 
Singaporen vaatimat luvat ja kaa-
vakkeet, matkarahan tienaaminen, 
opintosuunnitelmat, uusi passi... 
Lista oli pitkä ja samalla piti käydä 
koulua ja kaikki muut mahdolliset 
päivät töitä. Lähdön pelkkä valmis-
telu vei useamman kuukauden. Kun 
lähtöpäivä koitti ja asiat oli hoidettu, 
tiesin kaiken olleen sen arvoista.

Maana trooppinen Singapore on 
hyvin mielenkiintoinen. Singapore 
on maailmalla hyvin tunnettu elekt-
roniikasta ja bruttokansantuotteel-
taan maa vastaa Euroopan rikkaim-
pia maita, kuten Norjaa. Paikallista 
varallisuutta ei voi olla huomaamat-
ta, rahaa käytetään elämiseen nä-
kyvästi. Pinta-alaltaan Singapore 
on noin pääkaupunkiseutumme ko-
koinen, asukkaita on lähes viisi mil-
joonaa ja se onkin yksi maailman 
tiheimmin asutuista paikoista. Vii-
desosa asukkaista on siirtotyöläisiä 
ja he edustavat useita eri uskontoja. 
Kaupunkivaltiossa onkin omia kau-
punginosia kuten Little india, Chi-
natown, Arab street jne. Näissä 
kaupunginosissa muualta saapu-
neet pitävät omaa kulttuuria yllä, 
mutta silti elävät singaporelaisena 
sovussa keskenään. Singaporessa 
yhdistyy siis monien eri maiden ja 
uskontojen parhaita puolia ja näin 
tarjolla on paljon nähtävää ja teke-
mistä ympäri vuoden. 

Opiskelukielenä ”senglanti”
Lukukausi Singaporessa alkoi loka-
kuun puolivälin jälkeen 2010. Saa-
vuin Singaporeen vajaa viikko en-
nen koulun aloitusta. Aika oli suh-
teellisen lyhyt, kun piti nopeasti tu-
tustua maahan, jossa viettää seu-

Rami Järvinen:

Tuore rakennusmestari oli  
vaihto-opiskelijana Singaporessa
Valmistuin joulukuussa 2011 rakennusmestariksi 

Metropolian ammattikorkeakoulusta. Hrmy soi minulle 

kunnian kertoa tässä numerossa rakennusmestari-

koulutuksen mahdollisuuksista tänä päivänä ja samalla 

hieman itsestäni. Minulle tarjoutui mahdollisuus lähteä 

vaihto-opiskelemaan rakennusmestarikoulun ohessa ja 

Hrmy tuki minua siinä stipendin muodossa.
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raavat kuusi kuukautta ja asuntokin 
piti vielä löytää. Tapasin kolme 
muuta suomalaista, jotka tulivat 
myös samaan kouluun myös opis-
kelemaan. Me neljä olimme ainoat 
vaihto-oppilaat kyseisessä koulus-
sa, Temasek Polytechnic. Löysim-
me kimpassa asunnon itäisestä 
Singaporesta koulun lähettyviltä, 
johon kaikki neljä mahduimme. 
Vaikka kaikki olikin erilaista, sopeu-
tuminen tapahtui varsin nopeasti ja 
viihdyimme hyvin alusta asti. Sitten 
alkoikin koulu.

Ensimmäisinä päivinä tutustuim-
me koulun tiloihin ja teimme opinto-
suunnitelmat paikallisten opinto-
ohjaajien kanssa. Temasek Poly-
technic on Singaporen suurin koulu 
ja opiskelijoita on tuhansia. Koulu 
oli alueena valtava. Koulu oli jaettu 
erillisiin ”siipiin”, joissa eri ammatti-
alojen koulutus tapahtui. Koulun 
alueella oli myös hyvät urheilumah-
dollisuudet: Uima-allas, tenniskent-
tä, jalkapallokenttä, koripallokenttä, 
sisäliikuntahalli...

Erona suomalaiseen opiskeluun 
pistin merkille paikallisten opiskeli-
joiden pukeutumisen ja yleisen ole-
muksen. Insinööriopiskelijoilla oli 
koulussa aina siistit vaatteet ja esi-
telmät pidettiin melkeinpä puku 
päällä. Toinen asia mikä ihmetytti, 
oli heidän kielensä. Singaporen vi-
rallisia kieliä on neljä, englantia he 
puhuvat kaikki. Oma englanninkie-
lentaito oli mielestäni hyvällä tasolla 
muusta matkustelusta johtuen, 
mutta nyt en ymmärtänyt heidän 
puhettaan. Singaporelaisten eng-
lanti on saanut vähintäänkin vahvo-
ja vaikutteita kiinasta ja muista to-
della erityyppisistä kielistä. Näin 
heidän kieli onkin yhdistelmä Singa-
porea (Kiinaa, Intiaa, Arabiaa…) ja 
englantia, eli puhuttu kieli on ”Seng-
lantia”. Muutamassa viikossa siihen 
ehti jo hieman tottua, mutta ei sitä 
kyllä täysin ymmärtänyt edes puo-
len vuoden jälkeen. Paikallinen kieli 
toi siis oman haasteensa luentojen 
seuraamiseen ja paikallisten ym-
märtämiseen.

Paljon esitelmiä ja projektitöitä
Singaporessa kurssit kestivät koko-
naiset 5-6 kuukautta, toisin kuin 
Suomessa (jakso) 2-3 kuukautta. 

Temasek Polytechnic

”Insinööri-siipi”

Asuntomme ikkunasta

Paikallinen 
kaveri

7
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menivätkin projektitöitä tehdessä ja 
sanoja käännellessä, vaikka mieli 
olisi tehnyt lähteä kaupungille ih-
mettelemään paikallisia menoja. 
Kaikki kurssit menivät läpi ja vielä 
hyvin arvosanoin. Töitä opintojen 
eteen joutui kyllä tekemään paljon 
enemmän kuin suomessa on tottu-
nut. 

Energiatehokkaita ratkaisuja
Haasteiltaan rakentaminen on aivan 
toisenlaista Suomeen verrattuna. 
Singaporessa suurimmat haasteet 
ovat rakennusten viilentäminen ja 
taloudellisuus yleisesti ottaen. Pieni 
Singapore ostaa suuren osan säh-
köstä ja käyttövedestä Malesiasta, 
joten koko ajan mietitään miten 
päästäisiin taloudellisempiin ratkai-
suihin kulutuksen suhteen. Opiske-
lemissani kursseissa käsiteltiin pal-
jon energiaan liittyviä asioita ja ne 
olivat erittäin mielenkiintoisia.

