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Maaliskuun MESTARI-ILTA  
maanantaina 12.3.2018 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
 

Illan aiheena ovat UUDET PALOMÄÄRÄYKSET.

RI, tuotepäällikkö Tero Virrantuomi Paroc Oy Ab:stä käy läpi 1.1.2018 
voimaan tullutta uutta asetusta rakennusten paloturvallisuudesta.

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

Tervetuloa!

Tulihan se talvi tänne pääkaupunkiseudullekin.  
– Ja liikenne takkuilee lumisateiden johdosta. 

Mutta sehän on Suomessa normaalia.

Rakentaminen pääkaupunkiseudulla jatkuu kiivaa-
na. Se on hyvä asia. Talouskin näyttää hyvältä. 
Toivon malttia, ettei talouden kasvua heti ulosmitat-
taisi, vaan päästäisiin siihen ettei valtion tarvitsisi 
ottaa lainaa ruletin pyörittämiseen.

Yhdistyksen uusi hallitus järjestäytyi tammikuun 
kokouksessaan ja valitsi varapuheenjohtajat ja toi-
mikunnat.

Samoin RKL-hallitus järjestäytyi ja valitsi II-puhee-
johtajaksi Juhani Kukkakorven ja III-puheenjohta-
jaksi Jukka Lintusen, kummatkin vuodeksi 2018.

Liiton kesäpäivät pidetään 15-17.6.2018 Kuopios-
sa. Laittakaa kalenteriin aikaa viikonlopuksi ja tul-
kaa mukaan tapahtumiin.

Wuoriolan rantasaunan ja -alueen peruskorjaus/
kunnostustyöt päätettiin toteuttaa Rakennusmesta-
rien Säätiön myöntämällä avustuksella.

Liittohallitus päätti hyväksyä RKL:n logon käytön 
jäsenten hautausilmoituksissa.

Puheenjohtajan palsta
Rakennustaito-lehteä julkaistaan neljä numeroa 
vuodessa.

Yhdistyksellä on toiminnan täyteinen kevät. Kevät-
kokouskin lähestyy. Se pidetään 9.4 klo 18.30  
Rakennusmestarien talolla.

Kevätkin alkaa saapua pikku hiljaa, sen huomasin 
siitä että linnut laulaa aamulla postilaatikolla käy-
dessä.

Toivotan jäsenistölle 
hyvää talven jatkoa ja 
innostavaa kevään odotusta. 

Hannu Vehviläinen
Puheenjohtaja
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KIRA -digi on osa hallituksen 
julkisten palveluiden di-

gitalisoimisen kärkihanketta, ja sen 
tavoitteena on uudistaa rakennus-
alan toimintatapoja, avata rakenta-
misen ja kaavoituksen dataa uusien 
palveluiden käyttöön, kehittää suju-
vasti yhteentoimivia järjestelmiä ja 
yhtenäisiä toimintatapoja sekä ke-
hittää lainsäädäntöä alan digitali-
saatiota tukevaksi. Vuoden 2018 
loppuun asti jatkuvassa KIRA-digis-
sä tavoitteisiin on pyritty lähes 80 
kokeilun ja yli 30 muun hankkeen 
voimin, aina maalausroboteista vir-
tuaaliseen asuntovälitykseen.

Käynnistymässä on 28 uutta 
hanketta. Viimeinen kokeiluhank-
keiden hakukierros on 5.3.–5.4.

"KIRA-digissä on edetty kovalla 
vauhdilla ja nyt panostukset alkavat 
myös tuottaa tuloksia. Sekä päätty-
neet että käynnissä olevat hankkeet 
ovat erittäin merkittäviä koko alalle, 
ja alkuperäisen tavoitteemmekin 
mukaisesti haluamme nostaa ne 
esiin ja saattaa kartutetut kokemuk-
set kaikkien hyödyksi. Kiinteistö- ja 
rakentamisalan digitalisaatiossa on 
kyse valtavasta muutoksesta, joka 
tulee muovaamaan koko sektorin 
tulevaisuutta", Teemu Lehtinen ker-
toi.

Kokeiluhankkeita ja pilotteja
Rakentamiseen liittyviä kokeiluja on 
KIRA-digi -hankkeista reilu neljän-
nes. Fira, Sweco ja VTT ovat lähte-

Helmikuun Mestari-illan aiheena 

rakentamisen
DIGITALISAATIO
KIRA-digi -hankkeen digipäällikkö Teemu Lehtinen oli helmikuun Mestari-illassa kertomassa 

kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittavasta KIRA-digi -hankkeesta.

Teemu Lehtinen kertoi kokeilujen osoittaneen, että kypsää teknologiaa ja ratkaisuja on 
tarjolla, mutta haasteena on laaja käyttöönotto. Alalla on paljon puhuttu korjausvelasta, 
mutta nyt pitäisi alkaa puhumaan myös uuden teknologian käyttöönottovelasta. Kuilu tek-
nologian kehityksen ja käyttöönoton välillä vain kasvaa.

HRI1803_3-15.indd   4 15.2.2018   13:36:12



53/2018 hrmy

10 KIRA-digi 12.2.2018

Mitä hyötyjä KIRA-digi synnyttää?
• Kokeiluhankkeet luovat uutta liiketoimintaa.

• Rakennetun ympäristön tietojenhallinnan kulut alenevat.

• Byrokratia vähenee. Lupaprosessit nopeutuvat.

• Rakennetun ympäristön laatu paranee.

• Turha tiedonsiirtotyö vähenee. Viranomaisille tehdyt 
tietopyynnöt vähentyvät. 

• Rakennuksen ylläpito helpottuu, kun tiedot ovat kaikkien 
käytettävissä koko elinkaaren ajan.

neet rohkeasti yhdessä kokeile-
maan rakennushankkeen täydellistä 
digitalisoimista rooli- ja paikkatieto-
pohjaisesti. Ideaa on kokeiltu käy-
tännössä putkiremonttikohteen yh-
dessä huoneistossa siten, että pa-
peritulosteita ei käytetä enää ollen-
kaan vaan ajantasainen tieto vie-
dään digitaalisena työntekijän 
tablettiin tai älypuhelimeen tilantee-
seen ja paikkaan sopivassa muo-
dossa joko 2D-työkuvana, 3D-tieto-
mallina tai lisättynä todellisuutena. 
Kokemukset ovat lupaavia.

