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

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään Rakennusmestarien talon ravintolasalissa, 
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

14.4.2014 klo 18.30 alkaen
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen 8 §:n 
Kevätkokoukselle määräämät asiat.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Hallitus

Maaliskuun MESTARI-ILTA 
maanantaina 10.3.2014 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki.

Illan aiheina TILAAJAVASTUUN toiminta, VALTTIKORTTI ja 
1.7.2014 voimaan tuleva VEROTTAJAUUDISTUS.
Esitelmöitsijänä Antti-Eemeli Mäkinen, Tilaajavastuu

Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Mestariurheilijan, hiihdon, maastojuoksun ja yleisurheilun 
Lassen pyttyjen sekä hiihto- ja yleisurheilujaoston pistekilpailupalkinnon jako ● 

Jäsenistön vapaa sana ● Ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa!

Veronumerolaki ja rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus – oletko valmis?

”Rakennuspalveluiden tilaajat ovat velvollisia toimittamaan urakkatietoja verottajalle 1.7. alkaen. 
Laki velvoittaa rakennuttajia ja tilaajia raportoimaan sähköisesti Verohallinnolle rakentamiseen 
liittyvät sopimuskohtaiset urakkahinnat kohdennettuna työmaittain. Lain mukaan myös kaik-
ki päätoteuttajat ovat velvollisia raportoimaan työmailla työskentelevät henkilöt ja työnantajat 
kohdennettuna työmaittain. Laki koskee kaikkia 1.7. jälkeen käynnissä olevia yli 15.000 euron 
suuruisia rakentamispalveluiden hankintoja. Lain vaatimien tietojen ilmoittaminen on mahdollis-
ta ainoastaan sähköisesti ja niitä tulee säilyttää 6 vuotta. Yrityksille tiedonantovelvollisuus tar-
koittaa uutta hallinnollista työtä, kun raportteja kertyy lähetettäväksi helposti satoja vuodessa.”
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Maalämpö ei ole "vain" tulevai-
suuden lämmitysmuoto, vaikka 

sitä sellaisena usein vielä markki-
noidaan. "Maalämpöjärjestelmiä on 
asennettu Suomeen jo 1970-luvulta 
lähtien. Vuonna 2012 maalämpö-
pumppuja asennettiin Suomessa 
13.000 kpl", Jari Kanervo esitteli  
Suomen lämpöpumppuyhdistys 
SULPU ry:n tilastoa.

Isompien kohteiden kuten rivi- ja 
kerrostalojen maalämpöpumput ja 
niiden asennusten määrä kasvoi 
vuonna 2012 lähes 30 % verrattuna 
edelliseen vuoteen. "Meillä on kui-
tenkin vielä pitkä matka verrattuna 
maalämmön suurvaltaan Ruotsiin, 
jonka maalämpöpumput, 250.000 
kpl, vastaavat kolmanneksesta maan 
lämmitystarpeesta", Kanervo vertasi.

Hän muistutti, että Suomi on si-
toutunut EU-direktiivin mukaisesti 
lisäämään uusiutuvan energian 
käyttöä siten, että se vastaa viiden-
neksen energiankulutuksesta vuo-
teen 2020 mennessä. "Maalämpö 
ja lämpöpumput ovat tässä koko-
naisuudessa isossa roolissa, sillä 
maalämpöpumppujen ja ilmaläm-
pöpumppujen osuus tästä tavoit-
teesta on 6 TWh. Se on yhtä suuri 
kuin koko tuulivoiman tai liikenteen 
uusiutuvan energian tavoite."

Järjestelmän takaisinmaksuaika 
4–10 vuotta
Oleellisin syy maalämpöpumppujen 
suosioon ympäristötekijöiden ohel-
la on niiden tuomat kustannussääs-

töt. Maalämpöpumpulla lämmitet-
täessä vain noin 25–30% on osto-
energiaa ja 70%–75% saadaan il-
maisenergiana.

Kanervo korosti, että poikkeuk-
sellisen korkeasta säästöpotentiaa-
lista johtuen maalämpöjärjestelmä 
onkin mahdollista rahoittaa sen 
omilla säästöillä. Tällöin maalämpö-
pumppu maksaa itse oman inves-
tointinsa sillä rahalla, joka aiemmin 
meni lämmityskuluihin. Tyypilliset 
maalämpöjärjestelmän takaisin-
maksuajat ovat 4–10 vuoden välillä 
riippuen kiinteistöstä sekä nykyi-
sestä energianhinnasta.

Maalämpöpumppu on Kanervon 
mukaan erittäin kannattava sijoitus, 
puhutaanpa sitten uudisrakentajasta 
tai saneeraajasta. Lämmityksen hin-

Helmikuun Mestari-illassa:

Lämpöä maasta ja vedestä
Helmikuun Mestari-illan aiheena oli maalämpö ja maalämpöpumput. Niistä oli kertomassa 

Jari Kanervo ST1 energiamarket / IVT Center Uusimaasta. Energia-asiat kiinnostavat, 

esitelmöitsijä sai vastata myös lukuisiin paikallaolijoiden kysymyksiin.

Maalämpöpumppu tarvitsee pääsääntöisesti toimiakseen lämmönkeruuputkiston. Muovinen lämmön-
keruuputkisto sijoitetaan tyypillisesti peruskallioon porattavaan noin 100–300 metriä syvään lämpö-
kaivoon. Vaihtoehtona on sijoittaa lämmönkeruuputkistot noin metrin syvyydelle kosteaan maaperään 
tai vesistön pohjaan. Kuvat st1.
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ta vuoden 2013 hintatasoilla asettuu 
kiinteistöstä ja maalämpöpumpusta 
riippuen 3–5 senttiä / kWh tasolle, 
kun sähköllä tai öljyllä lämmittämi-
nen maksaa hyötysuhteesta riippu-
en tyypillisesti 11–16 senttiä /kWh. 
Tämä tarkoittaa jo nykyiselläkin 
energian hinnalla 10–20 % vuotuista 
tuottoa maalämpöinvestoinnille.

"Lisäksi maalämpöpumppu nos-
taa talon arvoa useimmiten välittö-
mästi enemmän kuin siihen sijoite-
tun rahan verran, sillä arvokkaita 
asuinneliöitä vapautuu esimerkiksi 
kodinhoitohuoneeksi ja kiinteistön 
energialuokitus paranee.

Maalämpö alentaa Kanervon 
mukaan myös CO2-päästöjä verrat-
tuna perinteisiin lämmitysmuotoihin. 
"Maalämpö pudottaa CO2-päästöjä 
50–80% verrattuna perinteiseen öl-
jy- tai sähkölämmitykseen."

Erilaiset maalämpöjärjestelmät
Maalämpöpumppu tarvitsee toimi-
akseen lämmönlähteen, josta läm-
pöenergia on mahdollista siirtää ra-
kennukseen silloin kun sitä tarvi-
taan. Pääsääntöisesti mitä lämpöi-
sempi lämmönlähde on, sitä tehok-
kaammalla hyötysuhteella maaläm-
pöpumppu toimii. 

1. Maalämpö porakaivosta 
eli kalliolämpö
Maalämpöpumppu ja lämpökaivo 
on mahdollista asentaa pienillekin 
tonteille. Lämpökaivo on suosituin 
maalämpöpumpun lämmönlähteis-
tä. Peruskallioon porataan 100–300 
metriä syviä porakaivoja, joihin 
asennetaan muovinen lämmönke-
ruuputkisto. Peruskallio on läm-
mönlähteenä erittäin tasainen sen 
lämpötilan pysyessä 3–10 asteen 
välillä riippumatta vuodenajasta. 
Lämpökaivot tulee mitoittaa sen 
mukaan, paljonko lämpöpumppu 
niistä vuosittain ottaa energiaa sekä 
kuinka isolla teholla maalämpö-
pumppu peruskalliota hetkellisesti 
kuormittaa.

 
2. Maalämpö pintamaasta
Energiaa kerätään pintamaasta. 
Muovinen lämmönkeruuputkisto 
asennetaan noin yhden metrin vä-
lein yhden metrin syvyyteen. Maa-
perän soveltuvuus maalämmölle 

Jari Kanervolla oli tarkkaavainen kuulijakunta, hän pääsi vastaamaan lukuisiin maalämpöä 
koskeviin käytännön kysymyksiin. Illan osanottajissa oli jo useita maalämmön käyttäjiäkin.

