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Puheenjohtajan palsta

Kevätkokouksen avaussanat
kasta vuorovaikutusta, jonka lopputuloksena on toimiva
ja oikeudenmukainen uusi laki.

Arvoisa Kunniapuheenjohtaja
sekä hyvät ammattiveljet ja -sisaret

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja
rakennuslain muuttamisesta, luonnos valtioneuvoston
asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta sekä luonnokset koskien maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettavia ympäristöministeriön asetuksia olivat tällä kertaa keskeneräisiä.

Ympäristöministeriön virkamiehet valmistelivat viime
vuonna huolella esitystä maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamisesta. Ammattilaisten keskuudessa esitystä
hallitukselle odotettiin samalla innolla kuin maaliskuussa Vatikaanissa konklaavin ilmoitusta uudesta paavista.

Herää kysymys, onko lakiesityksen tarkoitus ollut ainoastaan vahvistaa arkkitehtien asemaa ja identiteettiä
suomalaisessa rakentamisessa. Helpolla laskutoimituksella nimittäin selviää karu yksityiskohta: esityksen
mennessä läpi sellaisenaan, Suomessa ei riitä jatkossa
pätevyyden hankkineita rakennusasiantuntijoita johtamaan ja viemään tulevia rakennushankkeitamme läpi!

Esitystä lukiessa tuli hieman negatiivinen tunnelma, kun
sain virkamiesten tulkinnan ja luonnosteleman ehdotuksen uudesta maankäyttö- ja rakennuslain esityksestä.
Rakennusala kuten moni muukin toimiala on vahvassa
murroksessa. Monet ympäristötekijät vaikuttavat tulevaisuuteemme rakentajina. Toivottavaa kuitenkin on,
että uudet lakimuutokset palvelevat oikeudenmukaisesti meitä rakentajia ja rakennuttajia nyt ja jatkossa.

Onneksi RKL on hereillä ja on kiinnittänyt ansiokkaalla lausunnollaan huomioita muun muassa siihen, että aiemmin
teknisen oppilaitoksen suorittanut asiantuntija ei ole paitsiossa koulutuksellaan vanhojen oppinimikkeiden takia.

Olen ehdottomasti ja myös RKL on sitä mieltä, että
maankäyttö- ja rakennuslain kokonaismuutos on tarpeellinen. Pidämme tärkeänä lain kehittämistä huomioon ottaen laadukkaan rakentamisen ja rakennusalan
ammattilaisten työllistymisen.

Onneksi meissä on voimaa ja pidämme yhtä. Lakiesityksen mukaan vähäisen hankkeen saisi rakentaa vaikka paikallinen timpuri. Kirvesmies voisi suunnitella ja
toteuttaa maanviljelijän ladon tai kanalan. Tämä veisi
koulutetuilta ammattilaisilta työtilaisuuksia.

Uudistuessaan laki ei kuitenkaan saa tuoda heikennyksiä koulutettujen rakennusalan ammattilaisten mahdollisuuteen harjoittaa ammattiaan. Eikä lainsäädännöllä
saa ohjata vastuuta rakennushankkeista liiaksi yhdelle
ammattikunnalle.

Onneksi olemme vahva ammatti- ja asiantuntijajärjestö,
joka kykenee reagoimaan ja vaikuttamaan ajan hengessä. Jäsenistömme ammattitaito ja tarpeellisuus näyttäytyvät parhaiten arjessa.
Hyvää kevään odotusta jäsenistölle
Ari Autio
Puheenjohtaja

Virkamiesten esitys oli verrattavissa tänä talvena velloneeseen jääkiekkokeskusteluun; alan aidot ja oikeat
asiantuntijat on sivuutettu keskustelusta. Suomalaisille
rakentajille tärkeistä asioista päätettäessä on tärkeä
kuunnella asiantuntijoiden mielipidettä ja synnyttää ri-

Toukokuun MESTARI-ILTA
maanantaina 13.5.2013 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Illan esitelmöitsijä on toimitusjohtaja Klaus Söderlund.
Hän kertoo mikä on ja miten toimii rakennusalan pätevyyksistä huolehtiva FISE Oy
– ja miten se liittyy rakennusmestareihin ja -insinööreihin.
Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Jäsenistön vapaa sana ● Ilmoitusasiat ● Iltapala

Tervetuloa!
hrmy

3

Kevätkokouksessa
vuosi 2012 pakettiin
Raimo Hartosen luotsaama yhdistyksen nopea ja yksimielinen Kevätkokous sai osanottajilta erityiskiitoksen:
kahden tunnin pysäköintipaikan maksanut ehti rauhassa
nauttia vielä iltapalankin.

K

evätkokous aloitettiin juhlavasti
Mestari-Laulajien esittämällä yhdistyksen lippulaululla Uljaana tuuleen.
Yhdistyksen puheenjohtaja Ari
Autio käsitteli avauspuheessaan
maankäyttö- ja rakennuslain kokonaismuutosta. Se on Arin mukaan
ehdottomasti tarpeellinen, mutta
ongelmakohtiakin on. Ari huomautti, että esityksen mennessä läpi

sellaisenaan, Suomessa ei riitä jatkossa pätevyyden hankkineita rakennusasiantuntijoita johtamaan ja
viemään tulevia rakennushankkeitamme läpi. Arin avauspuhe on kokonaisuudessaan luettavissa jäsenlehden sivulla 3.
Vuonna 2012 kuolleita yhdistyksen jäseniä kunnioitettiin hiljaisella
hetkellä ja kuoron vainajien muistoksi esittämällä laululla.

Raimo Hartonen otteessa puheenjohtajan
nuija kopahteli reippaaseen tahtiin.
Kirsi Takkinen hoiti kirjallisen puolen.

Huomionosoituksia aktiivisille
Kevätkokouksessa muistettiin yhdistyksessä ja liitossa aktiivisesti
toimineita. Ari yhdessä Jari Raukon
kanssa jakoi yhdistyksen kultaisen
ansiomerkin Olli Heirelle, Jukka
Multaselle, Raimo Seppäselle, Esa
Säntille ja Reijo Varakkaalle.
Liiton toimitusjohtaja Ahti Junttila jakoi Arin kanssa RKL:n pronssi-

Mestari-Laulajat tunnelmoivat
tulevaa sveitsinmatkaansa esittämällä
Sound of Music -musikaalista tutun Edelweiss laulun.
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Yhdistyksen kultaisen ansiomerkin saaneiden puolesta kiitossanat lausui Raimo Seppänen.
sen ansiomerkin Erkki Ahvenaiselle,
Kaj Grönroosille, Sakari Heikkiselle,
Kalevi Hiltuselle, Markku Pennaselle, Reijo Pulkkiselle, Timo Rissaselle
ja Martti Saariselle.

