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Kannen kuva: 
Keski-Pasilassa on meneillään jättimäi-
nen rakennushanke, johon kuuluu kolme 
korttelia. Ensimmäisessä vaiheessa  
rakennettavan Triplan kokonaislaajuus 
on yhteensä noin 183 000 kerros- 
neliötä. Se valmistuu vaiheittain vuosina 
2019–2022. Kolmannen kokonaisuuden 
eli tornialueen suunnittelukilpailu on  
nyt käynnissä. 

Kuva Helsingin kaupunki



33/2017 hrmy

Maaliskuun 
MESTARI-ILTA 

maanantaina 13.3.2017 klo 18.30
Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, 

Fredirikinkatu 51-53, Helsinki

Illan aihe: DIGITALISAATIO RAKENNUSALALLA
Case: helppokäyttöiset mobiilipalvelut

Esitelmöitsijänä Myynti- ja kehitysjohtaja Timo Hakkarainen Briko Oy:stä.

Yhdistys- ja liittokuulumiset  ●  Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat  ●  Iltapala

Tervetuloa!

Merkitse heti kalenteriisi ja ilmoittaudu:

Toukokuun MESTARI-ILTA 
jo 26.4.2017 klo 18.00 April Jazz Tapiola, Tapiolasali

Lippujen hinnat: Yhdistyksen jäsen 15 €, avec 45 €. Lipun hintaan sisältyy tarjoilut: ennen 
konserttia kuohuviini ja pientä suolaista sekä väliajalla kahvi ja makea kahvileipä.

HUOM! Ilmoittautumiset 9.4.2017 mennessä yhdistyksen toimistolle info@hrmy.fi tai 
09 646 343. Ilmoita myös mahdollinen erityisruokavalio.

Liput maksetaan 9.4.2017 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 
tilille FI40 2044 1800 0647 11. Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä maksa-
neille.

Marzi Nyman esittelee illan tapahtuman alkaen klo 18.15, 
konsertti alkaa klo 19.00

Vuoden 2017 April Jazz festivaali alkaa sinivalkoisella jazzkonsertilla, jossa Tapiola Sinfoniettan ja Ta-
piolan kuoron voimat yhdistyvät. Konsertissa kuullaan kantaesityksenä Marzi Nymanin Jukka Esko-
lalle säveltämä trumpettikonsertto sekä uusia sävellyksiä ja sovituksia Annamari Kähärältä ja Jarmo 
Saarelta, jotka myös esiintyvät lavalla. Orkesterin kapellimestarina on Marzi Nyman ja kuoroa johtaa 
Pasi Hyökki.
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Ennen Ari Laamasen esitelmää hän ja Rami Järvinen 
vastaanottivat heille tammikuussa myönnetyt hopei-

set ansiomerkit.
Myös kesän 2016 ammunnoissa kunnostautuneet 

kävivät estradilla pokkaamassa palkinnot.

Yli 500 tutkittua kohdetta
Rakennusmestari Ari Laamasella on pitkä kokemus eri-
laisissa rakentamisen tehtävissä. Titteleitäkin on käynti-
kortissa useita: RTA rakennusterveysasiantuntija, HTT 
tavarantarkastaja, Paikallisvalvoja, Fise. Ari on tuttu 
kaveri myös Helsingin yhdistyksessä, jonka hallituksen 
jäsen hän oli pitkään.

Viimeiset kolme vuotta hän on toiminut Kodin Terve-
ys -tuotenimen alla. Tuona aikana hän on ollut tutkimas-
sa noin 500 asuntokohdetta.

”Työn luonteesta johtuen ne ovat lähes aina juuri 
niitä home- ja mikrobivauriokohteita. Moni asuntokaup-
pa on päätynyt myös oikeuteen. Siellä ei ole voittajia”, 
Ari totesi.

Asiantuntija tietääkin usein jo rakennusajankohdan 
perusteella mitä on odotettavissa. Ari näytti kuvia eri 
vuosikymmenien kohteiden riskeistä: esimerkiksi 1950- 
ja 1960-luvulla tojax-levy, korkki, sahanpuru ja kutteri-
lastu. 1960- ja 1970-luvun omakoti- ja rivitaloissa se 
kriittisin rakenne on puolestaan piilosokkeli.

Kuntoarvio ei saa Arilta hyviä pisteitä: ”Pikemminkin 
on kyse kuntoarvauksesta. Rakennetta rikkomattomat 
menetelmät, kuten pintakosteusmittaus ei oikeasti ker-
ro rakenteen kunnosta. Vain kuntotutkimuksella, jossa 
käytetään myös rakennetta rikkovia tutkimusmenetel-
miä, saadaan todellista tietoa vaurioitumisesta”, hän 
korosti.

Todellisten vauriotapausten ja niissä käytettyjen kor-

Helmikuun Mestari-illassa

Tietopaketti home- ja  
mikrobivaurioista
”Home- ja mikrobivaurioista voisi puhua 

viikon. Nyt aikaa on tunti, joten menen varsin 

yleisluonteisesti pääasioita läpi”, totesi 

helmikuun Mestari-illan esitelmöitsijä Ari 

Laamanen. Kuulijat saivat tuhdin tietopaketin 

sekä vinkkejä mistä löytyy lisää tietoa.

Rami Järvinen (vas.) ja illan esitelmöitsijä Ari Laamanen vastaanot-
tivat yhdistyksen hopeiset ansiomerkit.

Kesän 2016 ampujat palkittuina.
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1970- ja 1980-luku 
• Rakennetyypit

• Piilosokkelit
• Maanvastaiset seinät
• Alapohjat 

13.2.2017

 

jausmenetelmien lisäksi Ari kertoi myös toteutuneista 
korjauskustannuksista. Usein ne ovat suuria.

Sisäilma -teema jatkuu
Ennen iltapalaa Harri Holopainen kertoi kuulumiset juu-
ri pidetystä hallituksen kokouksesta.

13.2.2017

12.2.2017

 

Kaikki sisäpinnat 
puretaan
Korjauksessa poistetaan kaikki vaurioitunut 
materiaali rakenteista.

8.2.2017 13

 

Hän vinkkasi 8. maaliskuuta pidettävästä Sisäilma 
-iltapäivästä. Sen järjestävät HRMY ja Helsingin RIA 
yhdessä. Ilmoitus löytyy tästä jäsenlehdestä sivulta 7. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.3.

Sirkka Saarinen

13.2.2017

 

Muutama poiminta Ari Laamasen 
esityksestä, jossa hän kävi läpi ylei-
simpiä vauriomekanismeja ja niiden 
tutkimustapoja, korjausmahdolli-
suuksia ja niiden vaikutuksia asunto-
kaupassa. Lisäksi hän esitteli asumis-
terveysasetuksen keskeisimpiä osia ja 
vinkkasi lähteitä, joista saa hyvää li-
sätietoa.
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Helsingin kaupunki ja alueen suurin maanomistaja Suomen valtio ovat käynnistäneet 

Helsinki High-Rise -kilpailun, jolla haetaan korkeatasoista suunnitelmaa Pasilan tornialueen 

toteuttamiseksi.

Pasilan uudistuksessa  
alkaa uusi vaihe
tornialueen kilpailu on nyt käynnissä

Suunnittelualue sijaitsee Pasilansillan eteläpuolella Pa-
silankadun ja Ratapihantien välissä. Kilpailun tarkoi-

tuksena on löytää 150 000–200 000 kerrosneliömetrin 
suuruinen asuin-, toimisto- ja liiketiloja sisältävä laadu-
kas suunnitelma tornialueen asemakaavoituksen pohjak-
si ja alueen toteuttamiseksi. Kilpailun tarkoituksena on 
myös löytää ostaja ja toteuttaja vähintään 40 000–65 000 
kerrosneliön suuruiselle aloitusalueelle.