 
Maalämpöpumput (MLP)
Lähde: Sulpu, Suomen lämpöpumppuyhdistys

Lämpöpumpun avulla toimivassa keskuslämmitysjärjestelmässä 
maasta tai vesistöstä tuotu lämpö siirretään lämmönjakohuoneesta 
huoneisiin veden tai ilman välityksellä samaan tapaan kuin öljy- ja 
kaukolämpölämmitysjärjestelmissä. Lämpö kerätään maahan, pora-
kaivoon tai veteen asennetun muoviputkilenkin avulla. Putkistossa 
kierrätetään jäätymätöntä liuosta, jonka avulla lämpö tuodaan höy-
rystin-lämmönsiirtimelle, jossa lämmön siirtyminen kylmäaineeseen 
tapahtuu. Kylmäaineesta lämpöenergia luovutetaan lämpöpumppu-
prosessilla käyttövesivaraajaan ja  vesikiertoiseen lämmitysjärjestel-
mään. Itse lämpöpumppu toimii sähköllä, mutta se tarvitsee sähköä 
vain pienen osan suoran sähkölämmityksen vaatimasta määrästä.
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Pasilasta tulee Helsingin toi-

nen keskus nykyisen kes-

kustan rinnalle ensi vuosi-

kymmenen alussa. Pasilan 

rooli toimitilarakentamisen 

avainalueena ja liiketoimin-

nan keskittymänä sekä me-

dia-, tapahtuma- ja kongres-

sikaupunginosana vahvistuu. 

Tulevat liikenneratkaisut voi-

mistavat Pasilan merkitystä 

koko maan toimivana kes-

kuksena ja asuinpaikkana.

kannattaa tutkia, sillä maalämpö-
pumppu toimii ja energiaa voidaan 
kerätä sitä tehokkaammin, mitä 
kosteampaa maa putkien ympärillä 
on. Hyvin kuivassa ja esimerkiksi 
hiekkaisessa maassa maalämpö-
pumppu ei pysty toimimaan tehok-
kaasti, sillä lämpö ei siirry yhtä hy-
vin kuin kosteassa maassa.

150–200 m2 omakotitalo tarvit-
see 400–600 metriä keruuputkistoa, 
jolloin tilatarve on 400–600 m2.

 
3. Maalämpö järvestä tai 
merestä eli vesistölämpö
Vesistö soveltuu lämpöpumpun 
energianlähteeksi hyvin, sillä sen 
keskilämpötila on korkeampi kuin 
peruskallion tai pintamaan. Muovi-
nen lämmönkeruuputkisto on vas-
taava kuin pintamaassa ja se ank-
kuroidaan vesistön pohjaan betoni-
painoin. Tähän ratkaisuun lähdettä-
essä täytyy kuitenkin mm. jäiden 
lähdöt ym. muut olosuhteet tuntea 
tarkasti jotta voidaan olla varmoja, 
että keruupiiri tulee kestämään ky-
seisessä ympäristössä.

 
4. Maalämpö pohjavedestä
Pohjavesijärjestelmässä ei aiem-
mista maalämpöratkaisuista poike-
ten käytetä lainkaan lämmönkeruu-
putkistoa, vaan pohjavesi kiertää 
suoraan lämpöpumpun läpi. Käy-
tännössä tarvitaan kaksi porakai-
voa, joista toisesta maalämpö-

 
Näyttelytila Laituri 
Kampissa: 
7.2.–26.4.2014

Tutustu Pasilan keskuksen 
suunnitelmaan Laiturilla. Pasila 
3.0 -näyttelyssä esitellään raken-
tamisen ensimmäistä vaihetta, 
Pasilan keskusta, Triplaa. Koe tu-
levaisuuden Pasila liikkumalla 
uusissa julkisissa tiloissa virtuaa-
likypärän ja animaation avulla 
kulkumuotoa vaihdellen. Kokei-
le, miltä tuntuu julkisivujen uu-
det pintamateriaalit, kuten alu-
miinivaahto. Tarkastele keskus-
takorttelia uudesta pienoismal-
lista ja kerro oma näkemyksesi 
siitä, millainen on hyvä Pasila. 

kpl 

Lämpöpumppujen kokonaismäärän kehitys 1996-2013  

kappaleina 

kpl 

Lämpöpumppujen kokonaismäärän kehitys 1996-2013  

kappaleina 

kpl 

Lämpöpumppujen kokonaismäärän kehitys 1996-2013  

kappaleina 

pumppu ottaa pohjavettä ja joka 
sitten palautetaan toiseen porakai-
voon ja takaisin pohjaveteen.

Kanervo muistutti, että maalämpöä 
suunnittelevan kannattaa ottaa yh-
teyttä rakennusvalvontaan jo suun-
nitteluvaiheessa. "Ainakin toimen-
pidelupa reikien poraamiseen tarvi-
taan, usein rakennuslupakin. Myös 
reikien etäisyydet naapuritontilta. 
Säännökset vaihtelevat myös kun-
takohtaisesti."

Urheilua ja paljon muuta
Olli Heire veti Mestari-illan. Hän toi 
terveiset juuri pidetystä hallituksen 
kokouksesta ja kertasi lähikuu-
kausien toimintaa. Tarjolla on muun 
muassa niin liiton kuin yhdistyksen-
kin pilkki- ja keilakisoja, hiihtoa pää-
kaupungin hupenevilla lumiladuilla, 
opastusta oikeaan vesijuoksutek-
niikkaan, vapaamuotoisempaa ul-
koilua Pirkkolassa - ja paljon muuta.

Ari Autio kertoi, että yhdistyksen 
järjestösihteerinä tammikuussa aloit-
tanut Tiina Eriksson on irtisanoutu-
nut tehtävästä. Uuden järjestösih-
teerin rekrytointi on käynnistetty.

Ennen iltapalaa yhdistyksen 
vuoden 2013 uimamestarit kävivät 
pokkaamassa palkintonsa.

Sirkka Saarinen



7hrmy

mishanke. Keskuksen rakentami-
nen alkaa 2015 heti asemakaavan 
hyväksymisen jälkeen. Sitä ennen 
kesällä 2014 alkavat Teollisuuska-
dun ja metron työtunnelin raken-
nustyöt. Elokuussa 2014 on Pasi-
lan sillan vuoro ja syksyllä 2014 al-
kavat läntisen lisäraiteen rakenta-
minen ja Pasilan aseman perustus-
muutokset sekä Pasilankadun 
muutostyöt.

Samaan aikaan kaupunkisuun-
nitteluvirasto valmistelee keskuk-
sen asemakaavaa ja YIT suunnitte-
lee Triplan rakennusvaiheita. Lii-
kenneviraston vastuulla on läntisen 
lisäraiteen rakentaminen. HSL puo-
lestaan suunnittelee joukkoliiken-
nettä, jonka keskeinen solmukohta 
Pasila on koko seutua ajatellen.

Tripla käynnistää uudistumisen
Pasilan uusi keskus Tripla on kol-
men korttelin kokonaisuus, johon 
toteutetaan muun muassa kauppa-
keskus, asuntoja, hotelli, pääkont-
toritason toimistoja ja joukkoliiken-
neterminaali. Keskuksen sydämek-
si tulee uudenlainen muunneltava 

Pasilasta tulee 
Helsingin toinen keskus
Pasilan merkitystä korostavat use-

at suuret liikennehankkeet. Näitä 
ovat muun muassa ensi vuonna 
avattava Kehärata-yhteys lentoken-
tälle, vuosina 2014–2019 toteutet-
tavat Pasilan läntinen lisäraide ja 
uusi Veturitie sekä vuosikymmenen 
vaihteessa valmistuva Ilmalan rai-
tiotie.

Suunnitteilla on myös Pasilasta 
alkava Pisararata eli paikallisjunien 
tunnelilenkki Töölön ja Hakaniemen 
alitse. Pasilassa varaudutaan met-
roverkon mahdolliseen laajentami-
seen myöhemmin tulevaisuudessa 
rakentamalla metroasemavaraus 
työtunneleineen jo etukäteen.

Tulevaisuudessa Pasilan kautta 
kulkee päivässä 900 junaa ja yli 80 000 
junamatkustajaa sekä 40 000 bus-
si- ja raitiovaunumatkustajaa. Jouk-
koliikenteen rinnalla Pasilassa ovat 
tärkeässä asemassa sujuva jalan-
kulku ja pyöräilyä sekä esteetön 
ympäristö.