Singaporen kaltaisessa maassa 
on hyvät ilmaston suomat edut hyö-
dyntää sateita ja auringonvaloa, 
kunhan toteutuksessa otetaan huo-
mioon koko rakennuksen ominai-
suudet ja talotekniikan yhteentoimi-
vuus. Singaporen kestävässä kehi-
tyksessä haetaan rakennuksille pal-
jon sertifikaatteja, jotka rakennus 
voi saada, kun osoitetaan sen ku-
luttavan energiaa huomattavasti vä-
hemmän, kuin ”normaali rakennus”. 
Kukin sertifikaatti (LEED, BCA…) 
eroaa hieman toisistaan pisteytys-
ten suhteen. Osa sertifikaateista 
löytyy myös Suomesta.

Yksi mielenkiintoisimmista uu-
sista rakennuksista oli 313@Somer-
set kauppakeskus. Kyseinen raken-
nus käyttää vain noin puolet nor-
maalin samankokoisen ostoskes-
kuksen energiasta. Säästöt synty-
vät mm. sisustuksessa käytetyistä 
kierrätysmateriaaleista, energiaa 
säästävistä hisseistä ja liukupor-
taista (KONE), optimoidulla aurin-
gonvalon hyödyntämisellä, sadeve-
den käyttö vessan huuhtelussa ja 
suihkulähteissä, ravintoloiden käy-
tetyllä kuumalla ruokaöljyllä lämmi-
tetään käyttövesi, parkkihalli on si-
joitettu katolle jolloin tuuletuslaittei-
den tarve pienempi, tarvittava va-
laistus ja ilmanvaihto toimii senso-
reiden kautta tehostuen vain tarvit-

Katukuvaa ja 
minä

Me Suomalaiset 
paikallisten kanssa

313@Somerset 
kauppakeskus

Itse kävin 5 kurssia, joka vastaa 
oppimäärältään juurikin samaa kuin 
puolen vuoden opiskelu Suomessa. 
Kurssieni aiheita olivat talotekniik-
ka, projektinjohtaminen, kestävä 
kehitys, ongelmien ratkaisu & sovel-
taminen ja rakennuksen eri osa-

alueiden yhteentoimivuus. Kurssit 
sisälsivät paljon esitelmiä ja projek-
titöitä. Opiskeluun tuli uusia haas-
teita. Piti sopeutua uusiin käytäntöi-
hin nopeasti ja oppia ammattikieltä 
englanniksi, jotta pysyi taas seuraa-
villa tunneilla kärryillä. Useat illat 
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taessa, kaikki laitteet ovat vettä ja 
energiaa säästäviä malleja… 

Kyseinen rakennus oli rakennus-
kustannuksiltaan 10-20% kalliimpi 
normaaliin verrattuna, mutta inves-
tointi tienataan nopeasti takaisin 
säästetyssä energiassa. Rahaa siis 
pystytään säästämään elinkaari-
ajattelulla, eikä silti tarvitse tinkiä 
sisustuksen ulkonäöstä tai huo-
nommasta varustelun tasosta, pi-
kemminkin päinvastoin.

Toinen mainittavan arvoinen 
nähtävyys on Marina Bay Sands, 
joka valmistui vuonna 2010. Koko-
naisuus kattaa kasinon, viihdekes-
kuksen, ostoskeskuksen ja hotellin 
+ katolla olevan 150m pitkän uima-
altaan. Rakentaminen maksoi reilut 
5 miljardia euroa ja on kallein yksit-
täinen rakennus maailmassa. Kuva 
kertoo jo paljon, vaikka maanalai-
nen osuus jossa kauppakeskus on 
monessa kerroksessa, ei näykään. 
Korkeudeltaan komeus on noin 200 
metriä.

Kansainvälisyyden  
merkitys kasvaa
Opiskelu ulkomailla antoi uusia nä-
kökulmia ajatteluuni ja itse pidän 
kansainvälisyyttä erittäin tärkeänä 
asiana. Uskon sen merkityksen 
kasvavan entisestään lähitulevai-
suudessa. Suomen rakentamisteol-
lisuus voi ottaa oppia ja vaikutteita 
paljonkin muualta maailmasta, vaik-
ka oma rakentamisemme onkin ar-
vostettua. Tärkeää on pitää mieli 
avoinna. On kannattavaa etsiä koko 

ajan parempia ratkaisuja rakentami-
seen ja antaa tilaa innovaatioille. 
Tiiviillä ja aktiivisella yhteistyöllä eri 
rakentamisen alojen kanssa saavu-
tetaan synergia myös rakentami-
sessa. 

Valmistuttuani rakennusmesta-
riksi viime vuoden puolella, aloitin 
työt Lemminkäisellä. Tällä hetkellä 
työskentelen pääosin pääkonttorilla 
tuotantopalveluinsinöörinä. Raken-
nusala tarjoaa tänä päivänä erittäin 
laajat mahdollisuudet toimia oman 
mielenkiinnon mukaan. Tärkeää on-
kin olla itse aktiivinen ja miettiä mi-
kä on itselle mielenkiintoista ja ha-
keutua siihen suuntaan. Mukavaa 
on huomata miten tänä päivänä 
meitä nuoria tuetaan ja kannuste-
taan mukaan työelämään niin kou-
luissa kuin töissäkin. 

Kokemusteni perusteella suosit-
telen vaihto-opiskelua kaikille siitä 
kiinnostuneille. Vaikka vaivaa joutuu 
paljon näkemään lähtemisen eteen, 
on se todella sen arvoista. Vaihto-
opiskelun aikana oppi paljon muu-
takin rakentamisen lisäksi. Yksi tär-
keimmistä asioista oppien lisäksi oli 
varmasti verkostoituminen. Pidän 

edelleen yhteyttä opiskelukavereihi-
ni, jotka opiskelivat teknillisiä aloja. 
Lisäksi jäi hyvä kokonaiskuva Kaak-
kois-Aasian edistyneimmästä val-
tiosta, koulusysteemistä ja rakenta-
misesta siellä. Puoli vuotta ulko-
mailla menee silmänräpäyksessä, 
mutta kokemukset säilyvät elämän 
loppuun asti. Reissua miettiville vih-
jeeksi: kotiin pääsee aina takaisin.