Tornialueesta on tavoitteena saada miellyttävää kau-
punkiympäristöä myös jalankulkijoille. Kilpailun suunnit-
teluohjelmassa todetaan, että alueelle pitää korkeiden 
talojen lisäksi suunnitella matalampia rakennuksia tai 
tornitalon osia. Tarkoituksena on synnyttää miellyttäviä 
paikkoja tornien lomaan. Mataliin rakennuksiin tulee si-
joittaa liike-, kahvila- tai muita asiakkaille avoimia tiloja.
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Keski-Pasila rakentuu kolmesta kokonaisuudesta: 
Pasilan keskustakorttelista, tornialueesta sekä ratapi-
hakortteleista. Rakentaminen on käynnistynyt alueen 
liikenteellisestä solmukohdasta, Pasilan aseman ja Pa-
silansillan yhteyteen rakennettavasta Pasilan keskusta-
korttelista. Sinne on nousemassa Tripla. Sen pohjois-
puolelle nousevan yli 3000 asukkaan ratapihakorttelien 
alueen asemakaavoitus on loppusuoralla. Ja kolman-
nen kokonaisuuden eli tornialueen suunnittelukilpailu 
on nyt siis käynnissä.

Pasilan alueella tapahtuu paljon
Keski-Pasilan uudistuminen on osa laajamittaista koko 
Pasilan alueen kehitystä. Helsingin keskusta laajenee 
kohti pohjoista. Pasilan uudistuminen jatkuu edelleen 
myös Konepajan alueella, Ilmalassa  sekä lähivuosina 
Postipuistossa Pohjois-Pasilassa. Tulevaisuudessa eräs 
Helsingin tärkeistä kehittämisvyöhykkeistä on myös 
Pasilan, Vallilan ja Kalasataman akseli.

”Pasilan aluetta on suunniteltu vuosikymmeniä. Jo 
Eliel Saarinen esitti aikanaan päärautatieaseman siirtä-
mistä Pasilaan. Alvar Aallon 60-luvun suunnitelmassa 
Pasila oli ennen kaikkea työpaikka-alue. Itä-Pasila ra-
kennettiin pääosin 70-luvulla ja Länsi-Pasila 80-luvulla. 
Nyt ollaan vihdoinkin pääsemässä vaiheeseen, jossa 
Pasilasta saadaan yhtenäinen kaupunginosa. Tornialu-
eella on iso merkitys, sillä se luo alueelle identiteettiä”, 
pohtii projektipäällikkö Dan Mollgren Helsingin kaupun-
kisuunnitteluvirastosta. – SS

HRMY jäRjESTää YHDESSä HERIA RY:N KANSSA 
SISÄILMAN teemaillan
keskiviikkona 8.3.2017 klo 17-20,  
kurssipaikka on HRMY:n kerhotila, Fredrikinkatu 51-53 A, 3.kerros. 

Sisäilma-asiantuntijoina mukana RI/RA Mervi Abell, RKM Eila Hämäläinen ja  
RKM Esko Lindblad.

Aiheina viranomaisvaatimukset, sisäilmatutkimukset ja kunnossapidon vaikutus sisäilmaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 6.3.2017 Anna-Riitta Kalliselle ensisijaisesti sähköpostilla anna-riitta.
kallinen@gravicon.fi tai p. 040-770 9799. Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä 
Anna-Riitalle. 

Teemailta on maksuton. Tilaan mahtuu 30 henkeä eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita 
mukaan. Paikkoja on varattu puolet HRMY:lle ja puolet HeRIA:n jäsenille.

Kaksivaiheinen kilpailu ratkeaa ensi vuonna

Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa 
kilpailijat laativat suunnitelmaehdotuksensa koko suun-
nittelualueelle. Kilpailun arviointiryhmä valitsee ensim-
mäisen vaiheen ehdotusten laatuarvioinnin perusteella 
jatkoon 2 - 4 laadullisesti parhaimman ehdotuksen laa-
tinutta kilpailijaa. Toisessa vaiheessa kilpailijat laativat 
tarkennetun suunnitteluratkaisunsa kilpailuohjelman 
mukaiselle aloitus- ja länsialueelle. Toisen vaiheen kil-
pailutöiden arvioinnin painopiste on aloitusalueen suun-
nitelmissa. Toisessa vaiheessa kilpailun ohjausryhmä 
neuvottelee kunkin kilpailijan kanssa aloitusalueen to-
teutussopimuksen.

Kilpailun ensimmäisen vaiheen suunnitelmaehdo-
tukset jätetään arvioitaviksi toukokuussa 2017. Kilpai-
lun toinen vaihe käynnistyy syksyllä 2017. Kilpailun 
voittaja julkistetaan arviolta vuoden 2018 jälkipuoliskol-
la. Tavoitteena on aloittaa kilpailualueen rakentaminen 
vuonna 2021.

Pasila on metropolialueen merkittävin  
liikenteen solmukohta
Pasila on yksi Helsingin merkittävimmistä uudistuvista 
kaupunginosista. Pasila on Helsingin merkittävin jouk-
koliikenteen solmukohta ja vuoteen 2040 mennessä 
Pasila on noin 30 000 asukkaan kaupunginosa, joka 
tarjoaa työpaikan yli 50 000 ihmiselle. Pasilassa on 
myös Suomen vilkkain rautatieasema. Helsingin metro-
polialueen jokainen juna pysähtyy Pasilassa.
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palkittuja

Vuoden Betonirakenne on

Asunto Oy Helsingin Viuhka
nuksessa on esivalmistettu runkora-
kenne. Välipohjat on tehty esijännite-
tyistä, tavanomaista leveämmistä 
massiivivälipohjalaatoista. Tällä tuo-
tekehityksellä on nopeutettu työ-
maalla tapahtuvaa elementtiasen-
nusta. Valmiissa, ääneneristystä pai-
nottavassa ja mittatarkassa raken-
teessa on saatu vähemmän sisäti-
loissa näkyviä elementtisaumoja. 

Välipohjien tekniikkalaattoihin on 
asennettu valmiiksi putki- ja viemä-
röintitekniikka. Rakennuksen talo-
tekniikan pystynousut on sijoitettu 
tekniikkaseiniin, jotka ovat samalla 
osa rakennuksen kantavaa ja jäykis-
tävää runkorakennetta. Taloteknii-
kan integroinnilla runkorakentee-

seen on saatu vähennettyä työmaan 
tahdistavia työvaiheita. 

Betonielementtitalon sandwich-
ulkoseinien pinnoissa on käytetty 
sileää valkobetonia, graafista beto-
nia ja maalattua pintaa. Katujulkisi-
vujen noppaparvekkeet elävöittävät 
katumaisemaa ja erilaiset pin-
tastruktuurit heijastavat valoa ja var-
joja kiinnostavalla tavalla. 

Kohteen suunnittelusta ja toteu-
tuksesta palkitttiin VVO-Yhtymä Oyj, 
Rakennuttamisyksikkö, Arkkitehti-
toimisto Konkret Oy, Sweco Raken-
netekniikka Oy, Fira Oy, Parma Oy ja 
Betonimestarit Oy.

Asunto Oy Helsingin Viuhka sai 
vuoden 2016 betonirakenne 

-palkinnon. Tornimainen asuinker-
rostalo on näyttävä maamerkki Vuo-
saareen saavuttaessa Rastilan met-
roaseman kupeessa. Osaavalla be-
tonin käytöllä ja kaikkien osapuolten 
toimivalla yhteistyöllä on aikaansaa-
tu rakennusteknisesti onnistunut ja 
ilmeikäs arkkitehtoninen kokonai-
suus. Suunnitteluyhteistyön tulok-
sena on syntynyt myös uusia beto-
nirakenteisia tuote- ja toteutusinno-
vaatioita. 

