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Kannen kuva: 
Kesän 2012 Asuntomessut järjestetään 
Tampereella, Vuoreksen kaupunginosassa. 
Jani Lehtimäki vastaa osaltaan siitä, että 
alue on valmis vastaanottamaan vieraat 
13. heinäkuuta. Kuva vuoden 2011 syksyltä:  
Suomen Asuntomessut Oy, 
kuvaaja Antero Tenhunen.
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   Aineiston viimeinen jättöpäivä*
 1/2012 2.1. 7.12.
 2/2012 1.2. 11.1.
 3/2012 1.3. 13.2.
 4/2012 2.4. 12.3.
 5/2012 2.5. 12.4.
 6/2012 3.9. 12.8.
 6b/2012 3.9. 1.7.
 7/2012 1.10. 11.9.
 8/2012 1.11. 10.11.
 9/2012 3.12. 13.11.  

*) 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.

**) Teemalehti, postitus yhdessä 6/2012 kanssa.
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Toukokuun MESTARI-ILTA 
14.5.2012 klo 18.30

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

Kevään viimeisessä Mestari-illassa on vieraana RTV-Yhtymä Oy:n edustaja.

Hän esittelee julkisten tilojen lattiapäällysteitä ja keraamisia laattoja, 
lattiarakenteen tuuletusjärjestelmä IV-maton sekä 

kostean betonin päällystämiseen käytettävää Creom -kosteus- ja emässulkua.

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

Tervetuloa!

Puheenjohtajan palsta

A rvoisa kunniapuheenjohtaja sekä hyvät ammattiveljet 
ja -sisaret.

Valtakunnallinen viisivuotinen toimintaohjelma kosteus- ja 
hometalkoista alkaa olla puolessa välissä. Ympäristöministe-
riön johtaman ohjelman tarkoitus on saattaa suomalaisen 
rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja homevauri-
oista sekä vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia 
terveyshaittoja sekä taloudellisia menetyksiä ja estää uusien 
vaurioiden syntyminen. Talkoot toteutetaan yhdessä raken-
nus- ja kiinteistöalan, sosiaali- ja terveysalan sekä koululu-
tus- ja tutkimussektoreilla toimivien tahojen kanssa.

Oma keskusjärjestömme, RKL, on alusta asti ollut hy-
vin tiiviissä yhteistyössä talkoiden kanssa. RKL:n jäseniä 
on ollut mukana talkoiden eri hankkeissa alusta lähtien. 
RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junttila on ollut myös yhteis-
työssä talkoiden kanssa ja erityisen aloitteellinen talkoiden 
synnyttämien koulutustarpeiden kehittämisessä omalle jä-
senkunnallemme.  Viime vuoden marraskuussa RKL:n liit-
tokokouksen yhteydessä järjestettävien rakennusmestari-
päivien yhtenä luennoitsijana oli talkoiden ohjelmapäällik-
kö Tkt Juhani Pirinen. Juhani Pirisen hyvin selkeä ja kan-
sankielinen, vai pitäisikö sanoa mestarikielinen esitystapa, 
saa kuulijan ymmärtämään ja innostumaan aiheesta. Hä-
nen luentonsa ei pureutunut kosteus- ja homeongelmiin ja 
niiden ratkaisuihin kovin syvällisesti vaan oli enemmänkin 
projektin info- ja tilannekatsaus.  Mutta toivottavasti herät-
ti kuulijakunnassa paljon ajateltavaa ja mietittävää. Koste-
us- ja hometalkoiden tehtävä ei ole näiden ongelmien 
poisto. Sitä ei pysty tekemään yhden miehen johtama ra-
jallinen toimintaohjelma. Talkoiden avulla on tarkoitus tuo-
da uutta tietoa, taitoa ja työkaluja eri toimijoiden käyttöön 
ja rakennusten koko elinkaareen sekä vaikuttamaan erityi-
sesti asenteisiin. Talkoiden aloitteesta on saatu jo monta 
hyvää asiaa aluille. On tehty opetusmateriaalia pientalojen 

riskirakenteiden tutkimiseen, aloitettu pilottihanke koste-
us- ja homekorjauksen erikoisosaajien koulutukseen, tehty 
verkkosivut omakotitalojen kosteus- ja homevaurioiden 
torjuntaan jne. Eikä voi unohtaa talkoiden vaikutusta esim. 
hallituksen 30 M€ lisärahaesitykseen oppilaitosten koste-
us- ja homevaurioiden korjauksiin tämän vuoden aikana.

Toivottavasti talkoiden vaikutuksesta saadaan synty-
mään tarpeellista täydennyskoulutusta omalle ammatti-
kunnallemme. Koulutusten avulla saataisiin syntymään FI-
SE-pätevyyksiä kosteus- ja homekorjaamiseen sekä tie-
tysti myös niiden tutkimiseen ja suunnitteluun. Toivotta-
vasti ammattikorkeakoulujen opetusohjelmaan sisällyte-
tään myös kurssit kosteus- ja homekorjaamisesta, jolloin 
saadaan asenteellinen herääminen ongelmiin varhaisessa 
vaiheessa tai ongelmat poistettua kokonaan tulevaisuu-
dessa. Toivottavasti myös talkoiden synnyttämät hyvät 
ratkaisut ja ohjeet saadaan vietyä myös rakennusalan la-
keihin, säädöksiin ja määräyksiin.

Kaikista tärkeintä omasta mielestäni, koko kosteus- ja 
hometalkoiden onnistumisen kannalta, on tehdä asenteel-
linen muutos meidän ammattikunnassamme. Valitettavasti 
rakennuskannassamme esiintyvien kosteus- ja homeon-
gelmien syntymisessä on usein ollut oman ammattikun-
tamme edustaja mukana jossain vaiheessa esim. urakoit-
sijana, rakennuttajana, suunnittelijana tai valvojana. Myön-
tämällä tarpeellisuuden oman asenteensa tarkistamiseen 
sekä mahdollisen lisäkoulutuksen tarpeen itselleen teh-
dään ensimmäinen askel näiden ongelmien poistamiseen. 
Me mestarit olemme johtaneet töitä työmailla viimeiset 
sata vuotta ja toivottavasti myös seuraavat sata vuotta.

Hyvää kevään jatkoa ja tulevaa kesää koko jäsenistölle

Ari Autio
Puheenjohtaja

Kevätkokouksen 2011 avaus
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Kevätkokouksen aloitti juhlavasti 
Märt Ratasseppin johtama Mes-

tari-Laulajat Rakentajain laululla. 
Kepeämpiä tunnelmia tarjosivat Ve-
nematka ja Stadin kesis -kappaleet, 
jotka oli poimittu kuoron tulevan 
kesän Kuopion laulufestivaali -oh-
jelmasta.

Yhdistyksen puheenjohtaja Ari 
Autio toivotti avauspuheenvuoros-
saan kokousväen tervetulleeksi. 
Puheessaan hän käsitteli muun mu-
assa valtakunnallista kosteus- ja 
hometalkoot -ohjelma, jossa RKL 
on ollut aktiivinen toimija. Arin pu-
heenvuoro on kokonaisuudessaan 
luettavissa edellisellä sivulla.

Kokousväki osoitti hiljaisella het-

kellä ja kuoron sävelin kunnioitus-
taan vuoden 2011 aikana kuolleille 
jäsenille.