Iso kiitos yhdistykselle tuesta 
vaihto-opiskeluuni liittyen. Matka 
kokonaisuudessaan oli erittäin an-
toisa. Toivottavasti moni muukin 
nuori innostuu lähtemään hake-
maan kokemusta ulkomailta. Ra-
kennusala kehittyy koko ajan ja yh-
teistoiminta ulkomaalaisten yritys-
ten ja työntekijöiden kanssa lisään-
tyy. Muistetaan mekin kehittyä ihmi-
senä alan mukana, jotta meillä olisi 
enemmän annettavaa tulevaisuu-
dessa. 

Toivotan kaikille mukavaa 
kevään odotusta!

Rami Järvinen

Ostoskeskuksen ravintola-alue, 
”food court”

Marina Bay Sands

Katto-allas
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 10 matkastipendiä

LAATOKAN JA ÄÄNISEN RISTEILYLLE 16.-21.07.2012

Karjala on muistojen maa. Unohtumaton risteily vie Karjalan kauneimpiin maisemiin, Laatokalle, Ääniselle ja 
Syvärille – ympärillä kesän raikas vehreys ja kuulaan valoisat kesäyöt.

Stipendejä voivat hakea RKL:n Helsingin ja Uudenmaan piirien yhdistysten jäsenet.
Hakijan tulee olla hyväkuntoinen, koska matkaan sisältyvillä retkillä joudutaan liikkumaan osittain jalkaisin.  

Stipendiin sisältyy bussikuljetus Hki-Pietari-Hki, ruokailu Suomen rajalla, viisumi, majoitus 1-hengen hytissä, 
täysihoito laivalla ilman ruokajuomia, tutustumiskäynnit Valamossa, Kizillä ja Petroskoissa  suomea puhuvan 
oppaan johdolla sekä matkatoimiston suomenkielisten oppaiden palvelut koko matkan ajan.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon perjantaihin 20.04.2012 mennessä osoitteeseen:

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100  HELSINKI
tai kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fi

Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite ja puhelin, sähköposti) ja 
maininta mahdollisesti aiemmin saaduista säätiön stipendeistä.

Mahdollisia lisätietoja voi tiedustella säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho
Stipendin arvo on 1.345 €.  Säätiö on velvollinen ilmoittamaan myöntämänsä yli 1.000 €:n stipendit verottajalle.

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ julistaa haettavaksi 20 matkastipendiä

HOITO- JA VIRKISTYSMATKALLE VIRON PÄRNUUN 
26.08.-09.09.2012

Stipendejä voivat hakea RKL:n Helsingin ja Uudenmaan piirin yhdistyksien veteraani- ja seniorijäsenet.

Matka järjestetään ryhmämatkana ja stipendiin sisältyy edestakainen laivamatka, hytti, aamiainen ja lounas 
laivalla sekä bussikuljetus Tallinnan satamasta Pärnuun, majoitus 2-hengen huoneessa Tervis kylpylän 3. talossa, 
täysihoitoateriat, lääkärin tulokonsultaatio ja lääkärin määräämät hoidot/kylvyt (2-3 hoitoa/hoitopäivä), yksi 
kokopäiväretki ja villisikajuhla sekä suomenkielinen opaspäivystys. 

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa  seuralaisen, joka maksaa itse matkansa.

Vapaamuotoiset hakemuksen tulee toimittaa säätiön toimistoon perjantaihin 20.04.2012 mennessä osoitteeseen:

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100 HELSINKI
tai sähköpostiin kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fi

Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite ja puhelinnumero, 
sähköpostiosoite) ja maininta mahdollisesti jo aiemmin saaduista säätiön stipendeistä sekä ilmoitus mukaan 
lähtevästä seuralaisesta.

Tarkempia tietoja säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho
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Ideakilpailu  
opiskelijoille
Mitä on hyvä rakentaminen tulevaisuudessa? Entä hyvät rakentamisen 
käytännöt? Miten luodaan tulevaisuuden parempaa ympäristöä?

Rakennustieto järjestää opiskelijoille ideakilpailun, jossa he voivat esit-
tää visionsa tulevaisuuden rakentamisesta.

Kilpailu on tarkoitettu kaikille Suomessa opiskeleville opiskelijoille. Kil-
pailuun voi osallistua yksin tai tiiminä, jolloin tiimin voi koota esimerkik-
si eri osastojen tai oppilaitosten opiskelijoista. Kilpailun pääpalkinto on 
5 000 euroa.

Rakennustieto on Suomen johtava rakennus- ja kiinteistöalan tietopal-
veluiden tuottaja. Toiminta sai alkunsa 70 vuotta sitten, kun RT-kortisto, 
nykyisin sähköisenä RT Net, perustettiin maamme jälleenrakennuksen 
tarpeisiin. Tietopalvelun kehittäjien esimerkkiä seuraten juhlavuotta vie-
tetään rohkeasti tulevaisuuteen katsoen.

Designpääkaupunkivuoden hengessä Rakennustieto haluaa haastaa 
nuoret muotoilemaan tulevaisuuttaan. Kilpailutyö voi kuvata mitä tahan-
sa, mikä parantaa ja uudistaa elinympäristömme rakentumista ja sen 
kokemista. Idea voi olla monialainen eikä sen tarvitse olla tällä hetkellä 
toteuttamiskelpoinen.

Ideakilpailussa tehtävänä on esittää visio tulevaisuuden rakentamisesta. 
Kyseessä voi esimerkiksi olla 
•	 pieni,	arkinen	sovellus,	laite	tai	palvelu	
•	 tulevaisuuden	rakennustapa	tai	innovatiivinen	
 rakennusmateriaalien käyttö 
•	 tietopalveludemo	tai	-konsepti	
•	 rakentamisen	tai	ympäristön	kehittämisen	malli	
•	 kaupunkikuvan	tai	infran	kehitysvisio	
Kilpailutöiden viimeinen jättöpäivä on 15.5.2012.

Kilpailun	tuomaristoon	kuuluvat	professori	Kalevi	Ekman	(Aalto	Design	
Factory),	 professori	 Sirkka	 Heinonen	 (Tulevaisuuden	 tutkimuskeskus,	
Turun yliopisto), muotoilujohtaja, TkT, arkkitehti SAFA, Anne Stenros 
(KONE), dosentti Juha Nurmela (Tulevaisuuden tutkimuksen seura) ja 
professori	Ralf	Lindberg	(Tampereen	teknillinen	yliopisto).	Tuomariston	
sihteerinä toimii arkkitehti Seppo K. Niiranen (Rakennustieto).