NCC on kokeillut erilaisia IoT-
sensoreita betonin kuivumisolosuh-
teiden reaaliaikaisessa hallinnassa. 
Kokeilussa kehitetty verkkopohjai-
nen käyttöliittymä on saanut positii-
visen vastaanoton niin työmaan 
johdossa kuin aliurakoitsijoissakin 
ja mahdollistanut muun muassa 
lämmitysjärjestelmän energiankäy-
tön optimoinnin huonekohtaisen 
lämpötila- ja kosteusdatan avulla. 
Toimintamallin laajempi käyttöönot-
to yhdistettynä tekoälyyn voi johtaa 
huomattavaan tuottavuuden ja laa-
dun parantamiseen.

Congrid on lähtenyt yhdessä 
DigiConcrete-konsortion kanssa 
kokeilemaan betonointipöytäkirjan 
digitalisoimista. Suurempana ta-
voitteena on koko betoniketjun digi-
talisoiminen aina tehtaalta valuun 

dingSmartin kokeilu talotekniikan 
tietomallipohjaisten määräluetteloi-
den pilotoinnista lupasi yli 50 mil-
joonan euron vuosittaiset säästöt 
turhan päällekkäisen työn karsimi-
sesta, mutta kokeiluvaiheessa ei 
löytynytkään oikeaa projektia, jossa 
toimintamallia olisi voinut käytän-
nössä kokeilla. Lopulta kokeilu si-
muloitiin kuvitteellisessa projektis-
sa, mutta käytännön opit jäivät saa-
matta.

Tapahtumia ja toimintaa  
taas luvassa
Mestari-iltaosuuden veti hallituksen 
tuore jäsen Joonas Anttila. Hän kut-
sui lavalle Tuomas Heikkisen, joka 
sai yhdistyksen stipendin tunnus-
tuksena hyvästä opintomenestyk-
sestä. Tuomas valmistui rakennus-
mestariksi vuodenvaihteessa Met-
ropoliasta.

Vuoden 2017 uintien osanottajat 
palkittiin.

Kevätkaudella on taas tarjolla 
runsaasti tapahtumia ja toimintaa. 
Ajankohdat ja ilmoittautumiskuviot 
selviävät jäsenlehden ilmoituksista. 
Toukokuun Mamma Mia -musikaali 
osoittautui huippusuosituksi ja sen 
esitykseen on liput jo loppuunmyyty.

Sirkka Saarinen

Vuodenvaihteessa rakennusmestariksi 
valmistunut Tuomas Heikkinen vastaanotti 
yhdistyksen hänelle hyvästä opiskelu-
menestyksestä myöntämän stipendin.

sekä käyttöön ja ylläpitoon, jolloin 
laadunhallinta koko prosessissa 
parantuisi.

Kokeiluissa on luonnollisesti tul-
lut myös epäonnistumisia. Buil-
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Energian kausivarastointiratkaisua 
kaavaillaan osaksi ekologisen 

kaupunginosan energiajärjestel-
mää, jossa hyödynnetään uudella 
tavalla auringon lämmittämää meri-
vettä sekä asuinrakennusten kierrä-
tyslämpöä. Suunnitellussa hank-
keessa otetaan käyttöön Kruunu-
vuoren alapuolella sijaitsevat kallio-
luolat, joista toista on aiemmin käy-
tetty öljyn varmuusvarastona. Luoli-
en tilavuus on yhteensä 300 000 m3 

ja ne sijaitsevat noin 50 metriä me-
renpinnan alapuolella.  

Helenin suunnittelema ener-
giaratkaisu perustuu malliin, jossa 
lämpöpumppujen avulla toteute-
taan rakennusten lämmitys ja jääh-
dytys. Luolat täytetään kesäaikaan 
Kruunuvuorenselän auringon läm-
mittämällä pintavedellä, jota hyö-
dynnetään talvikaudella lämpö-
pumppujen energianlähteenä. Ke-
säkaudella kerätään hyötykäyttöön 
myös auringosta peräisin oleva ra-
kennusten ylimääräinen lämpö, joka 
jalostetaan ja kierrätetään asukkai-
den käyttöön. Mallissa siis auringon 
lämmittämä merivesi ja rakennuk-
set toimivat lämpöpumppujen läm-
mönlähteinä ja alueen lämpöverkot 
lämmön kerääjänä ja jakelijana.

Selvitys käynnissä

KRUUNUVUORENRANNAN 
KALLIOLUOLIIN 
ENERGIAN KAUSIVARASTO

Helen ja Skanska selvittävät jättimäisen lämpöenergian kausivaraston toteuttamista Helsingin 

Kruunuvuoren alla sijaitseviin vanhoihin kallioluoliin. Vastaavaa ratkaisua ei tiettävästi ole 

toteutettu muualla maailmassa.

Kruunuvuoren kallioluolat

•	 Luolia on kaksi: toinen on noin 16 metriä, toinen noin 18 
metriä leveä. Luolat ovat noin 30 metriä korkeita. Suurem-
man luolan pituus on 326 metriä ja pienemmän 245 metriä. 
Luolien pohja on 50 metriä merenpinnan alapuolella. Luo-
lien tilavuus on yhteensä noin 300 000 m3. Luolat rakensi 
ja niitä ylläpiti öljy-yhtiö Shell. Luolat on rakennettu 
1970-luvun alussa. Shell käytti osaa luolista dieselöljyva-
rastoinaan, ja loput luolista toimivat Huoltovarmuuskes-
kuksen öljytuotteiden varmuusvarastona Shellin operoi-
mana.

•	 Luolat tyhjennettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja ne 
puhdistettiin vuosina 2008–2009. Tämän jälkeen luolia 
käytettiin vielä toiseen otteeseen, minkä jälkeen ne tyhjen-
nettiin ja puhdistettiin vuosina 2010–2011.