Yksimielisesti
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Raimo Hartonen. Sihteerin
tehtävät hoiti Kirsi Takkinen.
Jäsenlehti 4:ssä julkaistut vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomukset oli etukäteen luettu ja oikeiksi huomattu. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin
hallitukselle ja tilivelvollisille ilman
soraääniä.
Muita asioita Kevätkokouksen
käsiteltäväksi ei oltu tuotu, joten
Raimo veti kokouksen läpi ennätysvauhtia.
Ennen iltapalaa Jari veti Mestariiltaosuuden, joka sekin sujui reippaaseen tahtiin. Hallitus oli edeltävässä kokouksessa hyväksynyt yhdistykseen 15 uutta jäsentä. Heistä
Esko Klinga oli paikalla ja sai illan
osanottajilta ansaitut aplodit.
Jari kertasi kevään tulevia ta-
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Keskusliitto RKL:n pronssisen kunniamerkin saajia.
pahtumia. Toukokuussa pidetään
vielä myös Mestari-ilta, jonka jälkeen vietetään kesätaukoa. Yhdistystapahtumia on kuitenkin kesällä-
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kin, muun muassa asuntomessumatka Hyvinkäälle, ammuntaa ja
RKL:n kesäkisat elokuussa.
Sirkka Saarinen

Kesän 2013 Asuntomessut
Hyvinkään Metsäkaltevassa
Kesän 2013 Asuntomessut järjestetään Hyvinkään Metsäkaltevassa 12.7.–11.8.2013
välisenä aikana. Messuaikana yleisölle on avoinna 30 omakotitaloa ja korttelitalo.
Alue sijaitsee 3,5 kilometrin päässä Hyvinkään ydinkeskustasta etelään. Viereinen
25-tie vie suoraan Hankoon ja Porvooseen, moottoritie Helsinkiin ja Tampereelle.

S

uunnittelun lähtökohtana on ollut
sopivan väljästi sijoitetut, noin tuhannen neliön suuruiset tontit ja
salliva kaava. Myös satsaus puistoihin ja luonnonmukaiseen hulevesien
käsittelyyn näkyy vahvasti alueen
toteutuksessa. Alueelle tulee muun
muassa japanilainen kivipuutarha.
Messualueelle haluttiin toteutettavaksi mahdollisimman monipuolisesti suomalaista pientalotuotantoa
esitteleviä kohteita. Jo kaavassa
annettiin mahdollisuus sekä yksiettä kaksikerroksisuuteen ja eri materiaaleista tehtyihin toteutuksiin.
Energiankulutuksen minimointi ja
ympäristövastuulliset toteutusratkaisut näkyvät rakennusten lämmitysjärjestelmien valinnoissa. Useis-

sa kohteissa energiaa tuotetaan erilaisilla hybridiratkaisuilla ja parissa
kohteessa on suunnitteilla myös
sähköautojen latausmahdollisuus.
Messualueen pienin koti on
asuinpinnaltaan alle 100 ja suurin
lähes 300 neliötä.

Messutalot ennakoivat uusia
energiamääräyksiä
Hyvinkään messurakentajia kannustettiin rakentamaan kotinsa uusien energiamääräysten mukaisesti.
Hyvä esimerkki ekologisesta ajattelusta on messukohde Villa ISOVER
nollaenergiatalo, joka rakennetaan
ennakoiden vuoden 2021 EU:n
edellyttämiä rakennusmääräyksiä.

Asuntomessualueelle rakennetaan muun
muassa Parkour-puisto, työmaa syksyllä
2012.
Villa ISOVERin energiatehokkuus perustuu rakennuksen muotoon, jossa lämmitettävää vaippaa
on kuutiotilavuuteen nähden mahdollisimman vähän, sekä hyvään

Messualue sijaitsee 100 metrin korkeudessa männikköisessä rinne-harjumaastossa. Suurin osa tonteista rajoittuu joltain osin ympäröiviin puistoihin.
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8. elokuuta Asuntomessuille Hyvinkäälle
HRMY järjestää kesällä perinteisen ammattimatkan asuntomessuille yhdessä
HeRIA:n kanssa.
Lähdemme bussilla liikenteeseen Helsingin keskustasta aamusta ja menemme
ISOVERille. Tehdaskierroksen jälkeen nautimme ISOVERilla lounaan ja jatkamme
ruokailun jälkeen messualueelle.
ISOVERilla meillä on oppaana RI Henri Peltola. Asuntomessuilla tutustumme
ensin nollaenergiatalo Villa ISOVERiin opastettuna, jonka jälkeen vapaata
tutustumista muihin messukohteisiin.
Palaamme bussilla Helsinkiin alkuillasta.
Yhdistys järjestää ja maksaa bussikuljetuksen. ISOVER tarjoaa tehdaskierroksen, ruokailun ja messulipun
meille. Tarkempi päivän ohjelma ja bussin lähtöpaikka ilmoitetaan matkalle ilmoittautuneille myöhemmin.
Sitovat ilmoittautumiset 17.6.2013 mennessä HRMY:n toimistolle Kirsi Takkiselle, kirsi.takkinen@hrmy.fi tai
09-646 343 HRMY:n jäsenille on varattu paikkoja 15 ja HeRIA:n jäsenille 15.

eristykseen ja ilmanpitävyyteen.
Rakennuksen lämmitysjärjestelmä koostuu maalämmöstä, aurinkokeräimistä ja suuresta varaavasta
tulisijasta. Tulisija sijaitsee etelän
puolen ikkunoiden läheisyydessä
välipohjan aukon kohdalla, jolloin
lämpö leviää tasaisesti molempiin
kerroksiin.
Rakennuksen liiallinen lämpeneminen kesäaikaan on estetty rakenteellisin suojin. Nelilasisia suuria ikkunoita varjostaa piharakennus ja
muissa ikkunoissa on avattavat luu-

kut, mikä vähentää jäähdyttämisen
energiantarvetta. Lisäksi ilmanvaihdon tuloilman lämpötilaa voidaan
viilentää maalämpökaivosta saatavan jäähdytyksen kautta.
Rakennus tuottaa sähköä katolla
sijaitsevilla aurinkopaneeleilla. Kesäaikaan, kun talo ei tarvitse kaikkea
tuottamaansa energiaa, energia syötetään sähköverkkoon. Kodissa on
energiankulutusta seuraava mittausjärjestelmä, joka kertoo tulevinakin
vuosina, mikä kodissa vie energiaa
ja paljonko sitä saadaan tuotettua.

