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Kannen kuva: 70-vuotiaan Helsingin
Pääpostitalon julkisivua remontoidaan. 
Runsaat kolme miljoonaa euroa maksava
korjaus sisältää ikkunoiden uusimisen ja
keltatiilisen julkisivun korjauksen. 
Remontti kestää vuoden.

VUONNA 2009 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2009 2.1. 8.12.
2/2009 2.2. 12.1.
3/2009 2.3. 9.2.
4/2009 1.4. 9.3.
5/2009 4.5. 7.4.
6/2009 1.9. 10.8.
7/2009 1.10. 11.9.
8/2009 2.11. 9.10.
9/2009 1.12. 9.11.

*) jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi.
Mikäli Mestari-ilta pidetään viimeisen jättöpäivän jälkeen, 

siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää Mestari-illan jälkeen.

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry 

perustettu 1906
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TOUKOKUUN 2009 MESTARI-ILTA
pidetään yhdessä Tampereen yhdistyksen kanssa 11.5.2009 klo 18.30
Rakennusmestarien talossa (Freda 51), Fredrikinkatu 51-53, Helsinki.

Mestari-illan vieraaksi on kutsuttu Tampereen yhdistyksen jäsenet seuralaisineen.
Tilaisuuden alussa kuulemme yhdistyksen viimeisimmät kuulumiset 

sekä muutaman sanan RKL:sta.

Stand Up -koomikko, Lapinlahden Linnuistakin tuttu Markku Toikka esiintyy. Kuulemme ja näemme 
PowerPoint esityksen yhdistyksemme toiminnasta. Vapaan seurustelun lomassa nautimme kevyen iltapalan

ja virvokkeita. Lisäksi jaetaan yhdistyksen keilamestaruuskilpailujen palkinnot.

Toivotamme jäsenemme tervetulleiksi seuralaisineen.

Ilmoittautuminen 5.5 mennessä Kirsi Takkiselle p. 646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi.

Puheenjohtajan palsta

Runsas vuosi sitten, maaliskuussa 2008, ilmoittivat ra-
kennusyritykset ja myös muut työnantajat kilvan vuo-
den 2007 ennätyksellisiä tuloksia. Liike- ja toimitilara-
kentaminen lisääntyi voimakkaasti, myös maa- ja vesi-
rakentamisen tilanne oli valoisa. Vuoden 2007 syksyllä
Yhdysvalloissa puhjennut asuntolainoituksen kupla ai-
heutti epävarmuutta asuntokauppaan ja varsinkin kor-
ko- ja osakemarkkinoille. Tuolloin ennustettiin, että
asuntojen hinnat vakiintuvat silloiselle tasolle ja ehkä
nousevat maltillisesti. 

Korkojen nousu jatkui lokakuuhun saakka, jolloin vuo-
den Euribor oli huipussaan, noin 5,5 %:ssa. Energian ja
ruuan hinnan nousu, poikkeuksellisen suuri inflaatio ja
em. korkojen nousu alensivat kansalaisten ostovoimaa.

Suomen päättäjät olivat kuitenkin toiveikkaita ja viesti-
tettiin, ettei taantuma koskettane meitä suomalaisia ko-
vinkaan ankarasti. Lokakuussa Yhdysvaltain ja Euroo-
pan Keskuspankit laskivat ohjauskorkojaan, Euroopas-
ta ja myös pohjoismaista alkoi kuulua kummia, mm. Is-
lannin talous romahti täysin. Marras-joulukuussa alkoi
yrityksissä erityisen voimakas lomautus- ja irtisanomis-
aalto. Yhdysvaltain tilanne paheni, taantuma levisi kaik-
kialle Eurooppaan, vienti ei vetänyt, asuntokauppa py-
sähtyi täysin viime vuoden marras-joulukuussa.

Kiinan ja Venäjän taloudet romahtivat: Kiinan talouskas-
vu pysähtyi, ruplan arvo heikkeni kymmeniä prosentte-
ja ja talous sukelsi kriisiin  öljynhinnan laskiessa kol-
masosaan huipputasostaan. 

Kevätvuosikokouksen 
avauspuhe

▼
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Hakua jouduttiin jatkamaan tietokonevian vuoksi: Alku-
peräinen hakuaika olisi päättynyt jo 9.4.2009. Aikuis-
koulutuksen hakuaika alkoi 14.4. ja päättyy 30.4. Minul-
la on tiedossani vain varsinaisen hakuajan tilanne, ts.
tiedoistani puuttuu kahden viimeisen päivän hakijat.
190 talonrakennustekniikan ja 20 infran aloituspaikkaa
haki ensisijaisesti 656 opiskelijaksi aikovaa. Metropo-
lian 30 LVI-aloituspaikkaa haki 48 henkilöä ja 30 talon-
rakennustekniikan aloituspaikkaa tavoitteli 124 mesta-
riksi aikovaa. Edellä mainittujen tietojen mukaan pyrki-
jöitä on ollut hieman viimevuotista vähemmän, toki kah-
tena viimeisenä päivänä moni on saattanut vielä jättää
hakemuksensa.

Huonon rakennusalan työllisyystilanteen vuoksi kävim-
me RKL:n koulutusasiamiehen, Mari Mannilan, kanssa
Vallilan ja Tikkurilan ammattioppilaitoksissa rohkaise-
massa viimeisten luokkien oppilaita hakeutumaan ra-
kennusmestarikoulutukseen. Luonnollisesti toinen syy
käyntiimme oli, että koulutukseen saadaan varmasti riit-
tävästi hakijoita. Meidän kaikkien tulee omalta osaltam-
me huolehtia siitä, että nyt opiskelevat mestarit ja insi-
nöörit saisivat ensi kesäksi työharjoittelupaikan. Lisäksi
meidän tulee toivoa ja tehdä kaikkemme, että nyt val-
mistuvat insinöörit työllistyisivät mahdollisimman hyvin.
On täysin varmaa, etteivät läheskään kaikki löydä työ-
paikkaa, sillä yritykset ovat joutuneet lomauttamaan ja
irtisanomaan jo kokeneitakin mestareita ja insinöörejä.

Vallitsevan suhdanteen vuoksi on meillä RKL:llä järjes-
tönä erinomainen tilaisuus vahvistaa asemaamme
asiantuntijajärjestönä. Helsingin yhdistyksellä on erityi-
nen vastuu Liiton suurimpana paikallisyhdistyksenä
omalta osaltaan olla ensimmäisenä tekemässä toimen-
piteitä em. aseman vahvistamiseksi. Liiton ja paikallis-
yhdistyksen operatiivisen johdon tulee olla pääosin työ-
elämässä olevia henkilöitä. Hallituksissa tulee olla mah-
dollisimman paljon ihmisiä, joilla on kosketuspinta ra-
kennusliikkeiden työnjohtoon. Tällä tavalla pystymme
turvaamaan jäsenkehityksemme ja meidän yli sata
vuotta kestänyt historiamme jatkuu kunniakkaana. Li-
säksi meidän tulee hyväksyä myös se tosiasia, että em-
me ole pelkästään rakennusmestarijärjestö, vaan hy-
väksymme jäseniksemme kaikki, joilla on vähintään tek-
nikon tutkinto ja käsittelemme kaikkia jäseniämme tasa-
puolisesti, koulutuksesta riippumatta. 

Hauskaa Kesää Kaikille

Raimo Seppänen
puheenjohtaja

90-luvun lama oli meillä paikallinen, nyt emme ole taan-
tumassa yksin, tosin näistä kavereista ei ole meille pal-
jonkaan apua.

Nyt Yhdysvalloistakin kuuluu jo parempia uutisia, pank-
kien tulokset ovat parantuneet ja osakekurssit ovat
nousseet viime kuukauden aikana tuntuvasti. Myös
meillä osakekurssit ovat kohonneet reippaasti viime
kuukausina, jotkut jopa 60 % alhaisemmalta tasoltaan,
toki silti monen yrityksen osakkeen hinta on vain nel-
jäsosa toissasyksyistä huippuhinnasta. 

Pääkaupunkiseudun rakentamisen volyymi tämän vuo-
den tammikuussa rakennuslupien mukaisesti mitattuna
oli hieman alle 8,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on vie-
lä korkea ja vastaa tasoltaan vuosien 2001-2007 lupa-
määriä. Asuinrakentamisen lupamäärä oli noin 2,4 mil-
joonaa kuutiometriä, jolle tasolla ei ole pudottu vielä
koskaan 2000-luvulla. Korkeimmillaan lupamäärät olivat
vuonna 2000, jolloin lähenneltiin 4 miljoonaa kuutiomet-
riä.  Suurin työpula on tällä hetkellä asuntorakentajilla;
liike- ja toimistorakentaminen on jatkunut suhteellisen
vakaana, vaikkakin kohteen valmistuttua on monilla työ-
mailla jouduttu jakamaan lomautusilmoituksia. Suuret
infratyömaat ovat työllistäneet maanrakentajia kiitettä-
västi, tosin rakennustyömaiden maanrakennustöiden
panoshinnat ovat tulleet roimasti alaspäin, mikä kerto-
nee työn saannin vaikeutuneen. 

Rakentaminen on aina ollut tehokas tapa laman torju-
miseksi ja nyt on valtiovalta viisaasti elvyttämässä kor-
jausrakentamista mm. asuntoyhtiöille suunnatulla kun-
tien kautta jaettavalla 10 %  korjausavustuksella. Lisäk-
si on arvioitu, että tänä vuonna saattaa Ara-tuotantoa
käynnistyä jopa 10 000 asunnon verran. Nämä kohteet
olisivat rakentajille kullanarvoisia, koska kiinteistösijoit-
tajilla on vaikeuksia saada rahoitusta hankkeiden aloit-
tamiseksi. Myös kunnilla on vaikeuksia kohtuuhintaisen
lainan saamisessa. Grynderien ongelmana on, ettei
asuntojen koko vastaa tarvetta. Kysyntä on pienistä
asunnoista ja keskipinta-alavaatimus on, erityisesti Hel-
singissä, ohjannut suunnittelun huoneistokokoihin, joi-
den kaupaksi saanti on ongelmallista. Vaatimuksen
osittaisella purkamisella ei ole vaikutusta jo toteutettui-
hin huoneistoihin, ne ovat käsissä. Alhainen korkotaso
ja ihmisten luottamuksen, ainakin osittainen palautumi-
nen omaan talouteen, ovat virittäneet asuntokaupan
normaalille tasolle, tosin isojen asuntojen kauppa on
nihkeää ja kauppa toteutuu yleensä pitkien neuvottelu-
jen ja tinkimisen jälkeen.