•	 Luolat siirtyivät Skanskan omistukseen vuonna 2014. His-
torian kuluessa luolille on kehitelty erilaisia käyttötarkoi-
tuksia, kuten parkkihalli, ampumarata, hautauskappeli ja 
kiipeilysali. Nämä suunnitelmat ovat kuitenkin kaatuneet 
luolien vaikeaan saavutettavuuteen.
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Blominmäen 
jätevedenpuhdistamon 
rakentaminen etenee aikataulussa
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa uutta jätevedenpuhdistamoa 

Espoon Blominmäkeen. Tila puhdistamolle on saatu louhittua ja itse puhdistamon 

rakentaminen alkoi aikataulussaan helmikuussa 2018.

HSY:n hallitus valitsi kolmen tar-
joajan joukosta puhdistamora-

kentamisen projektinjohtourakoitsi-
jaksi Lemminkäinen Infra Oy:n ko-
konaistaloudellisesti edullisimmalla 
noin 186 miljoonan euron tavoite-
hinnalla. Projektinjohtopalkkio ja 
mahdollinen bonus mukaan lukien 
hankinnan kokonaisarvo on noin 
207 miljoonaa euroa.

Sama urakoitsija on jo hoitanut 
puhdistamon louhinnat ja osan vie-
märitunnelilouhinnasta.

Blominmäen viemäritunnelien 
urakoitsijaksi osuuksille Mikkelä II, 
Malminmäki ja Eestinkallio HSY:n 

kuun alkuun saakka. Puhdistamon 
rakennus- ja varustelutyöt käynnis-
tyivät helmikuussa 2018 ja päättyvät 
kesällä 2021, jolloin puhdistamon 
käyttöönotto alkaa asteittain.

Samanaikaisesti puhdistamon 
rakentamisen aikana louhitaan tar-
vittavat viemäritunnelit.

Uusi puhdistamo korvaa nykyi-
sen Suomenojan jätevedenpuhdis-
tamon. Suomenojan puhdistamon 
kapasiteetti ei enää riitä käsittele-
mään kaikkia alueen jätevesiä, kos-
ka asukasmäärä ja odotukset jäte-
veden nykyistäkin tehokkaampaan 
puhdistamiseen kasvavat.

hallitus valitsi Kalliorakennus-Yhtiöt 
Oy:n halvimmalla yhteishinnalla 38 
324 000 euroa. Näiden osuuksien 
tulo- ja purkutunneleiden ja muiden 
tunneliosuuksien kokonaispituus on 
yhteensä noin 14 kilometriä. Tunne-
leiden loppuosuus, Finnoo II -urakka, 
kilpailutetaan myöhemmin erikseen. 

Puhdistamon rakennus-  
ja varustelutyöt käyntiin
Blominmäessä luolastolouhinnat 
ovat lähes valmiit. Kalliorakenteiden 
vahvistamista, pohjien tasaamista ja 
muita viimeistelytöitä jatkettiin helmi-

Valmistuttuaan vuonna 
2021 puhdistamo 
käsittelee 400 000 
asukkaan jätevedet.
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Asuntorakentaminen Helsingissä 
edelleen korkealla tasolla
Helsingissä valmistui vuonna 2017 yhteensä 4 890 asuntoa, aloitettiin 5 071 asunnon 

rakentaminen ja myönnettiin rakennuslupa ennätykselliselle 8 232 asunnolle.

Valmistuneita asuntoja oli noin 11 
prosenttia eli noin 500 asuntoa 

enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Myönnettyjen rakennuslupien mää-
rä kasvoi edellisvuodesta peräti 
noin 47 prosenttia. Vuodenvaih-
teessa oli rakenteilla 6 923 asuntoa 
ja lupa oli myönnetty 7 598 asunnon 
rakentamiseksi.

Alueittain tarkasteltuna eniten 
asuntoja valmistui Länsisatamaan, 
1 162 asuntoa. Merkittäviä valmis-
tuneiden asuntojen kaupunginosia 
olivat myös Vuosaari, Lauttasaari ja 
Herttoniemi. Alkaneiden asuntojen 
ja myönnettyjen lupien valossa seu-
raavina vuosina asuntotuotannon 
suurin keskittymä tulee olemaan 

Kalasatamassa. Asuntoaloituksia 
oli viime vuoden aikana paljon myös 
Kuninkaantammessa ja Herttonie-
messä.

Valtion tukemien vuokra-asunto-
jen tuotanto oli likimain hallinta-
muotoja koskevan tavoitteen mu-
kaista. Viime vuonna aloitetuista 
ara-vuokra-asunnoista reilut 60 
prosenttia on kaupungin omaa tuo-
tantoa. Välimuodon tuotanto (asu-
misoikeusasunnot sekä säännelty 
omistus- ja vuokratuotanto) jäi pro-
sentuaalisesta tavoitteestaan reilut 
10 prosenttiyksikköä. Sääntelemät-
tömästä tuotannosta vuokra-asun-
toja oli noin 30 prosenttia.

Tavoitteeseen vielä matkaa

Helsingin tavoitteena on, että vuo-
dessa valmistuisi 6 000 asuntoa. 
Tähän ei vielä viime vuonna päästy. 
Asuntomarkkinatilanteen suurin 
haaste liittyy uusien hankkeiden 
käynnistämisvaikeuksiin erityisesti 
säännellyn tuotannon osalta. Ra-
kennuttajat ovat saaneet vain vähän 
tai eivät lainkaan tarjouksia urakoi-
hin. Helsinkiin tarvitaan lisää raken-
nusalan toimijoita, jotta rakenteilla 
olevien asuntojen määrä saadaan 
nostettua liki 9 000 asuntoa. Vain 
siten kaupungin strategian mukai-
nen asuntotuotantotavoite voi to-
teutua jatkossa.