Asunto Oy Helsingin Viuhkan 
suunnittelu on tehty tietomallintamal-
la sekä pitkälle esivalmistettuja ra-
kennusosia hyödyntämällä. Raken-
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Rakennushankkeessa on kehitetty 
uusi parvekeratkaisu: ”noppapar-
veke”, joka valetaan valkobetonis-
ta yhtenä kappaleena. Parvekkeen 
vesieristykset, vedenpoistoputket ja 
pellitykset asennetaan elementti-
tehtaalla valmiiksi. Rakenteellisesti 
parveke toimii ulokeparvekkeen 
tavoin. Parvekemalli on otettu 
käyttöön nyt muissakin kohteissa.
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palkittuja

Hiljentymisen piha Helsingin Ara-
bianrannassa sai Vuoden 2016 

Ympäristörakenne -tunnustuksen. 
Piha on toimiva kokonaisuus, jossa 
yhdistyvät taideteokset, pihan toi-
minnot ja rakenteelliset ratkaisut. 
Kasvivalikoima on monipuolinen ja 
tuo hyvin esille Arabianrannan me-
rellistä ilmettä. Tuomaristo arvioi, 
että Hiljentymisen piha on hienoim-
pia kerrostalopihoja Suomessa.

Hiljentymisen piha on maisema-
arkkitehdin, ympäristötaiteilijan, 
graafikon ja runoilijan yhteistyössä 
suunnittelema korttelipiha Helsingin 
Arabianrannassa, Vanhankaupun-

ginlahden äärellä. 0,4 hehtaarin ko-
koista pihaa kehystävät kolmen 
maineikkaan arkkitehtitoimiston 
suunnittelemat asuinrakennukset. 
Piha on osa Arabianrannan yhteis-
pihojen sarjaa.

Suunnittelun tavoitteena on ollut 
kokonaisvaltainen veistoksellinen 
ulkotila, jossa teolliset materiaalit, 
kasvillisuus, valaistus, runous sekä 
graafinen suunnittelu nivoutuvat yh-
deksi kokonaisuudeksi. Pihan de-
taljeihin on kiinnitetty erityishuomio-
ta kantakaupungin korttelien ja Ara-
bianrannan käsityöläisyyden perin-
nettä kunnioittaen.

Rakennustuoteteollisuus RTT:n 
ja Puutarhaliiton järjestämässä kil-
pailussa saivat kunniakirjat raken-
nuttaja Arabian Palvelu Oy, suunnit-
telija Arkkitehtitoimisto Maanlumon 
Teresa Rönkä, viherrakentaja Suo-
men Projektiohjelma Oy, taideaihei-
den ideoija ja graafinen suunnittelija 
Kaisa ja Timo Berry ja muurien ja 
astinkivien teräsosien pintakäsitteli-
jä ja asentaja  FeSign Oy.

Kapean pihatilan, suurten korkeusero-
jen ja runsaasti tilaa vaativan, pitkit-
täisen pelastustien haasteet on ratkais-
tu ansiokkaasti ottamalla pelastusreitti 
keskeiseksi osaksi sommitelmaa.
Kuva Mika Huisman/Decopic

Heka Ryynimyllynkatu 2:n työmaalle tunnustus

Kuva Skanska Oy

Helsingin kaupungin asuntotuo-
tantotoimisto ATT on valinnut 

Skanskan Helsingin Myllypuroon ra-
kentaman Helsingin kaupungin 
asunnot Oy Ryynimyllynkatu 2:n 
vuoden 2016 työmaakseen.

Vuoden työmaa -arvioinnissaan 
ATT huomioi työmaiden turvallisuus-
tasoa, henkilöstön perehdyttämistä, 
harmaan talouden torjuntaa, sopi-
muksen mukaisen laadunvarmistuk-
sen noudattamista, sen todentamis-
ta ja dokumentointia, työmaa-aika-

”Aluerakentaminen on haastavaa työ-
maan näkökulmasta, sillä siinä on so-
vitettava tarkasti yhteen aluesuunnitte-
lu ja logistiikka koko perustus- ja run-
kovaiheen ajan. Rakennusjärjestykses-
sä sekä kohteiden rytmityksessä onnis-
tuttiin hyvin. Puurakentaminen vaatii 
tekijöiltään erityistä osaamista ja tark-
kuutta. Kiitos tästä palkinnosta kuuluu-
kin siis koko työmaatiimille”, sanoo 
kohteen vastaavana työnjohtajana toi-
minut Tero Voutilainen Skanskasta.

taulun hallintaa sekä kohteen valmi-
utta ja viimeistelytasoa vastaanotto-
hetkellä. Vuoden 2016 aikana audi-
toitiin yhdeksän valmistunutta uu-
disrakennuskohdetta ja kolme pe-
ruskorjauskohdetta, joiden joukosta 
Heka Ryynimyllynkatu 2 valikoitui 
voittajaksi.

”Heka Ryynimyllynkatu 2:n työ-
maalla kaikki palkinnonjakoperustei-
na mainitut tehtävät oli hyvin hoidet-
tu ja kohde oli vastaanotettaessa 
valmis ja hyvin viimeistelty. Myös 

Ympäristörakenne -palkinto 

Hiljentymisen pihalle

kohteen asuntosuunnittelu oli onnis-
tunut”, kertoo rakennuttamisjohtaja 
Risto Mykkänen ATT:sta.

”Työmaalla näkyi koko rakentami-
sen ajan niin toimintajärjestelmämme 
tarkka noudattaminen kuin yrityk-
semme vahva arvopohjakin. Suunni-
telmallinen toiminta laadunvarmis-
tuksen, aikataulujen pitävyyden ja 
työturvallisuuden suhteen ovat meil-
le erittäin tärkeitä”, kertoo työpäällik-
kö Mikko Vaittinen Skanskasta.

Kahdeksasta 1–2-kerroksisesta 
rivitalosta koostuvan Heka Ryynimyl-
lynkatu 2:n rakennustyöt alkoivat 
tammikuussa 2015 ja talo valmistui 
toukokuussa 2016. Taloyhtiössä on 
yhteensä 33 vuokra-asuntoa, joista 
suurin osa on kolmioita.

Heka Ryynimyllynkatu 2 on osa 
Myllypuron puinen kaupunkikylä 
-kokonaisuutta. Alueelle kohoaa tii-
vis, kylämäinen kaupunginosa puu-
taloista, jotka huokuvat entisaikojen 
tunnelmaa, mutta ovat samalla mo-
dernin ja korkeatasoisen puuraken-
tamisen taidonnäytteitä.
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Keskustakirjaston massiivisia 
teräskaaria asennetaan
Keskustakirjasto koostuu 

ainutlaatuisen teräsrunkoisen 

sillan ja rakennuksen 

yhdistelmästä.

Kirjaston pituussuuntaan 
asennetaan kaksi noin 100 
metriä pitkää teräskaarta.

Puolentoista vuoden rakentamisen 
jälkeen Keskustakirjasto Oodi on 

alkanut kohota ylös maantasolta. 
Helmikuun alussa YIT ryhtyi kokoa-
maan työmaalla kahta, kirjaston pi-
tuussuuntaan tulevaa noin 100 met-
riä pitkää teräskaarta. Kaarien asen-
nustyöt pyritään saamaan valmiiksi 
maaliskuun loppuun mennessä.

Teräskaarien osat tuodaan työ-
maalle helmi-maaliskuun aikana. 
Kerran viikossa kulkevat kuljetukset 
ovat niin mittavia – yhden kaaren 
yksi osa painaa runsaat 85 000 kiloa 
– että ne ajoitetaan hiljaiseen yöai-
kaan. Kuljetukset saapuvat kaarien 
valmistajan Normek Oy:n tehtaalta 
Oulusta. Normek on toteuttanut 

myös Helsingin Kalasataman ja 
Mustikkamaan välille avatun kevyen 
liikenteen sillan. Mustikkamaan sil-
lan rakentaneet, kokeneet asentajat 
osallistuvat myös Oodin kaarien 
pystytykseen.