Rakennusmestarikoulutuksen kolmas hakukevät on nyt
käynnissä; nuorisoasteen yhteishaku päättyi 15.4.2009.

hrmy

...Puheenjohtajan palsta edelliseltä sivulta
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Kevätvuosikokous: 
juhlavasti ja juohevasti
Yhdistyksen kevätvuosikokous alkoi

perinteisen juhlavasti Mestari-Laula-

jien esittämän Rakentajain laulun sii-

vittämänä. Juhlavuutta kokoukseen

toivat myös jaetut huomionosoitukset

sekä yhdistyksen uuden kunniapu-

heenjohtajan ja kunniajäsenen kutsu-

minen. Varsinainen kokousosuus sujui

juohevasti Markku Niemen johtaessa

puhetta. Markku Niemi kevätkokouksen puheenjohtajana ja Kirsi Takkinen sihteerinä.

Mestari-Laulajat 
Märt Ratasseppin 
johdolla toivat 
kokoukseen 
juhlavan tunnelman.
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Yhdistyksen puheenjohtaja Raimo
Seppänen kertasi avauspuheen-

vuorossaan sekä taloustilannetta
rakentajien kannalta että liiton ja yh-
distyksen roolia uusien rakentajasu-
kupolvien turvaamisessa. Raimon
puhe on kokonaisuudessaan luetta-
vissa Puheenjohtajan palstalta.

Vuonna 2008 kuolleita yhdistyk-
sen jäseniä muistettiin hiljaisella
hetkellä ja Mestari-Laulajien kauniil-
la laululla.

Kevätkokous on juhlava paikka
jakaa edellisenä vuonna myönnet-
tyjä huomionosoituksia: Raimo Har-
tonen vastaanotti Suomen Leijonan
Ritarikunnan ansioristin, Risto Lou-
hos yhdistyksen kultaisen ansio-
merkin ja Martti Rankka RKL:n ho-
peisen ansiomerkin.

Mestari-Laulajien Lasse Suomi
kertoi kuoron lähiajan esiintymisistä
ja vinkkasi samalla, että kuoron voi
erisuuruisina kokoonpanoina tilata
vaikkapa perhejuhliin. Lasse kertoi
myös, että kuoroon otetaan mielel-
lään uusiakin jäseniä: ”Jos olet itse
tai joku tuttavasi on kiinnostunut
kuorolaulusta, ottakaa rohkeasti yh-
teyttä minuun. Varsinkin kirkkaam-
pia ääniä kaivataan lisää.”

sellä kiinnityksellä.  – Jatkoa lienee
luvassa, sillä edessä on taas kesän
kovia kisoja niin koti- kuin ulkomail-
lakin.

Kevätkokouksen puheenjohtaja
Markku Niemi kävi esittäytymässä
illan osanottajille. Hän on tuore Ra-

Markku Niemi johti puhetta

Varsinainen kevätkokous sujui so-
puisasti Markku Niemen tarttuessa
nuijan varteen ja Kirsi Takkisen hoi-
taessa sihteerin tehtävät. Vuoden
2008 vuosikertomus ja tilinpäätös
vahvistettiin ja hallitukselle ja tilivel-
vollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Yhdistyksen hallitus esitti ko-
koukselle Paavo Ruusuvuoren kut-
sumista yhdistyksen kunniapu-
heenjohtajaksi ja Asko Järvisen kut-
sumista yhdistyksen kunniajäse-
neksi. Esitykset otettiin vastaan ap-
lodein.

Mestari-ilta 
Ari Aution vetämänä
Ennen kuin yleisö päästettiin iltapa-
lalle, yhdistyksen 2. varapuheenjoh-
taja Ari Autio veti huhtikuun Mesta-
ri-illan. Sekin saatiin aloittaa aplo-
deilla, sillä Åke Lund kävi vastaan-
ottamassa Vuoden 2008 mestariur-
heilijan pokaalit, sekä kiertopalkin-
non että itselleen jäävän. Åke on
Mestariurheilijana konkari, sillä hän
on jo lunastanut edellisen kiertopo-
kaalin itselleen kolmella peräkkäi-

hrmy

Raimo Hartosella on meriittejä mm. yh-
distyksen puheenjohtajana sekä runsaasti
urheilutoiminnan saralla. Hän vastaanotti
Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristin.

Risto Louhos kuunteli tyynenä perusteluja
yhdistyksen kultaisen ansiomerkin myön-
tämiselle.

Martti Rankan rintaan kiinnitettiin RKL:n
hopeinen ansiomerkki.

Paavo Ruusuvuori kutsuttiin Helsingin yh-
distyksen kunniapuheenjohtajaksi.

HRI0905_03-7  22.4.2009  10:43  Sivu 6



raskuussa on jatkettu: hakemukset
toimistolle toukokuun loppuun
mennessä. Ari muistutti myös haus-
sa olevista Rakennusmestarien
Säätiön matkastipendeistä.

Ojalan Mikko muistutti kesän
teatterimatkasta Pyynikille ja Järve-
län Raimo toukokuun retkestä Ky-
menlaaksoon, jonne pitää muistaa
lähteä jo aamuvarhain: bussi start-
taa klo 7.30 Fennian edestä.

Sirkka Saarinen

7

kennusmestarien Säätiön puheen-
johtaja. Markku astui isoihin saap-
paisiin, kun hänet helmikuussa va-
littiin jatkamaan Paavo Ruusuvuo-
ren 22 vuoden puheenjohtajauraa
säätiössä. Rakennusmestarien
Säätiön hallitukseen Markku valittiin
vuonna 2003, sen varapuheenjoh-
tajana hän on toiminut vuodesta
2006 lähtien. 

57-vuotias Markku on pitkän lin-
jan rakentaja, joka kävi ensin am-
mattikoulussa puusepän linjan. Ra-
kennuksilla hän työskenteli kirves-
miehenä ja työnjohtajana, kunnes
läksi uudestaan koulunpenkille, ra-
kennusmestariksi hän valmistui
vuonna 1975 – ja liittyi samana
vuonna Helsingin yhdistykseen.
Hän toimi kuutisen vuotta suunnit-
telijana ja siirtyi sitten kiinteistöpuo-
lelle. Nykyään hän on Vantaan teol-
lisuuskiinteistöt Oy:n yritystilat -yk-
sikön johtaja.

Rakennusmestarien Säätiö on
vuodesta 1952 lähtien toiminut
mestarien tukena ja taustavoimana.
Tuki jatkuu Markun mukaan myös
jatkossa. Jatkossa tukea jaetaan
entistä enemmän koko valtakunnan
alueelle. Helsingin yhdistyksen hy-
vinvoinnilla on kuitenkin Säätiön
avustuksia jaettaessa oma erityis-
asemansa, joka on kirjattu myös vi-
ralliseen lahjakirjaan.

Toukokuun Mestari-iltaan
seuralainen mukaan!
Ari muistutti illan osanottajia vielä
toukokuun Mestari-illasta, johon
ovat tervetulleita myös avecit, kun-
han muistetaan ilmoittautua yhdis-
tyksen toimistoon Kirsille. Vieraaksi
saadaan Tampereen yhdistysläisiä
seuralaisineen.

Yhdistyksen stipendien hakuai-
kaa Pariisiin Batimat-messuille mar-

hrmy

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK järjes-
tää jäsenten ammattitaitoa edistävän opintomatkan
Pariisin Batimat rakennusmessuille 5.11.–9.11.09.

Matkan alustava hinta on 1350 € kahden hengen
huoneissa ja 1700 € yhden hengen huoneessa.

Hintaan sisältyy lennot turistiluokassa, kaupunkikier-
ros, majoitus keskustan hotellissa, messuliput ja läh-
tiäisillallinen. Ryhmällä on Pariisin lentokenttäkulje-
tuksissa ja kaupunkikierroksella suomenkielinen
opas. Kokoontuminen 5.11. Hki–Vantaan kentällä 
klo 5.50, paluu 9.11. klo 19.20.

Matkalle on haettavissa 20 kpl 1000 €:n stipendejä
yhdistyksen jäsenille. Vapaamuotoiset hakemukset
tulee olla yhdistyksen toimistossa 31.5.2009 (Huom!
Hakuaikaa on pidennetty) mennessä. Kuoreen mer-
kintä ”Opintomatkastipendi”. Hakijoiden toivotaan
perustelevan miten opintomatka edistää tai ylläpitää
hakijan ammattitaitoa.

Messujen antia stipendimatkalaisten kokemuksiin
perustuen esitellään matkan jälkeen myös jäsenleh-
dessä.

Hallitus

HELSINGIN YHDISTYS 
jakaa stipendejä
BATIMAT RAKENNUSMESSUILLE 
PARIISIIN

Vuoden 
Mestariurheilijan 
titteli on Åke Lundille
jo tuttu juttu.
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Paavo Ruusuvuori muutti viitisen
vuotta sitten vaimonsa kanssa juu-

rilleen Mäntsälään. Se on ihanteellinen
asuinpaikka myös hänen ykkösharras-
tuksensa, metsästyksen kannalta:
”Koiran voi päästää irti jo kotirapulla.
Yhtä ihanteellinen paikka on sieni- ja
marjametsällä ja talvella hiihtämässä
viihtyvälle vaimolle”, Paavo toteaa.
Luottamustehtävien vaatimat Helsin-
ginreissut muutaman kerran kuukau-
dessa eivät nekään merkitse Mäntsä-
lästä kuin 55 kilometrin eli 35 minuutin
ajomatkaa.