Työt alkavat jo tänä vuonna
Pasilan keskus Tripla on ensimmäi-
nen konkreettinen Pasilan uudista-

Tripla pohjoisesta päin nähtynä. 
Kuva YIT

monitoimiareena. Alueellisesti Tripla 
rajoittuu Ratapihantiehen, Pasilan 
siltaan ja Pasilankatuun. Tulevai-
suudessa Tripla yhdistää nyt raitei-
den erottamat Itä- ja Länsi-Pasilan 
toisiinsa. Kaupunki on sitoutunut 
rakentamaan Tripla-keskuksen tar-
vitsemat kadut ja kunnallistekniset 
verkostot.

Triplan läntisin kortteli koostuu 
asunnoista, joiden osuus on noin 15 
prosenttia rakennuspinta-alasta. 
Tarjolle tulee vuokra-, omistus- ja 
senioriasuntoja palveluiden äärellä. 
Keskikortteliin rakennetaan hotelli 
sekä niin kutsuttuja city suites -huo-
neistoja sijoitusasunnoiksi tai kak-
koskodeiksi. Huoneiston saa täysin 
varusteltuna, tarvittaessa vuokraus- 
ja siivouspalveluineen
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Sementillä on toki paljon pidempi 
historia kuin sata vuotta. On vai-

kea sanoa, kuka ensimmäisenä 
keksi sementin, mutta jo ennen 
ajanlaskumme alkua etruskit käytti-
vät jauhettua kalkkia laastin sideai-
neena.

Myöhemmin roomalaiset kehitti-
vät poltetusta kalkista oman roo-
malaissementtinsä. Se otettiin uu-
delleen käyttöön 1700-luvulla, ja 
siitä alkoi kehitys, joka johti port-
landsementin keksimiseen Englan-
nissa 1800-luvun alkupuolella. Kun 
saman vuosisadan lopulla keksittiin 
vielä polttaa raaka-aineseosta kier-
touunissa, perusta sementin nykyi-
selle valmistustekniikalle oli luotu.

Finnsementin historiaa
Finnsementti Oy:n tarina alkoi 
1900-luvun alussa  kahdesta se-
menttitehtaasta, Paraisten Kalkki-
vuori Osakeyhtiön sementtitehtaas-
ta ja Lohjan Kalkkitehdas Osakeyh-
tiön tehtaasta. Kolmannen sement-
titehtaan toiminta käynnistyi Lap-
peenrannassa vuonna 1938 ja nel-
jännen Kolarissa vuonna 1968.

Alan omistusjärjestelyiden myö-
tä vuonna 1992 Partekin ja Lohjan 
sementtiteollisuudet yhdistyivät. 
Vuodesta 1993 vuoteen 1999 Finn-
sementti oli osa Scancem-(Euroc)

kennustavoista. Kalkkitehtailla huo-
mattiin sementin menekin voimakas 
kasvu. Niinpä suomalaisen semen-
tin historiaan oli syntymässä uusi 
alku.

Ensimmäinen erä suomalaista 
sementtiklinkkeriä sitten Savion 
tehtaan valmistui Paraisilla 3.9.1914.

Kotimaista laatua  
heti 1910-luvulla
Kotimaisen sementin valmistus 
käynnistyi vauhdilla. Suomessa ra-
kennettiin voimakkaasti ja sementin 
laatu oli testein hyväksi todistettu.

Paraisten ensimmäinen sement-
tiuuni 1914 oli aikanaan maailman 
suurin. Sen kapasiteetti oli 400 000 
tynnyriä sementtiä vuodessa, mikä 
oli noin puolet enemmän kuin mui-
den ”suurien uunien” siihen asti.

Tehtaan patruuna Emil Sarlin sai 
heti kärkeen solmituksi Suomen 
Rauta- ja Koneliikkeitten Yhdistyk-
sen kanssa hyvän jälleenmyyntiso-
pimuksen. Ja miksi ei: kotimaisen 
sementin lujuusarvot ylittivät neljän-
neksellä maahantuodun portland-
sementin arvot.

Lohjan sementtiuuni valmistui 
vuoden 1918 lopulla. Seuraavan 
vuoden tammikuussa se tuotti se-
menttiä 850 tynnyriä vuorokaudes-
sa.

Suomalaista sementtiä
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta Paraisten ensimmäisen kiertouunin 

käynnistämisestä ja sementin teollisen valmistamisen aloittamisesta Suomessa.

Nykyisin Paraisen sementti-
tehtaalla on käytössä järjes-
tyksessään kuudes uuni. 
Kuva Finnsementti.

100 vuotta
konsernia. Vuodesta 1999 Finnse-
mentti on kuulunut  CRH-konser-
niin, joka on yksi maailman suurim-
mista rakennusmateriaaliyrityksistä. 
Nykyään valtaosa Suomen sement-
titarpeesta tuotetaan Finnsementin 
Paraisten ja Lappeenrannan tehtail-
la.

Sementtiä tynnyreittäin  
ja säkittäin
Maamme ensimmäinen sementti-
tehdas perustettiin jo vuonna 1869 
Keravan Saviolle. Sen ongelmana 
oli pieni kapasiteetti ja huono sijain-
ti. Savion tehdas lopettikin toimin-
tansa 1894.

Tehdas ehti kuitenkin osoittaa, 
että kotimaisella sementillä on ky-
syntää, mutta tuotanto voisi me-
nestyä vain kalkkivuoren läheisyy-
dessä.

Uusi rakennusmateriaali, betoni, 
kasvatti 1800-luvun lopulla suosio-
taan Euroopassa. Rakentaminen 
kiihtyi myös Suomessa ja entistä 
enemmän otettiin täälläkin käyttöön 
betoni – tosin puun ja tiilen haasta-
jasta ei voitu vielä puhua.

Paraisille ja Lohjalle oli perustet-
tu kalkkitehtaat 1890-luvun lopus-
sa. Perinteinen kalkinpoltto oli vielä 
voimissaan, mutta hiljalleen itivät 
ajatukset uusista tekniikoista ja ra-



Suomen ensimmäisen betonira-
kenteita koskevan konsulttityön ti-
lasi Valtion Rautatiet vuonna 1916 
Oy Constructor Ab:ltä. Kohteena oli 
Tornio-Haaparannan radan alikul-
kukäytävien suunnittelu ja rakenta-
minen. Suunnittele ja rakenna 
-urakkamuoto ei siis ole kovinkaan 
uusi toimintamalli.

1910-lukua leimasivat ensim-
mäinen maailmansota ja Suomen 
sisällissota. Itsenäisestä Suomesta 
haluttiin mahdollisimman omavarai-
nen, mikä koski myös energiantuo-
tantoa. Niinpä vuonna 1919 annet-
tiin lupa Imatrankosken rakentami-
seen, mistä tulikin Suomen siihen 
mennessä suurin betonirakentami-
sen työmaa.

Vuonna 2014
Suomessa käytetään sementtiä 
vuosittain  runsaat 1,5 miljoonaa 
tonnia, josta kotimaisen, Finnse-
mentti Oy:n valmistaman sementin 
osuus on 80-90%. Tuontisementti 
on peräisin lähinnä Saksasta, Venä-
jältä ja Latviasta.

Finnsementti on ainoa suomalai-

Stipendiä 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 Helsingistä Pietariin ja takaisin, ruokailu Suomen rajalla meno- ja paluumatkalla, 
viisumin hankinta, majoitus laivassa 1-hengen A-hytissä, täysihoito laivalla alkaen illallisella sunnuntaina ja päättyen 
aamiaiseen perjantaina, tutustumiskäynnit Valamossa, Kizhillä ja Petroskoissa, retki Aleksanteri Syväriläisen luos-
tariin Svirstrojn eli Syvärin kylässä suomea puhuvan oppaan johdolla, kulttuuri- ja viihdeohjelma laivalla ja matka-
toimiston suomenkielisten oppaiden palvelut koko matkan ajan. 

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon perjantaihin 4.4.2014 mennessä osoitteeseen:
 Rakennusmestarien Säätiö
 Fredrikinkatu 51-53 A
 00100 HELSINKI
 tai kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fi
 tai www.rakennusmestariensaatio.fi

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

Lisätietoja 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 10 matkastipendiä 

LAATOKAN, ÄÄNISEN JA SYVÄRIN RISTEILYLLE 8.–13.6.2014 (su–pe)

nen sementinvalmistaja. Valtaosa 
Suomen sementintarjonnasta tuo-
tetaan Finnsementin Paraisten ja 
Lappeenrannan tehtailla. Sementin 
lisäksi yrityksen tuotevalikoimaan 
kuuluu erilaisia betonin seos- ja li-
säaineita sekä kivirouheita.