RKL palkitsi
Ari ja RKL:n toimitusjohtaja Ari 
Junttila jakoivat ansiomerkit 
RKL:ään 50 ja 25 vuotta kuuluneille 
jäsenilleen. Erityisesi 50 vuotta kes-
kusliittoon kuuluneet olivat kiitettä-
vän runsaslukuisesti ottamassa 
vastaan ansiomerkkinsä.

RKL palkitsi myös kaksi yhdis-
tyksen ansioitunutta jäsentä: Taisto 
Malinen vastaanotti RKL:n hopei-
sen ansiomerkin ja Jukka Multanen 
RKL:n pronssisen urheilumerkin.

Kevätkokous:

Raimo Hartosesta 
kunniajäsen
Yhdistyksen Kevätkokouksessa pääosaan nousivat 

huomionosoitukset. Yhdistys sai uuden kunnia-

jäsenen, Raimo Hartosen. RKL muisti liittoon 

50 ja 25 vuotta kuuluneita ansiomerkein.
Raimo Hartonen kutsuttiin 

Helsingin yhdistyksen kunniajäseneksi.

Mestari-Laulajat tarjoili juhlaväelle makupaloja tulevan kesän ohjelmistostaan.

> > >
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RKL:n 50-vuotismerkit

Kari Honkanen
Olli Hyvönen
Teuvo Häyrynen
Väinö Itkonen
Jukka Karila
Reino Knaappila

Tauno Kukkonen
Antero Kääriäinen
Juha Lanu
Pentti Lilja
Per-Olof Lindström
Hannu Marttila

Eino Menlös
Pertti Miettinen
Pentti Mäki
Leo Paananen
Kalevi Sainio
Tapio Sundell

Hannu Särkilahti
Armas Tulonen
Raimo Uimonen
Vjatscheslav Sandin

 
RKL:n 25-vuotismerkit

Lea Asmi
Leila Ellonen
Jukka Finnilä
Seija Frondelius
Juha Jalava
Jouni Jauhiainen
Esa Juntunen
Jyri Kajander

Markus Kalliomaa
Kari Karri
Harri Kultti
Jari Kylmänen
Jari Lappalainen
Martti Passi
Matti Penttinen
Pekka Sainio

Kari Suomala
Simo Tastula
Pekka Turpeinen
Juhani Vahteri
Juha Vesa
Markku Viljakkala

RKL:n 50-vuotisansiomerkin vastaanottaneet yhteiskuvassa.

RKL:n 25-vuotisansiomerkin kevätkokouksessa vastaanottaneet.

Taisto 
Malinen 
sai 
RKL:n 
hopeisen 
ansio-
merkin.

Jukka 
Multaselle 
RKL 
myönsi 
pronssisen 
urheilu-
merkin.
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Arvo Olkkonen puheenjohtajana

Kevätkokouksen puheenjohtajaksi 
kokousväki valitsi Arvo Olkkosen. 
Kirsi Takkinen toimi sihteerinä.

Kokous sujui sopuisasti: vuoden 
2011 vuosikertomus, tilinpäätös, ti-
lintarkastuslausunto ja toiminnan-
tarkastuskertomus hyväksyttiin ja 
vahvistettiin. Vastuuvapaus myön-
nettiin hallitukselle ja tilivelvollisille.

Ari Autiolla oli mieluisa tehtävä 
kutsua yhdistykselle uusi kunniajä-
sen, Raimo Hartonen. Raimon an-
siot sekä yhdistyksessä että kes-
kusliitossa ovat mittavat. Yhdistyk-
sen puheenjohtajana hän toimi  
vv. 2002–2004 ja hallituksen jäse-

Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi  
Arvo Olkkonen ja sihteerinä Kirsi Takkinen.

Rakennusmestarien Säätiöllä on haettavana  
44 m2:n suuruinen kaksio asunnon tarpeessa 
olevalle Helsingin Rakennusmestarit ja -insi-
nöörit AMK:n yli 60-vuotiaalle jäsenelle, ensi-
sijaisesti henkilölle, joka mahdollisesti tarvit-
see ulkopuolista apua, mutta selviää ilman 
laitoshoitoa.

Palvelutalo sijaitsee erinomaisella paikalla 
Helsingin ydinkeskustan tuntumassa, osoit-
teessa Leppäsuonkatu 4 ja ko. asunto sijait-
see neljännessä kerroksessa. Asunnon vuok-
ra on 16 €/m2/kk, siis yhteensä 704 €/kk, li-
säksi vesimaksu 19 €/hlö/kk sekä turvapuhe-
lin 25 €/kk. Palvelutaloyhdistys huolehtii tur-
vapalvelusta ja sen kanssa voi halutessaan 
tehdä ns. palvelupaketin tarpeen mukaan 
omalla kustannuksellaan. Vuokralaisella tulee 
olla voimassa oleva kotivakuutus, lisäksi pe-
ritään yhden kuukauden vuokravakuus.

Palvelutalon on rakennuttanut vuonna 2001 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, joka ylläpi-
tää kiinteistössä kahta ryhmäkotia, päivätoi-
mintakeskusta, juhla- ja kokoussalin, toimin-
taterapiatilat, sekä ravintolan, jossa on tarjol-
la kotiruokaa.

Palvelutaloyhdistyksen tilojen (2  007,5 m2)  
lisäksi yhtiössä on 44 kpl asuinhuoneistoja.

PALVELUTALOASUNTO HAETTAVANA 
LEPPÄSUON PALVELUTALOSSA

Tiedustelut säätiön toimistosta 
09-6120870/Kaisa Aho

nenä 1993–2002. Raimo on kuulu-
nut myös RKL:n hallitukseen. Erityi-
sen mittavat Raimon ansiot ovat 
urheilun saralla. Hän on tälläkin 
hetkellä RKL:n urheilutoimikunnan 
puheenjohtaja. Tänä talvena hän oli 
järjestelyvastuussa Mäntsälän Hir-
vihaarassa pidetyistä liiton hiihtoki-
soista. Omia urheilusaavutuksia hä-
nellä on kosolti: esimerkiksi Raimon 
RKL-mestaruuksien kokonaismää-
räksi Ari arvioi viitisenkymmentä.

Ennen iltapalaa Timo Saarikko 
veti vielä huhtikuun Mestari-illan. 
Timo muistutti kokousväkeä huhti- 
ja toukokuun koulutustilaisuuksista.

Sirkka Saarinen
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Näytelmä

LAINAHÖYHENISSÄ
Tampereen Komediateatterissa

tiistaina 19.6.2012 
klo 19.00

Vuonna 2012 uusitulla
katetulla ulkoilmanäyttämöllä.

Näytelmän ohjaus Panu Raipia.

HELSINGIN YHDISTYS on varannut 40 lippua 
jäsenille puolisoineen.

Yhdistys maksaa bussimatkan. Teatterilipun hin- 
ta on 28 €. Liput maksettava HRMY:n tilille  
FI72 2044 2000 0160 55 viimeistään 4.6.2012.

Lehtimäen bussi lähtee Kiasman retkipysäkiltä, 
Mannerheiminaukio 2 klo 13.00.

Ennen teatteriesitystä vieraillaan Tampereen Kivi-
museon näyttelyssä.

Näyttelyssä on yli 7000 näytettä 82:sta maasta. 
Museossa on jalo- ja korukiviä, rakennus- ja koris-
tekiviä sekä synteettisiä kiviä. Esillä on myös me-
teoriitteja ja fossiileja, mm. dinosauruksen munia. 
Museossa on matkamuistomyymälä.