”Yhden kaarisauman hitsaami-
nen kestää vähintään viikon, kun 
töissä on kaksi, 12 tunnin työpäivää 
tekevää hitsaajaa. Kaaria hitsataan 
sekä ulko- että sisäpuolelta. Läm-
pötila kaaren sisäpuolella nousee 
jopa 120 asteeseen,” kertoo Nor-
mek Oy:n vastaava teräsrakenne-
työnjohtaja Markku Roininen asen-
nustyöstä.

Keskustakirjaston työmaalle on 
kaarien asennusta varten tuotu Ha-
vator Oy:n 350-tonninen, tela-alus-
teinen ristikkopuominosturi, joka on 
melko harvinainen näky talonraken-
nustyömailla.

Keskustakirjasto koostuu harvi-
naislaatuisen teräsrunkoisen sillan 
ja rakennuksen yhdistelmästä. Nyt 
pystytettäviin teräskaariin tuetaan 

myöhemmin ylempien kerrosten 
runkoa kannattelevat teräsristikot. 

”Rungon kaariratkaisun vuoksi 
rakenteissa on otettava huomioon 
tietty liikkumavara. Kun kaaria kuor-
mitetaan rakenteilla, ne painuvat 
alaspäin. Tästä syystä emme tee 
sitovia rakenteita ennen kuin kaar-
ten päälle on saatu koko niille tule-
va rakenteellinen kuormitus”, vas-
taava työnjohtaja Tero Seppänen 
kertoo itse rakennustyöstä.

Myös valmiiseen rakennukseen 
jää muutamien kymmenien millien 
liikkumavara. Jousto on käytännös-
sä niin vähäinen, ettei sisällä olija 
sitä huomaa.

Helsingin kaupungin keskusta-
kirjasto on Suomen itsenäisyyden 
satavuotisjuhlavuoden merkkihan-
ke ja sen laajuus on noin 17  000 
bruttoneliömetriä. Pääarkkitehtina 
toimii Arkkitehtitoimisto ALA Oy.

Kirjasto avaa ovensa joulukuussa 
2018 ja sen rakentamiskustannukset 
ovat noin 98 miljoonaa euroa.
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BAU-messumatka 19.01-22.01.2017
Kiitämme Rakennusmestareiden Säätiötä hyvin järjestetystä 

stipendimatkasta. Reissu oli erittäin onnistunut. Ohjattua 

toimintaa sekä vapaa-aikaa oli molempia sopivasti. Matka 

mahdollisti verkostoitumisen muiden kaupunkien 

opiskelijoihin ja koko porukka hitsautui hyvin yhteen.

Stipendimatka kohdistui BAU-ra-
kennusmessuille Müncheniin. Mu-

kaan lähti 21 toisen vuoden raken-
nusmestariopiskelijaa yhdeksästä eri 
koulusta. Matkaan lähdettiin aikaisin 
torstaiaamuna Helsinki-Vantaan len-
tokentältä kohti Baijeria. Paikan 
päällä oli opas odottamassa. Hänen 
johdollaan alkoi kaupunkikierros, 
jossa tutustuttiin alueen kulttuuriin ja 
nähtävyyksiin. Muuta yhteistä ohjel-
maa torstaina ei ollut kuin illallinen 
jolla söimme ja joimme hyvin perin-
teiseen baijerilaiseen tyyliin. 

Perjantai oli varattu lähes koko-
naan messuilla käymiseen. Jokai-
selle pienryhmälle annettiin tehtä-
väksi etsiä itselle kiinnostavin inno-
vaatio. Aikaa messuilla olisi saanut 
kulumaan, vaikka koko viikonlopun, 
sillä valtavat 16 messuhallia pitivät 
huolen siitä, että nähtävää riitti. 

Suomalaiseen tyyliin kiinnostavim-
mat aiheet löytyivät puuosaamises-
ta, josta löysimme kiinnostavimmat 
innovaatiot. Järjestelyt kulkivat su-
lavasti messujen kokoon ja kävijä-
määrään nähden. Vaikka kaikilla 
osastoilla ei ollut kuin saksankielisiä 
esitteitä, sujui kommunikaatio hyvin 
englanniksi. Illalla kokoonnuimme 
yhteiselle illalliselle puimaan päivän 
antia Augustiner Kelleriin.

Lauantai oli kokonaan vapaa oh-
jatuista aktiviteeteistä, ja kaikki läh-
tivät itseään kiinnostavimpiin paik-
koihin. Osa lähti maailman suurim-
paan tekniikan ja luonnontieteiden 
museoon Deutches Museumiin, 
toiset tutustumaan paikalliseen jal-
kapallokulttuuriin FC Bayern Mün-
chenin kotistadionille Allianz Aree-
nalle, ja osa lähti käymään Dachaun 
keskitysleirillä noin 30 minuutin 

päässä Münchenistä. Sunnuntaina 
ennen lentokentälle lähtöä kävimme 
vielä BMW-worldissä, jonka yhtey-
dessä ovat myös BMW-museo se-
kä Olympiakylä. 

Matka sujui kaikin puolin hyvin ja 
suosittelemmekin kaikkia jäseniä 
hakemaan tuleville stipendimatkoil-
le ja aktiviteeteille. Kiitoksemme 
myös matkanjohtaja Ari Autiolle.

Terveisin, 
Metropolian Agricolankadun 

opiskelijat
Teksti Matias Rahkola ja  

Jaakko Tuomikoski

Stipendimatkalla 
oli mukana 21 toi-
sen vuoden raken-
nusmestariopiske-
lijaa yhdeksästä eri 
oppilaitoksesta.
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ti 21.3.2017 klo 12.00 – 16.00 Helsinki, 
Metropolia AMK, Agricolankatu 1-3, 
auditorio G201

Järjestäjät RIA ja RKL

Koulutuksen tavoitteena on antaa hy-
vä yleistietous asbestista ja asbesti-
purusta työmaalla toimivalle pääura-
koitsijan työnjohdolle.

Asbestilainsäädäntö muuttui vuo-
den 2016 alusta. Koulutuksessa tode-
taan miten uusi laki ja asetus ovat toimi-
neet kokonaisuudessa, onko tarvetta 
muuttaa tai täydentää asetusta. Koulu-
tus antaa toimintamalleja asbestin huo-
mioimiseen eri saneeraustilanteissa ja 
malleja onnistumiseen peruskorjaus-
hankkeissa.

Luennoitsijana toimii Kai Salmi, 
AHA-asiantuntija Suomen Saneeraus-
tekniikka Oy:stä.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitet-
tu asbesti- ja haitta-aine-alalla oleville 
sekä rakennuttajille, työnjohdolle, val-
vojille, suunnittelijoille, isännöitsijöille.

Ohjelma:  
1. Asbestin vaarat 
2. Asbestin tyypilliset käyttökohteet rakentamisessa 
3. Asbestikartoituksen merkitys ja tilaaminen sekä asiantuntijoiden pätevyydet
4. Asbestipurkutyömenetelmät ja niiden rajoitukset 
5. Asbestijätteet 
6. Puhtausmittaukset ja muu dokumentointi 

Osallistumismaksu: 
RKL:n tai RIA:n vuosimaksun maksaneille 50 €. 
Muille 120 €. 
Opiskelijoille ilmainen.

Ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.in/asbesti_helsinki

Viimeinen ilmoittautumispäivä: Yksi viikko ennen tilaisuutta

Ilmoittautumisen lisätieto: 
Hinta pitää sisällään koulutusmateriaalin ja iltapäiväkahvin.

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

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

ti 7.3.2017 klo 09.00 – 16.00 Helsinki, 
Metropolia AMK, Agricolankatu 1-3, 
auditorio G201

Linjasaneeraus on laaja ja vaativa pe-
rusparannushanke kiinteistölle. Asian-
tuntevien ja luotettavien osaajien valinta 
on tärkeää, jotta hanke saadaan tehtyä 
suunnitelmallisesti ja hallitusti. 