Suomalainen sementti on Avain-
lippu-tuote, sillä se valmistetaan 
kotimaisesta kalkkikivestä.

Finnsementti on investoinut vii-
meisen kymmenen vuoden aikana 
Suomeen 122 miljoonaa euroa. Se-
menttiteollisuus työllistää Suomes-
sa suoraan reilut 200 työntekijää ja 
välillisesti useita satoja lisää.

Hiilidioksidipäästöjä vähennetty 
yli neljänneksellä

Sementin valmistuksessa vapautuu 
hiilidioksidia kalkkikiven hajoami-
sesta sitä kuumennettaessa sekä 
polttoaineiden palamisesta.

Finnsementti on vähentänyt ra-
dikaalisti hiilidioksidipäästöjään eli 
yli neljänneksellä vajaassa 25 vuo-
dessa. EU:n vuoden 2020 hiilidiok-
sidipäästöjen alentamistavoite on jo 
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saavutettu. Sementin valmistuksen 
osuus Suomen hiilidioksidipääs-
töistä on nyt alle 1,5 %.

Sementin tuotekehityksessä on 
panostettu ympäristövaikutusten 
vähentämiseen, mikä on ollut myös 
sementin käyttäjille tärkeää. Ympä-
ristöystävällisestä Plussementistä 
onkin tullut Finnsementin myydyin 
sideaine. Sen hiilidioksidipäästö on 
yli 10 % pienempi kuin Yleissemen-
tin, jonka käyttö on kokonaan vaih-
tunut Plussementtiin.

Laaja, laadukas valikoima
Sementtiä käytetään pääasiassa 
betonin, maailman yleisimmän ra-
kennusaineen, sideaineena. Se-
mentin muita käyttökohteita ovat 
erilaiset laastit ja tasoitteet sekä 
maaperän stabilointi.

Suomalaisen sementin vahvuuk-
sia kotimaisuuden ja ympäristöys-
tävällisempien tuotteiden lisäksi 
ovat laaja tuotevalikoima, tasainen 
laatu, tiheä jakeluverkosto sekä 
Finnsementin asiakkailleen tarjo-
ama tekninen tuki. 

- SS



Harjannetie 44

osoittaa, että kunnianhimoisilla tavoitteilla, realistisella 
aikataululla tehdyllä hyvällä suunnittelulla sekä sujuvalla 
yhteistyöllä voidaan luoda korkealaatuinen, viihtyisä ja 
mielenkiintoinen vuokra-asuntokohde kohtuulliseen hin-
taan. Maaperältään vaativalle tontille moottoritien lähelle 
tuli rakentaa sata vuotta kestävä vuokrakohde. Kaavoit-
taja oli lisäksi linjannut, että alun perin toimitilalle vara-
tulle tontille rakennetaan maamerkkimäinen rakennus.

Projektipäällikkö Hamström varasi riittävästi aikaa 
vuokrakohteen suunnitteluvaiheelle. Pääsuunnittelija 
Hannunkari tiimeineen hioi syvärunkoista rakennusta 
viihtyisäksi ja tehokkaaksi. Muun muassa katolla törröt-
täviltä konehuoneilta säästyttiin, kun tekniset tilat sovi-
tettiin kekseliäin ratkaisuin katon alle. Lisätöiden kus-
tannukset jäivät alle yhden prosentin, mikä osoittaa 
erityisen taitavaa ja ristiriidatonta suunnittelua sekä 
kustannusten hallintaa.

Kunniamaininnat
saivat Stora Enso Oyj:n Katajanokan pääkonttorin sisä-
tilojen peruskorjauksesta pääsuunnittelija, arkkitehti 
Jyrki Iso-Aho, Helsingin metodistikirkon spiiran suunnit-
telusta ja palauttamisesta pääsuunnittelija, arkkitehti 
Ilkka Salminen ja Suomen Metodistikirkko sekä Hä-
meentie 13b:n ravintoloiden toteuttamisesta yrittäjät 
Tim Uskali, Toni Rantanen ja Matti Heekki. Kaikki kun-
niamaininnan saajat ovat muovanneet Helsinkiä sitä ri-
kastuttavalla tavalla.

Rakentamisen Ruusut 
neljälle hankkeelle
Helsingin rakennuslautakunta jakoi vuotuisen tunnustuspalkintonsa, Rakentamisen Ruusun, laaduk-

kaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä. Rakentamisen Ruusu 2013 myönnettiin arkkiteh-

ti Kristiina Hannunkarille ja projektipäällikkö Klaus Hamströmille mielenkiintoisesta ja korkealaatui-

sesta asuntosuunnittelusta sekä tinkimättömän jämäkästä vuokra-asuntojen rakennuttamisesta Vii-

kinmäen Harjannetie 44:ssä. Lisäksi jaettiin kolme Rakentamisen Ruusun kunniamainintaa.

Taivasta kohti viistoon ko-
hoava polveileva kattopin-
ta, vaihtelevan kokoisten 
asuntojen valoisuus, asun-
noista avautuvat viihtyisät 
näkymät sekä hyvät mate-
riaalit luonnehtivat Har-
jannetie 44:n asuinraken-
nusta, joka toimii Viikin-
mäen kukkulakaupungin-
osan hienona maamerkki-
nä. Kuva Mikael Linden
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Saunalahden koulun piha-alue Espoossa palkittiin 
Vuoden 2013 Ympäristörakenteena. Rakennus ja pi-

ha-alue muodostavat yhtenäisen, inspiroivan kokonai-
suuden, joka on osa uuden asuinalueen aktiivista arki-
ympäristöä. Rinnetontin korkeuserot on ratkaistu kau-
niisti maastoa porrastaen ja terassoiden. Pihan materi-
aali- ja kasvivalinnat ovat kestäviä ja ne on toteutettu 
korkeatasoisesti.

Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhaliiton jär-
jestämän kilpailun tulokset julkistettiin 12. helmikuuta 
Tampereella järjestetyillä Viherpäivillä. Kilpailussa myön-
nettiin kunniakirjat palkitun kohteen rakennuttajalle se-
kä suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisimmin muka-
na olleille tahoille. 

Kunniakirjat saivat rakennuttamisesta Espoon kau-
pungin Tilakeskus-liikelaitos, suunnittelusta LOCI mai-
sema-arkkitehdit Oy ja toteutuksesta YIT Rakennus Oy 
Infrapalvelut.

Uuden asuinalueen edelleen rakentuvassa keskus-
tassa sijaitseva, vuonna 2012 valmistunut kouluraken-
nus on aktiivinen osa alueen arkiympäristöä. Opetuksen 
ja kulttuurin monitoimitalossa toimii noin 750 oppilaan 
ylä- ja alakoulu, kirjasto, nuorisotila ja päiväkoti.

Piha-alueen monta erilaista pihanosaa erilaisine väli-
neineen on nivottu taitavasti kokonaisuudeksi, joka luo 
sekä koululaisille että päiväkodin lapsille inspiroivat, 
miellyttävät ja turvalliset ulkoiluolot. 

Saunalahden koulun piha-alue kalusteineen on 
suunniteltu ja rakennettu kestämään kovaa kulutusta. 
Alue on toteutettu ammattitaidolla ja työn jälki on erin-
omaista. Materiaali- ja kasvivalinnat ovat paikkaan so-
pivia ja onnistuneita. Ne kestävät kovaa kulutusta ja 
valinnoissa on otettu huomioon myös kunnossapidon 
tarpeet. Istutukset on suojattu matalilla aidoilla.

Hiekanruskeilla patinapintaisilla sauvakivillä päällys-
tetyt piha-alueet ja kevyen liikenteen väylät muodosta-
vat tasaiset, esteettömät kulkupinnat. Pihan tiilenruskei-
den paikallavalettujen tukimuurien rautaoksidikäsittely 
liittää ne kauniisti rakennuksen muurattuun julkisivuun.

Saunalahden koulun piha-alue on 

Vuoden 
Ympäristörakenne 2013 

Saunalahdenkoulu ja piha muodostavat yhtenäisen vahvan koko-
naisuuden, jossa rakennuksen orgaaniset muodot jatkuvat pihalla. 
Rinnetontin isot korkeuserot on ratkaistu kauniisti maastoa porras-
taen ja terassoiden.
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Konsertin ohjelmaan sisältyi Tommi Ha-
kalan ja kuoron yhdessä täydelle kirk-

kosalille esittämät kolme teosta: Libera 
me, Taas kaikki kauniit muistot ja Daavi-
din psalmi 24. Flyygelin takana istui säes-
täjä Ville Urponen. Konserttia johti Mesta-
ri-Laulajien pitkäaikainen laulunjohtaja, 
Director musices Märt Ratassepp.