Asuntoaloituksia oli vuonna 2017 paljon esimerkiksi Kuninkaantammessa. Kuva: Jussi Hellsten.
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Kaupunkiympäristötalo Kalasatamaan

Skanska rakentaa Helsingin 

kaupungille kaupunkiympä-

ristötalon Kalasatamaan. 

Hankkeen on määrä valmis-

tua keväällä 2020.

9

Toimistorakennuksesta koulu Espoon Niittykummussa

NCC remontoi Keskinäinen 

työeläkevakuutusyhtiö Var-

man omistamaan rakennuk-

seen tilat Uusikummun kou-

lulle Espoon Niittykumpuun. 

Uudet koulutilat valmistuvat 

keväällä 2019.

Rakennuksen käyttäjä on kau-
punkiympäristön toimiala, joka 

huolehtii Helsingin kaupunkiympä-
ristön suunnittelusta, rakentamises-
ta ja ylläpidosta, rakennusvalvon-
nasta sekä ympäristöön liittyvistä 
palveluista.

Hanke toteutetaan projektinjoh-
tourakkana, ja rakennustyöt aloitet-
tiin helmikuussa 2018. Tavoite- ja 
kattohintainen projektinjohtourakka 
sisältää rakennustekniset työt ja ta-
lotekniikan. Maanrakennustyöt to-
teutetaan alistettuna sivu-urakkana. 
Skanskan ja Helsingin kaupungin 
tekemän urakkasopimuksen arvo 
on 82,8 miljoonaa euroa.

Uuteen rakennukseen tulee seit-
semän maanpäällistä kerrosta ja 
yksi maanalainen kerros, johon si-
joitetaan 75 autopaikkaa ja 500 

polkupyöräpaikkaa. Energiatehok-
kuuden osalta hankkeessa nouda-
tetaan lähes nollaenergiarakentami-
sen tasoa. Rakennuksen vesikatos-
ta suurinta osaa peittävät viherkatto 
sekä aurinkopaneelit. Paneelien 
tuottamaa sähköä hyödynnetään 
muun muassa rakennuksen valaise-
misessa.

Talon julkisivut noudattelevat 

Kalasataman teollisten tiiliraken-
nusten ilmettä. Leimallisia julki-
sivuille ovat katutason muuratut 
holvikaaret. Koska pihaa ei ole, ra-
kennuksen yläkerroksiin tulee use-
ampia sisäänvedettyjä, katoksilla ja 
istutuksilla varustettuja terassitaso-
ja, joita voidaan käyttää esimerkiksi 
työ-, virkistys- tai kokoontumistiloi-
na.

Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

Runsaan 6000 m2 projektinjoh- 
tourakkaan kuuluu toimistora-

kennuksen tilanmuutos koulutiloiksi 
sekä koulun piha-alueiden rakenta-
minen. Rakennukseen tehdään tilat 
noin 500 alakoulun oppilaalle.
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Rakentamisen kosteudenhallinta - ääniolosuhteita ja 
meluntorjunta - käyttöturvallisuus ja esteettömyys
Helsingissä, 6.3. klo 9-12.30, Metropolia AMK, Helsinki, Agricolankatu 1-3, auditorio

Suomen rakentamismääräyskokoelmien uudistaminen on nyt valmis.
Uudistus on astunut voimaan 1.1.2018, jolloin uudet asetukset astuivat voimaan ja korvaavat tähänastiset 
Suomen rakentamismääräyskokoelmat. Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuonna 2013 voi-
maan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti.

RIA ja RKL:n Uudet asetukset 2018 -kiertueella käydään läpi uudistuneet YM:n asetukset. 

Koulutuskierrokset on jaettu kolmeen eri osioon:
•	 energiatehokkuusasetus	ja	energiatodistusasetus	sekä	sisäilmasto	ja	ilmanvaihto	
	 +	päivityskoulutus	energiatodistuksen	laskijoille
•	 rakentamisen	kosteudenhallinta	–	ääniolosuhteita	ja	meluntorjunta	–	käyttöturvallisuus	ja	
 esteettömyys
•	 rakennuksen	paloturvallisuus	

Toisessa koulutuksessa käydään läpi rakentamisen kosteudenhallinnan menettelytapoja 
ja uudet asetukset rakennuksen esteettömyydestä sekä käyttöturvallisuudesta ja niiden 
vaikutuksia rakentajille.

Uuden asetuksen rakennuksen kosteusteknisestä toi-
mivuudesta tavoitteena on välttää kosteudesta aiheutu-
via vaurioita ja haittoja rakentamisessa ja se koskee 
uudisrakentamisen ohella myös korjaus- ja lisärakenta-
mista. Koulutustilaisuudessa kuulet muun muassa mi-
ten laaditaan kosteudenhallintaselvitys ja -suunnitelma. 
Esitellään Kuivaketju10 -toimintamalli, jolla pyritään es-
tämään kosteusvaurioiden syntyminen kaikissa raken-
nusprosessin eri vaiheissa. 

Ääniympäristön huomioiminen on aikaisempaa tär-
keämpää, koska melualueiden läheisyyteen rakentami-
nen, ympäristömelu ja rakennusten sisätilojen ääniläh-
teet ovat lisääntyneet. Uudella asetuksella määritellään 
uusia raja-arvoja tai vaatimuksia muun muassa raken-
nusten ääneneristävyyteen, melun- ja tärinäntorjuntaan 
sekä ääniolosuhteisiin. Lisäksi säädetään virkistykseen 
käytettävien piha- ja oleskelualueiden sekä oleskeluun 
käytettävien parvekkeiden ääniolosuhteista.

Asetus rakennuksen esteettömyydestä tulee koske-
maan rakennuslupia, joita haetaan 1.1.2018 jälkeen. 

Ympäristöministeriön mukaan asetus selkeyttää esteet-
tömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vähentää 
kuntien välisiä tulkintaeroja. Jatkossa rakentajat pysty-
vät paremmin ennakoimaan säännösten soveltamista, 
mikä sujuvoittaa koko rakennusprosessia. Uudella ase-
tuksella täsmennetään useita esteettömään rakentami-
seen liittyviä mittoja, jotka ovat olleet tähän saakka tul-
kinnanvaraisia.