Lisätiedot: www.tehtavatulevaisuudessa.fi

RAKENNUS-
MESTARIEN 
SÄÄTIÖ 
julistaa haettavaksi 
20 matkastipendiä
 

VIRKISTYS- JA 
OPINTOMATKALLE 
ESPANJAN 
FUENGIROLAAN 
11.–18.10.2012

Stipendit on tarkoitettu Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry:n työikäisille jäsenille.

Matka järjestetään ryhmämatkana 
Fuengirolaan, Espanjan 
Aurinkorannikolle.
Matkastipendiin sisältyy tilauslento 
Helsinki-Malaga-Helsinki, 
lentokenttäkuljetukset kohteessa, 
majoitus kahden hengen 
huoneessa, puolihoito, kaksi retkeä 
ja suomalaisen oppaan palvelut.

Stipendinsaaja voi halutessaan 
ottaa mukaansa seuralaisen, joka 
maksaa itse oman matkansa.

Vapaamuotoiset 
stipendihakemukset tulee 
toimittaa säätiön toimistoon 
perjantaihin 20.04.2012 mennessä 
osoitteeseen:

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100  HELSINKI
tai sähköpostiin kaisa.aho@
rakennusmestariensaatio.inet.fi

Hakemuksessa tulee olla tarkat 
henkilö- ja yhteystiedot ja maininta 
mahdollisesti aiemmin saaduista 
säätiön stipendeistä sekä ilmoitus 
mukaan lähtevästä seuralaisesta.  

Tarkempia tietoja säätiön 
toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho
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Kyseessä on vuonna 2000 vihitty 
Kristus Vapahtajan kirkko, joka 

on kopio samalla paikalla sijain-
neesta vuonna 1883 Napoleonista 
saadun voiton kunniaksi vihitystä 
katedraalista. Ensimmäisen kirkon 
rakentaminen nelimetrisine seini-
neen kesti 48 vuotta ja kun toiset   
48 vuotta oli kulunut, Stalin puratti 
sen. Paikalle piti rakentaa  300 met-
riä korkea Kansojen Palatsi, jonka 
huipulla 100-metrinen Lenin olisi 

Kanavaristeilyn jälkimaininkeja
Vuoden ensimmäisessä numerossa Pentti Paavola ja 

Pauli Pesonen kirjoittivat mielenkiintoisesti risteilystä 

Pietarista Moskovaan. Risteilyn päätteeksi he tutustuivat 

”uuteen ortodoksiseen kirkkoon.” Kirkon tarkemmat 

vaiheet ehkä kiinnostavat lukijoita.

patsaana levitellyt kätensä suojele-
vasti kaupungin ylle akselinsa ym-
päri pyöriessään. Mittasuhteita ku-
vaa, että yhdessä sormessa oli ollut 
paremmalle väelle elokuvateatteri.

Sitten kun kirkko oli puhdistettu 
kullasta, täytyi Stalinin kuitenkin 
keskittyä puhdistamaan puoluet-
ta  kansanvihollisista. Palatsin ra-
kentaminen jäi, jumalaton monttu 
kirkon räjäytyksien jäljiltä täyttyi ve-
destä ja pikkupojat hiipivät koh-

ta aidan raosta sinne uimaan. Tästä 
Hrustsov sai  idean tehdä paikalle 
50-luvulla maauimalan. Altaita läm-
mitettiin taivasalla talvikaudetkin, 
höyry nousi Kremlin ylle ja suoma-
laisvieraatkin pääsivät pulahtamaan 
altaisiin läpäistyään ensin tiukan sa-
nitääritarkastuksen.

Vanhan vallan taas vaihduttua, 
päättivät Jeltsin ja kaupunginjohtaja 
Luzhkov ilahduttaa veteraaneja ra-
kentamalla vuosia seisoneen Voi-
tonpuiston  loppuun sodan voiton 
50-vuotisjuhliin ja uskovaisten iloksi 
rakentaa vanhalle paikalleen kau-
pungin 850-vuotisjuhliin mennessä 
Kristus Vapahtajan kirkon uudes-
taan. Edellinen juhliin suurin piirtein 
valmistuikin rakennuksineen, suih-
kulähteineen ja patsaineen, joista 
yhdessäkin Pyhä Yrjö sohii keihääl-
lään maassa käpristelevää natsipo-

12

Ti 05.06.2012 klo 10.30 kokoontuminen Jyväskylän Matkailukeskuksella, Hannikaisenkatu 20 (rautatieasema).
Lähtö klo 10.40 linja-autolla Viherlandiaan, yritysesittely ja lounas. Matka jatkuu tulevalle asuntomessualueelle, 
Kuokkalan kirkkoon, satamaan ja Kankaan entiseen tehdasalueeseen. Tutustuminen HB-Betoniteollisuus Oy:n tuo-
tantolaitoksiin, esittely ja kahvit. Matka jatkuu Jämsään ja majoittuminen Morvan majataloon jossa päivällinen..

Ke 06.06.2012  lähtö aamiaisen jälkeen Himokselle josta matka jatkuu Jyväskylän kiertoajelulle, mm. Vesilinna, 
Rautpohja, Yliopisto ym. Kahvit nautimme Juurikkasaaressa (Säynätsalo), Alvar Aallon tuotantoa; Säynätsalon kun-
nantalo ym. Matka jatkuu Nyrölään Planetaariolle jossa lounas ja tutustuminen Planetaarion ihmeisiin. Savutuvan 
Apajaan tutustuminen ja kahvit.  Majoitumme n. 17.30 Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuoreen ja päivällinen hotellin 
ravintolassa. Ruokailun jälkeen senioritoimikunnana kokous.

To 07.06.2012  aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja lähtö Ilmailumuseoon Tikkakoskelle. Puolelta päivältä Päi-
jännepurjehdus (Hilden) Suomi-laivalla jossa lounas ja kahvit.

Paluu satamaan ja rautatieasemalle, josta juna Helsinkiin sekä Tampereelle / Turkuun (aikataulut ilm. myöhemmin).