Rakentamiseen eväät kotoa
Rakentamisen valinta ammatiksi oli
Paavon mukaan maalaispojalle luonte-
vaa: ”Rakentaminen tuli tutuksi jo ko-
tona, myös kaksi setääni oli kirvesmie-
hiä. Oppikoulun jälkeen tein vuoden
kotosalla rakennustöitä ja menin sitten
vapaaehtoisena armeijaan. Armeijan
jälkeen kirvesmiessetäni avulla pääsin
työmaalle harjoittelijaksi, ensin mitta-
miehen apulaiseksi rakentamaan ker-
rostaloja Pohjois-Haagaan.”

Rakennusmestariksi Paavo valmis-
tui vuonna 1958. Varsinaisten opinto-
jen lisäksi kouluajasta jäi evääksi tiivis
luokkayhteisö. Viime keväänä järjes-
tettiin jo 50-vuotisluokkakokous. Opis-
keluaikana muodostuneet ystävyys-
suhteet ovat kantaneet yli vuosikym-
menien, verkostoista oli monelle hyö-
tyä myös työuralla.

Paavon valmistuessa rakennus-

kennuspiirin aluepäällikkö.
Otaniemen isännöitsijäksi ”yllätys-

siirtymistä” Paavo selventää kertomal-
la, että mies sen takana oli Rakennus-
hallituksen osastopäällikkö, Otanie-
men hoitokunnan hallituksen puheen-
johtaja Risto Ruso. Hän esitti Paavolle
työtarjouksen poiketessaan Haagan
työmaalle matkalla hoitokunnan ko-
koukseen, jossa isännöitsijä valittiin.
Empimiseen ei siten ollut aikaa, vaan
Paavon piti tehdä päätös tarjoukseen
suostumisesta saman tien.

Paavo myöntää, että rimakauhua
oli, sillä nuoren rakennusmestarin
isännöitäväksi tuli heti 400 00 kuution
rakennustilavuus. Lisäksi hoidettavana
oli yli 100 hehtaarin maa-alue katuver-
kostoineen. Aluetta rakennettiin jatku-
vasti ja kuutiot kasvoivat 1,5 miljoo-
naan. Paavon apuna toimi kymmenen
teknikkotason työntekijää. Lisäksi oli
noin sata rakennus- ja huoltoalan
työntekijää. Tällä joukolla tehtiin raken-
nusten kunnossapito- ja muutostyöt
sekä katu-, puisto- ja oman sähkölai-
toksen kaapeli- ja kaukolämpö-
kanavien kaivuutyöt. 

Paavo muistelee Otaniemen aikaa
hyvällä: ”Siinä sai hyödyntää sekä työ-
mailta että valvontatehtävistä saatua
kokemusta. Oman lisänsä työhön toi
se, että rakennustöistä neuvoteltiin
professorien ja rehtorien kanssa. Vas-
tuuta oli, mutta myös päätösvaltaa, jo-
ten asiat sai sujumaan juohevasti”,
hän kiittelee.

Organisaatiomuutos lopetti Otanie-
men hoitokunnan 1990-luvun alussa ja
alue määrättiin Uudenmaan piiriraken-
nustoimiston alaisuuteen. Paavo jatkoi
vanhassa työssään, virkanimike muut-
tui aluepäälliköksi. Työ oli samaa kiin-
teistöjen hoitamista, mutta alue laajeni
käsittämään koko Espoon. Organisaa-
tiomuutos tarkoitti päätöksenteossa li-
säportaita, jotka töiden sujumisen
kannalta eivät Paavon mukaan olleet
pelkästään myönteisiä: ”Korkeakou-
lussa ja VTT:llä oli niiden luonteen mu-
kaisesti esimerkiksi paljon tutkimus-
hankkeita, jotka olisivat vaativat nopei-

mestariksi talonrakennustöitä oli niu-
kasti tarjolla. Hän sai pestin Tie- ja ve-
silaitokselle Forssaan: ”Työpaikkail-
moituksessa he hakivat nimenomaan
talonrakennusmestaria.  Itse työ oli
kuitenkin tukikohdan rakentamista ja
sillanrakentamista.”

Veri veti talonrakentamiseen työ-
maa- ja sittemmin vastaavaksi mesta-
riksi ja Paavo palasi Helsingin seudun
työmaille – josta ei sitten enää muualle
lähtenytkään. Ensin viideksi vuodeksi
Runkotyö Oy:lle, sitten kolmeksi vuo-
deksi Mauri Räty Oy:öön, jonka leivis-
sä hän rakensi Otaniemeä.

Rakennuttajatehtäviin
Paavo pitää työmaan yhtenä avainky-
symyksenä vastaava mestari-valvoja -
yhteistyön pelaamista. ”Itselläni on sii-
tä pelkästään hyviä kokemuksia mo-
lemmista tehtävistä”, hän kertoo.

Rakennuttajapuolelle, valvontateh-
täviin Rakennushallitukseen hän siirtyi
vuonna 1964.  Kohteet olivat moni-
puolisia, esimerkiksi Ilmatieteen laitok-
sen uudistalotyömaa Vuorikadulla,
Ateneumin pohjanvahvistus, Eduskun-
tatalon korjaus, Haagan Yhteisnor-
maalilyseo.

Haagasta Paavo siirtyi – itselleen-
kin yllätykseksi – vauhdilla Otaniemen
hoitokunnan isännöitsijäksi: tehtä-
vään, jota hän hoiti eläkkeelle jäämi-
seensä vuoteen 1997 saakka. Organi-
saatiomuutosten myötä nimike viime
vaiheessa tosin oli Uudenmaan ra-

hrmy

Henkilökuvassa Paavo Ruusuvuori

Rakennusmestariaatteen mies
Rakennusmestariaatteen mies -luonnehdinta kuvaa hyvin
kiinteistöneuvos Paavo Ruusuvuorta. Viime syksynä 75 vuotta
täyttäneelle rakennusmestarille on kertynyt mittava määrä työ- ja
järjestötehtäviä. Eläkkeelle hän jäi vuonna 1997 Otaniemen
isännöitsijän tehtävistä. Yhdistys- ja järjestötehtäviä hän on
vähitellen keventänyt; helmikuussa hän jätti Rakennusmestarien
Säätiön 22-vuotisen puheenjohtajuuden, hallitustyöskentely sen
sijaan jatkuu.
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ta toimia myös isännöinniltä. Päätök-
senteon hitaus aiheutti skismaa”, hän
muistelee.

”Tietysti yhdistykseen”
”Silloin kun itse valmistuin rakennus-
mestariksi, oli päivänselvää, että val-
mistumisen jälkeen jokainen liittyi
myös omaan Rakennusmestariliit-
toon”, Paavo kertoo. ”Silloin yhdistys
järjesti mm. kursseja, joiden käyminen
oli ihan välttämätöntä jo ammatin kan-
nalta alkaen sileävalu- ja A-muuraus-
kursseista”, hän kertoo esimerkkeinä.
”Yhdistyksessä sai myös kontakteja
työnantajiin.”

Vaikka perinteinen yhdistystoimin-
ta ei nuorempaa rakennusmestarikun-
taa tunnu enää yhdistyksen toimintaan
vetävän, Paavo uskoo, että juuri mes-
tarien ammattitaitoa kehittävät kurssit
vetäisivät mukaan ihan uuttakin poruk-
kaa.

Helsingin yhdistyksen rivijäsenenä
Paavo oli ensin useita vuosia, kunnes
vuonna 1965 silloisen työmaan inno-
kas järjestömies Esko Nieminen tarjosi
omalle porukalleen ja Paavolle siinä
mukana illallisen. Ensin kuitenkin käy-
täisiin yhdistyksen kuukausikokouk-
sessa Rakennusmestarien talolla.

Paavon metsästys- ja ammunta-
harrastuksen tietäen Niemisellä oli ta-
kataskussa saada hänet yhdistyksen
ampumaporukan vetäjäksi. Paavo ei
hankkeesta etukäteen tiennyt, mutta
kokouksessa yllättäen tulleeseen eh-
dotukseen ei voinut vastata kuin
myöntävästi. Yhdistyksessä, kuten
myös liitossa oli siihen mennessä har-
rastettu vain pistooli- ja pienoiskivää-
riammuntaa, nyt harrastukseen lisättiin
metsästyslajeja, haulikkoammuntaa.

”Kun pirulle antaa pikkusormen, se
vie koko käden”, Paavo naurahtaa.
Ammuntajaoksen vetäjyyttä seurasi
sitten monipuolinen yhdistysura sekä
Helsingin yhdistyksen että RKL:n luot-
tamustehtävissä.

Monta luottamustehtävää
Yhdistyksen hallitukseen Paavo valit-
tiin jo 1970-luvulla, hän toimi myös va-
rapuheenjohtajana, puheenjohtajana
hän oli vuodet 1976-1983. Tuolta ajal-
ta on peräisin esimerkiksi sopimus
Helsingin kaupungin kanssa Kallionie-
men vuokrauksesta. Rakennusmesta-
rien Säätiön hallituksen jäseneksi hä-
net puolestaan kutsuttiin vuonna 1976
säätiön historian nuorimpana jäsene-
nä. Siinä vaiheessa hän toimi jo myös
Rakentajain Konevuokraamon halli-
tuksessa, sen puheenjohtajana hän
toimi vuodet 1997-2005. Paavo oli
myös RKL:n hallituksen jäsen. Raken-
nusmestarien Retkeilykeskus Oy:ssä
hän oli perustajajäsenenä ja rakennut-
ti mm. Luoston majan. Hän toimi myös
Rakennusmestarien kuntoliiton halli-
tuksessa.

Yksi yksittäinen asia, josta Paavo
on aiheestakin ylpeä, on se, että hän
on puheenjohtajana pystynyt täyttä-
mään Säätiön entisen puheenjohtajan
Urho Uraston ”testamentin” siitä, että
Rakennusmestarien talo on taas koko-
naisuudessaan Säätiön omistuksessa.
Välillä talon kolme ylintä kerrosta jou-
duttiin talousvaikeuksissa myymään
Rautaruukille

Mestarien luottamustehtävissä
Paavo sanoo aina pitäneensä itseään
rakennusmestariaatteen miehenä.
Tärkeä johtoajatus on ollut tasapuoli-

suus, joka korostuu erityisesti puheen-
johtajan tehtävissä.