Jotta osaisimme toimia oikein asiak-
kaamme eduksi ja asiakas saisi par-
haan mahdollisen tiedon ja taidon käyt-
töönsä hankkeen alusta loppuun 
saatta miseksi, RIA-RKL tarjoaa alansa 
osaavimpien asiantuntijoista  muodos-
tettua linjasaneerauksen koulutusmo-
duulia jäsenistöämme ammattitaidon ja 
tiedon ylläpitämiseen.  Tämän vuoden 

AsbestILAInsäädännön MuutOsten  
VAIKutus RAKennustYöMAALLe

RIA-RKL:n LInJAsAneeRAuKsen  
KOuLutusMOduuLI Yse-sOPIMuKset

aikana tuotetaan kaksi koulutusmoduu-
lia ja seuraavat kolme moduulia tulevat 
vuoden 2018 aikana. Koulutuksen mo-
duulit ovat seuraavat: Yse sopimuk-
set, Kosteiden tilojen rakentaminen 
ja kosteusvaurioiden kunnostus, Ai-
kataulu ja hankkeentalous, työnjoh-
to, turvallisuus ja laadunvarmistus, ja 
Asiakaskeskeisyys.

ensimmäinen koulutusmoduuli  
on Yse -sopimukset.
Koulutuksessa käsitellään rakennus-
urakkasopimuksia sekä tilaajan ja ura-
koitsijan vastuuta yleisten sopimuseh-
tojen eli YSE:n valossa. Miten YSE 1998 
toimii tämän päivän rakentamisessa ja 
millaisia ratkaisuja tilaajan ja urakoitsi-
jan vastuusta on tehty viime aikoina oi-

keusistuimissa?
YSE sopimukset koulutus on tarkoitettu 
rakennusalan yritysten työpäälliköille, 
vastaaville mestareille, työnjohdolle, 
valvojille ja isännöitsijöille sekä muille, 
jotka tarvitsevat työssään tietoa raken-
nussopimuksista. 

Kokenut rakennusjuridiikan  
kouluttaja
Kouluttajana toimii kokenut rakennusju-
risti, asianajaja rakennusinsinööri Kalle 
Lyytinen, Sarvi & Koponen & Lukkari 
Oy:stä. Hän on luennoinut RKL:n koulu-
tustilaisuuksissa, YSE 1998 –ehdoista 
ja vastaavan työnjohtajan ja pääsuun-
nittelijan vastuista. Hänellä oli yli 25 
vuoden kokemus rakentamisesta ja 15 
vuoden kokemus rakentamisen juridii-
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RIA järjestää yhdessä RKL:n ja Puuinfon kanssa Puukerrostyömaan työmaakäytännöt 
-koulutuksen. Koulutus antaa kuvan erilaisista puukerrostalojärjestelmistä ja niiden 
toteutusten työmaakäytännöistä. Luennoilla keskitytään erityisesti niihin seikkoihin, 
joilla puukerrostalojen rakentaminen poikkeaa totutusta. Näitä ovat mm. elementtien 
paino ja nostotekniikat, kiinnitykset, tiivistykset ja olosuhdehallinta. Lisäksi koulutuksessa 
käydään läpi puukerrostalorakentamisen teknisiä kysymyksiä, joiden toimivuudessa 
työmaatekniikoilla on keskeinen rooli.

Paikkakunnat:
Tampere, ti 7.3. klo 9-16, Tampereen AMK, Kuntokatu 3, auditorio
Helsinki, ke 15.3. klo 9-16, Metropolia AMK, Agricolankatu 1-3, auditorio G201
Oulu, ke 22.3. klo 9-16, Oulun AMK, Kotkantie 1, auditorio 1
Kuopio, ke 29.3. klo 10-17, Savonia AMK, Opistotie 2, auditorio

PuuKeRROstALOtYöMAAn  
tYöMAAKäYtännöt

Ohjelma:

Klo 8:30 ilmoittautuminen ja kahvi

Puukerrostalorakentamisen tekniikat
•	 Suurelementit
•	 Tilaelementtitekniikka
•	 Pilari-palkki 
•	 Massiivipuiset monikerroslevyt
•	 Hirsi

Asennustyön suunnittelu
•	 Asennusjärjestys
•	 Asennussuunnitelmat

Puuelementtien nostaminen 
•	 Elementtien paino
•	 Nostopisteet
•	 Nostotekniikat 
•	 Työmaateltta
•	 Tilaelementtien nostaminen
•	 Olosuhteiden vaikutus
•	 Työturvallisuustekijät
Klo 11:00 -11:45 lounas

Puuelementtien kiinnitys
•	 Asennusjärjestys
•	 Elementtien kiinnitys ja kiinnikkeet
•	 Väliaikaiset tuennat
•	 Voimaliitokset
•	 Tärinävaimentimet ym. kiinnitysten  
 yhteydessä huolehdittavat asiat

Työturvallisuus
•	 Työvälineet
•	 Nostokalusto
•	 Kaiteet
•	 Olosuhteiden vaikutus

Puurakentamisen erityiskysymykset
•	 Paloturvallisuus
•	 Äänitekniikka
•	 Tiivistys
•	 Lävistykset 

Olosuhdehallinta
•	 Sääsuojaus
•	 Tuulen vaikutus
•	 Varastointi työmaalla
•	 Puun ilmastoint

Standardit ja määräykset

Tilaisuus päättyy klo 16:00
 
Tilaisuus on kaikille osanottajille ilmainen 
sisältäen kahvit ja lounaan.
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/
Puukerrostalotyomaan_kaytannot_7672
Viimeinen ilmoittautumispäivä: Yksi viikko 
ennen tilaisuutta. Paikkoja on rajoitetusti 
joten kannattaa ilmoittautua ajoissa.

kasta. Hän hoitaa itse myös riita-asioita, 
joten hänellä on käytännön kokemusta 
tilanteista, jolloin sopimusjuridiikkaa ei 
ole hallittu ja on lopulta päädytty käräjil-
le.

Osallistumismaksu: 
RKL:n tai RIA:n vuosimaksun maksa-
neille 95 €, muille 300 €. Opiskelijoille 
ilmainen.

Minimiosallistujamäärä: 
20 henkilöä 

Ilmoittaudu tästä:
https://www.lyyti.in/yse_helsinki
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 
Yksi viikko ennen tilaisuutta.

Ilmoittautumisen lisätieto: Hinta pitää 
sisällään koulutusmateriaalin ja lounaan 
sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.

Peruutusehdot: Mikäli osallistuminen 
peruutetaan viimeisen ilmoituspäivän 
jälkeen, veloitamme toimisto- ja varaus-
kuluina 50% hinnasta. Mikäli osanottaja 
jää tulematta tilaisuuteen siitä ilmoitta-
matta, veloitamme koko osallistumis-
maksun.

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

Ohjelma: 
Sopimukset
– Rakentamisen juridiset 
 yleisperiaatteet, 
–  YSE 1998-ehdot sopimuksissa, 
–  Sopimuksen solmiminen

1. Rakennuttajan velvollisuudet ja 
 vastuut
–  Myötävaikutusvelvollisuus
–  Velvollisuuksien laiminlyönnin 
 seuraamukset

2. Urakoitsijan velvollisuudet ja vastuut
–  Suoritusvelvollisuus
–  Vastuu suoritusvirheistä, 
 seuraamukset
–  Suoritusaika, viivästyminen

3. Toiminta työmaalla
–  Töiden/urakoiden yhteensovittaminen
–  Menettelytavat, reklamointi, 
 puhevallan säilyttäminen
–  Dokumentointi
–  Lisä- ja muutostyöt
– Urakka-aika, viivästyminen, 
 urakka-ajan pidennys
–  Riskien hallinta
–  Toteuta-seuraa-mittaa-kehitä
–  Erimielisyyksien ratkaiseminen
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Helsingin Rakennusmestariklubi ry
Klubin 121:s vuosikokous pidettiin 31.12017.
Hallitus sai seuraavan kokoonpanon:
Esa Annala  puheenjohtaja
Hannu Marttila varapuheenjohtaja
Seppo Nuolikoski klubimestari
Heikki Lehmusmies sihteeri 

Kunniajäseneksi kutsuttiin, vuodesta 1992 hallituksen jäsenenä ollut,  
Hannu Marttila.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Voitto Korkeamäki ja varalle Niilo Tapa-
ninen. Taloudenhoitajaksi kutsuttiin järjestösihteeri Sanna Eronen.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin Rakennusmestariklubille uudet sään-
nöt. Uusien sääntöjen suurin muutos on hallituksen jäsenten määrän 
väheneminen 4 henkilöksi. Aikaisemmin hallituksen koko oli 8 varsi-
naista ja 2  varajäsentä.