Käpylän kirkkokonsertissa esiintyi so-
listina sopraano Johanna Tuomi, jonka 
kanssa kuoro myös esitti yhdessä kolme 
kappaletta: englanninkielisen A Child is 
Born, Avaruus ja Oi, jouluyö. 

Molemmat konsertit olivat perinteises-
ti lämminhenkisiä. Tauon aikana nautittiin 
”Mestari-Ladyjen ” valmistamat pullakah-
vit kummassakin kirkossa. 

Kuusikodista kohti Aurinkorannikkoa
Kuoron lauluvuosi 2014 alkoi perinteisellä vierailulla sota-
veteraanien Kuusikodissa Espoossa ”Tammisunnuntaina” 
25.1. Kuusikoti perustettiin alun perin vanhainkodiksi va-
paussotureille. Rakennus valmistui vuonna 1966. Pääura-
koitsijana oli Rakennustoimisto Otto Karme Oy. Otto Kar-
me, itsekin Mestari-Laulajien jäsen, pyysi kuoroa esiinty-
mään harjannostajaistilaisuuteen. Siitä lähtien kuoro on 
käynyt vuosittain ilahduttamassa Kuusikodin asukkaita, 
joista tosin enää vain muutama on sotiemme veteraaneja.

Nyt Mestari-Laulajat valmistautuu jo Espanjan-mat-
kaan Aurinkorannikolle huhtikuun alussa. Kuoro on kut-
suttu esiintymään Aurinkorannikon Rakentajain yhdistyk-
sen 25-vuotisjuhlaan Fuengirolaan. Lisäksi järjestetään 
avoin konsertti kaupungin asukkaille. Ennen kotiinpaluuta 
kuoro tekee vielä Andalusian-kiertomatkan tutustuen mm. 
Sevillan ja Jerezin kaupunkeihin. Puuhamiehenä on toimi-
nut yhdistyksen varainhoitaja Reijo Perälä. 

Hannu Ahokanto, puheenjohtaja, Mestari-Laulajat ry

Mestari-Laulajat vakuuttavasti 
joulukonserteissa

Mieskuoro Mestari-Laulajat esiintyi vakuuttavasti 
kahdessa joulukonsertissaan. Mikael Agricolan 
kirkossa kuoron solistiksi oli saapunut Wienistä 
baritoni Tommi Hakala, joka esiintyy pääasiassa 
Keski-Euroopan oopperalavoilla. 

Ooppera-
laulaja 
Tommi Hakala

Sopraano
Johanna Tuomi

Mestari-Laulajat Mikael Agricolan kirkossa.
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”Kiekkokielellä kausi on lähtenyt 
sähäkästi liikkeelle. Viimeisten 

viikkojen aikana olen kiertänyt use-
at liiton tärkeät sidosryhmät lävitse. 
Aika on ollut varsin antoisaa, ja on 
ollut ilo tutustua toimialan sisällä 
uusiin ihmisiin”, Ari Autio tiivistää 
puheenjohtajuuden ensimmäisiä 
kuukausia. 

Uudella puheenjohtajalla on 
mielestään hyvä käsitys liiton tule-
vista tavoitteista ja niiden askelmer-
keistä. Kaikki liiton jäsenet näyttele-
vät omaa tärkeää rooliaan liiton toi-
minnassa; työssä olevat vaikuttavat 
aktiivisesti arkeen, nuoret tuovat 
uutta voimaa ja energiaa ja liiton 
seniorijäsenet pitävät nuorempien 
”jalat maassa”. 

Yhtenä tärkeimmistä liiton tehtä-
vistä tuore puheenjohtaja painottaa 
RKL:n roolia ammattikuntamme 
työmahdollisuuksien säilyttäjänä. 

”Tämä on ollut aina iso ja paina-
va tehtävämme. Harva tätä aina niin 
kristallinkirkkaasti huomaa, mutta 
se taustatyö mitä viime vuonna esi-
merkiksi maankäyttö- ja rakennus-
lain eteen tehtiin, oli merkittävä am-
mattikunnallemme”, Autio tietää. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 
muutosesitys sai lopulta onnellisen 
päätöksen. Teknikot (rkm) ja raken-
nusmestari -AMK saavat lakiesityk-
sen mukaan myös jatkossa toimia 
erittäin vaativissa kohteissa vastaa-
vana työnjohtajana. 

Syksyn 2013 Rakennuslehden 
haastattelussa Ari Autio tiivisti na-
pakasti RKL:n jäsenkunnan ydintä.

”Työmaiden johtaminen on aina 
ollut mestareiden ydinosaamista, jo-
hon he ovat saaneet koulutuksensa. 
Vastaava työnjohtaja on tähän saak-
ka ollut synonyymi ilmaisulle vastaa-
va mestari”, Rakennuslehti kirjoitti.

Koulutus keskiössä

RKL on aina tunnettu useista laa-
dukkaista koulutuksistaan. Parhai-
ten varmasti tunnetaan liiton tarjo-
amat pätevöitymisiin liittyvät koulu-
tukset. 

”Uskon, että liittomme aktiivinen 
ote kouluttaa ja järjestää yhteisiä 
kohtaamisia auttaa meitä kaikkia 
rakentamaan entistä paremmin ja 
tuottamaan uusia menestystarinoita 
rakentamisen arkeen. Varsinkin tä-
nään tarvitsemme uutta kasvuvirtaa 
ja rohkeutta tuottaa uutta rakennus-
työmaille niin isoihin kuin pienem-
piin hankkeisiin. Ajankohtaiset kou-
lutuksemme ja hyvät opettajat ovat 
keskiössä tulkitessa paremmin ja 
käytännönläheisimmin modernin 
ajan haasteita”, Autio päättää. 

Jari Kostiainen

Ari Autio aloitti 
liiton puheenjohtajana
Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja aloitti myös RKL:n puheen-

johtajana vuoden alussa. Tammikuun 18. uusi hallitus istui 

ensimmäisen kerran alas, kokousta johti Ari Autio.  

RKL-viesti
RKL:n matkavakuutuksen yläikäraja vuonna 2014
RKL:n vuosimaksun (2014) maksaneilla jäsenillä on tur-
vanaan RKL:n ja sen jäsenyhdistysten järjestämissä ti-
laisuuksissa RKL:n järjestövakuutus, johon sisältyy 
muun muassa matkavakuutus. RKL on lisävakuuttanut 
vakuutuskaudella 1.1.2014 – 31.12.2014 SuperEuro jä-
senyysmatkavakuutus- ehdoista poiketen myös 70 – 85 
vuotiaat jäsenet.

Hallitus valitsi RKL:n II ja III puheenjohtajan
RKL:n uusi liittohallitus valitsi keskuudestaan järjestäy-
tymiskokouksessaan 18.1.2014 II puheenjohtajaksi Jar-
mo Nikkarikosken Oulusta ja III puheenjohtajaksi Juhani 
Kukkakorven Porista. Nikkarikoski toimii ammattiasiain-
valiokunnan puheenjohtajana ja Kukkakorpi jäsenvalio-
kunnan puheenjohtajana.

Talous- ja hallintovaliokunnan puheenjohtajana on liiton 
puheenjohtaja Ari Autio.

Liittohallituksen valiokunnat 2014
Varsinainen, Varajäsen, Piiri

Ammattiasiainvaliokunta
Jarmo Nikkarikoski (pj), Eino Virsu, Oulu
Kauko Korolainen, Kimmo Kaikkonen, Kuopio
Joni Kurka, Riina Koskinen, Häme
Jukka Lintunen, Alpo Ilmarinen, Keski-Suomi
Kari Pyykkö, Kimmo Kovanen, Kymi
Jari Raukko, Timo Saarikko, Helsinki
Joni Jääskeläinen (siht.), Jari Kostiainen, RKL toimisto

Jäsenvaliokunta
Juhani Kukkakorpi (pj), Kari Jokisalo, Turku-Pori
Olli Heire, Rami Järvinen, Helsinki
Tapani Heiskanen, Arto Koponen, Mikkeli
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Sauli Lahdenperä, Petri Kangasniemi, Lappi
Antti Lehtinen, Heikki Ilmonen, Häme
Raimo Vessonen, Mikko Äystö, Vaasa
Jari Kostiainen (siht.), Joni Jääskeläinen, RKL toimisto

Talous- ja hallintovaliokunta
Ari Autio, puheenjohtaja, RKL
Tom Forsblom, Mikael Åhl, ruotsinkieliset
Olavi Huuskonen, Ossi Ontto, valtio
Marit Laurinkoski, Rainer Nieminen, Uusimaa
Jari Marttinen, Marko Cavén, Turku-Pori
Erkki Pykäläinen, Jukka Hirvonen, Pohjois-Karjala
Vuokko Uusikangas, Petri Pucilowski, Kunnat
Ahti Junttila (siht.), Jari Kostiainen, RKL:n toimisto 

RKL:n toimikunnat
RKL:llä on kahdeksan toimikuntaa, joista RKL:n piirit 
nimeävät jäsenet Huomionosoitustoimikuntaan ja Ur-
heilutoimikuntaan. Jäsenvaliokunnan alaisuudessa toi-
mivat em. lisäksi Opiskelijatoimikunta, Kulttuuri- ja pe-
rinnetoimikunta sekä Senioritoimikunta. Ammattiasiain-
valiokunnan alaisuudessa toimivat Koulutustoimikunta, 
Työmaanjohtotoimikunta ja Yrittäjätoimikunta.