Aiemman asetuksen rakennusten käyttöturvallisuudes-
ta sisältö on säilytetty pääosin ennallaan, mutta uusi 
asetus täsmentää erityisesti portaita, kaiteita ja käsijoh-
teita koskevia suosituksia.

Asetuksessa on esimerkiksi määritelty portaille käyttö-
tarkoituksen mukainen vähimmäisleveys ja etenemä 
sekä nousujen enimmäiskorkeus. Asetus tarjoaa entistä 
yksiselitteisemmät ohjeet eri käyttötarkoituksia palvele-
vien helppokulkuisten portaiden suunnitteluun ja toteu-
tukseen.

Luennoitsija: DI Jani Kemppainen, RT
Ilmoittaudu Helsingin koulutukseen 2.3. mennessä: https://www.lyyti.in/asetukset_hki
Tilaisuus on kaikille osanottajille ilmainen.

Rakentamisen kosteudenhallinta - ääniolosuhteita ja 
meluntorjunta - käyttöturvallisuus ja esteettömyys 

Helsingissä, 6.3. klo 9-12.30, Metropolia AMK, Helsinki, Agricolankatu 1-3, auditorio 

Suomen rakentamismääräyskokoelmien uudistaminen on nyt valmis. 
Uudistus on astunut voimaan 1.1.2018, jolloin uudet asetukset astuivat voimaan ja 
korvaavat tähänastiset Suomen rakentamismääräyskokoelmat. Rakentamista koskevat 
asetukset uudistetaan vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain 
muutoksen (958/2012) mukaisesti. 

RIA ja RKL:n Uudet asetukset 2018 -kiertueella käydään läpi uudistuneet YM:n asetukset.

Koulutuskierrokset on jaettu kolmeen eri osioon: 
 energiatehokkuusasetus ja energiatodistusasetus sekä sisäilmasto ja ilmanvaihto  

+ päivityskoulutus energiatodistuksen laskijoille 
 rakentamisen kosteudenhallinta - ääniolosuhteita ja meluntorjunta - käyttöturvallisuus 

ja esteettömyys 
 rakennuksen paloturvallisuus  

Toisessa koulutuksessa käydään läpi rakentamisen kosteudenhallinnan 
menettelytapoja ja uudet asetukset rakennuksen esteettömyydestä sekä 
käyttöturvallisuudesta ja niiden vaikutuksia rakentajille. 

Uuden asetuksen rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta tavoitteena on välttää 
kosteudesta aiheutuvia vaurioita ja haittoja rakentamisessa ja se koskee 
uudisrakentamisen ohella myös korjaus- ja lisärakentamista. Koulutustilaisuudessa kuulet 
muun muassa miten laaditaan kosteudenhallintaselvitys ja -suunnitelma. Esitellään 
Kuivaketju10 -toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen 
kaikissa rakennusprosessin eri vaiheissa.

Ääniympäristön huomioiminen on aikaisempaa tärkeämpää, koska melualueiden 
läheisyyteen rakentaminen, ympäristömelu ja rakennusten sisätilojen äänilähteet ovat 
lisääntyneet. Uudella asetuksella määritellään uusia raja-arvoja tai vaatimuksia muun 
muassa rakennusten ääneneristävyyteen, melun- ja tärinäntorjuntaan sekä 
ääniolosuhteisiin. Lisäksi säädetään virkistykseen käytettävien piha- ja oleskelualueiden 
sekä oleskeluun käytettävien parvekkeiden ääniolosuhteista. 

Asetus rakennuksen esteettömyydestä tulee koskemaan rakennuslupia, joita haetaan 
1.1.2018 jälkeen. Ympäristöministeriön mukaan asetus selkeyttää esteettömään 
rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vähentää kuntien välisiä tulkintaeroja. Jatkossa 
rakentajat pystyvät paremmin ennakoimaan säännösten soveltamista, mikä sujuvoittaa 
koko rakennusprosessia. Uudella asetuksella täsmennetään useita esteettömään 
rakentamiseen liittyviä mittoja, jotka ovat olleet tähän saakka tulkinnanvaraisia. 
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HeRIA:n ja HRMY:n yhteinen
TEATTERIMATKA TAMPEREELLE

Kuva: Harri Hintikka, Tampereen Teatteri

Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry ja HeRIA ry 

järjestävät yhteisen teatterimatkan 

Tampereen Teatteriin 
lauantaina 28.4.2018 klo 13.00 

katsomaan musikaalia 

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

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

Ulla lähettää maksuohjeet sähköpostitse ilmoittautumisajan umpeuduttua. Tarkempi ohjel-
ma lähetetään matkan maksaneille lähempänä ajankohtaa. 

C AT S

Rakennusmestarien talossa, Ravintola Club Capita-
lin tiloissa järjestetty tilaisuus onnistui hyvin ja kan-
nusti järjestämään vastaavia tapahtumia myös jat-
kossa.

Yrityksistä paikalla olivat Jatke, NCC, SRV ja Varte. 
Tilaisuuden aluksi yritysten edustajat esittäytyivät ja 
esittelivät yritystensä toimintaa ja tarjoamia mahdol-
lisuuksia nuorille.

Esittelyjen jälkeen oli vuorossa vapaata seurustelua 
ja tarkempaa tutustumista yritysten standeilla. Sa-
malla nautittiin seisovan pöydän antimista.

NUORTEN KERHO 

Onnistunut rekry-tapahtuma

Tammikuun 18. päivänä pidetty Nuorten Ker-
hon järjestämä rekrytilaisuus opiskelijoille oli 
ensimmäinen laatuaan. Tilaisuuteen osallistui 
noin 40 henkilöä.

Tapahtumaa kehitetään kerätyn palautteen pohjalta. 
Osallistujat kiittelivät tapahtuman kiireetöntä ja ren-
toa fiilistä.

FB-sivuilta tiedot tapahtumista
HRMY:n Nuorten Kerhon tapahtumat päivitetään 
Facebook-sivuille. Niitä seuraamalla pysyt ajan ta-
salla ja saat varmasti tiedot järjestettävistä tapahtu-
mista!