Messualueella on sekä yksi- että kaksikerroksisia koteja niin puusta, hirrestä,
kivestä kuin betonista. Lammi-Kivitalon työmaa helmikuussa 2013.

hrmy
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Messurakentajille tietoa
energiatehokkaasta
rakentamista
Rakentamishankkeen aikana RATEKO (Rakennusteollisuuden koulutuskeskus) on auttanut Hyvinkäällä
messujen eri osapuolia toteuttamaan laadukkaita rakennuksia. Se
on järjestänyt useita kehittämistapahtumia energiatehokkaasta rakentamisesta.
Kuvat: Suomen Asuntomessut

Vantaan Energian jätevoimalassa
luotettavat teollisuusrakenneratkaisut

Kuva Vantaan Energia

Vantaan Energia rakentaa
Itä-Vantaalle Suomen
suurimman jätevoimalan,
jossa kotitalousjätteistä
tehdään kaukolämpöä ja
sähköä. Rakennustyöt
käynnistyivät kesällä 2011.
Rakentaminen on edennyt
suunnitelman mukaisesti, ja
voimala otetaan kaupalliseen
käyttöön aikataulun mukaan
vuoden 2014 lopulla.

K

ehä III:n ja Porvoonväylän risteyksen tuntumaan rakentuva jätevoimala on rakennusvaiheessaan
Suomen suurin, ja se on yksi merkittävimmistä kertainvestoinneista
Vantaan Energian historiassa.
Hankkeen kustannusarvio on lähes
300 miljoonaa euroa.
Jätteet poltetaan kahdessa arinalla varustetussa höyrykattilassa.
Sähköä tuotetaan maakaasukäyttöisellä kaasuturbiinilla ja höyryturbiinilla. Jätevoimalassa tuotetaan
vuodessa 600 GWh (gigawattituntia) sähköä ja 920 GWh kaukolämpöä. Sähköä voimalassa syntyy valtakunnan verkkoon ja lämpöä Vantaan kaukolämpöverkkoon.
Jätevoimala on erittäin energiatehokas. Polttoaineen sisältämästä
energiasta saadaan talteen yli 90 %.
Jätevoimalan ansiosta pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kaatopaikoille päätyy vuodessa noin 300 000
tonnia vähemmän jätettä. Näin vähennetään myös kaatopaikkojen aiheut-
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tamia ympäristöhaittoja. Jätevoimala
vähentää myös kivihiilen käyttöä Vantaan Energian energiantuotannossa
30 % ja samalla yhtiön hiilidioksidipäästöjä Vantaalla noin 20 %.
Voimalaitoksesta syntyy sivutuotteena pohjakuonaa, joka viedään Ämmässuon jätteenkäsittelylaitokselle tarkoitusta varten rakennettuihin jätesoluihin.

Toteutus EPCM hankkeena
Vantaan jätteenpolttolaitos JV1:n
toteuttaa Pöyry Finland Oy EPCMhankkeena. ”Engineering, Procurement and Construction Management”, avaa osastonjohtaja Tom
Högman kirjainyhdistelmän: Pöyryllä on siis vastuu koko projektin läpiviennistä sisältäen suunnittelun,
hankinnat, toimitusvalvonnan, rakennuttamispalvelut sekä työmaatoiminnot käyttöönottoon asti.
”Toteutusmuoto on ollut tyypillinen useissa voimalaitosprojekteis-

hrmy

sa”, Pöyryn rakennesuunnittelupuolen energiaosaston vetäjänä toimiva
Högman kertoo. Voimalaitosrakentaminen on miehelle tuttua niin
omassa toimistossa yli 12 vuotta
kuin Pöyrylläkin jo yli 6 vuotta. Kohteita on ollut sekä Suomessa että
ulkomailla. Paraikaa on valmistumisvaiheessa Fortumin biovoimalaitokset Järvenpäässä ja Latviassa.
JV1-porjektissa Pöyry on ollut
mukana vuodesta 2006, jolloin tehtiin YVA. Esisuunnittelu käynnistyi
2008 ja rakentaminen siis kesällä
2011.
Jätevoimalasta on rakentamisen
myötä tullut sananmukaisesti näkyvä: isoa laitosta ei voi olla huomaamatta Kehä III:sta ajaessa. Vantaan
Energian kotisivuilta on työmaalle
myös linkki, josta rakentamista
pääsee seuraamaan webbikamerakuvasta reaaliaikaisena. Sivuilta
löytyy myös animaatio voimalasta
sekä runsaasti tietoa jätevoimalan
toimintaperiaatteista ja vaikutuksista ympäristöön.
Kauas näkyvä yksityiskohta on
jätebunkkerin seinässä oleva valtava kahmarin kuva. Se on toteutettu
graafisella betonilla.

Isojen lukujen kohde
”Isojen lukujen kohde”, Tom Högman vahvistaa esitellessään jätevoimalan rakenteita. ”Näkyvien rakenteiden lisäksi tiloja on runsaasti
myös maan alla. Esimerkiksi jätebunkkerin korkeudesta peräti 16
metriä on lattiapinnan alapuolella,
päähoitotaso on puolestaan 22
metriä lattiapinnan yläpuolella. Hoitotason yläpuolella on vielä yli 16
metriä korkea halliosuus, jonka
nosturiradalla kahmarinosturit liikkuvat. Jätebunkkerin sisämitat ovat
55 x 22 metriä. Siinä on lisäksi useita välitasoja eri puolella bunkkeria.”
Voimalaitosrakennuksen kerrosala on noin 26 000 kerrosneliötä ja
tilavuus noin 470 000 kuutiota.
Varsinaisen voimalarakennuksen
lisäksi tontille rakennetaan porttirakennus sekä noin 6 000 kerrosneliön toimisto- ja hallintorakennus,
josta pääsee kulkusiltaa pitkin voimalaitokseen. Siellä sijaitsee myös
vierailijoita varten rakennettu näyttelytila.

hrmy

Voimalaitoksen tontti oli aikaisemmin Ruduksen kalliokiviaineksen otto- ja murskausalueena. Tontin isot murskekasat ja täytöt vaikeuttivat jonkin verran pohjatutkimusten tekoa ja vaaituksia. Rakennusten sijoitus piti myös räätälöidä
tontin alla kulkevan Vuosaaren satamaradan ajotunnelin sekä maanalaisten isojen huleveden keräilysäiliöiden vaikutus huomioon ottaen.
Kallioperä oli kohtuullisen hyvälaatuista. Osa rakenteista perustettiin kallion, osa murskepetin varaan.
Osa perustuksista, kuten savupiippujen perustukset, on ankkuroitu
kallioon jännitetyillä ankkureilla.
”Perustusrakenteissa piti varautua myös aika korkealla, 1,5–2 metriä tulevasta lattiapinnasta, olevaan
pohjaveteen. Jätebunkkerin ja kallion väliin on jätetty huolto- ja kulkutila. Pinta- ja pohjavesien pääsyä
kyseiseen tilaan on minimoitu rakenteellisilla ratkaisuilla ja kallion
injektoinnilla. Tilan kuivana pysyminen on varmistettu pumppausjärjestelyillä. Vaikka bunkkeri on rakennettu mahdollisimman tiiviiksi,
tullaan vesitiiviys vielä varmistamaan erillisellä vedeneristeellä. Välitila on varmistuksen varmistus, joka mahdollistaa vielä jälkikäteen
mm. tiiviyden tarkkailun tulevaisuudessa sekä mahdolliset, vaikkakin
epätodennäköiset, korjaustoimenpiteet. Muutoinhan välitila olisi kuin
allas, joka vedellä täyttyessään olisi
aiheuttanut rakenteille isot kuormitukset”, Högman toteaa.