Jäsen, Varajäsen, Piiri, Kausi 

Huomionosoitustoimikunta (piirien nimeämät jäsenet)
Mikael Åhl, Peter Broman, Ruotsinkiel., 2013–2014
Matti Eklund, Matti Elg, Uusimaa, 2013–2014
Raimo Vessonen, Pekka Rintaniemi, Vaasa, 2013–2014
Kauko Sivonen, Esko Laitala, Oulu, 2013–2014
Aira Pesonen, Pentti Puumalainen, Kuopio, 2014–2015
Heikki Autio, Pentti Paavola, Helsinki, 2014–
Liittohallituksen edustaja, Jäsenvaliokunta nimeää 
Jari Kostiainen (sihteeri), RKL:n toimisto

Urheilutoimikunta (piirien nimeämät jäsenet) 
Jaakko Kemppainen, Henry Pukema, Lappi, 2013–2014
Timo Määttänen, Sakari Mononen, P-Karjala, 2013–2014
Aki Mänty, Pertti Jyränti, Turku-Pori, 2013–2014
Raimo Hartonen , Leif Wilenius, Helsinki, 2013–2014 
Pauli Saarinen, Matti Leppäniemi, Häme, 2014–2015
Kari Yrjänäinen, Paavo Korhonen, Mikkeli, 2014–2015
Liittohallituksen edustaja, Jäsenvaliokunta nimeää 
Joni Jääskeläinen (sihteeri), RKL:n toimisto

Koulutustoimikunta
Eero Reijonen (pj), Pohjois-Karjala 
Matti Antikainen, Kuopio
Pekka Hulkkonen, Häme 
Asko Malm, Oulu 
Tapani Heiskanen, Mikkeli
Liittohallituksen edustaja, 
Ammattiasianvaliokunta nimeää
Ahti Junttila, RKL:n toimisto 
Joakim Högström (siht.), RKL:n toimisto 

Kulttuuri - ja perinnetoimikunta (KUPE) 
Ari Angervuori (pj), Helsinki
Osmo O Hoikka, Turku-Pori
Raimo Järvelä, Helsinki
Pekka Rintaniemi, Vaasa
Jorma Saros, Häme

Liittohallituksen edustaja, Jäsenvaliokunta nimeää
Jari Kostiainen (siht.), RKL:n toimisto

Senioritoimikunta (RKL-Seniorit)
Mikko Ojala (pj), Helsinki
Olli Kivimäki (vpj), Häme
Jaakko Koskinen (siht.), Häme
Jukka Heinonen, Häme
Jouko Viitala, Turku-Pori
Risto Borgman, Kuopio
Taisto Heikkinen, Lappi
Liittohallituksen edustaja, Jäsenvaliokunta 
Ahti Junttila, RKL:n toimisto

Varajäsenet
Väinö Pitkälä, Oulu
Seppo Rämänen, P-Karjala
Erkki Tuorila, Vaasa

Työmaajohtotoimikunta 
Kalervo Hatakka, Häme
Asko Takala, Luoteis-Uusimaa
Kari Mikonsaari, Helsinki
Harri Siren, Helsinki
Markku Ylimäki, Länsi-uusimaa 
Liittohallituksen edustaja, Ammat.valiok. nimeää
Joni Jääskeläinen (siht.), RKL toimisto

Yrittäjätoimikunta
Terho Kaskinen, Mikkeli 
Juha Klami, Kymi
Jari Marttinen, Turku ja Pori 
Rainer Nieminen, Uusimaa
Pekka Ruuskanen, Uusimaa
Petri Tuominen, Häme
Liittohallituksen edustaja, Ammat.valiok. nimeää
Ahti Junttila (siht.), RKL toimisto 

Opiskelijatoimikunta 
Tatu Hotokka, Seinäjoki
Aleks Laitinen, Espoo
Antti Lahtinen, Hämeenlinna 
Teemu Leinonen, Kajaani
Petteri Paavonen,Tampere
Kim Ruoho, Turku 
Jari Kostiainen, RKL toimisto
Liittohallituksen edustaja, Jäsenvaliokunta nimeää

Varajäsenet:
Joonas Anttila, Espoo
Jukka Pihlaja, Kajaani
Ilkka Savola, Tampere
Juho Sipponen, Tampere
Tuomas Tommila, Hämeenlinna
Markku Vesterinen, Kajaani

Sauli Lahdenperä voitti jäsenhankintakilpailun 2013
RKL:n jäsenhankintakilpailun 1.1.–31.12.2013 ykkösek-
si kipusi Sauli Lahdenperä Torniosta hankkimalla yhdis-
tykseensä viisi uutta jäsentä. Toiseksi kiilasi Rami Järvi-
nen Helsingistä neljällä uudella jäsenellä, kolmoseksi 
kiri Asko Takala Luoteis-Uudeltamaalta kolmella uudella 
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jäsenellä. Kilpailu tuotti kaikkiaan 78 uutta jäsentä, vuo-
si vuodelta kilpailu kerää entistä enemmän uusia jäse-
niä. Tämä on hyvä!

Kilpailusääntöjen mukaan kaikkien vähintään kolme 
uutta jäsentä hankkineiden kesken arvotaan pääpalkin-
tona viikonloppumatka, tänä vuonna arvonnassa oli 
onnekkain Asko Takala. Onnittelemme!

Kaikki muut jäseniä hankkineet saavat jonkin henki-
lökohtaisen palkinnon. HUOM! Kilpailun tuloksena jä-
seneksi liittyneiden kesken arvotaan myöhemmin yllä-
tyspalkinto.

RKL:n jäsenhankintakilpailu 2014
RKL :n jäsenyhdistysten jäsenten kesken toteutetaan 
1.1.-  31.10.2014 jäsenhankintakilpailu, jossa työelä-
mässä olevien, uusien varsinaisten jäsenten hankkijoita 
palkitaan.

Jäsenhakemuslomake löytyy netistä 
www.rkl.fi> vain jäsenille> lomakkeet.

HUOM! Uuden jäsenen hankkinut kirjoittaa nimensä 
ja jäsennumeronsa lomakkeen kohtaan: Kuka ehdotti 
jäseneksi liittymistä?  

Kun kilpailuaikana RKL:n toimistoon tulleet jäsenha-
kemukset on kirjattu ja uudet jäsenet ovat maksaneet 
liiton vuosimaksun 2014, jäsenten hankkijoita palkitaan 
seuraavasti:
1. Kun hankit 1-2 uutta RKL:n vuosimaksun maksa-

nutta työelämässä olevaa jäsentä, saat palkintona 
lahjakortin (arvo 40 €).

2. Kun hankit vähintään kolme uutta RKL:n vuosi-
maksun maksanutta työelämässä olevaa jäsentä, 
saat palkintona lahjakortin (arvo 90 €).

3. Vähintään kolme uutta, työelämässä olevaa jäsentä 

hankkineiden kesken arvotaan pääpalkintona viikon-
loppumatka kahdelle johonkin Euroopan kaupunkiin!