HRMY Nuorten Kerho
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Itse Senioreiden kokouksesta ei 
ole paljonkaan kertomista, sillä 

niin paljon se muistutti liturgialtaan 
oman Veteraanikerhomme vastaa-
vaa kokousta. Mutta ohjelmani toi-
nen rasti, ”Kadonneet Kaunottaret” 
oli jo paljon vetävämpi. Se oli Tam-
pereen Rakentajain tammikuun jä-
sentapahtuma, mutta kiinnosti täl-
laista ”paljain jaloin Tampereelle 
tullutta” ikämiestäkin, vaikka alaot-
sikko ”Tampereen rakennushistori-
aa” olikin jo pudottanut minut maan 
pinnalle.

Tapahtumapaikka oli Tampe-
reen, maassamme lähes ainutlaa-
tuisen hieno museokeskittymä Vap-
riikki. Sen suureen kahvioaulaan 
kokoontui yllättävänkin suuri joukko 

Terveisiä TAMPEREELTA
Terveisiä Tampereelta ja erityisesti tänä vuonna 122 vuotta täyttävältä 

Tampereen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:lta eli TRY:ltä. Ensiksi 

sen Seniorimestarit alaosaston 31.1.2018 pidetyltä kuukausikokoukselta, 

minne olin saanut kutsun Kivimäen Ollilta.

Tampereen yhdistyksen tammikuun jäsentapahtumana oli käynti museokeskus Vapriikin ”Kadonnet kaunottaret” –näyttelyssä. Vieraita oli 
’etelästäkin’: puhumassa RKL:n toimitusjohtaja Hannu Järveläinen.

Raitiotietyömaata Tampereen keskustassa, aseman takana näkyy myös 21-kerroksisen 
Luminaryn työmaa.
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yhdistyksen eri-ikäisiä jäseniä. Ko-
rostan mielelläni sanaa eri-ikäisiä, 
sillä yhdistyksen oppilasjäseniäkin 
oli mukana kymmeniä.

Tapahtuman avasi TRY:n pu-
heenjohtaja Risto Sirkkola edellä 
kertomaani seikkaa myönteisesti 
korostaen. Puheenvuoron käytti sa-
massa hengessä myös liiton toimi-
tusjohtaja Hannu Järveläinen. Hä-
nen jälkeensä tutkija Antti Liuttunen 
selvitti laajasti näyttelyn rakenta-
mista ja Tampereen rakennushisto-
riaa laajemminkin. Hieman tavan-
omaisesta poikkeava oli mielestäni 
hänen esittämänsä ”jossittelu-vaih-
to-ehtojen”: Jos Amuria ei olisikaan 
hävitettykään ja tehty puutalo-van-
hakaupunki turistihoukuttimeksi.  
Minusta hän jotenkin sivuutti tosi-
asian, ettei Tampere ole kovinkaan 
vanha kaupunki ja puutalovetonaula 
on jo esim. Raumalla ja muuallakin.

Itse näyttely koostui perinteisten 
piirustus- ja valokuvasuurennosten 
yms. lisäksi joistakin 3D-visuali-
soinneista. Vaikuttavin oli poispure-
tun Luterilaisen rukoushuoneen vir-
tuaalimalli, jossa rakennusta voi 
tutkia haluamastaan kohdasta niin 
ulko- kuin sisäpuolelta. Huippua 
edusti saarnastuolistaan saarnaa-
van elehtivän papin saarna.

Näyttelyyn tutustuessani kysäi-
sin Hannu Järveläiseltä muistikuvi-
aan hänen Tampereella asumisajal-
taan. Keskustellessamme hänen 
lapsuudenmaisemista Linnainmaal-
la mukaan tuli luokkatoverini Matti 
Uusitalo-Ikkelä, joka kertoi olleensa 
Hannun isän suunnittelemalla ja 
valvomalla pienkerrostalotyömaalla 
kirvesmiehenä jo vuonna 1962. 
Hannu kertoi isänsä Auliksen olleen 
oikein monitoimimies; kävi Tampe-
reen tekua ja teki opiskelun lomas-

sa pää- ja rakennesuunnitelmia ja 
toimi vieläpä työmaalla vastaavana 
kuten Matin muistamalla Isomusta-
järven rakennusliikkeen työmaalla.

Historiasta nykyaikaan
Kävellessäni Tammerkosken rannan 
Tampellan alueelta rautatieasemalle 
”mutkan kautta suoraa” -reittiä ei 
ollut kovin helppoa siirtyä näyttelyn 
kaupunkinäkymistä nykyaikaan. 
Nykyaikaan pyrkimisessä Tampere 
on ollut aina jotenkin etujoukoissa. 
Ei tarvitse mennä edes aikaan kun 
isoisänisoisä sähkövalon sytytti. 
Monivuotiselta koulupolultani Itse-
näisyyden- ent. Puolimatkankadulta 
oli v.1962 valmistunut kymmenker-
roksinen Insinöörioppilastalo puret-
tu ja paikalle rakennettava uudisra-
kennus oli noussut jo yli 20. kerrok-
sen korkeuden. 

Redin rakentajien ei kuitenkaan 
kannata olla huolissaan, koska 
Skanskan porukat olivat jo lähellä 
lakikorkeuttaan.

Hämeenkadun alku aseman 
edestä oli vielä hurjemmassa vai-
heessa Asematunnelin pohjan alen-
tamisen ja raitiotien rakennustyö-
maan jäljiltä. 

Vielä ehdin käydä tarkistamassa 
ennen junan lähtöä oliko SRV:n 
suurhanke ”Kansi ja Areena” todella 
alkanut? Kaivinpaalu- ja maanra-
kennustyöt Sorin sillasta Helsinkiin 
päin olivat käynnistyneet.

”todistaa” Matti Vuorensola
Kuvat: Matti Vuorensola

Ennen – jälkeen -kuvat: Skanskan työmaan alta on purettu 1960-luvun alussa rakennettu 
10-kerroksinen Insinöörioppilastalo ja hieman myöhempi Victoria-ravintolana palvellut 
kadunvarren lisäosa. 