Betonia paikallavaluna
ja elementteinä
Vastaanottohallin runko ja takana
oleva savukaasun käsittelyrakennus sekä kattilatoimittajalta kokonaistoimituksena tullut kattilarakennuksen runko ovat terästä. Kaikki
muu on betonia.
Alkuvaiheessa pohdittiin jätebunkkerin päähoitotason yläpuolisen halliosan runkomateriaalia.
”Korkeiden nostojen takia teräs
kevyempänä oli hyvä vaihtoehto.
Palonkestovaatimukset puolestaan
puolsivat betonirakenteita. Päädyimme betoniin, eikä toteutuksessa
ole ollut ongelmia”, Högman kertoo.
JV1 onkin niellyt paljon betonia:
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”Loppusyksyllä 2012 paikallavalurakenteita oli ollut noin 21 000 kuutiota, elementtipilareita 230, palkkeja 360, jännepalkkeja 42, seinäelementtejä 560 ja laattaelementtejä
130. Kuorilaattoja on tarvittu lähes
3000 neliötä ja ontelolaattoja noin
870 neliötä. Tässä ei suinkaan ole
kaikki projektin elementit vaan silloinen tilanne”, Högman tarkistaa
papereistaan. Elementit on tehnyt
Betonimestarit Oy, valmisbetonin
Ruskon Betoni Oy.
Rakennesuunnitelmat on tehty
suurimmaksi osaksi Tekla Structures -ohjelmalla. Suunnitteluvirheitä
ei Högmanin mukaan ole juurikaan
ollut. ”Elementit ovat kaikki napsahtanet paikalleen. Tämän kokoluokan projektissa havaitut pienet
puutteet ovat olleet todella marginaalisia.”

Kolmannen osapuolen tarkastus
JV1:n kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnitelmille edellytettiin
rakennusluvassa kolmannen osapuolen tarkastusta. Ne teki Finnmap
Consulting Oy. ”Tekniikan lisensiaatti Lasse Rajalan ja DI Tapio Leinon
kanssa työskentely on sujunut erittäin hyvin ja tarkastajat ovat varmasti joutuneet venyttämään työpäivää
useamman kerran projektin kuluessa tarkastustyötä tehdessään.”
Högman pitää kolmannen osapuolen tarkastusta hyvänä, suunnittelun laatua parantavana järjestelmänä. ”Tässä projektissa se tosin
tuli tietoomme vasta rakennuslupavaiheessa, joten siitä aiheutui melkoisesti ylimääräistä työtä. Muutenkin JV1 on omalla urallani kohde,
jossa rakennesuunnitteluun eli rakenteiden analysointiin, mitoitukseen ja suunnitelmien laatuun on
panostettu poikkeuksellisen paljon.”
Hän korostaa myös tiivistä ja
hyvää yhteistyötä Vantaan kaupungin Rakennusvalvonnan kanssa.
”Pelin henki on ollut alusta alkaen
selvä, toimitettavat paperit on pitänyt olla järjestyksessä ja siihen
olemme pyrkineet ja ilmeisesti onnistuneetkin”, hän kehaisee. ”Rakennusvalvonnassa Tarkastusinsinööri Jouko Lamminen on ollut erittäin vaativa, mutta tarvittaessa
myös joustava yhteistyökumppani.”

”Tällä työmaalla asiat pyritään
hoitamaan110-prosenttisesti: niin
työturvallisuus, kulunvalvonta, verovalvonta kuin harmaan talouden
torjuminen”, Högman antaa tunnustuksen myös Vantaan Energian tahtotilalle siitä, miten asiat tulee hoitaa työmaalla.

Jätebunkkerissa massiivisia
rakenteita
Högman luonnehtii JV1:n suunnittelua ja rakentamista varsin perinteiseksi raskaan teollisuuden rakentamiseksi. ”Rakenneratkaisut ovat

sellaisia, joista on kokemusta.
Eteenpäin on menty kuin juna.
Suunnittelu ja rakentamisaikataulut
edellyttävät tätä”.
Rakenteista suunnittelun kannalta mielenkiintoisimpana hän pitää jätebunkkeria. ”Päähoitotasolle
asti liukuvaluna tehdyn bunkkerin
seinä on alaosassa noin 600 mm
paksu, lattiatason yläpuolella noin
400 mm. Seinien jäykisteenä toimivat alhaalta yläreunaan asti noin
4800 mm välein menevät jäykisterivat, jotka ovat kooltaan 3000mm x
800 mm. Rivat on tuettu vaakasuunnassa kallion yläreunaan. Kallioon tuetut seinien riparakenteet
ovat 4,8 metriä korkeita, kooltaan
3000 x 800. Ripoja tukevat kallion
yläreunan tasolla vaakatuet. Jäte
voidaan siten kasata mille seinälle
tahansa ylös asti. Tasorakenteet
ovat pääosin kuorilaattoja ja paikallavalutasoja. Siis varsin massiivista,
perinteistä teollisuuden rakentamista”, hän summaa.

Runkorakenteet ovat massiiviset:
paljon betonia paikallavalettuna ja
elementteinä sekä teräsrakenteita.
Kuvista näkyy työmaan eteneminen marraskuusta 2012 helmikuuhun 2013. Kuvat Markku Vuorisalo

Teollisuusrakentamisen tyypillisimmäksi haasteeksi Högman nostaakin aikataulussa pysymisen.
”Tyypillistä on nimenomaan se, että
rakentaminen etenee etunenässä,
lähtötiedot suunnitteluun tulevat jälkijunassa.”
”JV1:kin rakentaminen on edennyt vauhdilla. Mutta aikataulussa on
pääosin pysytty. Pöyryllä on projektissa ollut pelkästään rakennesuunnittelussa yhtäaikaisesti enimmillään 45 henkilöä, ja vielä tälläkin
tällä hetkellä meitä on noin 12 henkilöä täysipäiväisesti. Minun apunani JV1:ssä on ollut kaksi projektipäällikköä ja projektikoordinaattori”, Högman esittelee Pöyryn JV1organisaatiota helmikuussa 2013.
”Itse olen toiminut sekä vastaavana rakennesuunnittelijana että
pääsuunnittelijana. Paikallavaletuista rakenteista on vastannut DI Esko
Jussila, elementtirakenteista DI Eija
Lyytikäinen ja hankintojen ja suunnittelun koordinoinnista Kari Visu-
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nen. Mielestäni kunnia hyvästä suorituksesta kuuluu ensisijaisesti projektiryhmälle ja suunnittelijoille”,
Högman lisää.