Rakennusmestariveteraanit-kerho maksaa si-
säänpääsyn museoon.

Kivimuseon jälkeen, ennen teatteria, on mahdolli-
suus yhteisateriaan Sokos Hotelli Tammerissa. Ate-
rian jälkeen bussikuljetus Komediateatteriin, Lapin-
tie 2, 33100 TAMPERE.

Ilmoittautumiset: 
21.5. 2012 mennessä Kirsi Takkiselle 
e-mail kirsi.takkinen@hrmy.fi tai p. 09-646 343

Lisätietoja: 
Martti Saarinen 050-5580 639 tai 
Reino Kukkonen 040 507 3484.

Tervetuloa museo- ja teatterimatkalle Tampereelle!

HELENE
SCHJERFBECK
-näyttelyyn tutustuminen 
Ateneumin taidemuseossa 
Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinne-
kerho järjestää opastetun taidenäyttely käynnin 
Ateneumin taidemuseoon Helene Schjerfbeck 
-näyttelyyn 9.6.2012.

Vuonna 2012 juhlitaan Helene Schjerfbeckiä, kun 
rakastetun taiteilijan syntymästä tulee kuluneeksi 
150 vuotta. Ateneumin taidemuseo järjestää juhlan 
kunniaksi laajan näyttelyn, johon tulee esille lähes 
kolmesataa teosta kattavasti taiteilijan tuotannon 
kaikilta kausilta.

Helene Schjerfbeck (1862-1946) on Suomen taiteen 
valovoimaisimpia taiteilijoita. Hänen tuotantonsa 
sisältää sekä 1800-luvun historiamaalauksia että 
naturalistisia aiheita, mutta kypsyy myös uuteen 
modernistiseen kukoistukseen 1900-luvulla.Tunne-
tut klassikkoteokset saavat Ateneumissa rinnalleen 
ennen näkemättömiä tai harvoin nähtyjä taiteilijan 
teoksia useista yksityiskokoelmista. Yhtenä vahva-
na teemana on Schjerfbeckin vuoropuhelu maail-
mantaiteen mestareiden kanssa. 

El Grecon mukaan maalatut teokset saavat ensim-
mäistä kertaa näyttelyssä rinnalleen espanjalais-
mestarin kaksi aitoa teosta. Helene Schjerfbeck itse 
maalasi El Greco -tulkintansa mustavalkoisten pai-
nokuvien inspiroimana. Näyttelyn yhteydessä jul-
kaistaan mahdollisimman kattava luettelo taiteilijan 
teoksista. Useat tutkijat tuovat julkaisussa esiin 
kiinnostavia uusia näkökulmia taiteilijasta ja hänen 
tuotannostaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 1.6.2012 
Kirsille toimistoon p. 646 343 tai 
sähköpostilla kirsi.takkinen@hrmy.fi

Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen 
yhteydessä Kirsille.

Opastuksen vuoksi osallistujamäärä on rajattu 25 
henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautunei-
ta mukaan. Tavataan lauantaina 9.6 klo 11.40 
Ateneumin taidemuseossa osoitteessa Kaivokatu 2, 
Helsinki. Näyttelykäynti on maksuton HRMY:n jäse-
nille, puolison lipun hinta on 10 euroa. Varaathan 
tasarahan mukaasi. 



8 hrmy

EU:n rakennustuoteasetus tulee 
kokonaisuudessaan voimaan 

1.7.2013. Tämän jälkeen pakollinen 
CE-merkintä koskee niitä rakennus-
tuotteita, joille on olemassa harmo-
nisoitu tuotestandardi tai eurooppa-
lainen tekninen arviointi.

Tavoitteena tuotteiden  
vertailukelpoisuus
CE-merkintä korvaa kansalliset tuo-
tehyväksynnät ja edistää siten ra-
kennustuotteiden vapaata liikku-
vuutta jäsenmaasta toiseen. Sen 

sijaan, että valmistajan tulisi hank-
kia erikseen kansallinen hyväksyntä 
kaikissa EU:n jäsenmaissa, valmis-
taja CE-merkitsee rakennustuot-
teen.

CE-merkintä osoittaa, että ra-
kennustuote on joko harmonisoi-

Rakennustuotteiden 
 CE-merkinnästä 
 tulee pakollista 2013
Noin 4 000 suomalaisyrityksen on hankittava tuotteilleen CE-merkintä, jotta esimerkiksi sahata-

varaa, teräsrakenteita, lämmöneristeitä ja betonielementtejä voi jatkossakin valmistaa myyntiin.
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dun tuotestandardin tai eurooppa-
laisen teknisen arvioinnin mukai-
nen. Tuotteen ominaisuudet ilmene-
vät suoritustasoilmoituksesta.

Suunnittelijat ja kuluttajat voivat 
verrata rakennustuotteiden suori-
tustasoilmoituksia toisiinsa helpos-
ti, kun tuotteen ominaisuudet kerro-
taan aina samalla tavalla. Tämä 
helpottaa tuotteiden myymistä 
maasta toiseen.

Rakennustuotteet ovat raken-
nuksen kiinteäksi osaksi tulevia 
tuotteita, kuten betonielementtejä, 
ikkunoita, teräsrakenteita ja sahata-
varaa. CE-merkintä koskee vain 
tuotteen ominaisuuksia – tuotteen 
käytettävyys aiottuun rakennuskoh-
teeseen on aina arvioitava erikseen 
aiotun käytön, paikallisten olosuh-
teiden ja rakentamismääräysten 
vaatimusten perusteella.

Esimerkiksi Espanjassa valmis-
tettua tiiltä ei välttämättä voi käyt-
tää julkisivuverhouksessa Suomen 
pakkasolosuhteissa. Suunnittelija 
valitsee suoritustasoilmoituksen 
perusteella sellaisen rakennustuot-
teen, joka soveltuu käyttötarkoituk-
seen ja täyttää kansalliset rakenta-
mismääräykset.

TUKES valvoo markkinoita
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
TUKES valvoo, että markkinoilla 
olevat CE-merkityt rakennustuot-
teet ja niiden merkinnät vastaavat 
harmonisoitujen tuotestandardien 
tai eurooppalaisen teknisen arvioin-
nin vaatimuksia.

Jos CE-merkintää on käytetty il-
man vaatimusten mukaisia edelly-
tyksiä, TUKES voi kieltää tuotteen 
luovutuksen tai käyttämisen raken-
tamiseen, kunnes merkinnän käyt-
tämiseen on tarvittavat edellytyk-
set. Jos CE-merkintää tästä huoli-
matta edelleen käytetään perus-
teettomasti, TUKES voi kieltää tuot-
teen myynnin tai muun luovuttami-
sen ja tarvittaessa määrätä tuotteen 
vedettäväksi pois markkinoilta.

Valmistaja vastaa  
CE-merkinnän sisällöstä
Harmonisoidusta tuotestandardista 
riippuen valmistajan on joko testat-
tava tuote tai määritettävä tuotteen 

ominaisuudet esimerkiksi laskemal-
la. Valmistaja voi kiinnittää CE-mer-
kinnän rakennustuotteeseen laadit-
tuaan suoritustasoilmoituksen.