Myös Kansi ja Areena -suurhanke on käynnistynyt.
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Wien – Dürnstein – Wachaun laakso – Melk – Linz – Bratislava – Budapest – Esztergom – Wien

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

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

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

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

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

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

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

Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendinsaajien eikä seuralaisten matkavakuutuksia.

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

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

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

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

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

Rakennusmestarien Säätiön kulttuuristipendimatka 
Tonavan risteily Itävaltaan, Slovakiaan ja Unkariin

12.–19.7.2018
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Klubin jäseniksi voi päästä kaikki Helsingin Rakennus-
mestarit ja -insinöörit AMK ry yhdistyksen jäsenet, jotka 
yhdistyksen hallitus on hyväksynyt yhdistyksen jäsenik-
si, ilman jäsenmaksua.

Jäseniksi voidaan myöskin hyväksyä:
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL keskusliiton 
alaisten jäsenyhdistyksen ja Svenska Byggmästareför-
bundet i Finland -nimisen yhdistyksen jäsenet, sekä 
rakennusalaa lähellä olevat henkilöt, jotka klubin hallitus 
hyväksyy jäseniksi ja jotka maksavat vuosikokouksen 
päätöksen mukaiset liittymis- ja vuosimaksut. Klubin 
hallitus päättää jäsenhakemuksen hyväksymisestä.

Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskoko-
uksessa hallitus sai seuraavan kokoonpanon:
Esa Annala  puheenjohtaja
Hannu Marttila  varapuheenjohtaja
Seppo Nuolikoski klubimestari
Heikki Lehmusmies sihteeri 

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Klubin 122:s vuosikokous pidettiin 6.2.2018.

Edellisessä vuosikokouksessa hyväksytyt Rakennus-
mestariklubi ry:n uudet säännöt on hyväksytty yhdistys-
rekisterissä 27.6.2017.

Viime vuoden kokouksessa valittiin kaikki 4 hallituksen 
jäsentä uusina jäseninä ilman toimikauden pituutta. 
Sääntöjen mukaan kaksi hallituksen jäsentä on erovuo-
rossa vuosittain. Hallituksen ehdotuksen mukaan 2 ero-
vuoroista jäsentä päätettiin arvalla tässä kokouksessa.

Arvonnan jälkeen hallituksessa jatkaa yhden (1) vuoden, 
(2018) Heikki Lehmusmies ja Hannu Marttila. Esa Anna-
la ja Seppo Nuolikoski valittiin hallituksen jäseniksi 
kahdeksi vuodeksi. (2018–2019)

Toiminnantarkastajaksi valittiin Voitto Korkeamäki ja 
varalle Niilo Tapaninen.

Vuosikokouksessa määrättiin alkavan kauden vuosimaksujen suuruudeksi, 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 €

Taloudenhoitajaksi kutsuttiin järjestösihteeri Sanna Ero-
nen.

Klubi toimii rakennusmestarien talon kolmannen kerrok-
sen alaosastojen yhteisessä tilassa, johon myös biljar-
dipöytä on sijoitettu. 

Viikkobiljardin pelipäivä on tiistai, noin klo 16.00–16.30 
alkaen.

Perinteinen ”mustakasi” biljardi pelataan kuten ennen-
kin toukokuussa, ti 8.5.2018 klo 16.30 alkaen.

Joulukuussa kisataan kinkkubiljardi.

Klubin jäsenmaksun voi maksaa oheisten tilisiirtotieto-
jen mukaan pankkiin tai peli-iltana käteisellä hallituksen 
jäsenille: 
Rakennusmestariklubi ry., 
Nordea FI34 1017 5000 3363 29

Hallitus 

UINTIJAOS PALKITSI

Vuoden 2017 yhdistyksen uintien 
osallistujat palkittiin helmikuun 
Mestari-illassa.
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Lahtinen, Veli-Matti
Liikanen, Vesa
Palmu, Ville  
Pirinen, Yrjö  
Turja, Jyri 
Valtonen, JP 
Vanonen, Anton
Wilhola, Jani

UUDET JÄSENET

Tervetuloa!

YHDISTYS tiedottaa

Hentinen, Erja
Partala, Sami
Saarinen, Jarkko

OPISKELIJAJÄSENIÄ HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toimisto
info@hrmy.fi

VUOSIKOKOUS pidetään 
maanantaina 9.4.2018 klo 17.00  
yhdistyksen toimistossa, Fredrikinkatu 51-53 A 6 krs.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.  Tervetuloa!  Hallitus

Helsingin Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK ry:n 
jäsenet 

kutsutaan sääntömääräiseen

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

9.4.2018 klo 18.30 alkaen
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen 
8 §:n Kevätkokoukselle määräämät asiat.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Hallitus

  GOLF-JAOS
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RAKENNUS-
MESTARIVETERAANIT

MAALISKUUN 
KUUKAUSIKOKOUS
26.3.2018 klo 13.00 
Yhdistyksen 3. kerroksen kerhotilassa,
Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki

Tervetuloa!   Hallitus

URHEILU

YHDISTYS tiedottaa

Rakennusmestarien 
Rouvat

MAALISKUUN 
ILTA

yhdistyksen toimistolla 

8.3. alkaen klo 18.00 

Tervetuloa A-K kirjainryhmän 
järjestämään iltaan.