4000 henkilön työmaa
Kesällä 2011 alkanen louhintaurakan teki Destia. Voimalaitoksen perustusurakoitsija oli puolestaan
Skanska Infra Oy. Se aloitti jätebunkkerin pohjalaatan ja porrastornien tekemisen alkuvuodesta 2012.
Voimalaitoksen elementtiurakan
urakoitsijana on toiminut Betonimestarit Oy ja teräsrakenteiden urakoitsijana Normek Oy. Toimisto- ja
hallintorakennuksen urakoi YIT. Betonirakenteiden toiseen urakkaan
on valittu Kesälahden Maansiirto Oy
Työmaan vahvuus nousee enimmillään yli 500 henkeen, nyt se on
noin 300. Perehdyttämiskoulutuksen koko projektin kuluessa saa
peräti lähes 4000 henkilöä.
Sirkka Saarinen

hrmy

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ
julistaa haettavaksi 20 matkastipendiä

HOITO- JA VIRKISTYSMATKALLE VIRON PÄRNUUN 11.–25.8.2013
Stipendejä voivat hakea RKL:n Helsingin ja Uudenmaan piirin yhdistyksien veteraani- ja seniorijäsenet.
Matka järjestetään ryhmämatkana ja stipendiin sisältyy edestakainen laivamatka, hytti, aamiainen ja lounas laivalla
sekä bussikuljetus Tallinnan satamasta Pärnuun, majoitus 2-hengen huoneessa Tervise Paradiisissa, puolihoitoateriat, lääkärin tulokonsultaatio ja lääkärin määräämät hoidot/kylvyt (2-3 hoitoa/hoitopäivä), yksi kokopäiväretki ja
villisikajuhla sekä suomenkielinen opaspäivystys.
Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen, joka maksaa itse matkansa.
Vapaamuotoiset hakemuksen tulee toimittaa säätiön toimistoon perjantaihin 17.5.2013 mennessä osoitteeseen:
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100 HELSINKI
tai sähköpostiin kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fi
Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite ja puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja maininta mahdollisesti jo aiemmin saaduista säätiön stipendeistä sekä ilmoitus mukaan lähtevästä seuralaisesta.
Matkan hinta tarkentuu myöhemmin, mutta se tulee ylittämään 1.000 €, jonka säätiö on velvollinen ilmoittamaan
verottajalle.
Tarkempia tietoja säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho

*********
RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ
julistaa haettavaksi 30 matkastipendiä

KIERTOMATKALLE ETELÄ-VIROON JA POHJOIS-LATVIAAN 23.–29.9.2013
Stipendejä voivat hakea Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenet.
Matka on bussilla tehtävä kiertomatka, jossa tutustutaan alueiden vanhoihin kartanoihin ja historiaan. Matkalla yövytään kaksi yötä Tartossa, yksi yö Vöryssä ja Valmeriassa sekä kaksi yötä Riikassa. Matkan järjestäjä on Tuglasseura ja matkaoppaana kokenut Viron ja Latvian tuntija Tapio Mäkeläinen, vastuullinen matkanjärjestäjä on Baltic
Express Tours. Matkaan kuuluu puolihoito ja majoitus kahden hengen huoneessa.
Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen, joka maksaa itse oman matkansa, paikkoja rajoitetusti.
Matkan hinta on arviolta noin 650 €/hlö.
Vapaamuotoiset stipendihakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon perjantaihin 17.5.2013 mennessä
osoitteeseen:
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100 HELSINKI
tai sähköpostiin kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fi
Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot ja maininta mahdollisesti aiemmin saaduista säätiön stipendeistä sekä ilmoitus mukaan lähtevästä seuralaisesta.
Tarkempia tietoja säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho

hrmy
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RKL-viesti
Varaa paikka RKL:n matkalle
Hollantiin ja Belgiaan
RKL:n ryhmäopintomatka 2013 tehdään Amsterdamiin
ja Brysseliin 10.–15. lokakuuta. Ohjelmassa ovat mm.
Amsterdamin kanavien vanhat rakennukset, uusi metrotyömaa, Delta-patoalue ja Brysselissä EU-parlamentti.
Matkan hinta on 1 380 € (2HH) ja 1 785 € (1HH).
Ilmoittaudu joko s-postilla hannu.ahokanto@rkl.fi
tai soittamalla, puh. 040 53 180 63. Tälle viiden vuorokauden matkalle otetaan stipendiaattien lisäksi noin
20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Jäsenillä on
etuoikeus seuralaisiin nähden. Ilmoittautuminen
6.5.2013 mennessä.

RKL:n merkin käyttö
RKL:n ns. mestarin merkki hyväksyttiin
RKL viralliseksi merkiksi liiton perustamisvuonna 1905. Sen on suunnitellut
arkkitehti Werner von Essen ikivanhojen ammattikuntaesikuvien mukaan.
Harppi kuvaa mittausvälineenä sitä tarkkuutta, jolla rakentajan on työnsä suoritettava ja kolmio sitä täsmällisyyttä ja suoraviivaisuutta, joka on rakentajan työn

edellytyksenä. Merkin aihe muodostaa perusaiheen
kaikille järjestön merkeille.
RKL:n virallista merkkiä voivat käyttää liiton lisäksi
sen jäsenyhdistykset järjestötoiminnassaan, esim. painotuotteissaan ja nettisivuillaan. RKL:n jäsenrekisterissä oleva jäsen voi käyttää RKL:n virallista merkkiä vain
edustaessaan omaa yhdistystään, esim. yhdistyskäyntikortissa.
HUOM! Yritystoiminnassa ja markkinoinnissa RKL:n
merkin käyttö on kielletty!