4. Kaikkien jäseneksi liittyneiden kesken arvotaan 
yllätyslahja!
*Super - Lahjakortti antaa lahjakortin vastaanottajal-

le mahdollisuuden valita vapaasti kaikista Presentcard.
fi:n edustamista lahjakorteista

Edustajapaikat sidosryhmissä
Pyydämme teitä tekemään esityksiä edustajistamme 
sidosryhmissä. Muistakaa että ehdottamienne henkilöi-
den on oltava RKL: n jäseniä. Tehtävät ovat luottamus/
edustaja tehtäviä ja niistä ei makseta palkkaa, ainoas-
taan kulukorvaukset liiton matkustussäännön mukaan. 
Esitykset henkilöistä toimitetaan sähköpostilla: joni.
jaaskelainen@rkl.fi.

Joni Jääskeläinen toimittaa yhdistyksien esitykset 
ammattiasiainvaliokunnan käsiteltäväksi. RKL:n liitto-
hallitus vahvistaa valiokuntien esitykset valinnoista mar-
raskuun kokouksessa.

Valittavat Fise-paikat:
Puurakenteiden suunnittelijoiden arviointilautakunta, 
ajalle 2014–2015.
Paloturvallisuussuunnittelijoiden pätevyyslautakunta, 
ajalle 2014–2015,

Pilkkikilpailut Joensuussa 16.3.2014
Kaikki pilkkijät, laittakaa päivämäärä kalenteriin. Tar-
kempi kilpailukutsu ja ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n liittohallitus 
esitti kokouksessaan Helsingissä 18.1.2014 tyytyväisyy-
tensä uudesta 1.8.2014 voimaan tulevasta maankäyttö- 
ja rakennuslaista. RKL vaikutti onnistuneesti eduskunta-
käsittelyssä nyt jo hyväksytyn maankäyttö- ja rakennus-
lain muutokseen.

RKL:n vakavin huoli kohdistui siihen, että nykyisin ra-
kennuksilla työskentelevät teknikot (rkm) ja rakennus-
mestari -AMK eivät ministeriön lakiesityksen mukaan 
olisi saaneet jatkossa toimia erittäin vaativissa kohteissa 
vastaavana työnjohtajana.

Ministeriön valmistelemassa esityksessä rakennus-
mestari olisi jäänyt huonoon asemaan työmailla. Vaati-
vimmat rakentamisen vastuulliset työnjohtotehtävät oli-
sivat siirtyneet joko arkkitehdeille tai insinööreille.

Niin teknikkotutkinto kuin myös rakennusmestari 
-AMK -tutkinto antavat parhaan osaamisen nimen-
omaan työmaiden johtoon, niin vaativiin kuin vähemmän 
vaativiin kohteisiin. Muut rinnasteiset tai korkeamman 

asteen tutkinnot eivät valmenna rakentamisen työnjoh-
totehtäviin. Ymmärrettävästi vasta työkokemuksen 
kautta karttuu osaaminen yhä vaativampien hankkeiden 
vastaavaksi työnjohtajaksi myös mestareilla.

Runsaan vuoden kestänyt vuorovaikutus lakiehdo-
tusta työstävien virkamiesten kanssa sekä liiton johdon 
kuulemiset ympäristövaliokunnassa olivat hedelmällisiä. 
Yhteistyö valmistelevien virkamiesten kanssa jatkuu vie-
lä kevään 2014 valmisteltaessa lakia täydentäviä ase-
tuksia.

On tärkeää, että työmaillamme on koulutettuja raken-
tamisen syväammattilaisia, jotka on nimenomaan koulu-
tettu johtamaan työmaita. Tälläkin hetkellä esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulla on iso pula ammattitaitoisista 
työnjohtajista.

”RKL:n hallitus ilmaisi tyytyväisyytensä liiton asian-
tuntemuksen onnistuneesta hyödyntämisestä lakimuu-
tosta tehtäessä. Muun muassa kansanedustaja ja ra-
kennusmestari Eero Reijosen tuki liiton johdolle oli mer-
kittävä”, linjasi RKL:n hallitus Helsingissä.

Maankäyttö- ja rakennuslakimuutos:

Viimeisteltävänä oleva muutos saamassa onnellisen lopun
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HALLITUKSEN  
JÄSENET 2014

Puheenjohtaja 
Ari Autio, 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

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

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

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

Niilo Hämäläinen, 050-379 5125
Niilo.Hamalainen@ncc.fi

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

Mika Kuukkanen, 040-685 4280
mika.kuukkanen@peab.fi

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

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

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

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

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

RAKENNUSMESTARI- 
VETERAANIT

Maaliskuu 24.3.2014 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen toimistolla.  
Kokouksessa Reino Holappa kertoo yhdistyk-
sen kalakerhon toiminnasta.

Huhtikuu 28.4.2014 klo 13.00
Kuukausikokous ja tutustuminen luontokeskus 
Haltiaan. Kuljetus linja-autolla Kiasman turisti-
autopysäkiltä klo 12.00

Toukokuu 19.5.2014 klo 13.00
Kevätkauden päätöstilaisuus ja kuukausikokous 
Kallioniemessä.

UUDET JÄSENET

Niko Alhonoja Timo Ilari Haatanen  
Tuomas Hintikka Mikko Martiskainen
Pasi Petteri Savolainen Heidi Maria Vaherno
Teemu Vihersalo

OPISKELIJAJÄSEN

Emil Santeri Mulari Tervetuloa!

Vuoden 2013 yhdistyksen uimamestarit 
palkittiin helmikuun mestari-illassa.
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GOLF-jaoksen   
VUOSIKOKOUS
pidetään maanantaina 14.4.2014 klo 17.00
yhdistyksen toimistossa.

Sääntöjen määräämät asiat ja tulevan kauden 
tapahtumat.

Tervetuloa

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT
Kulttuuria tarjolla huhtikuussa:
Kaupunginteatterissa lauantaina 26.4 klo 
13.00, musikaali Tohtori Zivago
Mukaan pääsee maksamalla 19.3. mennessä 
Rouvien tilille FI 591 3233000 101248
30 €/ROUVA ja 48 € /seuralainen 
(= sitova ilmoittautuminen)
Lisätietoja: Aune Korkeamäki 
p. 050-309 5263 / 09-563 0838
* * *
KEVÄTRETKI

Lisää kulttuuria toukokuussa, seilaamme kes-
kiviikkona 7.5. Tallinnaan ja siellä illalla operetti 
Mustalaisruhtinatar Estoniateatterissa.

Yö hotellissa ja kotiinpaluu 8.5.

Maksu Rouvilta 50 €/ ja seuralaisilta 98 €.
Sitova ilmoittautuminen 1.4. mennessä sekä 
lisätiedot Aune Korkeamäki p. 050-309 5263 / 
09-563 0838
* * *
MAALISKUUN ILTA
Vietetään torstaina 13.3. yhdistyksen tiloissa 
(6 krs) Fredrikinkatu 51-53, klo 17.30 alkaen.

Tervetuloa toivottavat A-K kirjainryhmäläiset

HUHTIKUUN ILTA
Yhdistyksen tiloissa torstaina 10.4 klo 17.30
”ällät ja ämmät” toivottavat kaikki tervetulleiksi

Merkitse jo almanakkaasi myös 
syksyn tapaamiset:
11.9. Johtokunta
9.10. Ohjelmatoimikunta
14.11. N – Ö /kirjainryhmä järjestää
22.11. Myyjäiset

Joulukuussa pikkujoulua valmistelevat 
A – K ryhmäläiset

RKL-SENIORIT

Perinteinen KESÄRETKI 
3.–5.6.2014 Kuopioon 

Ti 3.6.2014 kokoontuminen klo 13.00 Kuopion Rauta-
 tieasemalla linja-autoaseman puolelle, 
 josta siirtyminen Hotelli Iso Valkeiselle. 
 Autoilla tulevat suoraan Hotellille.
Lounas
Klo 15 kaupunkikierros Majalahti–Saaristokaupunki 
 /Harjunheimo
Klo 19 Illallinen Iso Valkeisella, rantasauna, illallinen
 ja elävää musiikkia.

Ke 4.6.2014 aamupala
Klo 8.30 Lähtö Bella venetehtaalle, josta matka jatkuu 
 Kuopion Korttelimuseolle
Klo 12 lounas Puijon tornissa
Klo 14 Tutustuminen Kuopion kaupunginteatterin 
 rakennusprojektiin. NCC Risto Silvennoinen
Klo 15.30 Kallan sillat esittelee Hannu Nurmi.