”Kaikki jäsenet ovat saman arvoi-
sia, kaikkia pitää pystyä kuuntelemaan
ja muodostamaan niistä yhteinen mie-
lipide”, hän toteaa. ”Aina se ei ole ollut
helppoa”, hän myöntää. Matkan var-
relle on sattunut hyvinkin kovia paikko-
ja niin yhdistyksen, säätiön kuin Kone-
vuokraamonkin osalta. Niitä on kirjattu
tarkemmin mm. Rakennusmestarien
Säätiön 50-vuotis- ja Helsingin yhdis-
tyksen 100-vuotishistoriikkeihin. Toi-
saalta tiukkojen paikkojen lisäksi teh-
tävistä on runsaasti hyviä muistoja.

Myös metsästäjien edusmies
”Itseäni yhdistystoimintaan mukaan
meno ei ole koskaan kaduttanut. Vaik-
ka siihen on kulunut paljon aikaa, se
on toisaalta myös antanut paljon. Pait-
si kokemusta puheenjohtajan nuijan
käsittelyssä toiminta toi varmuutta ja
kontakteja työelämäänkin.  Luonnolli-
sesti motivaatiota toi myös se, kun
huomasi, että saa jotain aikaankin. Toi-
saalta jatkamaan innosti se, kun näki,
että vielä oli asioita, joita oli hoidettava.
Luottamustehtävien puitteissa on
myös pääsyt tapaamaan ja tutustu-
maan mitä erilaisempiin ihmisiin”, Paa-
vo kertoo.

Mestarien yhdistystoiminta antoi
Paavolle hyvää pohjaa myös toisenlai-
selle luottamustoimelle: Suomen Met-
sästäjäliiton puheenjohtajuudelle, joka
on valtakunnallinen, peräti 140 000 jä-
senen järjestö. Metsästysharrastus vei
hänet myös Riistanhoitosäätiön halli-
tukseen ja sen puheenjohtajaksi. Ra-
kentamiseen nämä luottamustoimet
liittyivät kiinteästi siinä vaiheessa, kun
Paavo vei Suomen Metsästysmuseon
ja sen uudisrakennushankkeen Riihi-
mäelle ja toimi rakennustoimikunnan
jäsenenä yhdessä ministeri Iiro Viina-
sen kanssa.

Tunnustuksia
Paavo Ruusuvuoren toiminta on saa-
nut tunnustusta monelta taholta. Hä-
nelle on myönnetty sekä Suomen Lei-
jonan että Suomen Valkoisen Ruusun
ritarimerkit. Kiinteistöneuvoksen arvo-
nimi hänelle myönnettiin 1983. Hän on
sekä Helsingin yhdistyksen että RKL:n
kunniajäsen ja Metsästäjäin liiton Uu-
denmaan Piirin kunniapuheenjohtaja.
Sotilasarvoltaan hän on vääpeli.

Sirkka Saarinen

hrmy

Rakennusmestarien Säätiön 50-vuotis-
historiikissa Paavo Ruusuvuorta kuvataan
puheenjohtajana tasapuoliseksi ja oikeu-
denmukaiseksi. Hän on muokannut eri-
laisista mielipiteistä huumorin ja välillä
neuvoa-antavienkin avulla yksimielisiä
päätöksi. Nyt, säätiön hallituksen rivi-
jäseneksi siirryttyään Paavo sanoo olevan
sikäli helpompaa, että oman mielipiteensä
voi tuoda julki ilman puheenjohtaja-
vastuuta, ”olla enemmän oma ittensä”.
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RKL:n kesäpäivät
RKL:n kesätapahtuma 

urheilukilpailuineen pidetään 

Helsingissä 5.-7.6.2009. 

Järjestelyistä vastaa 

Helsingin Rakennusmestarit ja 

-insinöörit AMK ry. 

Virkistysmatka Tallinnaan 6.-7.6.
Aikataulu:
6.6. Helsinki Tallinna, meno klo 17.30-19.30, Star Länsisatama/D-terminaali
7.6. Tallinna Helsinki, paluu klo 14.00-16.00, Star D-terminaali/Länsisatama

Majoittuminen:
Hotelli TallinkSpa & Conference

Hinta:
• Hotellissa on mahdollisuus yhteiseen illalliseen, Helsingin yhdistys tarjoaa illallisen jäsenilleen. 
• Matkan hinta on yhdistyksen jäsenelle 67 € ja seuralaiselle 117 € (illallisen sisältäen 142 €)
• Matkan hinta sisältää laivamatkan kansipaikoin, bussikuljetuksen satama-hotelli-satama, ma-

joituksen aamiaisineen ja paluumatkan buffet-lounaan seisovasta pöydästä ruokajuomineen. 

Matkalla RKL:n toimitusjohtaja kertoo järjestön ajankohtaisista kuulumisista. 
RKL tukee jäsenensä matkaa 50 €:lla.

Ilmoittautuminen 6.5. mennessä.

Lähivesiristeily 
Helsingin saaristoon
lauantaina 6.6.

Lähtö Kauppatorin rannasta klo 10.00,
paluu klo 14.00. Rantautuminen Kallio-
niemeen, jossa kahvitarjoilu, makkaran-
paistoa, petankkiottelu ym., isäntänä
toimii Kallioniemen isännistö. RKL tukee
risteilyä, joten osallistujalle tuleva á kus-
tannus on vain 10 €. Se maksetaan il-
moittautumisen yhteydessä Helsingin
yhdistyksen tilille 12.5.2009 mennessä.

5.-7.6.2009  Helsingissä
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Lauantaina 6.6

klo 8.00 Tennis 
Tenniskilpailut jatkuvat
Tenniskilpailu järjestetään mikäli osanottajia
ilmoittautuu vähintään kahdeksan.
Ilmoittautumiset 18.5. mennessä.

klo 9.00 Lentopallo
Vuosaaren Urheilutalo, 
Vuosaarentie 5, 00980 Helsinki
Lisätietoja Erkki Ahvenainen 0400-217 614, 
erkki.ahvenainen@rudus.fi
Lentopallokilpailun järjestetään mikäli osan-
ottajia ilmoittautuu vähintään 4 joukkuetta.
Ilmoittautumiset 22.5. mennessä.

klo 10.00 Ammunta
Sibbo Skyttegille rf:n ampumarata Sipoo
www.sipoo.fi/kartta
lajit; Hirvi 4+6+10, Metsästysammunta 
2 x 25, Kansallinen Trap 2 x 25  
Sarjat: N, Y, Y50, Y60, Y70
Lisätietoja Esa Säntti 050-390 0925
Ilmoittautumiset 22.5. mennessä. 
Osallistua voi ilman ilmoittautumistakin.

hrmy

Kesäkisojen ohjelma 

Ilmoittautumiset
Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla kirsi.takkinen@hrmy.fi tai faxilla 09-642 259.

Osallistumismaksu ko. lajiin suoritetaan samanaikaisesti eriteltynä lajeittain Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n tilille Nordea 204418-64711.

Yksilölajeissa maksutositteesta on ilmettävä osallistujan täydellinen nimi, laji/lajit johon osallistuu sekä 
mitä yhdistystä edustaa. 

Joukkuelajeissa maksutositteeseen merkitään urheilulaji sekä mitä yhdistystä edustaa.
Maksut suoritetaan edellä mainituilla tiedoilla pankkiin.

Kilpailtava ikänsä mukaisessa sarjassa. Myös opiskelijajäsenillä osallistumisoikeus.

Osallistumismaksut:
ammunta 15 € laji, lentopallo 50 €/joukkue, 
tennis 25 €, maastojuoksu 8 € ja 
yleisurheilu 7 € ruotsalaisviesti 10 €/joukkue.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n kotisivuilta www.hrmy.fi löydät kesätapahtuman ohjelman.

klo 11.00 Maastojuoksu  
Vuosaaren urheilukenttä, 
Heteniityntie 2 Vuosaari, Helsinki
Sarjat: N, M M 40-M 80 viiden vuoden välein
ja rouvat 
Matka noin 3 km
Lisätietoja: Raimo Hartonen 
puh. 0400-416 833 
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä.

klo 12.00 Yleisurheilu 
Vuosaaren urheilukenttä, 
Heteniityntie 2 Vuosaari, Helsinki
Lajit: pituus, kuula, 1000 m
100 m (alle 50 v) ja 60 m (yli 50 v ja naiset)
Sarjat: N, M, M 40-M 80 viiden vuoden 
välein 
Ruotsalaisviesti nelimiehisin yhdistysten 
välisin joukkuein.
Lisätietoja: Raimo Hartonen 
puh. 0400-416 833 
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä

Perjantai 5.6 klo 17.00  Tennis
Vuosaaren Urheilukentän Tenniskentät, Heteniityntie 2, Vuosaari Helsinki
Sarjat:Yleinen ja yli 50-vuotta
Ottelut pelataan paras kolmesta, kolmas erä tie-break
Yhteyshenkilöt: Martti Rissanen 050-526 9725, martti.rissanen@evl.fi
Eino Menlös 045-678 1933, eino.menlös@luukku.com
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RKL:n jäsenhankintakilpailu

RKL :n jäsenyhdistysten jäsenille on avattu jäsenhan-
kintakilpailu, jossa uusien varsinaisten jäsenten hankki-
joita palkitaan. Kilpailuaika on 1.4.–1.6.2009. Pääpal-
kintona messumatka ulkomaille!

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

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

Kun kilpailuaikana RKL:n toimistoon tulleet jäsenha-
kemukset on kirjattu ja uudet jäsenet ovat maksaneet
liiton vuosimaksun 2009, jäsenten hankkijoita palkitaan.