Golf-kalenteriin
Pohjois-Suomen rakennusmestarien Golf-mestaruuskilpailut järjestetään Tornion Golf-kentällä 7.09.2013 klo
10.00. Kilpailu on avoin kaikille RKL:n jäsenyhdistysten
jäsenille. Miesten ja naisten sarjojen lisäksi on seuralaissarja. Pelaamaan pääsevät kaikki, joilla on pelioikeus, vaikka tasoitus olisi 54 (kilpailutasoitus on 36).
Lisätietoja Timo Koski, Oulun Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK, timo.h.koski@gmail.com, p. 040 503 55 44
ja Risto Järvinen, Tornion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry, ristoster.jarvinen@gmail.com, p. 040 562 61 44,
Tornio Golf Oy, Yhteyshenkilö on Hanna Fisk,
hanna.fisk@torniogolf.fi

Myynti- ja vuokraustilanteessa:

Myös pientaloille energiatodistus
E
nergiatodistus tarvitaan 1. kesäkuuta alkaen myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa.
Energiatodistus kertoo rakennuksen energialuokan ja sisältää suosituksia energiatehokkuuden parantamiseen. Energialuokka tulee ilmoittaa myynti- ja vuokrausilmoituksissa.
Lisäksi todistus tulee laittaa näkyville
suurissa rakennuksissa, joissa yleisöpalvelutilojen koko on yli 500 m².
Uudistettuja energiatodistuksia
tehdään heti lain voimaantulon jälkeen lähes kaikessa uudisrakentamisessa sekä myynnin ja vuokrauksen yhteydessä asuinkerrostaloissa
ja uudehkoissa pientaloissa. Ennen
vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vas-

ta 1.7.2017 alkaen.
Mikäli kiinteistö on arvoltaan hyvin vähäinen, vuokra on pieni tai
kohdetta ei esitellä julkisesti, energiatodistus voidaan laatia valmiin
lomakkeen avulla niin kutsutun kevennetyn menettelyn kautta. Energiatodistusta ei tarvita muun muassa loma-asunnoille, suojelluille tai
pienille, alle 50 m² kokoisille rakennuksille. Vanhan lain mukaiset energiatodistukset ovat voimassa voimassaoloaikansa mukaisesti. Isännöitsijätodistukseen sisältyvät energiatodistukset ovat voimassa vuoden 2014 loppuun asti.

Työkalu energiatehokkuuden
vertailuun ja parantamiseen
Energiatodistusta laadittaessa arvioidaan rakennusosien ja teknisten
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järjestelmien kuntoa sekä selvitetään mahdollisuudet parantaa rakennuksen tai sen osan energiatehokkuutta kustannustehokkaasti ja
sisäilman laatua huonontamatta.
Energiansäästösuositusten tulee sisältää arvio ehdotettujen toimien
vaikutuksesta rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen.
Energiatodistuksissa käytetään
jatkossa aina samanlaista lomaketta,
ja todistus on voimassa 10 vuotta.
Rakennuksen energiatehokkuus määritellään samalla tavalla kuin 1.7.2012
voimaan tulleissa uudisrakentamisen
energiamääräyksissä, joten uusien ja
vanhojen rakennusten vertaileminen
helpottuu. Energiatodistuksen laatijalla tulee olla vaadittu tekniikan alan
tutkinto tai korvaava työkokemus ja
hyväksytysti suoritettu laatijakoe. Pätevyyksiä on kahden tasoisia. - SS
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Nuorten kerho tiedottaa

Nuorten
kerhoMika
tiedottaa
yhteyshenkilöt
Kuukkanen, 040 685 4280 tai mika.kuukkanen@peab.f
yhteyshenkilöt: Mika Kuukkanen, 040 685 4280 tai mika.kuukkanen@peab.fi ja Rami Järvinen, rami.jarvinen@lemminkainen.com

rami.jarvinen@lemminkainen.com

Haemme osanottajia Kolmiottelu -turnaukseen Porissa

Värikuulasotaa Helsingissä

Haemme
osanottajia
Kolmiottelu
-turnaukseen
Porissa
RKL:n
kesäpäivillä Porissa
16.–18.8 järjestetään
Kol18.5. klo 13.00–15.00
järjestetään värikuulasotaa
miottelu -turnaus, johon kaivataan osanottajia. JoukHelsingissä, Jätkäsaaressa. Paikkana on Sissoksen
kueen koko on maksimissaan 8 henkeä, joten 2-6 hensisäkenttä, Bunkkeri. Paikkoja on rajoitetusti, eli 30 kpl.
RKL:n kesäpäivillä Porissa 16.-18.8
järjestetään Kolmiottelu -tu
keä tarvitaan vielä Helsingin joukkueeseen.
Pelin jälkeen siirrytään omatoimisesti saunatiloihin,
kaivataan
Joukkueen
koko
on maksimissaan
Lajit ovat koripallo, osanottajia.
jalkapallo sekä salibandy.
jossa ruokailu
sekä mustelmien
vertailua. Tapahtumaan 8 hen
Ottelut
pelataan
4
vs
4
periaatteella.
Kaikki
lajit
pelatarvitset
mukaan
omat
jalkineet,
jotka voivat likaantua.
tarvitaan vielä Helsingin joukkueeseen.
taan samalla kentällä.
Muut varusteet tulevat paikanpäältä.
Etsimme siis 2–6 nuorta tai nuorekasta yhdistyksen
jäsentä.
pitämään jalkapallo
ja turnauksen
Ilmoittautumiset
sekä tiedustelutOttelut pelataan 4
LajitHauskaa
ovatlähdetään
koripallo,
sekä salibandy.
voittaminen on mielessä. Porin läheisyyteen on järjesMika Kuukkaselle, mika.kuukkanen@peab.fi
Kaikki
lajit
pelataan samalla kentällä.
tetty
joukkueelle
majoitusmahdollisuus.
otsikolla värikuulasota 13.5.2013 mennessä.
Lisätietoa
Etsimme siis 2-6 nuorta
Mika Kuukkanen, 040 685 4280 tai
pitämään ja turnauksen
mika.kuukkanen@peab.fi.

tai nuorekasta yhdistyksen jäsentä. Ha
voittaminen on mielessä. Porin läheisy
joukkueelle majoitusmahdollisuus.

Ilmoittautumiset Mika Kuukkaselle,
mika.kuukkanen@peab.fi,
ilmoitathan
samalla puhelinnumeron
Lisätietoa
Mika Kuukkanen,
sekä yöpymistarpeen.

040 685 4280 tai mika.kuukkanen@
Ilmoittautumiset Mika Kuukkaselle, mika.kuukkanen@peab.fi, i
puhelinnumeron sekä yöpymistarpeen.

Värikuulasotaa
Mitä haluaisit tehdä syksyllä/Helsingissä
ensivuonna?
Ideoita otetaan vastaan sekä pyritään hyvät

18.5
klo 13-15.00
värikuulasotaa Helsingissä, Jätk
ideat toteuttamaan.
Ajatuksena järjestetään
on järjestää
esimerkiksi
mikroautoiluasisäkenttä,
ja keilausta.
on
Sissoksen
Bunkkeri. Paikkoja on rajoitetusti, eli
Jos on jotain muuta mielessä,

Pelin
jälkeen siirrytään omatoimisesti saunatiloihin, jossa ruoka
niin ota yhteyttä:
mika.kuukkanen@peab.fi
tai
vertailua.
Tapahtumaan
tarvitset mukaan omat jalkineet, jotka v
rami.jarvinen@lemminkainen.com
varusteet tulevat paikanpäältä.