Suoritustasoilmoituksella val-
mistaja osoittaa, että tuote noudat-
taa harmonisoidun tuotestandardin 
tai eurooppalaisen teknisen arvioin-
nin vaatimuksia ja että laadunval-
vonnan alkutestaus ja jatkuva laa-
dunvalvonta on tehty niiden mukai-
sesti.

Suomen rakennusteollisuuden 
kokonaisvolyymistä runsas kolmas-
osa menee vientiin. Suurimmassa 
osassa EU-maita rakennustuottei-

den CE-merkinnät ovat olleet pa-
kollisia jo vuosia, mutta Suomessa 
pakollinen CE-merkintävelvollisuus 
on koskenut tähän mennessä vain 
muutamaa tuoteryhmää, kuten kivi-
ainesta, sementtiä ja savuhormeja.

Rakennustuotteita koskevia har-
monisoituja tuotestandardeja on 
tällä hetkellä yli 400. Mikäli raken-
nustuotteelle ei ole olemassa har-
monisoitua tuotestandardia, val-
mistaja voi hakea yhtä tuotetta kos-
kevaa eurooppalaista teknistä arvi-
ointia.

Rakennustuotteita valmistavien 
yritysten kannattaa olla ajoissa liik-
keellä, sillä jos harmonisoidun tuo-
testandardin piirissä olevalla tuot-
teella ei ole heinäkuussa 2013 CE-
merkintää, tuotetta ei voi enää myy-
dä jälleenmyyjille.

Lähteet, lisätietoa:
Ympäristöministeriö, 
www.ymparisto.fi/CE-merkinta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
TUKES, 
www.tukes.fi > Rakennustuotteet
Suomen Standardisoimisliitto SFS, 
www.sfs.fi > EU ja standardisointi > 
CE-merkintä

CE-merkinnän edellyttämiä 
testauksia ja valmistuksen 
laadunvalvontaa saavat teh-
dä ns. ilmoitetut laitokset

Suomessa ilmoitettuja 
laitoksia ovat: 
•	 Contesta Oy
•	 DNV Certification Oy 
•	 Inspecta Sertifiointi Oy 
•	 Suomen ympäristökeskus 
•	 VTT Expert Services Oy

Miten etenen CE-merkinnän  
hankkimisessa? 

1. Selvitä, kuuluuko valmistamasi tuote harmonisoidun tuote-
standardin piiriin. Lisätietoja antaa Suomen Standardisoi-
misliitto SFS ja CE-merkinnän Helpdesk. www.sfs.fi

2. Jos tuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin piiriin, etsi 
ilmoitettu laitos, jolla on lupa testata tuotteesi. Testit voi 
tehdä missä tahansa EU-maassa. Listaus ilmoitetuista lai-
toksista löytyy EU-komission NANDOtietojärjestelmästä. 
ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando

3. Ota yhteyttä valitsemaasi ilmoitettuun laitokseen testaus-
ten ja tehtaan laadunvalvonnan järjestämiseksi.

4. Laadi suoritustasoilmoitus harmonisoidun tuotestandardin 
mukaisesti.

5. Kiinnitä tuotteeseen CEmerkintä. Säilytä asiakirjat.
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WUORIOLA Vanha Koikkalantie 162, 03400 VIHTI

KEVÄTTALKOOT
Lauantaina 12.5.2012 klo 10.00 alkaen

Kaikki mukaan talkoisiin! Maukasta purtavaa ja vir-
vokkeita aiempaan tapaan on luvassa ja saunakin 
lämpiää halukkaille. Jatketaan talkooperinnettä 
edelleenkin ja kehitetään yhdessä Wuoriolaa.

WUORIOLAN
KEVÄTKOKOUS

talkoiden yhteydessä klo 12.00 alkaen 
grillikatoksessa.

Lämpimästi tervetuloa!

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL
Joni Jääskeläinen, järjestöpäällikkö

Kallioniemen käyttöoikeuksia koskevat säännöt
Laajasalossa Keulakuvantie 18 sijaitseva yhdistyksen 
koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi on kesäkaudella 
yhdistyksen varsinaisten jäsenten käytössä näitten 
sääntöjen puitteissa. Talvisin kohde on suljettu.

Varsinaisilla jäsenellä ja hänen perheeseensä kuulu-
villa
- on ulkotilojen vapaa käyttöoikeus eri tilaisuuksille va-

rattujen päivien rajoitukset huomioiden.
- kohteen rakennuksien käyttöön on aina tehtävä en-

nakkovaraus yhdistyksen toimistosta ja niistä peri-
tään jäsenhinnaston mukainen varausmaksu. Tällöin 
varsinainen jäsen voi viettää siellä esim. perhejuhlia 
tms.

- mahdollinen saunanlämmitys on aina tilattava kiin-
teistönhoitajalta.

- yhdistyksen jäsen ei saa luovuttaa paikkaa ulkopuoli-
sille vaan on hänen itse oltava aina vastuuhenkilönä 
mukana. Jäsen on aina vastuussa mahdollisista käy-
tön aiheuttamista seuraamuksista.

- kohteessa esillä olevia käyttösääntöjä on noudatetta-
va.

- yhdistyksen jäsenkunnan vapaata käyttöoikeutta ra-
joittaa tässä jäljempänä mainitut etukäteen varatut ti-
laisuudet, jolloin kiinteistö on varaajan käytössä. Va-
rauskalenteri löytyy yhdistyksen nettisivuilta www.hr-
my.fi/jasenedut/kallioniemi, jonka ajantasaisuus on 
syytä varmistaa yhdistyksen toimistosta kysymällä.

Yhdistyksen alaosastot ja hallitus
- voivat varata Kallioniemen omiin tilaisuuksiinsa siten 

että yhdistys maksaa kiinteistönhoitajan korvaukset, 
varaus yhdistyksen toimistosta ja saunanlämmitys 
kiinteistönhoitajalta. 

HRV-veneilijät
- pitää Kallioniemeä kotisatamanaan ja messirakennus 

on varattu heille. Veneilijöillä on kulkuoikeus alueen 
läpi laitureille. Yhdistyksen varsinaisina jäseninä edel-
lä mainitut säännöt koskevat myös veneilijöitä. Muut 
veneilijöitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet on so-
vittu erikseen.

Yöpyminen
Kallioniemessä ei ole sallittua. 

KESÄLLÄ KALLIONIEMEEN
Laajasalossa sijaitseva yhdistyksen koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi on jäsenten käytössä. Jos et vielä 
ole tutustunut Kallioniemeen, käynti kannattaa. Sieltä löytyy mm. grillikatos, sauna, lentopallokenttä, peliväli-
neitä. Se on myös erinomainen henkilökohtaisten merkkipäivien ym. perhejuhlien pitopaikka. Kallioniemessä 
on myös soutuvene kaikkien jäsenten käytössä.

Käytättehän Kallioniemeä sääntöjen mukaan, jotta se pysyy jatkossakin yhtä erinomaisena virkistyspaikka-
na. Ohessa muistinvirkistykseksi viralliset käyttöohjeet.

Järjestys
kohteen läheisyydessä olevan asutuksen takia on iltai-
sin klo 22.00 jälkeen oltava normaali hiljaisuus ja koko 
alue on oltava tyhjä klo 24.00.

Varattu päivä on klo 8.00–22.00 välinen aika ellei 
muusta ole erikseen sovittu. Saunan lämmitysaika on 
sovittava erikseen kiinteistönhoitajan kanssa.