RKL:n ryhmäopintomatka Hampuriin 11.–15.9.
RKL:n perinteinen ryhmäopintomatka tehdään vuonna
2009 Hampuriin, Elben kaupunkiin pe 11.–ti 15. syys-
kuuta. Pääkohteena on uuden kaupunginosan Hafen
Cityn valtavat rakennushankkeet. Paikkoja on 35, ensi-
sijaisesti stipendiaateille (hakuaika umpeutui 17.4) ja jä-
senille ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautuminen RKL:n toimistoon Hannu Ahokan-
nolle, puh. (09) 8770 6514 tai hannu.ahokanto@rkl.fi.
Matkan alustava hinta on noin 1 300 2H-huoneessa. 
Lisähinta 1H-huoneelta koko ajalta on 260 €.

Kalaa nousi RKL:n pilkkikisoissa
RKL: n pilkkimestaruuskilpailut 2009 pidettiin 14. maa-
liskuuta. Siilinjärven Vuorelassa Pohjois-Kallavedellä.
Jyrki Pennanen Kuopiosta sai parhaan henkilökohtai-
sen tuloksen eli 5474 grammaa kalaa. Järjestelyistä
vastasi Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
ry.

Rikkola alle kolmen tunnin Finlandia-hiihdossa
RKL:n pitkänmatkan hiihtomestaruudet ratkottiin Fin-
landia-hiihdon yhteydessä 22. helmikuuta. Markku Rik-
kola Haminasta M50-sarjassa oli ajallaan 2:57:13
RKL:n nopein hiihtäjä. Helsingin yhdistyksen jäsenistä
tuloslistalta löytyvät M60 sarjasta: 1. Kuoksa Esko
3:19:33, 2. Hartonen Raimo 3:28:58, 4. Vikman Kalevi
04:04:25, 5. Virtanen Jaakko 04:28:14.

RKL:n hiihtomestaruudet 
ratkottiin Rovaniemellä

RKL:n hiihtomestaruuskilpailut 2009 pidettiin Rovanie-
men Toramossa 28.–29.3. Järjestelyistä vastasi Rova-
niemen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry.

Helsingin yhdistyksen jäsenten tuloksia:
Sprintit: 
Rouvat 1. Eila Hartonen 3:51 
M Yleinen 1. Esko Kuoksa 3:11 
M40 1. Juha-Matti Valkama 2:21 
M55 3. Paavo Tomminen 2:53 
M60 3. Raimo Hartonen 3:07, 6. Ilkka Wastimo 3:16, 

7. Kalevi Vikman 3:21.
3 km:
Rouvat 1. Eila Hartonen 10:45 
M60 4. Raimo Hartonen 8:38, 7. Ilkka Wastimo 9:04, 

9. Kalevi Vikman 9:33 
5 km: 
M Yleinen 1. Esko Kuoksa 19:30 
M40 1. Juha-Matti Valkama 12:41 
M55 3. Paavo Tomminen 17:12
Viestit:
D-sarja 2. Helsinki 27:47 (Ilkka Wastimo, 

Kalevi Vikman, Esko Kuoksa)

RKL-motoristit aktivoituvat!
Ilmoita yhteystietosi osoitteeseen motoristit@rkl.fi, niin
lähetämme sinulle lisää tietoa valtakunnallisesta ko-
koontumisajosta. Ilmoita samalla jos olet kiinnostunut
toimimaan MC-RKL:n motoristien yhteyshenkilönä, sillä
tulemme kehittämään paikallista toimintaa. Yhteyshen-
kilönä on Timo Matomaa timo.matomaa@kolumbus.fi.

Kevätaurinko on jo korkealla ja näköpiirissä siintää
ensimmäiset ajot…

RKL viesti
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PIENTALORAKENTAMISEN VIRHEVASTUUT
21.-22.9.2009 klo 17.00-21.00 Rakennusmestarien talolla, 

Ravintola freda 51, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kurssin sisältö (2 iltaa):

Rakennuttajan ja rakentajien väliset sopimukset
• Maakaari vai Kuluttajansuojalaki

Puhdaskiinteistökauppa vai maapohja + rakennusurakka (varainsiirtoveron kiertäminen), 
millainen pitää olla urakkasopimuksen, jos myydään keskeneräinen talo kahdella kauppakirjalla.

• Virhevastuu ja virheen seuraukset eri oikeussuhteissa
Urakoitsijan korjausoikeus Maakaari (ei) <> KSL, 
kauppa/urakka Rakentaja työsopimuksella <> urakkasopimuksella

Kuluttajasuhteisiin sovellettavat yleiset sopimusehdot RYS-9, REYS-8
• Osapuolten keskeiset velvollisuudet

Sopimusehtojen käyttö sopimuksen liitteenä
• Virhevastuu sopimusehtojen mukaan

Sopimusehtojen sisältö keskeisiltä osin

Vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan asema virhe-/riitatilanteessa
• Vastuut ja asema lainsäädännön perusteella (Maankäyttö- ja rakennuslaki)

Asema viranomaisorganisaatiossa ja suhde päämieheen
• Rakentajan asiamies vai puolueeton asiantuntija

VTJ "luottokumppani", rakentajana VTJ < kenen etuja valvoo
• Ennakoiva toiminta riitatilanteiden välttämiseksi

Dokumentointi, miten toteutetaan
• Toimenpiteet virheen toteamisen jälkeen

Työvirhe VTJ tiedossa, toimenpiteet, jotta vastuuvapaus säilyy

Virhe vai ei? Arvioinnin suorittaminen uudiskohteessa ja käytetyssä rakennuksessa
• Rakennusvirhe-> rakentamista koskien normit määräykset ja ohjeet

Laatuvirhe (kauppa ei vastaa sopimusta) <> Rakennusvirhe erot, erojen vaikutus virhevastuuseen
• Laatuvirhe-> Maakaaren säännökset

KSL mukainen virhe (rakennusvirhe) <> maakaaren mukainen laatuvirhe
• Hyvän rakentamistavan muutokset

Miten laatuvirhe arvioidaan hyvän rakentamistavan mukaan 1970, 
nyt rakennusvirhe > asumiskelpoinen / ei asumiskelpoinen

Pientalorakentamisen virhevastuut peruskurssilla painotetaan ennakoivaa sopimista ja kuluttajasuhteisiin sovel-
tuvaa sopimuskäyttöä niin, että sopimuserimielisyyksiltä ja riidoilta vältyttäisiin.

Sopimusosaaminen – välttämätön taito rakennushankkeessa.
Kuluttajaa suojaavien lakien ehdoissa on useita pykälissä, jotka kattavat hankkeen alusta loppuun. Jollei ole sopi-
musosaamista ja kuluttajasuhteisiin liittyvien lakien tuntemusta urakka-asiakirjojen laatiminen ja työmaan hoitami-
nen on ”riskibisnes”. 
Sopimusosaaminen on tärkeä taito: kömmähdykset ja tietämättömyys sopimusehtojen kanssa voivat tulla kalliiksi.
Kuluttajasuhteisiin liittyvien lakien tuntemusta ja ehtojen paikoin vaikeaselkoisia määräyksiä valotetaan käytännön
esimerkkien ja työmaatilanteiden avulla – ei siis ”juristilatinaa” puhumalla.

Pientalorakentamisen virhevastuut peruskurssi soveltuu kaikille rakennushankkeessa mukana oleville, jotka
työssään joutuvat tekemisiin kuluttaja lain säädännön kanssa. Eri toimialojen urakoitsijoille, rakennusasiantuntijoil-
le, RKL Raatimestareille, rakennuttajille, konsulteille, tarjouslaskijoille jne.

Kouluttajana toimii kokenut lakimies, rakennusinsinööri, asianajaja Kalle Lyytinen Sarvi & Koponen Oy:stä. 

Osallistumismaksu RKL:n jäsenrekisterissä oleville 40 € muut 140 €. Hinta sisältää koulutuksen aineiston ja tar-
joilut. Opiskelijajäsenille koulutus on ilmainen.

Ilmoittautumiset viimeistään 11.9.2009 Kirsi Takkinen puh. 09-646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi 

Koulutuksen tuottaa Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, järjestelyistä vastaa Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK
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Ensi kesän asuntomessuilla

esitellään edellisvuosien

messuja enemmän alle 150-

neliöisiä omakotitaloja. Pie-

nissä taloissa korostuu kus-

tannustietoisuus, asumisen

helppous ja energiatehok-

kuus.

Suomalaisten asumistoiveet säily-
vät samanlaisina vuosi toisensa

jälkeen: suurin osa pitää edelleen
pientaloa tavoiteasuntonaan. Muun
muassa epävarma taloustilanne ja
energiatehokkuuden vaatimukset
näyttävät kuitenkin ohjaavan kysyn-
tää kohti pienempiä omakotitaloja.
Moni talovalmistaja onkin panosta-
nut valikoimassaan 120-130 neliön
taloihin, osa on lanseerannut pienil-
le ja edullisille omakotitaloille oman
mallistonsakin.

määrää voi lisätä tai vähentää sei-
närakenteita muuttamalla. Pienim-
piinkin taloihin on saatu mahtu-
maan myös rauhallisia kotityösken-
telytiloja. Osassa messutaloista on
panostettu lisäksi kustannustehok-
kaaseen rakentamiseen ja kohtuulli-
siin asumiskuluihin.

Energiatehokas rakentaminen
vahvasti esillä
Turhien asuinneliöiden karsiminen
vaikuttaa luonnollisesti myös talon
energiatehokkuuteen: mitä pienem-
pi talo, sitä vähäisempi on lämmi-
tysenergian tarve. Energiatehokas
rakentaminen on Valkeakosken
asuntomessuilla muutoinkin vah-
vasti esillä. Messutaloissa on kiinni-
tetty erityishuomiota hyvään eris-
tykseen, ilmanvaihdon lämmön tal-
teenottoon sekä energiatehok-
kaisiin ikkunoihin ja oviin. Valkea-
kosken messutaloista yli puolet si-
joittuu energialuokituksessa par-
haaseen A-luokkaan, kun Vaasassa
A-energialuokan taloja oli vain kak-
si.