– Avustusten jälkeen omakustannusosuudeksi jää 100 euroa ja 1/4 matkakustannuksista, koti – Jyväskylä – koti,  
 yleisten kulkuneuvojen lippujen mukaan. 
– Retken hintaan sisältyy 3/4 matkakustannuksista (yleisillä kulkuneuvoilla) Jyväskylään ja takaisin. Retken aikana  
 bussikuljetus, majoitus, ruokailut (eri kohteissa), pääsymaksut ja muutamat kahvit.
– Retkelle otetaan noin 48 (50) osanottajaa joiden tulee olla eläkkeellä olevia ja RKL:n jäsenrekisterissä. 
– Etusija hakijoille eri jäsenyhdistyksistä niille, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet  retkille ja muille  
 ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.

Ilmoittautumislomakkeen saa RKL:n toimistosta Merja Salomaalta, puh. 09-8770 6512 tai netistä RKL:n sivuilta.  
Lomake tulee palauttaa RKL:lle viimeistään 15.03.2012
Lisätietoja Merja Salomaalta sekä Mikko Ojala 0400-961 664 ja Esko Mäkinen 0400-643 693

RKL-SENIORIT

PERINTEINEN KESÄRETKI 05 - 07. 06. 2012  
Keski-Suomeen, Jyväskylän ympäristön seudulle
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Haluatko kehittyä mentoroinnilla? 

Ilmoittaudu mentoroitavaksi 
RKL:n uuteen kehityshankkeeseen
 
RKL on käynnistämässä mentorointi-kehityshanketta, jota varten on jo 
koottu kokenut mentoriryhmä. Nyt haemme rakennusmestarien ja -insinöö-
rien keskuudesta nuoria, tulevaisuuden vaikuttajia, joista muodostetaan 
aluksi pilottihankkeeseen aktori-ryhmä, johon valitsemme ilmoittautuneista 
kuusi henkilöä.
Olet etsimämme mentoroitavia, mikäli 
-  olet ennakkoluuloton ja oma-aloitteinen, 
-  otat vastuun oman urasi ja osaamisesi kehittämisestä, 
-  etsit aktiivisesti uusia haasteita, 
-  omaat valmiudet keskusteluun, 
-  osat hyödyntää palautetta toiminnassasi, 
-  olet valmis sitoutumaan mentorointiprosessiin.

Mentoroinnin avulla voit suunnitella omaa tulevaisuuttasi ja erityisesti työ-
uraasi. Voit myös hyödyntää kokeneen neuvonantajan tietoja, osaamista, 
kokemuksia, näkemyksiä ja suhteita. Kyseessä on vuorovaikutussuhde, 
jota leimaa molemminpuolinen avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus. 

Tavoitteena on mentoroitavan henkilökohtaisen kehittämisen lisäksi käytän-
nön tietotaidon ns. ”hiljaisen tiedon” siirtäminen kokeneemmilta rakennus-
asiantuntijoilta nuoremmille koulutetuille ammattilaisille sekä motivointi 
työmaakeskeiseen johtamisuraan, yrittämisen henkeen ja hyvään rakenta-
miseen.
Ilmoittautuminen s-postilla:  eeva.stjerna@rkl.fi  27.2.2012 mennessä. 
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ahti Junttila, puh. 09 8770 650.
 
Uusi pientalotyömaan työturvallisuusopas
RKL on tuottanut yhdessä Mittaviiva Oy:n kanssa Pientalotyömaan työ-
turvallisuus, tilaajan oppaan.  Julkaisu kokoaa yhteen pientalohankkeen 
osapuolten turvallisuusvelvoit teet ja periaatteet turvallisista toimintamalleis-
ta.

Toisen, uudistetun painoksen on toimittanut Tuomas Palolahti ja taittanut 
Satu Sahlstedt, molemmat Mittaviiva Oy:stä. Ohjausryhmään kuuluivat ra-
kennusmestari Olavi Kajasoja sekä rakennusinsinöörit Ahti Junttila, Reijo S 
Lehtinen, Jari Raukko. Tämän 24-sivuisen oppaan on kustantanut Raken-
nusmestarit ja -insinöörit AMK RKL.

RKL jäsenyhdistyksen voivat pyytää itselleen painokappaleen ja tarvitta-
essa toisen paikkakuntansa rakennusvalvonnalle.   
 
Jäsenhankintakilpailussa 2012 hyvät palkinnot 
RKL:n kuluvan vuoden jäsenhankintakilpailu on alkanut. Luvassa on jälleen 
hyvät palkinnot uusia jäseniä liiton jäsenyhdistyksiin hankkineille.
Pääpalkintona arvotaan taas kaikkien vähintään kolme uutta, työelämässä 
olevaa jäsentä hankkineiden kesken viikonloppumatka kahdelle johonkin 
Euroopan kaupunkiin. Kaikki jäseniä hankkineet saavat jonkin henkilökoh-
taisen palkinnon.
HUOM! Kaikkien jäseneksi liittyneiden kesken arvotaan vähintään 1000 
euron arvoinen yllätyspalkinto.

RKL-viesti

loista. Voiton juhliinhan meidän 
Tarjakin osallistui muitten voittaji-
en rinnalla (olisiko mielessä ollut 
Talin-Ihantalan torjuntavoitto).

Kirkon rahoitusta varten Mos-
kovan kauppoihin ilmestyi keräys-
lippaita 1992  ja tiettävästi kau-
pungissa toimivat länsimaiset yri-
tyksetkin osallistuivat mielihyvin 
keräykseen, kun sellainen toive 
kaupungin puolesta  esitettiin. 
Alakirkkoa lukuun ottamatta kirk-
ko ei ihan juhliin valmistunut, 
vaikka sitä turkkilaisten johdolla 
satojen sotilaitten avustamana 
tehtiinkin 24/7-periodilla. Viimei-
siä, tosin alkuperäisestä puuttu-
neita, pronssireliefejä on asennel-
tu paikoilleen vielä viime aikoina-
kin. Komeahan se kirkko valmii-
na on. Ja moskovalaiset miehittä-
vät talviuimalan kirkolle menetet-
tyään meidän kylpylämme.

Sakari Oilinki

RKL-URHEILU-
KILPAILUJA 
2012

Hiihto Mäntsälän  
Hirvihaarassa 3.-4.3.

Keilailu Kotkassa  
27.2-11.3. 

Pilkki Kuusamossa  
31.3.

Yleisurheilu Hanka- 
salmella 19.8.