Ilmoittautumiset sekä tiedustelut Mika Kuukkaselle, mika.kuukk
otsikolla värikuulasota 13.5.2013
mennessä.
hrmy
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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, pelivälineitä. 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 virkistyspaikkana. Ohessa muistinvirkistykseksi viralliset käyttöohjeet.

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 kuuluvilla
– on ulkotilojen vapaa käyttöoikeus eri tilaisuuksille varattujen
päivien rajoitukset huomioiden.
– kohteen rakennuksien käyttöön
on aina tehtävä ennakkovaraus
yhdistyksen toimistosta ja niistä
peritään jäsenhinnaston mukainen varausmaksu. Tällöin varsinainen jäsen voi viettää siellä
esim. perhejuhlia tms.
– mahdollinen saunanlämmitys on
aina tilattava kiinteistönhoitajalta.
– yhdistyksen jäsen ei saa luovuttaa paikkaa ulkopuolisille vaan
on hänen itse oltava aina vastuuhenkilönä mukana. Jäsen on
aina vastuussa mahdollisista
käytön aiheuttamista seuraamuksista.
– kohteessa esillä olevia käyttösääntöjä on noudatettava.
– yhdistyksen jäsenkunnan vapaata käyttöoikeutta rajoittaa

tässä jäljempänä mainitut etukäteen varatut tilaisuudet, jolloin
kiinteistö on varaajan käytössä.
Varauskalenteri löytyy yhdistyksen nettisivuilta www.hrmy.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
edellä mainitut säännöt koske-

vat myös veneilijöitä. Muut veneilijöitä koskevat oikeudet ja
velvollisuudet on sovittu erikseen.
Yöpyminen
Kallioniemessä ei ole sallittua.
Järjestys
kohteen läheisyydessä olevan asutuksen takia on iltaisin klo 22.00
jälkeen oltava normaali hiljaisuus ja
koko alue on oltava tyhjä klo 23.00.
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 viihtyvyyden ja
edun mukaisesti tärkeää. Sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuksien rajoittamiseen, joka ei ole
kenenkään edun mukaista.

Yhteystiedot
Kallioniemen varaukset: Hinnat ja varaustilanne yhdistyksen toimistosta, Kirsi Takkinen, puh. 09-646343
Kiinteistönhoitaja:
Tuula Halonen, puh. 040-444 8933

Kallioniemessä

VENEILYKAUDENAVAJAISET
ja LIPUNNOSTO
4. toukokuuta klo 15
14

Tervetuloa!
hrmy

Ennakkotietoa

SYKSYN 2013 TAPAHTUMISTA

Kuva: Helsingin Kaupunginteatteri, Mirka Kleemola/Jani Forsberg/Imagenary Oy

Syksyllä yhdistys järjestää taas sekä perhetapahtuman että teatteri-illan.
Tarkat päivämäärät kerrotaan syyskuun jäsenlehdessä.

Lokakuussa

Sirkus Finlandia

(perhetapahtuma)

Marraskuussa

Hotelli Paradiso

Kuva: Sirkus Finlandia

Helsingin
kaupunginteatterissa
Neil Hardwick ohjaa suurella näyttämöllä elokuun 22. ensi-iltansa saavan romanttis-kaoottisen farssin
Hotelli Paradiso. Tämä hotelli on
tapahtumapaikka kuumien tunteiden lemmenseikkailulle, joka alkaa
uhkaavasti kääntyä päättömäksi
lemmensekoiluksi.

Pikkujoulu-päivämäärä on jo tiedossa: laita kalenteriisi 30.11.–1.12.2013

hrmy
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YHDISTYS tiedottaa
UUDET JÄSENET

HALLITUKSEN
YHTEYSTIEDOT
VUONNA 2013

Timo Asukka
Jan Peter Michael Eskman
Jukka Hulmi
Esko Juhani Klinga
Kai Mikael Korkala
Kari-Pekka Koukka,
Ossi TAPIO Kumpulainen
Juho Lappalainen
Antti Markus Taavetti Lindqvist
Erna Muraja
Maria Sylvia Murtola
Ari Virtanen

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

NUORJÄSENET

Kari Veikko Ahola		
Lada Sokolova
Jyri Tiimonen

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

Tervetuloa!

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

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

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

”KEVÄTRETKI 22.5.2013”

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

Retken hinta 30 €/ Rouva
ja noin 90 €/ Rouvan seuralainen.

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

Sitovat ilmoittautumiset 7.5. mennessä
maksamalla kyseinen summa Rouvien tilille
FI 591 3233000 101248.

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

Lisätietoja:
Aune Korkeamäki 050-309 5263 / 563 0838

Timo Rissanen, 050-593 6671
rissanentimo@hotmail.com
Martti Saarinen, 050-5580 639
martti.e.saarinen@elisanet.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

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

Perinteinen ”kesä kasi” biljardi kilpaillaan
tiistaina 7.5.2013 klo 16.30 alkaen
mukaan pääsee kello 17.30 asti.

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

Pelipaikan osoite on
Fredrikinkatu 51- 53, Helsinki.
Sisäänkäynti Eerikinkadun puolelta.
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa.
Hallitus
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Korjauksia, jäsenlehti 4-2012

VETERAANIKERHO

Lisäys toimintakertomuksen syntymäpäivät -listalle:
22.9.2012 Martti Rankka 90 vuotta

Kevätkauden päätöstilaisuus
Kallioniemessä 20.5.2013 klo 13.00

Korjaus: palkittujen urheilijoiden kuvatekstissä Ilkka
Wastimon etunimeksi oli vahingossa pujahtanut Eero.

URHEILUA
Kesän 2013 ammunnat
Aikataulu
4.6.2013 Metsästys ammuntakilpailu SMY:n radalla
Sipoossa klo 17.00 alkaen
11.6.2013 Skeet ammuntakilpailut SMY:n radalla
Sipoossa klo 17.00 alkaen
6.8.2013 Trap ammuntakilpailut SMY:n radalla
Sipoossa klo 17.00 alkaen
14.8.2013 Hirviammuntakilpailut SSG:n radalla
Sipoossa klo 17.00 alkaen
Palkinnot
Yksittäisten kilpailujen lisäksi palkitaan tänä vuonna
ammunnoissa parhaiten
pisteitä kerännyt siten, että
haulikkoammunnassa osumat lasketaan yhteen kunkin kilpailun osalta ja hirviammunnan tulos jaettuna
kahdella lisätään tulokseen.
Eniten pisteitä saanut voittaa Rakennusmestarien säätiön lahjoittaman kiertopalkinnon.
Kolme kiinnitystä palkintoon saanut saa palkinnon
omakseen.
Pisteet lasketaan siis Yhdistyksen kilpailujen osalta.