Valkeakoskella Lintulan kaupun-
ginosassa 10.7.-9.8.2009 järjestet-
tävillä asuntomessuilla suuntaus on
hyvin nähtävissä. Vehreälle messu-
alueelle rakentuvasta 36 omakotita-
losta miltei puolet on huoneistoalal-
taan alle 150 neliötä - näistäkin yh-
deksän jää huoneistoalaltaan 80 ja
130 neliön välille. Ensi kesän asun-
tomessuilla on siten selvästi viime
vuosien messuja enemmän pieniä
taloja: esimerkiksi Vaasassa vuo-
den 2008 messuilla oli esillä vain
kaksi ja Hämeenlinnassa vuonna
2007 viisi alle 150-neliöistä omako-
titaloa.

Messutaloissa on panostettu te-
hokkaisiin, mutta silti avariin tilarat-
kaisuihin. Taloissa nähdään muun
muassa runsaasti yhtenäisiä ja toi-
minnallisia keittiö-, ruokailu- ja oles-
kelutiloja. Kesäaikaan asumista on
helppo laajentaa ulos terassien ja
hyvin suunniteltujen pihojen ansios-
ta.

- Monessa messutalossa on
huomioitu lisäksi eri elämäntilantei-
den mukaan muunneltavat tilarat-
kaisut: esimerkiksi huoneiden luku-

hrmy

Asuntomessut Valkeakoskella
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Alueen tontit ovat reilun kokoi-
sia, keskimäärin noin 1 300 neliötä.
Yli puolet Valkeakoskella esillä ole-
vista taloista onkin yksikerroksia.
Aikaisempaa pienempien talojen
ohella messualueelle rakentuu run-
saasti myös 150-200-neliöisiä puo-
litoista- tai kaksikerroksisia taloja
sekä muutama noin 300 neliön
edustuksellisempi talo. Omakotita-
lojen lisäksi messualueelle valmis-
tuu kahdesta talosta koostuva rivi-
taloyhtiö. -SS

Kuvat: Suomen Asuntomessut

hrmy

ASUNTOMESSUMATKA VALKEAKOSKELLE 4.8.2009
Yhdistys järjestää yhdessä Helsingin RIAn kanssa perinteisen asuntomessumatkan 
Valkeakoskelle. Ajankohta on 4. elokuuta.

Ilmoita siis yhdistyksen toimistoon (p. 09-646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi) 25.6. men-
nessä, oletko kiinnostunut lähtemään Valkeakoskenreissulle. Matkan hinta on 10 €. 
Yhdistys osallistuu jäsenen matkakustannuksiin. Seuralaisen voi ottaa mukaan.

Kiinnostuneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti muut matkajärjestelyt.

Asuntomessualueella on met-
säinen Taikatilukset-puistoalue,
jota ovat suunnitelleet yhteis-
työssä Valkeakosken kuvataide-
koulu, käsityökoulu sekä Hä-
meen ammattikorkeakoulun
maisemansuunnittelun opiske-
lijat. Kuvataidekoulun jatkotyö-
pajaoppilaat ovat suunnitelleet
ja toteuttaneet Taikatiluksille
jo nousseen tiiliportin.

Valkeakosken asuntomessualu-
een aurinkokortteliin nousevan

tv-talon ulkopuolinen eriste-
kerros on peräti 200 mm 

paksu. Talo on yksi alueen
useista passiivienergiataloista.

Valkeakosken kylämäi-
selle asuntomessualu-
eelle rakentuu sekä
puu- että kivitaloja.
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Kokoonnuimme eduskuntatalon
portaille puolilta päivin 3. huhti-

kuuta aloittamaan vierailuamme.
Ympäri Suomea paikalle oli saapu-
nut naisjäseniä liitostamme, pu-
heenjohtaja Sini Kulmala oli meitä
vastassa ja toivotti kaikki tervetul-
leeksi tapaamiseen. Meiltä Helsin-
gin yhdistyksestäkin oli muutamia
jäseniä mukana.

Oli ilo nähdä niin monta raken-
nusalan ammattilaista kokoontu-
neena yhteisen asian puolesta. Ee-
ro Reijonen oli meitä vastassa
päästyämme peremmälle eduskun-
tatalon sisälle. Hän herrasmiehenä
kätteli meidät kaikki ja toivotti läm-
pimästi tervetulleeksi vieraakseen.

Meille esiteltiin ensin video, joka
kertoi eduskunnan historiasta ja
työskentelystä yleensäkin. Tämän
jälkeen siirryimme turvatarkastuk-

kansantalouttamme koskevista
ajankohtaisista aiheista.

Reijonen kertoi meille mitä hank-
keita hän erityisesti rakennusalan
edustajana on ajanut eduskunnas-
sa eteenpäin. Täytyy antaa kiitosta
siitä, että Reijonen on hoitanut
monta meidän jäsenistömme sydä-
miä lähellä olevaa alan murhetta
pienemmäksi omalla työllään. Yh-
teisissä keskusteluissa esille nousi-
vat ajankohtaiset kysymykset työt-
tömyysturvasta, verotuksesta, ra-
kentamisen tukemisesta valtion va-
roin, taloyhtiöiden rakennushank-
keet ja Senaatti-kiinteistöjen toimin-
nan tukeminen.

Keskusteltiin myös siitä miten
naisjäseniä voitaisiin kannustaa
osallistumaan aktiivisemmin toimin-
taan ja antamaan näin omasta am-
mattitaidostaan yhdistyksille ja lii-

seen ja sieltä eduskuntatalon esitte-
lykierrokselle, jonka aikana meille
esiteltiin rakennuksen historiaa ja
sen kauniita arkkitehtuurisia yksi-
tyiskohtia. Samalla meille kerrottiin
myös mitä korjaushankkeita edus-
kunnan rakennuksissa on tällä het-
kellä. Oppaamme vei meidät esitte-
lykierroksen jälkeen lehterille, josta
pääsimme seuraamaan eduskun-
nan istuntoa hetken aikaa.

Istunnon jälkeen Eero Reijonen
kävi hakemassa meidät lehteriltä ja
pääsimme katsomaan talousvalio-
kunnan tiloja hänen opastuksellaan.
Tärkeiden paikkojen ja asioiden jäl-
keen siirryimme meille varattuun
lounaskabinettiin ja nautimme run-
saista pöydän antimista mitä meille
oli ystävällisesti järjestetty. Lounaan
aikana saimme vaihtaa ajatuksia
Reijosen kanssa rakennusalaa ja

hrmy

RKL naisten klubi
VIERAILI 

EDUSKUNNASSA

Kauniina keväisenä perjantaina RKL naisten klubi vieraili eduskunnassa RKL:n puheenjohtaja,

kansanedustaja Eero Reijosen vieraana.
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tollekin osansa. Todettiin että nais-
jäsenissä olisi valtavasti osaamista
ja uutta energiaa toimintaan tuota-
vaksi. Reijonen myös kannusti
RKL:n puheenjohtajana naisjäseniä
mukaan aktiiviseen toimintaan.

Keskustelu oli vilkasta ja amma-
tillisista asioista tuntui riittävän ai-
heita loputtomiin, mistä alan ihmi-
sen Eero Reijosen kanssa oli antoi-
saa keskustella. Samalla tuli kaikille
kyllä selväksi miten suuri etu meille
jäsenille on siitä, että meillä on
RKL:n puheenjohtajana henkilö jo-
ka voi työnsä kautta eduskunnassa
vaikuttaa meille niin tärkeisiin asioi-
hin.

Vierailu oli tärkeä osoitus siitä,
että naisjäseniä kohdellaan myös
liittotasolla tasa-arvoisesti ja pide-
tään kuin kukkaa kämmenellä. Itse
olen saanut niin liiton kuin yhdistyk-
senkin taholta vain myönteistä koh-
telua ammatillisesti ja jäsenenä.
Meillä HRMY:ssä on hyvä olla jäse-
nenä, myös naisena. Kiitos siitä yh-
distyksellemme, ja erityisesti sen
hallitukselle.

Eduskuntatalon vierailun jälkeen
RKL naisten klubi siirtyi liiton toimi-
talolle pitämään vuosikokoustaan.
Jouduin itse valitettavasti jättämään
kokouksen väliin työesteiden vuok-
si, mutta uskon että paikalla olleet
jäsenet saivat yhteisiä asioita
eteenpäin siellä kokouksessa.

Teksti ja kuvat: Anna-Riitta Kallinen

hrmy

Täysistunto lehteriltä nähtynä.

RKL:n puheenjohtaja, kansanedustaja 
Eero Reijonen isännöi RKL Naisten 
klubin vierailua.

Saimme kiinnostavaa tietoa sekä eduskuntatalon historiasta, arkkitehturuista että  tulevis-
ta korjauksista.
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Helsingin Rakennusmestarikei-
laajat juhlistivat viisikymmen-

vuotista taivaltaan nimikkokilpailun
merkeissä Talin keilahallissa 9-
29.03.2009. Samassa yhteydessä
pelattiin Helsingin yhdistyksen ja
myös RKL:n mestaruuskilpailut, jot-
ka Helsingin Rakennusmestarikei-

laajat saivat järjestettäväkseen vii-
dennen kerran.

Merkkivuoden kunniaksi seura jär-
jesti myös näyttävät iltajuhlat jäse-
nilleen ja kutsuvierailleen Ravintola
Kaisaniemessä lauantaina
4.4.2009.

hrmy

Keilakauden 
päättäjäiset 

pidetään 
Ravintola 

Pikku Ranskassa
27.5.2009 

alkaen klo 19.15. 

Ravintola sijaitsee 

Talin golfkentän 

kupeessa osoitteessa 

Ulvilantie 19,

00350 Helsinki.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
KEILAMESTARUUSKILPAILUJEN TULOKSET 2009

Kilpailut käytiin Rkm Keilaajien 50-vuotisjuhlakilpailun yhteydessä 
9.3.- 29.3.2008 Talin keilahallissa. Osanottajista 45 on Helsingin
yhdistyksen jäseniä.