Suunnistus Rovaniemellä  
1.-2.9

Golf Hankasalmen  
Revontulessa 18.8.



14 hrmy

Rakennusmestariveteraaneille

OPASTETTU TUTUSTUMINEN TEKNIIKAN MUSEOON
11.4.2012 klo 13.00, Viikintie 1

Katso menneisyyteen, näe tulevaisuuteen!

Tekniikan museo sijaitsee Vantaanjoen haarojen 
keskellä Kuninkaankartanon saarella Helsingin 
vanhan vesilaitoksen tiloissa. Voimalamuseo on 
joen läntisen sivuhaaran penkassa. Voimala tuottaa 
sähköä noin 800 talouteen.

Tekniikan museon ja Voimalamuseon 
rakennuksista osa on säilynyt lähes autenttisina 
teollisuusperintöinä.

Tekniikan museo on teknisen alan valtakunnallinen 
yleismuseo. Museon tehtävänä on tallentaa, tutkia 
ja esitellä toimintaa alan ja teollisen tuotannon 
kehittymistä maassamme.

Tapaaminen Viikintie 1, Vanhakaupunki-pysäkki  
klo 13.00, museon portin lähellä.

Opastettu kierros Tekniikan museossa  
klo 13.30 – 14.30

Rautatientorilta bussit no 68 laiturista 6 ja  
not 71-71V laiturista 7 sekä

Hakaniemestä bussi no 74 Vanhakaupunki-pysäkille.

Parkkipaikkoja omilla autoilla liikkuville pieni määrä 
Tekniikan museon portin lähellä ja Punatiilihallin 
molemmin puolin (rakennus 2).

Ilmoittautumiset viimeistään 26.3.2012 mennessä  
Kirsille toimistoon p 09-646 343. Lisätietoja Pentiltä p. 0400-933 003 tai Reinolta 040-507 3484.

KAHVITARJOILU MUSEOKIERROKSEN JÄLKEEN NOIN KLO 14.40 – 15.00.

Tervetuloa!
Rakennusmestariveteraanien hallitus

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

Veteraanikerho tiedottaa:

26.3.    Helsingin Pelastuslaitoksen turvallisuuspäällikkö Katariina Janhusen esitelmä  
 ”Asumisen paloturvallisuus” toimistolla, klo 13

11.4  Tutustuminen Vanhankaupungin Tekniikan museoon, klo 13 Osoite Viikintie 1

19-22.4  Virkistysmatka Viroon Viimsin kylpylään.

7.5.  Kevätretki, kohteena Puutarhakeskus Lepaa.

21.5.    Sauna- uinti- ja grillausiltapäivä Kallioniemessä alkaen klo 13.  
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Uudet jäsenet
Antti Juhani Alakoskela
Mikael Christian Ekman
Karl Niklas Enkvist
Perttu Yrjänä Hautala 
Raimo Olavi Ensio Kovalainen 
Kari Matti Liimu
Esko Tapio Paukkonen
Tapio Sakari Takkinen 
Antti Viitaniemi 
Jussi Antero Yrjänä 

Tervetuloa!

YHDISTYS tiedottaa

VETERAANIKERHON 
HALLITUKSEN JÄSENTEN
YHTEYSTIEDOT 
VUONNA 2012
Puheenjohtaja
Pentti Paavola 0400-933 003
paavolapentti@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Eino Menlös 045-6781 933
eino.menlos@luukku.com

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

Heikki Autio 050-5727 491
heikki.autio@kolumbus.fi

Olli Heire 0400-894 811
olli.heire@gmail.com

Reino Kukkonen 040-5073 484
reino.kukkonen@welho.com

Mikko Ojala 0400-961 664
mikko.ojala3@luukku.com
mikko.ojala@hotmail.com

HALLITUKSEN JÄSENET 
VUONNA 2012
Puheenjohtaja
Ari Autio, 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

1. varapuheenjohtaja
Jari Raukko, 040-3182 132/t., 
040-7777 075
jari.raukko@kerava.fi;
jari.raukko@kolumbus.fi

2. varapuheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400- 356 818
timo.saarikko@yit.fi

Olli Heire, 0400-894 811
olli.heire@gmail.com

Kalevi Hiltunen, 040-8261 008
kalevi.hiltunen@yit.fi

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

Jukka Multanen, 050-4013 682/t., 
040-7358 266/k.
jukka.antero.multanen@welho.com

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

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

Esa Säntti, 044-3491491
esa.santti@gmail.com

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

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

Timo Rissanen
Olen 50-vuotias rakennus-
mestari Helsingin 
Herttoniemestä. Valmistuin 
vuonna 1984 HTOL 
talonrakennusosastolta.

Työhistoria
Tekun jälkeen toimin Helsingin 
kaupungin kiinteistövirastossa 

rakennusneuvojana 14 vuotta ja nykyisin toimin 
teknisenä isännöitsijänä VAV Asunnot Oy:llä 
Vantaalla. Sivu- ja päätyönäni olen ollut joitakin 
vuosia ATK-tukihenkilönä. 

Yhdistystoiminta
Helsingin rakennusmestariyhdistykseen 
liityin heti valmistuttuani. Mieleenpainuvimpana 
ensimmäisinä kokemuksina yhdistystoiminnasta oli 
rakennusmestariklubin seisovan pöydän maistuvat 
antimet. Kuukausikokouksiin uskaltauduin 
työkaverin mukana.  Alaosastojen toimintaan 
olen osallistunut mahdollisuuksien mukaan. 
Lähinnä sydäntä ovat olleet veneily, ammunta 
ja yleisurheilu. Kallioniemen isännistössä olin 
jäsenenä, puheenjohtajana ja isännöitsijänä. 
Talkoihin olen osallistunut aina, kun se on 
mahdollista. Viime vuosituhannella olin mukana 
yhdistyksen hallituksessa. Kuntoliiton hallituksessa 
ja jäsenenä olen ollut vuodesta 2004.

Yhdistystoiminta on antanut minulle täyden 
vastineen jäsenmaksulle jäsenetujen, koulutuksen 
ja aktiivisen harrastustoiminnan myötä. Näillä 
tosiasioilla olen saanut muutamia uusiakin 
jäseniä liittymään meidän ammatillisaatteelliseen 
yhdistykseen.