Klubin jäseniksi voivat päästä kaikki Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry yhdistyksen jäsenet, jotka yhdistyksen hallitus on 
hyväksynyt yhdistyksen jäseniksi, ilman jäsenmaksua.

Jäseniksi voidaan myöskin hyväksyä:
a) Helsingissä toimivien Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL  
 keskusliiton alaisten jäsenyhdistyksen jäsenet ja Svenska Byggmäs  
 tareförbundet i Finland -nimisen yhdistyksen jäsenet, jotka maksa-  
 vat vuosikokouksen päätöksen mukaiset liittymis- ja vuosimaksut.
b) Rakennusalaa lähellä olevat henkilöt, jotka klubin hallitus hyväksyy  
 jäseniksi ja jotka maksavat vuosikokouksen päätöksen mukaiset  
 liittymis- ja vuosimaksut. Klubin hallitus päättää jäsenhakemuksen  
 hyväksymisestä.

Vuosikokouksessa määrättiin alkavan kauden vuosimaksujen suuruu-
deksi, edelliset, jo vuodesta 2006 olleet
–  varsinaisten = Helsingin yhdistyksen jäsenten  
 vapaaehtoismaksun suositus 10 €
–  varsinaiset kannattajajäsenet  20 €
–  Helsingin kunnalliset rakennusmestarit 10 €
–  Oppilaskerhon jäsenet  0 €
–  Espoon, Vantaan, Espoon kunnalliset rakennusmestarit 10 €

Vuoden 2016 tulot ja menot olivat 57,68 € ylijäämäiset.

Vuoden 2015 alkupuolella valmistui talon kolmanteen kerrokseen ala-
osastojen yhteinen tila, johon myös biljardipöytä on sijoitettu. 

Tilan varaus- ja käyttöohjeet on julkaistu jäsenlehdessä sekä saatavis-
sa Helsingin yhdistyksen toimistosta.

Viikkobiljardin pelipäivä on tiistai noin klo 16.00 - 16.30 alkaen.

Perinteinen ”mustakasi” biljardi pelataan kuten ennenkin toukokuussa, 
ti 9.5.2017 klo 16.30 alkaen.

Joulukuussa kisataan kinkkubiljardi.

Klubin jäsenmaksun voi maksaa oheisten tilisiirtotietojen mukaan 
pankkiin: Rakennusmestariklubi ry. Nordea FI34 1017 5000 3363 29
Hallitus 

Ensiksi tietokilpailukysymys: 
Millä hakusanalla löytää ohei-
sen kuvan Googlesta? Vastaus 
saman tien: KUPERKEIKKA. 
Vaikeampia kysymyksiä seuraa-
valla kerralla.

Tärkeä tarkennus epätietoisil-
le: KUPE:n järjestämät tilaisuu-
det on tarkoitettu kaikille yhdis-
tyksen jäsenille ja heidän seura-
laisilleen silloin kuin erikseen il-
moituksessa mainitaan. KUPE:n 
ohjelma- ja matkasuunnittelus-
sa pyritään siihen, että osanotto 
on mahdollista myös työikäisil-
le, mikä aiheuttaa tiettyä pääl-
lekkäisyyttä Veteraanikehon oh-
jelmatarjonnan kanssa.

Tietoja KUPE:n kevään 2017 
hankkeista:
– Jukka Perko-Dizzy Gillespi-
en 11.4. konsertiin hankki-
mamme liput on jo varattu. Yri-
tämme saada lisäpaikkoja ja il-
moitamme 1.2. jälkeen ilmoit-
tautuneille noin 10:lle maalis-
kuun 2. mennessä kuinka on-
nistuimme.

– Toukokuun Tarton matka  
pe 19. – la 20.5.2017 on vielä 
vahvistusta vailla. Mikäli kau-
pungissa on ”liian täyttä”, py-
rimme matkaan syyskuussa.

– Viinikurssi huhtikuun loppu-
puolella on myös suunnitelmis-
sa. Ilmoitamme siitä huhtikuun 
lehdessä.
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HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2017

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

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

2. varapuheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 618
timoksaarikko@gmail.com

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

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

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

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

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

Jan-Erik Jusslin, 050 3210 911
janerik.jusslin@gmail.com 

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

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

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

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

Toimisto
info@hrmy.fi

YhdistYs tiedottaa

 
Helsingin Rakennusmestarit ja 

-insinöörit AMK ry:n jäsenet kutsutaan 
sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
joka pidetään Rakennusmestarien talon 
ravintolasalissa, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
10.4.2017 klo 18.30 alkaen.

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

Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry

Hallitus

4 hrmy

HRI taittopohja.indd   4 27.2.2013   8:45:51

GOLF-JAOS

VUOSIKOKOUS
Pidetään maanantaina 03.04.2017 klo 17.00
Fredrikinkatu 51-53 A, 3.kerros, yhdistyksen kerhotila.

Esillä sääntöjen määräämät asiat,  
tulevan kesän tapahtumat.

Tervetuloa! Hallitus

Helsingin Rakennusmestariveneilijät 
HRV ry Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS 
torstaina 2.3.2017 klo 18.00 

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

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Jäsenet joukolla päättämään yhteisistä asioista.
Tervetuloa! Hallitus
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KIINNOSTAAKO  
KEILAAMINEN
Helsingin rakennusmestarikeilaajat keilaavat 
keskiviikkoisin kello 18-19 Talin keilahallilla.  

Meitä on noin 50 aktiivista jäsentä ja uudet 
jäsenet ovat tervetulleita.  

Seuramme säännöissä ainoana 
edellytyksenä on rakennusmestariyhdistyksen 
jäsenyys, opiskelijat voivat osallistua 
oppilasjäseninä kunnes ovat valmistuneet.

Jos haluat kokeilla lajia niin aina kuukauden 
ensimmäisenä keskiviikkona on mahdollisuus 
kokeilla miltä laji tuntuu radalla.  Ohjausta 
ja opetusta on saatavissa näillä kerroilla.  
Voit toki tulla keskustelemaan mikä tahansa 
keskiviikko kanssamme.

Kuukauden toisen keskiviikon yhteydessä 
kokoonnumme kuukausikokoukseen.  

Kilpailemme HBL Trio- ja Veteraanisarjoissa 
molemmissa kahden joukkueen voimin.  
Lisäksi osallistumme HBL:n 5X5 sarjaan 
yhdellä joukkueella.  Kauden kilpailurungon 
muodostaa seuraottelut joita pelaamme 
lukuisia eri kaupunkien RKM joukkueita 
vastaan sekä Helsingin alueella pelaamme 
myös Telaa ja muutamaa seurajoukkuetta 
vastaan.

YhdistYs tiedottaa

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tervetuloa A – K kirjainryhmän iltaan
torstaina 9.3. klo 18.00 yhdistyksen toimistolle.

Pelataan bingoa ja kuunnellaan savolaisjuttuja.