Tulokset

A-mestaruus (luokat M-A)
1. Arvi Korhonen 1328 2. Olavi Arminen 1248 3. Arto Väistö 1234

B-mestaruus (B-luokka)
1. Timo Nieminen 1149 2. Timo Matomaa 1130 3. Timo Salminen 1058

C-mestaruus (luokat C-D)
1. Vesa Heikkola 1141 2. Seppo Rautiainen 1134 3. Teijo Kurvinen 1103

VETERAANIT  tas.
1. Raimo Säde 1316 (102) 
2. Raimo Sormunen 1259 (42)
3. Elias Alho 1242 (144)

Palkintojen jako toukokuun Mestari-illassa 11.5, Freda 51:ssä

Säätiölle ja yhdistykselle luovutettiin keilaseuran standaarit Kaisaniemen
iltajuhlassa. Kuvassa vasemmalta Timo Nieminen, Markku Niemi, Raimo
Seppänen ja Elias Alho.

Malja 50-vuotiaalle keilaseuralle Talin kei-
lahallissa 14.3.2009. Kuvassa vasemmalta
Markku Pennanen, Eero Reijonen, Ahti
Junttila ja Raimo Toivanen

Käy lukemassa lisää seuran 
kotisivuilta: www.rkm-keilaajat.fi

Helsingin Rakennusmestarikeilaajat ry

täytti 
vuotta50
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Merimuseo VELLAMO Kotkassa, kierros ja lounas Haminassa, Salpalinjamuseo ja Pioneerimuseo Miehikkä-
lässä, kummassakin on nähtävää sisällä ja ulkona.

Retki tehdään tilausbussilla, joka lähtee lauantaina 19.9.2009 kello 8.30 Fennian edestä.  
Museoiden ammattiopastusten lisäksi matkan aikana kuullaan joitain selostuksia matkan varrella olevista pai-
kallisista nähtävyyksistä.  Helsingissä takaisin olemme illalla.

Ilmoittautumisesi 4.9.2009 mennessä yhdistyksen toimistoon Kirsi Takkiselle puh. 646 343. Retkijärjestely-
jen kannalta olisi hyvä, että tekisit ilmoittautumisesi jo ennen kesälomia. Jos Sinulle tulee este, ettet voi osal-
listua, ilmoita siitä mahdollisimman pian, niin varaamasi paikka voidaan antaa seuraavalle, sillä paikkoja on
rajoitetusti.
Lisätietoja: Mikko Ojala 0400-961 664 tai Raimo Järvelä 0400-168 870.

Omakustannusosuus 35 € sisältää kuljetukset, sisäänpääsymaksut, lounaan ja kahvit pullineen. 
Omakustannusosuutesi maksettava Rakennusmestariveteraanien tilille 204420-16055 4.9.2009 mennessä.

Tervetuloa retkelle
Toivottavat Kerhojen hallitukset

hrmy

- harjateräs A 500HW + verkot B 500K
- raudoitusurakointia
- raudoitustarvikkeet

 Piennarlenkki 13   Puh. 020 155 1955
 01840 Klaukkala  Faksi 020 155 1950
 Markku Majasalo   0400 618 318

www.raudoituspalvelu.fim

markku.majasalo@raudoituspalvelu.fi

KERAVANRAUDOITUSPALVELU

Rakennusmestariveteraanit ja Kulttuuri- ja perinnekerho
järjestävät lauantaina 19.9.2009

OPASTETUN KOKOPÄIVÄRETKEN
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LUOKKAKOKOUKSIA

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

PYYNIKIN KESÄTEATTERI 2009
Iso-Heikkilän isäntä ja hänen renkinsä Kalle
Keskiviikkona kesäkuun 17. alkaen kello 18.00

Lähdemme bussilla klo 11.30 Kiasman edessä olevalta tilausautopysäkiltä. Ajamme ensin Vehoniemen auto-
museolle, josta matka jatkuu Äijälän kartanoon, jossa on karjalaisen kulttuurin näyttely. Tampereen yhdistyk-
sen jäseniä tulee myös meidän seuraksi Äijälään

Äijälässä on mahdollisuus syödä lounaaksi karjalainen pitopöytä. Ruokailusta tulee tehdä sitova ilmoitus
ennakkoon Mikko Ojalalle. Lounaan hinta on 22 €.

Ilmoitathan myös jos et tule yhteiskuljetukseen mukaan.

Lipun varanneet, tarkistattehan, että olette maksaneet (28 €) osallistumisen 30.3.2009 mennessä Helsingin
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille: 204418-64711

Huom.! Liput jaetaan bussissa tai teatterilla.

Yhteystiedot:
Mikko Ojala, sähköposti mikko.ojala3@luukku.com, puh. 0400 961 664
Yhdistyksen tsto Kirsi Takkinen 09 646 343

hrmy

Helsingin Teknillisen koulun K-311 A-luokan 40-vuotisluokkako-
kous pidettiin 18 - 20.3.2009 Tallinan Kalev Spa hotellissa. Kuvas-
sa vasemmalta: Juhani Isoniemi, Arvo Antinkari, Unto Sievinen,
Kari Hämäläinen, Antti Vehviläinen, Erkki Ikävalko, Lauri Fröberg,
Reijo Korhonen, Veli Könönen, Taisto Malinen, Seppo Karimäki,
Hannu Rapinoja, Aarno Pauna, Erkki Laakso, Asko Järvinen, Eino
Ahonen. Kuvasta puuttuu luokkakokouksessa mukana ollut Raimo
Ellonen, joka joutui lähtemään tilaisuudesta aikaisemmin.

Opiskeluaika merkitsee monelle paitsi am-
mattiin valmistumista myös uusia ystävyys-
suhteita ja verkostoja tulevaan työelämään.
Nämä antoisat suhteet kestävät usein läpi
vuosikymmenien sekä työelämässä että sen
jälkeen eläkepäivillä. Ohessa toimituksen
saamat pari kuvaa malliksi nykyopiskelijoille.

Helsingin teknillisen koulun talonrakennusosaston rakennusmes-
tariluokka vuosimallia 1948-51 kokoontui 50-vuotistapaamiseen
keväällä 2001 Rakennusmestarien talossa, Rakennusmestarien
Säätiön tiloissa. Kuvan toi arkistostaan julkaistavaksi Martti Rank-
ka. Henkilöt kuvassa: takarivissä vasemmalta Jalo Haapala, Helge
Forss, Martti Muukka, Lauri Salminen, Matti Seppälä, Olavi
Hyyppä, eturivissä vasemmalta Martti Rankka, Maunu Vähälä,
Pauli Koskinen, Kyösti Loma, Esko Mäkinen.
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YHDISTYS tiedottaa

Uudet jäsenet 

Kai Antero Frisk
Asser Olavi Harinen
Marko Hentunen
Seppo Pentti Lahdenpää 
Jouni Erik Antero Niemi 
Mika Juhani Pakkanen 

Tervetuloa!

RAKENNUSMESTARI-
VETERAANIEN JA 
KULTTUURI- JA 
PERINNEKERHON 

KEVÄTRETKI KYMENLAAKSOON

Verlan tehdasmuseoon ja Repoveden kansallis-
puistoon 16.5.2009 (katso ohjelma tarkemmin
jäsenlehdestä 4/2009).

HUOM! Lähtöaika klo 7.30 Fennian edestä.

RAKENNUSMESTARI-
KLUBI RY

Perinteinen ”kesä kasi” biljardi kilpaillaan

tiistaina 12.5.2009 klo 16.30 alkaen

Mukaan pääsee kello 17.30 asti.
Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51- 53, 
Helsinki.

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Hallitus

HALLITUKSEN 
JÄSENTEN 
YHTEYSTIEDOT 
VUONNA 2009

Puheenjohtaja 
Raimo Seppänen 040-839 9776
raimo.seppanen@pp1.inet.fi

1. varapuheenjohtaja
Esa Säntti 050-3900925
esa.santti@yit.fi

2. varapuheenjohtaja
Ari Autio 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

Ari Angervuori 050-368 5994, 698 4180/k
ari.angervuori@dnainternet.net

Kai Juurtela 7745 2146, 041- 510 7714
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

Ari Laamanen 0400-502 771, fax 5915 5252
ari.laamanen@atl.inet.fi

Eino Menlös 045-678 1933, 726 1316/k
eino.menlos@luukku.com

Jukka Multanen 050-401 3682, 040-735 8266/k
jukka.multanen@edu.hel.fi

Mikko Ojala 0400-961 664, 698 3966/k
mikko.ojala3@luukku.com, 
mikko.ojala@hotmail.com 

Pentti Paavola 0400-933 033
penttirk.paavola@luukku.com

Jari Raukko 040-318 2132
jari.raukko@kerava.fi, jari.raukko@kolumbus.fi

Martti Rissanen 050-5269 725
martti.rissanen@evl.fi
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YHDISTYS tiedottaa

KALLIONIEMESSÄ
9.5.2009 klo 15.00

Veneilykauden avajaiset 
ja lipunnosto

Tervetuloa!

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT
KEVÄTRETKI 
Viron Türdin kukkamessuille 16.–17.5.2009. 
(Katso tarkempi ohjelma jäsenlehdestä 4/2009).

Lisätietoja: 
Aune Korkeamäki 050-309 5263 / 563 0838
Maila Luoma 050-521 2987 / 548 7590

HYÖDYNNÄ 
YHDISTYKSEN 
JÄSENETUJA
KALLIONIEMI, viihtyisä koulutus- ja
virkistyspaikka meren rannalla itäisessä
Helsingissä. Yhdistyksen jäsenet voivat
vuokrata edullisesti myös henkilökoh-
taisiin perhe- ym. juhliin.

NESTORI-MAJA Vihdin Wuoriolassa
käytössä ympäri vuoden edulliseen hin-
taan.

HIMOS, 2 lomahuoneistoa Jämsässä.
Sopivat erinomaisesti ympärivuotiseen
käyttöön. Viikkohinta 100 € tai 200 €

(sesonkikausina).

LIIKUNTASETELI, yhdistys maksaa 4
euron arvoisesta liikuntasetelistä 2 eu-
roa.