Harrastukset
Harrastuksista liikkuminen luonnossa on 
mieluisinta. Mukana on yleensä sieniämpäri, 
kalastus- tai metsästysvälineitä. Talvella käyn 
uimassa (uimahallissa). Osallistumalla RKL:n 
kesäkisoihin olen päässyt tutustumaan moniin 
hienoihin paikkoihin ympäri Suomea.

Hallituksen uudet jäsenet jo 
tiiviisti toiminnassa

Yhdistyksen hallituksessa aloitti 
vuodenvaihteessa kolme uutta jäsentä: Olli 
Heire, Timo Rissanen ja Hannu Vehviläinen. 
Ollin ja Hannun esittelyt julkaistiin jäsenlehti 
1-2012:ssa, seuraavassa Timon esittely.

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT

Meillä on ilo ilmoittaa, että saimme kerhoomme viime 
kerralla (9.2) neljä uutta Rouvaa. Edellisen jäsenen 
liittymisestä olikin jo vierähtänyt kahdeksan vuotta. Joten 
tervetuloa muutkin mestarien / amk-insinöörien ”Rouvat” 
rohkeasti mukaan iloiseen joukkoomme.

Kerhomme toiminnasta voi kysellä puheenjohtajaltamme 
Tuula Toivoselta puh. 050-04351127. 

 ✰✰✰

Maaliskuun ilta 8.3.2012

Omalla kerholla (rakennusmestarien talo) 
klo 18.00

Tervetuloa!
Viihdyttäjänä A – K kirjainryhmä

 ✰✰✰

Kevätretki 22.5.2012 (päiväretki)

Sastamala - Tyrvään kirkko – Punkalaidun – 
Koiramäki

Lähdemme klo 8.00 Kiasman tilausajopysäkiltä  
(Marskin patsas).

Matkaan sisältyy noutopöytälounas, joka nautitaan 
Leikorannan kestikievarissa ja paluumatkalla 
pysähdymme Humppilassa kahvilla.

Retken hinta arviolta noin 60 €. Ilmoittautuminen 27.4 
mennessä Aune Korkeamäelle 
p. 050-309 5263 / 09-563 0838

 ✰✰✰

ALKUKESÄN RETKI

Tervetuloa puutarhamessumatkalle Riikaan 
8. - 10.6.2012.
Lähtö lauantaina 8.6.2012 klo 6.15 Kiasman 
tilausajopysäkiltä (Marskin patsas).
Laiva Tallink Star/Superstar lähtee länsisatamasta 
klo 7.30, paluu sunnuntaina (10.6.) klo 21.30 samaan 
paikkaan. Riikassa majoitumme hotelli Irinaan.

Sitovat ilmoittautumiset 27.4. mennessä maksamalla 
etumaksu 100 € Rouvien tilille 132330-101248.

Lopullinen jäsenhinta selviää myöhemmin, mutta  
ystävä- / avechinta on 325 €.
Lisätietoja: Aune Korkeamäki 050-309 5263 / 09-563 0838
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Helsingin Rakennusmestarit ja insinöörit AMK:n 
sukellusjaos järjestää sukelluksen Intro-kurssin  
Sukellus-Areenassa 23.3.2012 klo 18:00. Kurssilla 
käydään ensin läpi sukelluksen teoriaa ja sen jälkeen 
pääset kokeilemaan sukeltamista laitteilla Veikkolassa 
Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaassa.  
Kurssi kestää n. 4 tuntia ja kurssin suorituksesta  
saa todistuksen.

Jos sukelluksesta kiinnostuneita löytyy riittävä määrä, 
järjestetään keväällä sukelluskurssi, jonka kustannuksiin 
sukellusjaos osallistuu.

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

Kurssin hinta on 50 €, josta sukellusjaos maksaa  
puolet.

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

SUKELLUS harrastukseksi 

Helsingin Rakennusmestarit ja insinöörit AMK:n sukellusjaos järjestää sukelluksen Intro-
kurssin Sukellus-Areenassa 25.11.2011 klo 18:00. Kurssilla käydään ensin läpi 
sukelluksen teoriaa ja sen jälkeen pääset kokeilemaan sukeltamista laitteilla Veikkolassa 
Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaassa. Kurssi kestää n. 4 tuntia ja kurssin 
suorituksesta saa todistuksen. 

Jos sukelluksesta kiinnostuneita löytyy riittävä määrä, järjestetään keväällä sukelluskurssi, 
jonka kustannuksiin sukellusjaos osallistuu. 

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

Kurssin hinta on 50 €, josta sukellusjaos maksaa puolet. 

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

YHDISTYS tiedottaa
HELSINGIN 
RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Klubin 116:s vuosikokous pidettiin 31.1.2012.
Hallitus sai seuraavan kokoonpanon.
Esa Annala puheenjohtaja
Hannu Marttila varapuheenjohtaja
Heikki Lehmusmies sihteeri 
Veikko Saukko klubimestari
Väinö Itkonen jäsen 
Mikko Ojala jäsen 
Jorma Rissanen jäsen
Raikas Rissanen jäsen
Pauli Pesonen varajäsen
Seppo Nuolikoski varajäsen 
 
Tilintarkastajaksi valittiin Voitto Korkeamäki ja 
Hannu Wartiala, varalle Niilo Tapaninen ja Kaisa 
Aho. Taloudenhoitajaksi kutsuttiin järjestösihteeri 
Kirsi Takkinen. 
 
Alkavan kauden vuosimaksujen suuruudeksi 
määrättiin  
- varsinaisten = Helsingin yhdistyksen  
 jäsenten vapaaehtoismaksun suositus 10 € 
- varsinaiset kannattajajäsenet   20 € 
- Helsingin kunnalliset rakennusmestarit 10 € 
- Oppilaskerhon jäsenet       0 €
- Espoon, Vantaan, Espoon kunnalliset  
 rakennusmestarit    10 € 

Vuoden 2011 jäsenmaksutulot kattoivat  
niukasti menot.

Viikkobiljardin pelipäivä on tiistai noin 
klo 16.00- 16.30 alkaen. Pelitila on jäsenten 
käytössä päivittäin klo 10.00- 23.00 välisenä 
aikana. Tilassa voi pitää muutaman hengen 
pienimuotoisia kokouksia. Tilassa on 
mahdollisuus myös pub-tikan heittoon. Tilaan 
oikeuttavan avaimen voi käydä hakemassa 
yhdistyksen toimistosta, jonne se on myös 
palautettava heti käytön jälkeen.