Näiden sääntöjen noudattaminen on yhteisen viihty-
vyyden ja edun mukaisesti tärkeää. Sääntöjen rikkomi-
nen voi johtaa käyttöoikeuksien rajoittamiseen, joka ei 
ole kenenkään edun mukaista.

Yhteystiedot
Kallioniemen varaukset: Hinnat ja varaustilanne yhdis-
tyksen toimistosta, Kirsi Takkinen, puh. 09-646343 
Kiinteistönhoitaja: Tuula Halonen puh. 040–444 8933
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RKL-viesti

RKL:n pitkäaikaiset toimihenkilöt  
ovat siirtymässä eläkkeelle  

RKL:n viestintäpäällikkö Hannu Ahokanto on ollut 23 
vuotta RKL:n palveluksessa. Huhtikuun alusta 2012 hän 
siirtyy osaeläkkeelle, mutta jatkaa rajatuin tehtävin ja 
työajoin RKL:n palveluksessa siihen asti, kunnes täytet-
tyään 63 vuotta jää eläkkeelle vuosien 2013 ja 2014 
vaihteessa.

Ahokannon seuraajaksi RKL hakee pitkäaikaiseen 
työsuhteeseen kehitys- ja viestintäpäällikköä, jonka 
tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti sähköisen viestinnän ja 
mobiilipalvelujen kehittäminen, mutta myös mediasuh-
teiden rakentaminen ja osallistuminen muuhun ulkoi-
seen yhteystoimintaan. Uusi toimihenkilö aloittaa työn-
sä liiton toimistossa lokakuussa 2012. Ahokannon jää-
dessä eläkkeelle vuoden 2013–2014 vaihteessa, uuden 
viestintäpäällikön tehtävät laajenevat myös sisäisen 
viestinnän suunnitteluun ja tehtäviin.

  RKL:n jäsensihteeri Eeva Stjerna on ollut yli 40 
vuotta RKL:n palveluksessa. Hän jää eläkkeelle touko-
kesäkuun aikana 2012. Hänen seuraajakseen RKL ha-
kee pitkäaikaiseen työsuhteeseen uutta jäsensihteeriä. 
Tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti järjestön maksuliiken-
teen hoito, jäsen- ja asiakaspalvelu sekä jäsenrekisterin 
ylläpito ja kehittäminen.Uusi jäsensihteeri aloittaa liiton 
toimistossa toukokuussa 2012.

RKL-Nuorten klubi aloittaa toimintansa
Liittohallitus päätti 30.3. perustaa RKL-Nuorten klubin, 
jonka jäseniksi voivat halutessaan liittyä sekä opiskelija-
jäsenet että nuoret varsinaiset jäsenet. Klubin jäsenenä 
voi olla sen vuoden loppuun, jolloin täyttää 35 vuotta. 
Klubi-isäntänä toimintaa koordinoi koulutusasiamies 
Tommi Savolainen.

Klubin tarkoituksena on
– järjestää valtakunnallisia ja paikallisia tapahtumia, 

joihin kutsutaan klubin jäsenten lisäksi RKL:n jäsen-
yhdistysten edustajia,

– järjestää ammatillista ja ammattitaitoa kehittävää toi-
mintaa,

– lisätä jäsentensä yhteistoimintaa omien jäsenyhdis-
tysten kanssa,

– tuoda RKL:n toiminnassa jatkuvuutta opiskelijajäse-
nille valmistumisensa jälkeen.

RKL liittyy KIRAn jäseneksi
Liittohallitus päätti 30.3., että RKL liittyy 13 kiinteistö- ja 
rakentamisalan yhteisön muodostamaan Kiinteistö- ja 
rakentamisfoorumin eli KIRA-foorumin.

Nykyiset KIRA-foorumin jäsenet toivottavat yksimie-
lisesti RKL:n tervetulleeksi jäseneksi jo vuoden 2012 
toimintaan liittyen.

KOULUTUSTA

Osallistumismaksu:
RKL:n jäsenille puolenpäivän kurssi 50 euroa
Ei jäsenille puolenpäivän kurssi 150 euroa. Hinta sisältää 
mahdollisuuden liittyä RKL:n jäsenyhdistykseen sekä yh-
distyksen jäsenmaksun 2012 ja RKL:n vuosimaksun 2012.

Ilmoittautumislomake löytyy RKL:n nettisivulta 
www.rkl.fi à Koulutusta, sivun vasemmasta laidasta. 

Lisätietoja koulutuksista saat sähköpostitse osoitteesta   
koulutus@rkl.fi tai soittamalla, Tommi Savolainen 09-8770 
6516, 050-5709112.

TALOYHTIÖN JA KIINTEISTÖN PTS
7.5.2012 klo 17–21 Rakennusmestarien talo, Ravintolasali

Uusi asunto-osakeyhtiölaki toi taloyhtiölle ja sen hallitukselle 
uusia velvoitteita taloyhtiön kunnossapitoon ja muutostöihin. 
Lain eräänä tarkoituksena on saada taloyhtiöt tekemään pit-
käjänteisempää kunnossapito- ja korjaussuunnittelua.

Taloyhtiön hallituksen tulee vuosittain esittää varsinaisessa 
yhtiökokouksessa kirjallinen selvitys seuraavan viiden vuoden 
aikana tehtävistä kunnossapitotoimenpiteistä, jotka vaikuttavat 
olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkee-
seen, tai muihin osakehuoneistosta aiheutuviin kustannuksiin 
(AOYL 6:3§, 2010)

Kuntoarvion ja pitkäntähtäimensuunnitelman (PTS) tulee an-
taa taloyhtiön hallitukselle kokonaiskuva kiinteistön kunnosta, 
tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdasta ja kustannuk-
sista. Kiinteistön tuleviin korjauksiin tulee varautua ja valmis-
tautua hyvissä ajoin sekä teknisesti että taloudellisesti.

PTS:n avulla varaudutaan tuleviin korjauksiin 
Kuntoarvion ja PTS:n antaman tiedon pohjalta voidaan aloit-
taa tulevaan remonttiin valmistautuminen hyvissä ajoin mm. 
teettämällä pätevällä suunnittelijalla tarvittavat korjaussuunni-
telmat ja muut urakka-asiakirjat, hankkimalla tarvittavat viran-
omaisluvat, anomalla mahdolliset korjausavustukset ja val-
mistelemalla korjaushankkeen rahoitusta.

Kuntoarviossa tarkistetaan ja arvioidaan kiinteistön kunnossa-
pitovastuun piiriin kuuluvien rakennus-, LVI- ja sähköteknisten 
rakennusosien, laitteiden ja asennusten kunto ja korjaustar-
peet seuraavan kymmenen vuoden ajalle.

Kuntoarvioijan laatima PTS-ehdotus on kiinteistön kunnossa-
pitosuunnittelun lähtökohta. PTS-ehdotuksen tarkistaminen ja 
hyväksyminen kuuluu taloyhtiön hallintoelimille.

Kuntoarvio ja PTS tulee päivittää viiden vuoden välein 
Tuoreen kuntoarvion ennuste ulottuu yleensä kymmenen vuo-
den päähän. Lähimpien vuosien osalta arviot ja korjausehdotuk-
set tulee esittää PTS suunnitelmassa. PTS tulee päivittää viiden 
vuoden välein, jotta arviot ja ennusteet pysyvät ajan tasalla. 