 

HELSINGIN 
RAKENNUS- 
MESTARI- 
KEILAAJAT RY

UUDET JÄSENET
Eloranta, Janne
Havve, Anssi
Järvinen, Markus Petter
Kartesalo, Matti
Kiiskinen, Olli
Koivisto, Jukka Antero
Koskinen, Joonas

Tervetuloa!

 

UINTILEIRI
Pajulahden liikuntakeskuksessa 
Nastolassa 29.-31.3.2017

Valmentajana Jukka Pikkarainen 
Ilmoittautumiset ja kyselyt Tero Jaatinen  
p. 0500 481283

Maksu 237 € yhdistyksen tilille 
FI40 2044 1800 0647 11,  
13.3.2017 mennessä

Peruuntumiskuluista löytyy tiedot 
Pajulahden sivuilla www.pajulahti.com

Hinta sisältää majoituksen 2 hh, ruokailut, 
allasmaksut, valmennuksen.

Laulainen, Marko Tapio
Merta, Toni
Poikela, Johanna Mirjam
Seppälä, Milja
Sillanpää, Aleksi
Tiljander-Karlsberg, Sari
Torala, Mikko Henry

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

KEILAMESTARUUSKILPAILUT 2017
Kilpaillaan Talissa Remonttikisan yhteydessä
19.3.2017 - 8.4.2017

Amerikkalainen pelitapa 6 sarjaa
Kilpailumaksu 34 €, juniorit 20 €

HENKILöKOHTAISET MESTARUUDET:
A-mestaruus (luokat M ja A)
B-mestaruus (luokka B)
C–mestaruus (luokat C ja D)

VETERAANIMESTARUUS
Vain ikätasoitus 1 piste / sarja / vuosi, alkaen 
61-vuotiaista
– ilmoitettava ennen kilpailua kilpaileeko 
veteraanimestaruudesta (ikä).

Palkinnot: kulta-, hopea- ja pronssimitalit.

Ilmoittautuminen:  
Talin keilahalli  
puh. 044 700 4301
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URhEiLU

Tulokset 25.1.

N55 1. Pirjo Lauren 24,25,3 

Rouvat 1. Eila Hartonen 15,41,6 

M40
1. Juha Leivonen 18,37,3 
2. Esko Paukkonen 18,40,0 

M50 1. Ari Rantamaa 18,39,3 

M55 1. Jukka Rahkonen 16,15,4 

M70
1. Raimo Hartonen 12,51,9 
2. Martti Passi 12,54,2 
3. Ilkka Wastimo 14,01,6 
4. Kalevi Vikman 16,06,1 

Tulokset 31.1. 

N55 1. Pirjo Lauren 20,49,8 

Rouvat 1. Eila Hartonen 12,48,8 

M40
1. Juha Leivonen 15,31,4 
2. Esko Paukkonen 15,34,1 

M50 1. Ari Rantamaa 15,30,3 

M55 1. Jukka Rahkonen 14,45,1 

M65 1. Risto Jokiniemi 16,38,5 

M70
1. Raimo Hartonen 11,03,2 
2. Ilkka Wastimo 12,25,9 
3. Kalevi Vikman 17,20,6 

M75
1. Pentti Kuntsi 12,43,8 
2. Veikko Luode 17,27,6 

M80 1. Kauko Wira 15,40,8 

Kerho tarjoaa lounaan Kaartin, sittemmin Auto-
pataljoonan ruokalassa vuodelta 1935. Se on 
lähes täysin siinä asussa kuin Martta Martikai-
nen Puolustusvoimien arkkitehtina ollessaan 
sen ja koko kasarmin suunnitteli. Viime vuoden 
lopulla valmistunut kasarmialueen entisöinti on 
tehty Museoviraston tarkassa valvonnassa.

Lounaan jälkeen DI Juuso Riikonen Fira 
Oy:sta on lupautunut kertomaan saneeraustyön 
vaiheista. Kokouksen jälkeen on mahdollista 
arvioida hänen opastuksellaan pihan puolelta 
kasarmialueen entisöintiä ja uudisrakennus-

suunnitelmia mm. sitä, miten amerikkalaisarkki-
tehti Steven Hollin suunnittelema käärmetalo 
mahtuu tontille.

Ruokailijamäärän vuoksi ilmoitathan 
osallistumisestasi Leilalle joko sähköpostilla 
niemisenleila@gmail.com tai tekstiviestillä 
puh. 050 431 2580 viimeistään 21.3.2017.

Tervetuloa! 
Veteraanikerhon hallitus

Maaliskuun kuukausikokous 
Ravintola Kaartissa  
os. Pohjoinen Hesperiankatu 33a 
27.3.2017 klo 13.00

YHDISTYKSEN HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT 2017

Kilpailut pidettiin Paloheinän tykkiladulla 1 ja 2 km latuja kiertäen. Sää suosi 
hiihtoja mutta muiden ”veronmaksajien” runsaus haittasi välillä kilpailijoiden 
hiihtoa.

Perinteisellä hiihtotavalla hiihdettiin 25. tammikuuta ja vapaalla hiihtotavalla 
31. tammikuuta. Matkana oli 70+ sarjoissa ja rouvilla 3 km, muilla 5 km. 

RAKENNUSMESTARI-
VETERAANIKERHO

M75
1. Taisto Malinen 16,28,8 
2. Veikko Luode 18,41,8 

M80
1. Kauko Wira 17,27,6 
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HRMY:n alaosastojen järjestämien matkojen, retkien ja 
muiden tilaisuuksien yhteydessä noudatetaan seuraa-
via ohjeita:

Ilmoittelu ja ilmoittautuminen
Alaosastot huolehtivat itse ilmoitusten laadinnasta ja il-
moittautumisten keräämisestä.

Jokaisesta HRMY:n tuella järjestettävästä tilaisuu-
desta on hyvissä ajoin ilmoitettava yhdistyksen viralli-
siksi valituissa tiedotuskanavissa kuten yhdistyksen 
kotisivuilla ja lehdessä.

Alaosastot huolehtivat itse ilmoitusten laadinnasta, 
sekä määräaikaan mennessä yhdistyksen toimistoon 
toimittamisesta. 

Alaosastot huolehtivat itse ilmoittautumisten kerää-
misestä. 

Ilmoittautumien tapahtuu ilmoituksessa annettujen 
ohjeiden mukaan. Yhdistyksen toimiston työllistämistä 
tilaisuuksien järjestämiseksi tulee välttää.

Osallistujat
HRMY:n tukemiin tapahtumiin osallistuvat valitaan seu-
raavien kriteerien mukaan:

Ilmoittautumisen vahvistusjärjestys (maksujen saa-
puminen pankkitilille) ratkaisee, mikäli osallistujien mää-
rä on rajoitettu.

HRMY:n myöntämä tukiosuus
Mikäli järjestettävään tapahtumaan käytetään HRMY:n 
rahallista tukea, on huomioitava:

Osallistujamäärän on oltava vähintään 8 (kahdek-
san) henkilöä. Mikäli osallistujia on alle kahdeksan 
henkeä, yhdistyksen hallitus voi tapauskohtaisesti hy-
väksyä pienemmät ryhmät. Jokaisen tilaisuuden jälkeen 
on toimitettava yhdistyksen toimistolle kuitit ja liitteeksi 
nimilista osallistujista.

Tukea myönnetään vain HRMY:n jäsenmaksunsa 
maksaneen jäsenen osallistumiseen mukaan lukien hal-
lituksen päätöksellä jäsenmaksusta vapautetut. Avec´t 
ja muut, jotka eivät ole HRMY:n jäseniä, maksavat aina 
täyden hinnan.

Osallistumismaksuja määriteltäessä on kustannuk-
sia laskettaessa huomioitava kaikki matkan aikana esil-
le tulevat kustannukset, esim. tarjoilut jne. jotka koske-
vat koko ryhmää, ja jotka on tarkoitus osittain kattaa 
HRMY:n tuella.