Perinteiset ”mustakasi ” biljardit tullaan 
pelaamaan vakiintuneen tavan mukaan 
toukokuussa ja joulukuussa.

Klubin jäsenmaksun voi maksaa oheisten 
tilisiirtotietojen mukaan pankkiin sekä  
yhdistyksen toimistoon.

Hallitus  

SUKELLUS: 
Intro-kurssi myös maaliskuussa

17
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HELSINGIN RAKENNUS-
MESTARIKEILAAJAT RY
Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry

KEILAMESTARUUSKILPAILUT 2012

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

Kilpailumaksu 35 €, juniorit 21 €

Henkilökohtaiset mestaruudet: 
A–mestaruus (luokat M ja A)
B–mestaruus (luokka B)
C–mestaruus (luokat C ja D)

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

Palkinnot: 
kulta-, hopea- ja pronssimitalit.

Ilmoittautuminen: 
Talin keilahalli 
puh. 09 - 2514 4430

  

YHDISTYS tiedottaa URHEILUA

Yhdistyksen uintimestaruuskilpailut

Mäkelänrinteen Uintikeskus 12.11.2011

Tulokset:
Vapaauinti
Yli 70 v 1. Pentti Kuntsi 45,45
 2. Lauri Visti 49,28
 3. Eino Menlös 55,06
 4. Pekka Koskelainen 56,18
    
65 v 1. Onni Myllymäki 39,86
 2. Ossi Rantakömi 59,9
    
60 v 1. Kari Laine 37,15
 2. Jukka Multanen 46,39
    
Rintauinti
Yli 70 v 1. Einö Menlös 54,06
 2. Lauri Visti 1,01,84
 3. Pekka Koskelainen  1,10,43
 4. Väinö Itkonen 2,07,56
    
 65 v 1. Onni Myllymäki 54,32
 2. Ossi Rantakömi 55,34
    
60 v 1. Kari Laine 52,32
 2. Jukka Multanen 1,03,56

Palkinnot jaetaan maaliskuun Mestari-illassa.

GOLF-JAOS

VUOSIKOKOUS
pidetään maanantaina 2.4.2012 klo 17.00
Rakennusmestarien talon kokoustilassa, 
A-porras, 3. kerros.

Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä 
tulevan kesän tapahtumat.

Tervetuloa joukolla mukaan keskustelemaan 
ja tekemään päätöksiä!
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NESTORI -maja

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

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi loma-huoneisto Jämsän Himoksella. Maasto 
ja maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, 
muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä.
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. 
Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa 
hissilippua.
Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistosta Kirsi Takkiselta 
puh. (09) 646 343. Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/
himos. Siellä on myös lyhyt esittely kohteista. 
Varausmaksut 2012:
- viikot 1–7: 350 €/viikko
- viikot 8–10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
- viikot 11–14: 350 €/viikko
- viikko 15 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
- viikot 16-48: 200 €/viikko
- viikot 49-51 (Itsenäisyyspäivä – joulunalusviikko): 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko
Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

LIIKUNTASETELI ja/tai LIIKUNTA-KULTTUURISETELI
Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu. Jäsen voi saada etuna joko liikuntaseteleitä 52 
kpl á 2 € (104 €) tai kulttuuriseteleitä 42 kpl á 2,5 € (105 €) tai molempia siten että niiden yhteisarvo 
on enintään 105 €.

Liikunta-kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana on elokuvia, 
museoita, teattereita, oopperaa,  konsertteja, urheilutapahtumia  ja  vaikka ohjattuja taidekursseja. 
Liikuntasetelillä (arvo 4 €) voi puolestaan maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja 
sekä ohjattuja ryhmäliikuntapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.

Liikunta- ja kulttuurisetelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 
A, 3. krs. puh. 09-646 343. Toimistolta löytyy myös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä 
voi käyttää. Lista löytyy myös internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdista Tietoa liikuntasetelistä 
ja Tietoa kulttuuriseteleistä → käyttöpaikat. Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!



Maaliskuu
 3.3.  Helsingin Rakennusmestariveneilijöiden  
  kevätkokous, Kallioniemi klo 15.00

 3.-4.3.  RKL:n hiihtomestaruuskilpailut Mäntsälän  
  Hirvihaarassa, järjestäjänä Helsingin yhdistys

 5.3.  Viini ja juusto -ilta, yhdistyksen toimisto 
  klo  16.30

 8.3.  Rakennusmestarien Rouvat, omalla kerholla  
  klo 18.00
 12.3.  Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo 
  klo 18.30

 19.3.-15.4.  Yhdistyksen keilamestaruuskilpailut, Tali

 22.3.  Sukelluksen Intro-kurssi, Sukellus-Areena,  
  Veikkola klo 18.00

 26. 3.    Veteraanikerho, kuukausitapaaminen, klo 13

Huhtikuu
 2.4.  Golfjaos, Vuosikokous, yhdistyksen   
  toimistolla klo 17.00 

 11.4.    Veteraanikerho, tutustuminen Tekniikan   
  museoon klo 13.00

 16.4.  Yhdistyksen kevätkokous,    
  Rakennusmestarien talo

 16.4.  Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo,   
  klo18.30

 19.4.  Elokuva Risto Räppääjä, Tennispalatsi   
  klo17.30

19.-22..4.  Veteraanikerho, virkistysmatka Viimsin   
  kylpylään Viroon

Toukokuu
 7.5.  Veteraanikerho, Kevätretki, kohteena  
  Puutarhakeskus Lepaa

 14.5.  Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo

 21. 5.    Veteraanikerho, kuukausitapaaminen   
  Kallioniemessä, klo 13

 22.5.  Rakennusmestrien Rouvat, kesäretki alk.  
  klo 8.00

Kesäkuu
 5.-7.6.  RKL-Seniorit, Kesäretki 
 
 8.-10.6.  Puutarhamessumatka Riikaan,   
  Rakennusmestarien Rouvat

Heinäkuu
 29.7.  KUPE järjestää retken Hamina TATTOO   
  tapahtumaan 

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

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040 5318063

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Markku Pennanen 040-590 1466

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, 8392 3413

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070

AMPUJAT
Esa Säntti  050-390 0925

GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521

KALLIONIEMI
Kai Juurtela 09-7745 2146, 041-510 7714

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491

LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190

LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614

MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933, 09-726 1316/k

NESTORI-MAJA
Olavi Järvi 050-341 7502

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127

RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085

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