 

Pajulahdessa 11.4.–13.4.2018
Aikataulu: Keskiviikko 11.4.
 klo 15.30 huoneiden jako, 
 uintia 16.30–17.30, päivällinen
 Torstai 12.4.
 Aamiainen, uintia 9–10.30, lounas, 
 uintia 16.30–18.00, päivällinen
 Perjantai 13.4.
 Aamiainen, uintia 9–10.30, 
 klo 12.00 kotiin lounaan jälkeen

Maksut: Hinta 184 € sisältää 4 allasuintia, 
täysihoito 2hh huoneissa (1hh lisämaksu 50€).
50 € varausmaksu maksettava 19.3.2018 
mennessä, loput 134 € 28.3.2018 mennessä 
HRMY:n tilille FI40 2044 1800 0647 11, 
viestikenttään "Pajulahden leiri 2018"

Ota alkuun yhteys 
Tero Jaatiseen p.0500 481283 tai 
s-posti terojaatinen@me.com

UINTILEIRI –
valmentajana Jukka Pikkarainen

KALAKERHO

PILKKIKILPAILUT (Perhetapahtumana)

10.3.2018
klo 10.00–13.00
Vihdin Wuoriolassa

Ilmoittautuminen 
3.3.2018 mennessä: 

Kalakerhon sihteeri 
Jouko Röpeliselle
sähköpostilla 
jropelinen@gmail.com
tai 
puh. 044 2103225

Hyvät palkinnot!

Kisojen jälkeen 
tarjolla makkaraa 
kerhon puolesta. 
Muut eväät jokainen
tuo itse.

Wuoriola löytyy osoitteesta Vanha Koikkalantie 162. 

Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetuloa!
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URHEILU

Kiinnostaako KEILAAMINEN
Helsingin rakennusmestarikeilaajat kei-
laavat keskiviikkoisin kello 18–19 Talin 
keilahallilla.  

Meitä on noin 50 aktiivista jä-
sentä ja uudet jäsenet ovat 

tervetulleita.
Seuramme säännöissä 

ainoana edellytyksenä on 
rakennusmestariyhdistyk-

sen jäsenyys, opiskelijat 
voivat osallistua oppilasjäse-

ninä kunnes ovat valmistuneet.
Jos haluat kokeilla lajia niin aina kuukau-

den ensimmäisenä keskiviikkona on mah-
dollisuus 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 jouk-
kueella. Kauden kilpailurungon muodostaa seu-
raottelut joita pelaamme lukuisia eri kaupunkien 
RKM joukkueita vastaan sekä Helsingin alueella 
pelaamme myös Telaa ja muutamaa seurajouk-
kuetta vastaan.

 

HELSINGIN 
RAKENNUS- 
MESTARI- 
KEILAAJAT RY

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

KEILAMESTARUUSKILPAILUT 2018

Kilpaillaan Talissa Remonttikisan yhteydessä

19.3.–15.4.2018

Amerikkalainen pelitapa 6 sarjaa
Kilpailumaksu 34 €

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 (ikätasoitus).

Palkinnot: kulta-, hopea- ja pronssimitalit.

Ilmoittautuminen:  
Talin keilahalli  
puh. 044 700 4301

MAILAPELIT

Kerro itsestäsi ja harrastuksestasi sähköpostitse:
- kuinka paljon olet harrastanut tennistä
- milloin pystyt osallistumaan 
- anna yhteystietosi
- onko muita toiveita?

Niin pyrimme antamaan sinulle impulssin tenniksen 
parissa.

marttiv.rissanen@gmail.com 
eino.menlos@luukku.com 
olli.malminen@luukku.com

Tule mukaan
harrastamaan

tennistä.
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Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu

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

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

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

Maksu- ja hakukäytäntö

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

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
Tämän vuoden setelit on maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2018 loppuun mennessä.

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

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

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

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

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Ku
va

t: 
Ta

pa
ni

 M
äk

ip
ää

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

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

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

HUOM! YHDISTYKSEN UUSI JÄSEN – JÄSENEDUT TULEVAT VOIMAAN HETI KUN OLET MAKSANUT JÄSENMAKSUSI.
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Maaliskuun Mestari-illan aiheena 
UUDET PALOMÄÄRÄYKSET

Tervetuloa kuuntelemaan ja kysymään!

    

Tapahtumakalenteri 2018

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

Maaliskuu
 6.3.  Koulutusta: Rakentamisen kosteudenhallinta 
   – ääniolosuhteita ja meluntorjunta – käyttö- 
  turvallisuus ja esteettömyys, Metropolia AMK,  
  klo 9.00
 7.3.  Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, 
  vapaa hiihtotapa, Paloheinä, klo 18.30
 8.3.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  maaliskuun ilta, 
  yhdistyksen toimisto, klo 18.00
 10.3.  Pilkkikisat, Kalakerho, Vihdin Wuoriola, 
  klo 10.00
 12.3.  Maaliskuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 17.3.  Rakennusmestarien Rouvat, Ritva Oksasen  
  konsertti "Älä jätä sinua yksin",  
  Aleksanterin teatteri, klo 14.00
 19.3.–15.4.  Yhdistyksen keilamestaruuskilpailut, 
  Talin keilahalli
 26.3.  Rakennusmestariveteraanit, 
  maaliskuun kuukausikokous, 
  yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 13.00

Huhtikuu
 9.4.  Golf-jaoksen vuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto, 6. krs., klo 17.00
 9.4.  Yhdistyksen Kevätkokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 9.4.  Huhtikuun Mestari-ilta, 
  heti kevätkokouksen jälkeen
 11.–13.4.  Uintileiri, Pajulahti
 12.–14.4. Opiskelijamessumatka Ruotsiin
 19.4.  Yhdistyksen maastojuoksu, 
  Pirkkolan pururata, klo 18.00
 21.4.  Kallioniemen kevättalkoot, klo 9-15, 
  sis. lounastauon
 23.–25.4  Kulttuurimatka Pietariin, 
  Veteraanikerho ja KUPE
 28.4.  Kallioniemen kevättalkoot, klo 9-15, 
  sis. lounastauon
 28.4. Cats -musikaali, Tampereen Teatteri,  
  HRMY (KUPE) ja HeRIA

Toukokuu
 8.5.  ”mustakasi” biljardi, Rakennusmestariklubi, 
  yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 16.30
 14.5.  Toukokuun Mestari-ilta
 16.5.  Mamma Mia -musikaali, Messukeskus, 
	 	 Amfi	teatteri,	klo	19.00

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

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

Yhdyshenkilöt 2018
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAMPEREELLA 
RAKENNETAAN

KORKEAA
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