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK:n
Keilamestaruuskilpailut 2013
Kilpailut käytiin RKM-keilaajien Remonttikisan
yhteydessä 4.3.–1.4.2013.
Helsingin yhdistyksestä osanottajia oli 31 keilaajaa.
Kilpailu oli 6 sarjaa amerikkalaisella pelitavalla.
Palkintojen jako on 29.5.2013 klo 19.15
ravintola Pikku Ranskassa,
Ulvilantie 19, Helsinki
Tulokset :
A‐mestaruus
1. Arvi Korhonen Rkm‐Hki		
2. Janne Kolhonen Jyrä		
3. Markku Pennanen Rkm‐Hki

1299
1263
1158

B‐mestaruus
1. Olavi Arminen Rkm‐Hki		
2. Raimo Sormunen Rkm‐Hki
3. Tommi Inkeroinen Kiffen		

1342
1199
1191

C‐mestaruus
1. Jouni Jauhiainen Rkm‐Hki
2. Kalervo Finnilä Rkm‐Hki		
3. Kari Nordqvist Rkm‐Hki		

1165
1126
1036

Veteraanimestaruus (Tas)
1. Lasse Larne HK		
2. Raimo Säde Rkm‐Hki		
3. Kari Haavisto Patteri		

1308 (156)
1267 (126)
1208 (60)

HIIHTO- JA
YLEISURHEILUJAOSTO

Hiihto- ja
yleisurheilujaosto

Jaoston kokous maanantaina 13.5. klo 16.30
yhdistyksen toimistolla Fredrikinkatu 51-53 A 6 krs

YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT
Vuosaaren kentällä torstaina 29.8.2013 klo 18 00
Lajit. 100m, 1500m, pituus ja kuula

Kokouksessa käsitellään kilpailutoimintaa ja jaetaan hiihdon ja maastojuoksun palkinnot.

SYYSMAASTOJUOKSUT

Kahvitarjoilu

Pirkkolan pururadalla torstaina 5.9. klo 18.00

Tervetuloa Hiihto- ja yleisurheilujaosto

Tervetuloa myös oppilasjäsenet!

hrmy
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URHEILUA

Jäsenetu: LIIKUNTA- ja KULTTUURISETELI
Yhdistyksen jäsenten liikunta- ja kulttuurisetelietua on päivitetty. Erillisten Liikuntaseteli ja Liikunta- ja kulttuurisetelien sijasta jäsenet saavat jatkossa Liikunta- ja kulttuuriseteliedun, joka käy maksuvälineenä sekä
kulttuuri- että liikuntapalveluihin.
Jäsen voi vuoden aikana ostaa 5 euron arvoisia Liikunta- ja kulttuuriseteleitä enintään 42 kpl á-hintaan
2,5 € (yhteisarvo 105 €).
Liikunta-kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana on elokuvia,
museoita, teattereita, oopperaa, konsertteja, urheilutapahtumia ja vaikka ohjattuja taidekursseja. Sillä voi
myös 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,
6. krs. puh. 09-646 343. Toimistolta löytyy myös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi
käyttää. Lista löytyy myös internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdasta Tietoa liikunta- ja kulttuuriseteleistä  käyttöpaikat. Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!

Jäsenlehden toimitus toivottaa lukijoille
aurinkoista ja satoisaa kesää.
Tavataan taas 2. syyskuuta!
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. Maasto ja maisemat
sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia,
marjastusta, sienestystä. Himoksella avataan kesäkuun lopulla täysimittainen golfkenttä.
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa.
Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua.
Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa kielletty.
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 2013:

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

NESTORI -maja

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

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

hrmy

- viikot 1–7:
350 €/viikko
- viikot 8–10
(koulujen hiihtolomaviikot):
450 €/viikko
- viikot 11–13:
350 €/viikko
- viikko 14 (Pääsiäinen):
450 €/viikko
- viikot 15-48:
200 €/viikko
- viikot 49-51
(Itsenäisyyspäivä –
joulunalusviikot):
350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu):
450 €/viikko
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tapahtumakalenteri 2013
Toukokuu
4.5. Kallioniemi, veneilykauden avajaiset
		 ja lipunnosto, klo 15
4.5. Wuoriola, kevättalkoot ja kevätkokous,
		Vihti
7.5. Kesäkasi biljardikisa,
		 Rakennusmestariklubi, klo 16.30
13.5. Hiihto- ja yleisurheilujaoston kokous ja
		 palkintojenjako, yhdistyksen toimisto
		 klo 16.30
13.5. Toukokuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
18.5. Nuorten kerho, Värikuulasota, Jätkäsaari
		 klo 13.00
20.5. Veteraanikerho, kevätkauden
		 päätöstilaisuus, Kallioniemi, klo 13.00
22.5. Rakennusmestarien rouvat, Kevätretki
29.5. Rkm-keilaajien keilakauden päättäjäiset ja
		 yhdistyksen keilamestaruuskilpailujen
		 palkintojenjako, Ravintola Pikku Ranska,
		 Ulvilantie 19 klo 19.15
Kesäkuu
4.6.
		
11.6.
		

Metsästys ammuntakilpailu SMY:n radalla
Sipoossa klo 17.00
Skeet ammuntakilpailut SMY:n radalla
Sipoossa klo 17.00

Elokuu
6.8.
		
8.8.
		
14.8.
		
16.-18.8.
24.-25.8.
		
29.8.
		

Trap ammuntakilpailut SMY:n radalla
Sipoossa klo 17.00
Asuntomessumatka yhdessä HeRIAn
kanssa, Hyvinkää
Hirviammuntakilpailut SSG:n radalla
Sipoossa klo 17.00
RKL:n kesäkisat, Pori
Rakentajien SM-suunnistusmestaruuskilpailut, Siikaranta, Espoo
Yhdistyksen yleisurheilumestaruuskilpailut,
Vuosaaren kenttä, klo 18.00

Syyskuu
3.-5.9.
		
9.9.
		
5.9.
		
12.9.
		

Suomalaisten rakentajien Viipuri,
KUPE ja Veteraanikerho
Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo,
klo 18.30
Yhdistyksen syysmaastojuoksut,
Pirkkolan pururata, klo 18.00
Rakennusmestarien Rouvat, Johtokunta,
yhdistyksen toimisto, klo 18.00

Lokakuu
10.10. Rakennusmestarien Rouvat,
		 ohjelmatoimikunta, yhdistyksen toimisto,
		 klo 18.00

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

YHDYSHENKILÖT 2013
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
Kari Mikonsaari 050-367 3110
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614
MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933
NESTORI-MAJA
Olavi Järvi 050-341 7502
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
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)