Siirtyminen Kylpylähotelli Kunnonpaikkaan, jossa illallinen

To 5.5.2014 aamupala
Klo 9.00 Tutustuminen Kuopion uusittuun torialueeseen 
 Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit 
 AMK ry:n puheenjohtajan johdolla.
Klo 11.00  lounas laivaristeilyllä Kallavedellä
Klo 14.30  Rautatieaseman kautta Iso Valkeiselle ja 
 kotimatkalle

Tarkistakaa aikataulut 1.6.2014 jälkeen

RKL ja mahdollisesti Rakennusmestarien Säätiö tukee 
retkeä avustuksella, jolloin omakustannusosuudeksi jää 
100 € ja ¼-osa matkakustannuksista (yleisillä kulkuneu-
voilla) Kuopioon ja takaisin. Hintaan sisältyy bussikuljetus, 
majoitus, ruokailut, pääsymaksut ja muutamat kahvit.

Retkelle otetaan 48 osanottajaa, joiden tulee olla eläkkeel-
lä olevia RKL:n jäsenrekisterissä olevia RKL:n jäsenyhdis-
tysten jäseniä.

Etusija hakijoilla eri jäsenyhdistyksistä, jotka eivät ole ai-
kaisemmille retkille osallistuneet ja muille ilmoittautumis-
järjestyksen mukaan.

Hyväksytyille ilmoitetaan huhtikuun loppuun mennessä.

ILMOITTAUTUMISLOMAKKEITA saa RKL:n toimistos-
ta Merja Salomaalta puh. 09-8770 6512 tai netistä RKL:n 
sivuilta. 

Lomake tulee palauttaa RKL:lle viimeistään 15.3.2014 

Lisätietoja:  Merja Salomaalta sekä Mikko Ojalalta 
0400 961 664, Risto Borgmanilta 040 5890798 ja  
Jaakko Koskiselta 040 520 6553  
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HELSINGIN RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

vierailevat Suomen Luontokeskus HALTIASSA 28.04.2014
Suuren suosion saanut Haltia on Suomen ensimmäinen puuelemen-
teistä täysin rakennettu julkinen rakennus .Arkkitehtuurin lähtökoh-
tana ovat olleet ekologia, toiminnallisuus ja tekninen edistykselli-
syys.

Rakennusmestariveteraanit pääsevät tutustumaan tarkemmin Halti-
aan huhtikuun kuukausikokouksen yhteydessä järjestettävän tutus-
tumiskäynnin aikana.

Lähdemme Haltiaan yhteiskuljetuksella LEHTIMÄEN LIIKENTEEN 
linja-autolla KIASMAN turistiautopysäkiltä 28.04.2014 klo 12.00. 
Paluukuljetus Haltiasta lähtee klo 15.30. Mukaan mahtuu 40 vete-
raania ja seuralaista.

Haltiaan tutustumisen aloitamme osallistumalla noin tunnin kestä-
vään opastettuun esittelyyn ”Haltia-Arkkitehtuurin helmi”. Esittely-
kierroksen jälkeen nautimme kahvit Haltian ravintolassa.

Matkan hinta on veteraanille 10 euroa ja seuralaiselle 25 euroa. Matka 
maksetaan Helsingin Rakennusmestariveteraanien tilille FI72 2044 
2000 0160 55 ilmoittautumispäivänä. Sitovat ilmoittautumiset vete-
raanikerhon sihteerille viimeistään 7.4.2014 joko sähköpostilla niemi-
senleila@gmail.com tai puhelimella 050 - 431 2580 / Leila Nieminen.

Tervetuloa Suomen Luontokeskus Haltiaan!

Ku
va

t: 
Au

ra
 P

ih
a

Teatterimatka Heinolaan 
13.7.2014

ILMAISTA RAHAA
HeRIA r.y. ja Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry järjestävät yhdessä teatterimatkan Heinolan 
kesäteatteriin sunnuntaina 13.7.2014 katsomaan esi-
tystä "Ilmaista rahaa".

Matkaan lähdemme bussilla ja matkalla nautitaan lou-
nasta buffet-pöydästä. Matkan hinta on jäseniltä 35 
euroa ja avecilta 55 euroa. Matka maksetaan ilmoittau-
tumisen jälkeen. Matkan hintaan sisältyy bussimatka 
Heinolaan, lounas ja teatterilippu.

Ilmoittautumiset 27.3.2014 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
toimistolle kirsi.takkinen@hrmy.fi tai puhelin 09-646343. 

Molemmille yhdistyksille on varattu 25 lippua
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Tärkeä MUUTOS maksu-haku-menettelyyn!

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu

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

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

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

Maksu-hakukäytäntö helmikuusta 2014 lähtien:

Liikunta- ja kulttuurisetelit tilataan etukäteen (p. 09-646 343 / yhdistyksen 
toimisto tai info@hrmy.fi) ja maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistol-
ta. -Ei siis käteismaksua. Maksu Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11, viestikenttään jäsenen nimi ja makset-
tujen setelien määrä.

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

Urheilua

 

SUKELLUS: Intro-kurssi maaliskuussa
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n su-
kellusjaos järjestää sukelluksen Intro-kurssin Sukel-
lus-Areenassa 27.3.2014 klo 18.00. Kurssilla käy-
dään ensin läpi sukelluksen teoriaa ja sen jälkeen 
pääset kokeilemaan sukeltamista laitteilla Veikkolas-
sa Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaassa. 
Kurssi kestää noin 4 tuntia ja kurssin suorituksesta 
saa todistuksen.

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

Kurssin hinta on 60 €, josta sukellusjaos maksaa 
puolet.

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



19hrmy

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

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

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.

 
NESTORI -maja

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

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Varausmaksut 2014:
- viikot 1-7: 
 350 €/viikko
- viikot 8-10 
 (koulujen hiihtolomaviikot): 
 450 €/viikko
- viikot 11-16: 
 350 €/viikko
- viikko 17 (Pääsiäinen): 
 450 €/viikko
- viikot 18-48: 
 200 €/viikko
- viikot 49-51 
 (Itsenäisyyspäivä - 
 joulunalusviikko): 
 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 
 450 €/viikko

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.



Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånäs 0400-839 614

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, 8392 3413

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070

AMPUJAT
Esa Säntti  044-349 1491

GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521

KALAKERHO
Reino Holappa 040-532 2272

KALLIONIEMI
Kari Mikonsaari 050-367 3110

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491

LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190

LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614

MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933

NESTORI-MAJA
Olavi Järvi 050-341 7502

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839

RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085

UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 09-386 5084/k, 044-355 5282
Markku Siikanen 050 461 6692 (sukellus)

Tapahtumakalenteri 2014

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

Maaliskuu
 1.3.  Pilkkikilpailut, Vihti Nestori-maja, 
  klo 10.00
 5.3.  Vesijuoksutekniikan kurssi, 
  Mäkelänrinteen Uintikeskus, klo 15.00
 8.3.  Teatterimatka Tampereelle, KUPE, 
  ”Jatkuvaa kasvua”, Tampereen Teatteri
 10.3.  Maaliskuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 13.3.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  maaliskuun ilta, yhdistyksen toimisto, 
  klo 17.30
 15.3.  RKL:n hiihtomestaruuskilpailut, Oulu
 16.3.  RKL:n pilkkikilpialut, Joensuu
 24.3.  Veteraanikerho, kuukausikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00
 27.3.  Sukelluksen Into-kurssi, 
  Sukellus-Areena, Veikkola, klo 18.00

Huhtikuu
 10.4.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  huhtikuun ilta, yhdistyksen toimisto, 
  klo 17.30
 12.4.  Talkoot Kallioniemessä, alk. klo 10.00
 14.4.  Golf-jaoksen vuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto klo 17.00 
 14.4.  Yhdistyksen Kevätvuosikokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 14.4.  Huhtikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo
 24.4  Yhdistyksen maastojuoksumestaruus-
  kilpailut Pirkkolan pururadalla klo 18.00
 26.4.  Talkoot Kallioniemessä, alk. klo 10.00
 26.4.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  musikaali Tohtori Zivago, 
  Kaupunginteatteri, klo 13
 28.4.  Veteraanikerho, kuukausikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00

Toukokuu
 3.5.  Veneilykauden avajaiset ja lipunnosto 
  Kallioniemessä, klo 15.00
 7.-8.5.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  kevätretki Tallinnaan, 
  Operetti Mustalaisruhtinatar
 12.5.  Toukokuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 19.5.  Veteraanikerho, Kevätkauden päätös-
  tilaisuus ja kuukausikokous 
  Kallioniemessä, klo 13.00

Kesäkuu
 3.-5.6.  RKL-seniorit, kesäretki Kuopioon

Heinäkuu
 13.7.  Teatteri-matka Heinolan kesäteatteriin 
  yhdessä HeRIAn kanssa

Yhdyshenkilöt 2014