Kuntoarvion PTS-suunnitelma otetaan suunnittelun pohjaksi, 
ja sen perusteella tehdään kunnossapitosuunnitelma, jota 
tarkentamalla vuosijaksolle 1–5 v, saadaan korjausohjelma. 
Kunnossapitotarveselvitys pohjautuu laadittuun korjausohjel-
maan. (Kiinteistöliitolla mallilomake). Taloyhtiöllä tulisi olla 
kiinteistöstrategia ja toimintasuunnitelma, joilla saataisiin 
osakkeenomistajat sitoutumaan taloyhtiön suunnitelmalliseen 
kiinteistön ylläpitoon. 

Kouluttaja: rkm Matti Antikainen, Warmpoint Oy

Koulutus soveltuu kaikille kiinteistöjen ylläpidosta ja hallinnas-
ta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen to 3.5. mennessä



Vuoden 2012 Asuntomessut

13.7-12.8.2012
TAMPEREEN VUOREKSESSA
Tämän vuoden Asuntomessut järjestetään Tampereella, uudessa Vuoreksen kaupunginosassa. 

Teemana on Asuntomessut modernissa puutarhakaupungissa. Puutarhakaupunkimaisella, 

ekotehokkaalla ja uutta teknologiaa hyödyntävällä messualueella esitellään omaleimaisia ja 

tämän päivän arkkitehtuuria edustavia omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostaloja.

hrmy12
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Ideoita ja inspiraatiota  
39 kohteesta
Messutapahtumassa on näytteillä 39 
kohdetta kerrostaloyksiöistä isoon 
omakotitaloon. Hyviä esimerkkejä 
kohteista ovat ekotoimiva vähähiilinen 
puupassiivitalo, hyvinvointikoti, loft-
paritalo, Aalto-yliopiston suunnittele-
ma nollaenergiatalo sekä palvelukoti. 

Alan uusimpia ideoita esittelevien 
omakotitalojen joukossa on rakennut-
tajaperheiden tarpeisiin suunniteltuja 
yksilöllisiä taloja mutta myös valmista-
lomalleja. Näytteillä on matala-, passii-
vi- ja jopa nollaenergiataloja, joiden 
lämmön- ja sähköntuotannossa käyte-
tään uusiutuvia energialähteitä. 

Kerros-, rivi- ja paritalokorttelit 
ovat värikkäitä ja moni-ilmeisiä, ja 
niissä on edustettuina kaikki asu-
mismuodot: omistus-, vuokra- ja 
asumisoikeusasuminen.

Keittiöt-teemaviikolla 23.-29.7. 
suunnataan katseet näyttelyasunto-
jen monipuolisiin keittiöihin. Teema 
näkyy messutapahtumassa myös 
esimerkiksi Kodikkain keittiö -ää-
nestyksenä sekä keittiöneuvontana. 

Kestävää kaupunkielämää
Noin seitsemän kilometrin päässä 
keskustasta sijaitseva asuntomes-
sualue on tiivis ja luonnonläheinen. 
Pikkukaupunkimaisen Vuoreksen 

palvelut ja laadukkaat virkistysalueet 
viljelypalstoineen rakentuvat lähelle.

Ekotehokkaaksi suunniteltuun 
Vuoreksen kaupunginosaan toteu-
tetaan jätteiden putkikeräysjärjes-
telmä, ja alueen sade- ja valumave-
det käsitellään luonnonmukaisesti 
viivyttämällä ja imeyttämällä. Puis-
tot ja kadut valaistaan energiaa 
säästävällä led-tekniikalla.

 Alueelle tulee laadukas pyöräi-
ly- ja kävelyreitistö sekä toimiva 
joukkoliikenne. Myös katuraitiotien 
rakentamiseen varaudutaan. Koko 
kaupunginosan kattava huippuno-
pea tietoverkko mahdollistaa muun 
muassa asukkaiden sujuvan etä-
työn.

Lähes nollaenergiatasoa tavoitte-
leva Lantti on Aalto-yliopiston 

tiimin suunnittelema ja TA-Yhtymä 
Oy:n rakennuttama omakotitalo. 
Kyseessä on Solar Decathlon Euro-
pe 2010 -kilpailussa menestyneen 
Luukku-talon ratkaisujen perusteel-
la suunniteltu ARA-rahoitteinen 
pientalo. Hankkeessa on mukana 
myös Sitra. 

Lantti-talon rakenteissa pyritään 
mahdollisimman hyvään lämmön-
eristävyyteen ja ilmanpitävyyteen 
sekä kylmäsiltojen välttämiseen. 
Talossa käytetään uusiutuvia ja hiili-
dioksidia varastoivia rakennusma-
teriaaleja. Lämmitykseen Lantti-talo 
käyttää kaukolämpöä. Talossa on 
55 neliötä aurinkopaneeleita omaa 

sähköntuotantoa varten sekä 8 ne-
liötä aurinkokeräimiä käyttöveden 
lämmittämiseen.

Toinen nollaenergiatasoa tavoit-
televa talo on Kymppitalojen Aurin-
kotuulia. Talossa tuotetaan sähkö-
energiaa aurinkopaneeleilla 6500-
8500 kWh/vuosi. Talon tulee myös  
8 neliötä aurinkokeräimiä sekä maa- 

Energiatehokkaita rakenne-
ratkaisuja ja omaa uusiutuvaa 
energiatuotantoa

Asuntomessualueen kahdesta omakotitalosta tavoitellaan 

nollaenergia- tai lähes nollaenergiatasoista. VTT:n suosittele-

man määritelmän mukaan nollaenergiatalossa tuotetun uu-

siutuvan energian ylijäämä on vähintään saman verran kuin 

käytetyn uusiutumattoman energian määrä. 
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ASUNTOMESSUILLE 31.7.2012 
Yhdistys tekee kesällä perinteisen asuntomessumatkan yhdessä HeRIAn kanssa, 
Vuoden 2012 Asuntomessut järjestetään Tampereen Vuoreksessa 13.7.–12.8.2012.
(katso lisää www.asuntomessut.fi).

Yhdistys järjestää ja maksaa bussikuljetuksen sekä pääsylipun. Omavastuuosuus matkasta on 15 euroa, 
joka maksetaan 8.6.2012 mennessä yhdistyksen tilille FI40 2044 1800 0647 11. Tarkempi päivän ohjelma ja 
bussin lähtöpaikka ilmoitetaan matkalle ilmoittautuneille myöhemmin.

Sitovat ilmoittautumiset 8.6.2012 mennessä kirsi.takkinen@hrmy.fi tai (09) 646 343.

Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Kirsille. 

lämpösiirrin, joka imee maaperän 
lämpöä talon tontilta 1-1,5 metrin 
syvyyteen asennettavan putkiston 
avulla. Talon energiankulutusta ja 
-tuotantoa voi keväästä lähtien seu-
rata reaaliaikaisesti Kymppitalojen 
verkkosivuilla. 

Kummankin talon energiatehok-
kuuteen vaikuttavat myös arkkiteh-
toniset ratkaisut, kuten ikkunoiden 
suuntaus. Pääikkunoiden ilman-
suunta on valittu niin, että talvella 
voidaan maksimoida auringonläm-
mön ja -valon pääsy sisälle. Aurin-
kotuulia-talossa on lisäksi pitkät 
räystäät, jotka suojaavat kesällä lii-
alliselta paahteelta. Taloihin tulee 
led-valaistus sekä hallittu ilmanvaih-
to tehokkaalla lämmön talteenotolla.