HRMY:n tapahtumaan myöntämä tukiosuus on max. 
50 % em. tavalla määritellyistä matkakustannuksista, 
kuitenkin enintään 100 €/jäsen.

HRMY:n myöntämä tukiosuus on kaikille ko. tapah-

tumaan osallistuvalle samankokoinen.  Erikoismaksut, 
kuten esim. 1-hengen huoneen lisät, valittua kalliimmat 
hytti-/huoneveloitukset jne. tulee jokaisen maksaa täy-
simääräisenä lisähintana.

Mikäli kyseessä on matka, jonka hinta perustuu ma-
joittumiseen 2-hengen huoneessa, niiden tapausten 
varalle, joissa ilmoittautumisten määrä muodostuu pa-
rittomaksi, tulee hinnoittelussa varata kerättäväksi kaksi 
(2) 1h-huonelisän verran ylimääräistä (sekä mies- että 
naispaikkaa varten). Ilmoittautumisten yhteydessä ku-
kaan ei voi varata etukäteen ko. paikkoja, vaan paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ilmoittau-
tuneiden määrä esim. peruutuksen vuoksi muodostuu 
myöhemmin parilliseksi, peruutetaan 1h-huonevaraus. 

Mikäli tapahtuman järjestäjä myöntää esim. ryhmän 
kokoon perustuvana lisäalennuksena ilmaispaikan, voi 
alaosaston hallitus myöntää tapahtuman järjestelyistä 
vastanneelle jäsenelleen korvaukseksi suoritetusta 
työstä joko alennusta omavastuuosuuteen, tai vapaut-
taa hänet siitä kokonaan. Em. erikoismaksut eivät kui-
tenkaan sisälly tähän korvaukseen.

Jäsenen suorittama maksu
Ennakkoilmoittautumisen jälkeen ilmoittautuminen vah-
vistetaan maksamalla ilmoituksen ohjeiden mukaan sii-
nä mainittu ilmoittautumis-/osallistumismaksu. Mikäli 
koko matkan/retken/ tilaisuuden jäljempänä tapahtu-
man, jäsenen maksettavaksi jäävä osallistumismaksun 
osuus on alle 100 €, peritään se tässä yhteydessä ko-
konaisuudessaan. Mikäli hinta on 100 € tai enemmän, 
voi alaosasto harkita sen jakamista ilmoittautumis- ja 
loppuosaan, jolloin ilmoittautumismaksun tulee kuiten-
kin olla vähintään 50 €.

Jos matkan hinta on esim. 190 €/hlö, on yhdistyksen 
osuus max. 50 % eli 95 €. Jäsenen omavastuu on 95 € 
ja se maksetaan kokonaisuudessaan ilmoittautumisen 
vahvistuksen yhteydessä.

Jos matkan hinta on esim. 300 €, yhdistyksen osuus 
on 100 € ja jäsenen omavastuu 200 €. Silloin jäsenen 
maksu voidaan jakaa kahteen osaan 50 € (minimi) ja 
150 €.

Peruutukset
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan, 20 € tai sitä pie-
nempiä ilmoittautumis-/ osallistumismaksuja ei palaute-
ta.

Osallistumisen peruuttamiseen liittyvät ehdot on ai-
na mainittava ilmoituksessa.

Yhdistyksen hallitus voi tehdä ohjeisiin muutoksia, 
tai myöntää niihin poikkeuslupia.

HALLITUKSEN TOIMINTAOHJEET KOSKIEN 
ALAOSASTOJEN HRMY:N MYÖNTÄMÄLLÄ  
TUELLA JÄRJESTÄMIÄ MATKOJA JA TILAISUUKSIA 
(päivitetty 13.2.2017)
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Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu

Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää 
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea. 

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

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

Maksu- ja hakukäytäntö

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

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
Tämän vuoden setelit on noudettava viimeistään marraskuun 2017 loppuun mennessä.

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

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä 
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikko-
vuokraa. Molemmissa majoissa on talvikaudella 
käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa 
hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. 
Tupakointi sisätiloissa on kielletty.

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava 
itse mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoi-
den paikallaoloajan.

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

Vas. A-talo
Oik. B-talo
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Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

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

Varausmaksut 2017:
- viikot 1-7: 350 €/viikko
- viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
- viikot 11-15: 350 €/viikko
- viikko 16 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
- viikot 17-35: 200 €/viikko

HUOM! YHdISTYKSEN UUSI JÄSEN – JÄSENEdUT TULEVAT VOIMAAN HETI KUN OLET MAKSANUT JÄSENMAKSUSI.



  

Tapahtumakalenteri 2017

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

Maaliskuu
 1.3.  Perhetapahtuma: elokuva Vaiana,  
  Kinopalatsi, klo 17.00
 2.3.  Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV,  
  Vuosikokous, yhdistyksen kerhotila 3. krs,  
  klo 18.00
 6. – 8.3.  Rakennusmestariveteraanit,  
  risteily Tukholmaan
 7.3.  Koulutusta, RKL, RIA: Linjasaneerauksen  
  koulutusmoduuli YSE-sopimukset,  
  Metropolia AMK, klo 9.00 – 16.00
 8.3.  Sisäilman teemailta, Rakennusmestarien  
  talo, yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 17.00
 9.3.  Rakennusmestarien Rouvat, maaliskuun ilta,  
  yhdistyksen toimisto, klo 18.00
 11.3.  Pilkkikilpailut, Kalakerho, Nestori-maja,  
  Vihdin Wuoriola, klo 10.00
 13.3.  Maaliskuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 15.3.  Koulutusta RKL; RIA, Puuinfo:  
  Puukerrostalojen työmaakäytännöt,  
  Metropolia AMK, klo 9.00 – 16.00
19.3. – 8.4.  Yhdistyksen Keilamestaruuskilpailut,  
  Talin keilahalli
 21.3.  Koulutusta RKL, RIA: Asbestilainsäädännön  
  muutosten vaikutus rakennustyömaalle,  
  Metropolia AMK, klo 12.00 – 16.00
 27.3.  Rakennusmestariveteraanit, kuukausikokous  
  ja lounas, Ravintola Kaarti Pohjoinen  
  Hesperiankatu 33a klo 13.00
 29.-31.3.  Uintileiri, Pajulahden liikuntakeskus

Huhtikuu
 3.4.  Golf-jaos, Vuosikokous, Fredrikinkatu  
  51-53 A, 3.kerros, yhdistyksen kerhotila
 10.4  Yhdistyksen Kevätvuosikokous,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 10.4.  Huhtikuun Mestari-ilta, Kevätvuosi- 
  kokouksen jälkeen
 11.4.  Jukka goes Dizzy, KUPE järjestää,  
  Musiikkitalo, klo 19.00
 22.4.  Talkoot Kallioniemessä, klo 9.00 – 15.00
 24.4.  Rakennusmestariveteraanit, kuukausikokous  
  yhdistyksen Kerhotila, klo 13.00
 26.4.  Toukokuun Mestari-ilta: April Jazz -konsertti,  
  Tapiolasali, Espoo, klo 18.00
 26.4.  Kevät maastojuoksut Pirkkolan  
  pururadalla, klo 18.00
 29.4.  Talkoot Kallioniemessä, klo 9.00 – 15.00

Toukokuu
 9.5.  "musta kasi" biljardi, Rakennusmestariklubi,  
  yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 16.30 
 13.5.  Veneilykauden avajaiset ja lipunnosto   
  Kallioniemessä, klo 12.00
 22.5.  Rakennusmestariveteraanit, kevätkauden  
  päättäjäistilaisuus Hrmy:n koulutus- ja  
  virkistyspaikka Kallioniemi,  
  os. Keulakuvantie 18, klo 13.00

Yhdyshenkilöt 2017
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RKM-VETERAANIT
Taisto Malinen 0500-417108
taisto.malinen@jippii.fi

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

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

Maaliskuun Mestari-illan aiheena 
Digitalisaatio rakennusalalla, Tervetuloa! 