KYSY
tarkempia tietoja vuokratilanteista ja 
hinnoista yhdistyksen toimistosta puh.
(09) 646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi.
Lisätietoja myös yhdistyksen nettisivuilla
www.hrmy.fi

Ritva Santavuori
esitelmöi

Rakennusmestariveteraanit olivat kutsuneet
maaliskuun kuukausikokoukseensa Ritva Santa-
vuoren. Entinen valtakunnansyyttäjä esitelmöi
asiantuntevasti aiheesta Ikäihmisen turvallisuus. 

Ritva Santavuorta kiittämässä Mikko Ojala.
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HIIHTO- JA YLEISURHEILUJAOSTON toimintaa

SYYSMAASTOJUOKSUT Pirkkolan pururadalla 24.9.2009 KLO 18.00

Sarjat 5-vuoden väleina
Matkat yl-55 v 6 km, 60-65 v, naiset ja rouvat 4 km yli 70 v 2 km

Ennakkoilmoittautuminen Raimo Hartoselle 0400-416 833 tai kilpailupaikalla viimeistään 17.30

YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT 

Syksyllä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Ammuntakisojen päivämäärät 2009

Metsästysammunta 27.05. keskiviikko, SMY-rata Sipoo klo 17.00
Skeet ammunta 03.06. keskiviikko, SMY-rata Sipoo klo 17.00
Liiton kisat 06.06. lauantai, SSG-rata Sipoo klo 10.00 eteenpäin
Metsästystrap 05.08. keskiviikko, SMY-rata Sipoo klo 17.00
Hirvi ammunta 26.08. keskiviikko, SSG-rata Sipoo klo 17.00

Lisätietoa Esa Säntiltä gsm 050 3900925, esa.santti@yit.fi

URHEILUA

LIIKUNTASETELI
Yhdistys liikuttaa jäseniään tarjoamalla jäsenetuna heidän käyttöönsä liikuntaseteleitä.

Setelillä voi maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjat-
tuja ryhmäliikuntapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-
verkostoon.

Kyseessä on 4 euron arvoinen ”seteli”, liikuntaraha, jota voi käyttää maksuvälineenä
verkostoon kuuluvissa jäsenyrityksissä. Yhdistys maksaa seteleistä puolet eli 2 euroa ja
setelin käyttäjä toisen puolen.

Liikuntaseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343. Toimistol-
ta löytyy myös täydellinen lista yrityksistä, joissa liikuntaseteleitä voi käyttää. Lista löy-
tyy myös internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdasta ’’Tietoa liikuntasetelistä >
käyttöpaikat’’. Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!
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Laajasalossa Keulakuvantie 18:ssa sijaitseva yhdistyksen koulutus- ja virkistyspaikka Kallio-
niemi on jäsenten käytössä. Jos et vielä ole tutustunut Kallioniemeen, käynti kannattaa. Sieltä
löytyy mm. grillikatos, sauna, lentopallokenttä, pelivälineitä. Se on myös erinomainen henkilö-
kohtaisten merkkipäivien ym. perhejuhlien pitopaikka. Kallioniemessä on myös soutuvene kaik-
kien jäsenten käytössä.

Poikkeuksena jäsenten vapaaseen käyttöön ovat varatut tilaisuudet (yhteistyökumppanien, 
yhdistyksen jäsenten tilaisuudet yms.), jolloin kiinteistö on varaajan käytössä. Kalenteri varauk-
sista löytyy yhdistyksen sivuilta www.hrmy.fi  jäsenedut  Kallioniemi. 

Muista myös vastuusi käyttäessäsi Kallioniemeä. Huolehdi, että käyttämäsi paikat jäävät 
kuntoon ja lukituksi. Väärinkäytösten seurauksena valvontaa ja rajoituksia joudutaan lisäämään,
joka on kaikkien kannalta ikävää. Kallioniemen käyttöaika on klo 8.00–22.00.

Kallioniemen varaukset, hinnat ja varaustilanne: 
Kirsi Takkinen 09–646 343 tai Heikki Kylliäinen 0500–602 836.

KALLIONIEMI
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Rantasauna on mahdollista saa-
da käyttöön varaamalla sen läm-
mityksen kiinteistönhoitajan kaut-
ta.

Lisätietoja mm. rantasaunan ja
veneen käytöstä (tarvitaan koodi)
ym. Kallioniemeen liittyvistä asi-
oista saat Kirsi Takkiselta tai
Heikki Kylliäiseltä.

Useimmiten rannasta löytyy
myös HRV:n veneilijöitä, joilta voi
kysyä neuvoja. Kallioniemen kiin-
teistön hoitajat ovat Marja-Liisa ja
Kauko Mäkinen.
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NESTORI -maja

Hinta 
touko–syyskuussa 110 €/vko, 
syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35  €/viikonloppu

Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella, jonka maisemat sopivat 
oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: hiihtoa, laskettelua, patikointia, kesällä marjastusta ja sienestystä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. Molemmissa
majoissa on käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua.

Varausmaksut vuonna 2009: 
viikot 1-17 ja 49-52 maksavat 200 €, muut viikot 100 €. 

Vapaaksi jääneitä
viikkoja ja peruun-
tuneita varauksia
voi hakea ja kysyä
pitkin vuotta. 
Varausehdot ja 
-lomake löytyvät
nettisivuilta
www.hrmy.fi/
jäsenedut/himos.
Siellä on myös 
lyhyt esittely 
kohteesta. 

HIMOKSELLE JÄSENETUNA
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Konkaan kämpälle!
Rakennusmestarien Kuntoliiton kämppä Puolangan Konkaalla on erinomainen tukikohta luonnossa liikkuvil-
le. Entinen tukkikämppä ja erillinen hirsisauna ovat jäsenten käytettävissä nimellistä vuokraa vastaan. Kämp-
pään mahtuu kerrallaan isokin joukko. Kämpässä on kaasuliesi, valaistus, uunilämmitys sekä kohtuullinen
muukin varustus.

Kämpän ympärillä olevat valtion maat sopivat samoiluun, sienestykseen ja marjastukseen. Läheisestä Kon-
gasjärvestä on vuokrattu valtion maat kalamiesten käyttöön. Käytössä on myös soutuvene.

Kämpän vuokra on 4 €/jäsen/vrk, vuokra jäsenperheeltä enintään 10 €/perhe/vrk. Vuokra muilta kuin jäse-
niltä 18 €/hlö/vrk. Saunan vuokra, jos ei asu kämpällä 10 €/hlö.

Kämppämestarina varauksia hoitaa ja lisätietoja antaa Pekka Hakalin p. 0400-182 346 (k. 08-511 254).

YHDISTYS tiedottaa

Jäsenlehden 
toimitus 
toivottaa 
lukijoille 

aurinkoista 
kesää 2009!
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/TIEDOTUSVASTAAVAT
2009

MESTARI-LAULAJAT RY
Lasse Suomi, 0500-701 064

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Markku Pennanen, 040-590 1466

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala, 0400-400 636, 8392 3413

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos, 0400-946 070

AMPUJAT
Esa Säntti, 050-390 0925

GOLF
Raimo Kostiainen, 0400-409 800

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen, 09-530 8050/t, 0400-416 833

JALKAPALLO
Jarmo Haapalehto, 09-851 3343/k, 851 3360/t
Gunnar Rajalin

KALLIONIEMI
Heikki Kylliäinen, 09-341 7300/t, 0500-602 836

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Raimo Järvelä, 09-728 2469, 0400-168 870

LASKETTELU
Timo Arrasvuori, 040-465 9190

LENTOPALLO
Matti Haapaniemi, 09-878 3254//k, 0400-602 773

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

NESTORI-MAJA
Olavi Järvi, 050-341 7502

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen, 09-321 7263/k

RKM-VETERAANIT
Mikko Ojala, 698 3966, 0400-961 664

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen, 050-354 3085

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

YHDYSHENKILÖT 2009

Toukokuu
9.5. Kallioniemi, veneilykauden avajaiset ja 

lipunnosto klo 15.00
11.5. Toukokuun Mestari-ilta, vieraana 

Tampereen rkm-yhdistyksen jäsenet, 
Rakennusmestarien talo klo 18.30. 
Huom! myös seuralainen voi tulla mukaan,
muista ilmoittautuminen.

12.5. Rakennusmestariklubi, 
”Kesäkasi” -biljardikisa, 
Fredrikinkatu 51-53 klo 16.30

16.5. Rakennusmestariveteraanit ja KUPE, 
kevätretki Kymenlaaksoon Verlan tehdas-
museoon ja Repoveden kansallispuistoon,
lähtö klo 7.30 Fennian edestä

16.-17.5. Rakennusmestarien rouvat, 
kevätretki Viron Türdin kukkamessuille

27.05. Metsästysammunta, SMY-rata Sipoo 
klo 17.00

27.5. Helsingin Rakennusmestarikeilaajat ry, 
Keilakauden päättäjäiset, 
Ravintola Pikku Ranska 
(Ulvilantie 19, Helsinki) alkaen klo 19.15

Kesäkuu
3. 6. Skeet ammunta, SMY-rata Sipoo 

klo 17.00
5.-7.6. RKL:n kesäpäivät Helsingissä

9. – 11.6. RKL-Seniorit, Kesäretki Pohjois-Karjalaan
17.6. Teatterimatka: Pyynikin kesäteatteri

Elokuu
4.8. Asuntomessumatka Helsingin RIAn 

kanssa Valkeakoskelle
5.8. Metsästystrap, SMY-rata Sipoo klo 17.00

26.8. Hirvi ammunta, SSG-rata Sipoo klo 17.00

Syyskuu
21.–22.9. Kurssi: Pientalorakentamisen virhevastuut

19.9. Opastettu retki: 
Kotka-Hamina-Miehikkälä, 
KUPE ja Rakennusmestariveteraanit, 
lähtö klo 8.30

24.9. Yhdistyksen syysmaastojuoksut, 
Pirkkolan pururata klo 18.00

Marraskuu
16.11. Kurssi: Rakennusfysiikka

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

tapahtumakalenteri 2009
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