Kymmenen omakotirakentajaa 
tavoittelee passiivienergiatasoa
Nollaenergiatalojen lisäksi kymme-
nisen messualueen 27 omakotira-
kentajasta tavoittelee passiiviener-
giataloa, jotka tarvitsevat lämmityk-
seen Suomen eteläpuolella alle 25 
kWh/brm² vuodessa. Passiiviener-
giatalojen määrästä on tulossa suu-
rempi kuin koskaan aikaisemmin 
asuntomessualueilla.

  Passiivienergiatasoa tavoittele-
vien talojen runkojen ja eristeiden 
materiaalit vaihtelevat, mutta ener-
giatehokkuuteen vaikuttavat ratkai-
sut ovat pitkälle samoja kuin nolla-
energiataloissa lukuun ottamatta 
omaa sähköntuotantoa.

  - Se, kuinka moni asuntomes-
sutalo pääsee passiivienergiatavoit-
teeseensa, varmistuu talojen val-
mistuessa tehtävässä tiiveysmitta-
uksessa. Mikäli talo on energiate-
hokkuudeltaan vähintään passiivi-

energiatasoinen, Tampereen kau-
punki tarjoaa tontinvuokraan 50 
prosentin alennuksen ensimmäisen 
viiden vuoden ajalta, messutapah-
tuman projektipäällikkö Arto Vuori-
järvi Tampereen kaupungilta kertoo.

 
Kuvat: Antero Tenhunen, 

Suomen Asuntomessut Oy

Lantti-talo
- Huoneistoala 139 m2

- Puurakenteinen, tuulettuva alapohja, puukuitueriste
- Talon seinien, katon ja alapohjan kokonaiseristepaksuus on 
 noin 500 mm
- Lämmönläpäisykertoimet eli U-arvot ovat 0,07-0,09 W/m2K
 
Aurinkotuulia
- Huoneistoala 212 m2 
- Puurakenteinen, rapattu, eristeenä alumiinikalvolla pinnoitettu 

polyuretaanilevy
- Kattoelementtien kokonaiseristepaksuus on 340 mm,  
 seinien 250 mm ja alapohjan noin 200 mm
- Katon U-arvo on 0,064, seinien 0,11 ja lattian 0,09 W/m2K
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Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinneker-
ho ja HeRIA järjestävät yhdessä jäsenilleen näyttely-
käynnin Keskipisteenä Pääpostitalo -näyttelyyn 23.5.

Postimuseo juhlistaa Helsinki World Design Capital 
2012 vuotta esittelemällä funkisarkkitehtuuria edus-
tavaa Helsingin Pääpostitaloa näyttelyssään Keski-
pisteenä Pääpostitalo 21.3.–21.6.2012. Marras-
kuussa 1938 käyttöön vihitty talo oli vasta itsenäis-
tyneen Suomen ensimmäisiä suuria rakennushank-
keita.  
 
Näyttely esittelee Pääpostitalon suunnittelua ja ra-
kentamista sekä arkkitehtuurin että sisustussuunnit-
telun näkökulmasta keskittyen talon 1930-luvun 
vaiheisiin.  Koska talo on kokenut useita saneerauk-
sia valmistumisensa jälkeen, niin näyttely kertoo 
myös talon myöhemmistä ajoista. Postitalo elää ih-
misten muistoissa. Siksi talossa asioineet, asuneet 
ja työskennelleet ovat saavat äänensä kuuluviin 
näyttelyssä. 

Opastus alkaa klo 16, joten toivomme että tulet hy-
vissä ajoin ennen sitä paikalle. Mikäli et pääse va-
raamallemme opastukselle, voit osallistua myös 
saman päivän yleisöopastukseen joka alkaa klo 17. 
Postimuseo sijaitsee Helsingin pääpostitalossa 
osoitteessa Asema-aukio 5 H.

Keskipisteenä Pääpostitalo 
-näyttelyyn tutustuminen 23.5.2012

Sitovat ilmoittautumiset 21.5.2012 mennessä yhdis-
tyksen toimistolle Kirsille, kirsi.takkinen@hrmy.fi tai 
(09) 646 343. Opastuksen vuoksi ryhmän koko on 
rajattu 30 henkeen, joten sen verran ilmoittautumis-
järjestyksessä otamme osallistujia. Tilaisuus on 
maksuton HeRIA:n ja HRMY:n jäsenille.

Pääpostitalo toteutettiin vastavalmistuneiden arkkitehtien Jor-
ma Järven ja Erik Lindroosin suunnitelman pohjalta. Arkkiteh-
ti Kaarlo Borg liittyi myöhemmin mukaan toteuttamaan suun-
nitelmaa.

Helsingin rakennusmestarien 
Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää

•	 Kuohuviinit 10.5 klo 17 alkaen, yhdistyksen toimistolla

Syksyllä 2012 tulevia viinikursseja joihin voit jo ennakkoon ilmoittautua:
•	 Valkoviinit 6.9 klo 17 alkaen, Vinoteekissa *
•	 Viinialueen esittely 20.9 klo 17 alkaen, Vinoteekissa *
*Vinoteekki sijaitsee Katajanokalla (Kauppiaankatu 6, 00160 Helsinki)

Viinikursseilla tutustutaan erilaisiin viineihin asiantuntijan opastamana.

Sitovat Ilmoittautumiset kuohuviini-kurssille viimeistään 7.5.2012 ja valkoviini- sekä viinialuekurssille 
1.9.2012 mennessä Kirsille toimistoon p. 646  343 tai sähköpostilla kirsi.takkinen@hrmy.fi. Muista jättää 
puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Kirsille. Opastuksen ja tilan vuoksi osallistujamäärä on 
rajattu 20 henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan. Viinikurssin omavastuu osuus on 5 
euroa / kurssi, joka maksetaan KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003 66 ilmoittautumispäivänä. 

Tilaisuus on vain HRMY:n jäsenille tarkoitettu.

viinikursseja
Wine
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Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry
Finlands prostatacancerförening rf 
www.propo.fi

•	 valtakunnallinen potilasyhdistys, toiminut 15 vuotta
•	 jäseninä eturauhassyöpäpotilaita, puolisoita, lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita 
•	 itsenäisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 
•	 Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö

Toiminnan tarkoitus
•	 lisätä tietoa eturauhassyövästä
•	 toimia eturauhassyöpäpotilaiden välillä yhdyssiteenä
•	 painottaa potilasnäkökulmaa
•	 toimia potilaiden etujärjestönä

Keskeiset toimintamuodot
•	 vertaistukiryhmät: Helsinki, Vantaa ja Espoo
•	 keskusteluapua ja neuvontaa
•	 luentotilaisuudet, tiedotus-, koulutus- ja valistustyö
•	 lausuntoja ja aloitteita eturauhassyöpäpotilaiden aseman parantamiseksi
•	 julkaisutoimintaa (oma Propo-lehti sekä potilasopas ym.)
•	 yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten sekä muiden potilasjärjestöjen kanssa 
•	 kotisivut Internetissä

Haluatko liittyä jäseneksi?
1) soita: 09 135 33228 tai 041 501 4176 (ark. klo 10–18), tai
2) sähköpostilla nimi- ja osoitetiedot: irma.lehtimaja@cancer.fi tai hannu.tavio@cancer.fi, tai
3) Postita nimi- ja osoitetiedot: Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry, Pieni Roobertinkatu 9, 00130 Helsinki  
Jäsenmaksu on tänä vuonna 30 euroa

Lisätietoa:
Toiminnanjohtaja Hannu Tavio, hannu.tavio@cancer.fi     •    Järjestösihteeri Irma Lehtimaja irma.lehtimaja@cancer.fi

Jäsenlehden toimitus
toivottaa lukijoille

kaunista kesää
ja 

leppoisia Juhannusjuhlia.

Tavataan taas
3. syyskuuta!
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Uudet jäsenet
Heikki Paavo Koskinen
Saku Kristian Puumala
Hannu Juhani Rantala
Kari Tapio Särkelä
Alpo Antero Veteläinen 

Opiskelijäsenet
Jarkko Johannes Lindqvist
Mikko Tapani Matikainen 

Tervetuloa!

YHDISTYS tiedottaa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT
Rouvien kuukausikarkelot ovat tältä keväältä ohi.
Tapaamme kuitenkin kevät- sekä kesäretken mer-
keissä ennen syksyisiä kokoontumisia.

✰✰✰

Kesäretki  Riikaan 
8.–10.6.2012.

Loppusumma matkasta maksettava 7.5. 
mennessä Rouvien tilille FI59 1323 3000 1012 48
150€/Rouva ja 225€ /ystävä-/avec

Lisätietoja:
Aune Korkeamäki 050-309 5263 / 563 0838

✰✰✰

Loppuvuoden 2012 
tapaamiset

13.09. klo 18.00 syyskauden avajaiset, johtokunta
11.10. klo 18.00 ohjelmatoimikunnan ideoima ilta
08.11. klo 18.00 N - T kirjainryhmä toteuttaa
25.11. klo 11.00 - 14.00 myyjäiset
Joulukuussa L - M ryhmäläiset suunnittelevat
pikkujoulun
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YHDISTYS tiedottaa

VETERAANIKERHO
7.5. 
Kevätretki Lepaan Puutarhakeskukseen, 
lähtö klo 9.00

21.5. 
Sauna- uinti- ja grillausiltapäivä 
Kallioniemessä alkaen klo 13.  

RAKENNUSMESTARI
KLUBI RY
Perinteinen ”kesä kasi” biljardi kilpaillaan
tiistaina 15.5.2012 klo 16.30 alkaen 
mukaan pääsee kello 17.30 asti.

Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51-53, 
Helsinki.

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa.

Hallitus

ps. hallituksen kokous on pöytäkirjasta 
poiketen tiistaina 8.5.2012 klo 18.30 peli-
tilassa 

Kallioniemessä

Kallioniemen ja 
Veneilykauden avajaiset 
ja lipunnosto
5. toukokuuta klo 15

Tervetuloa!

URHEILUA

Vuosaaren urheilukentällä, Heteniityntie 2
30.8. klo 17.00
 
Lajit: 100 m, 1500 m, pituus ja kuula.
 
Sarjat: YL-85-vuotiaille, 5-vuoden välein.
Myös naiset sekä oppilasjäsenet ovat tervetulleita.
 
Ennakkoilmoittautumiset Raimolle 044-2244521 tai rharton1@welho.com
Kilpailupaikalla 16.30 mennessä.
 
Kilpailupaikalla muista mainita, että olet yhdistyksen jäsen, koska 
samassa yhteydessä on myös Sporttiveteraanien mestaruuskilpailut.

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

RKL:n yleisurheilu- 
ja maastojuoksu 
mestaruuskilpailut 
19.8. Hankasalmella

Yhdistyksemme kilpailijat 
ilmoitetaan keskitetysti 
Raimon kautta.

Mahdolliset majoitusvaraukset 
jokainen hoitaa itse.

Kilpailukutsu seuraavassa 
RKL:n Mestari Insinööri 
-lehdessä

YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT
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NESTORI -maja

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

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

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

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

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

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

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



Toukokuu
 5.5. Kallioniemen ja Veneilykauden avajaiset 
  ja lipunnosto, klo 15
 7.5  Koulutusta: Kuntoarvio ja PTS, 
  Rakennusmestarien talo, klo 17 – 21
 7.5.  Veteraanikerho, Kevätretki Lepaan 
  Puutarhakeskukseen, lähtö klo 9.00
 10.5.  Viinikurssi: kuohuviinit, 
  yhdistyksen toimistolla klo 17
 12.5.  Wuoriolan kevättalkoot, klo 10.00
 12.5.  Wuoriolan kevätkokous, klo 12.00
 14.5.  Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo 
  klo 18.30
 15.5.  Rakennusmestariklubi, Kesäkasi biljardikisa, 
  Fredrikink. 51-53, klo 16.30
 21. 5.  Veteraanikerho, kuukausitapaaminen 
  Kallioniemessä, klo 13
 22.5.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  kesäretki alk. klo 8.00
 23.5.  Keskipisteenä Pääpostitalo -näyttely,   

  KUPE ja HeRIA, klo 16.00

Kesäkuu
 6.6.  Metsästysammunta, FMY-rata, Sipoo, 
  klo 17.00
 8.-10.6.  Puutarhamessumatka Riikaan, 
  Rakennusmestarien Rouvat
 9.6.  Helene Schjerfbeck -näyttelyyn tutustuminen, 
  KUPE, Ateneumin taidemuseo klo 11.40
 13.6.  Ammuntaa: Skeet, FMY-rata, Sipoo, 
  klo 17.00
 19.6.  Teatteri- ja museoretki Tampereelle: 
  Lainahöyhenissä / Tampereen Komediateatteri
  ja Tampereen Kivimuseon näyttely, 
  lähtö Kiasman retkipysäkiltä klo 13.00

Heinäkuu
 29.7.  KUPEn järjestämä retki Hamina TATTOO 
  tapahtumaan
 31.7.  Asuntomessumatka Tampereen Vuorekseen

Elokuu
 8.8.  Ammuntaa: Trap, FMY-rata, Sipoo, klo 17.00
 15.8  Ammuntaa: Hirvi, SSG-rata, Sipoo, klo 17.00
 19.8.  RKL:n Yleisurheilu- ja maastojuoksu-  

  mestaruuskilpailut, Hankasalmi
 30.8.  Yhdistyksen yleisurheilumestaruuskilpailut, 
  Vuosaaren urheilukenttä, klo 17.00

Syyskuu
 6.9.  Viinikurssi: valkoviinit, Vinoteekki klo 17.00
 10.9.  Syyskuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo klo 18.30
 13.9.  Rakennusmestarien rouvat, syyskauden 
  avajaiset omalla kerholla, klo 18.00
 20.9.  Viinikurssi: viinialueen esittely, Vinoteekki, 
  klo 17.00
 27.9.  Syysmaastojuoksut, Pirkkolan pururata, 
  klo 18.00

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

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-5318063

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Markku Pennanen 040-590 1466

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, 8392 3413

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070

AMPUJAT
Esa Säntti 044-3491491

GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521

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

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491

LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190

LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614

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

NESTORI-MAJA
Olavi Järvi 050-341 7502

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127

RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085

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

YHDYSHENKILÖT 2012tapahtumakalenteri 2012


