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Kannen kuva: Hiekanveistolla on maailmalla pitkät perinteet ja sitä arvostetaan
yhtenä taidemuotona. Korkeasaaressa
järjestetään taas kesäkuussa (13.-15.6)
Art Meets Sand 2014 – hiekanveiston
SM-kilpailut.
Kuvan vuoden 2013 kilpailusta otti
Mari Lehmonen.
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Aineiston viimeinen jättöpäivä*
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* jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi.
Jos Mestari-ilta pidetään viimeisen jättöpäivän jälkeen,
siihen liittyvä aineisto voidaan etukäteen sopimalla toimittaa 2 työpäivää mestari-illan jälkeen.
**Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 6/2014 kanssa

Puheenjohtajan
avaussanat
kevätkokouksessa
Arvoisa Kunniapuheenjohtaja
– hyvät ammattiveljet ja -sisaret

H

uonolle laadulle riittää selityksiä ihan aina, vaikka
lopulta rakentamisen laatu syntyy hyvin yksinkertaisella yhtälöllä: ”Minä henkilökohtaisesti otan vastuun
hyvin tehdystä työstä!”

nuslain muutosesitykseen. Meidän vakavin huolemme
kohdistui siihen, että nykyisin rakennuksilla työskentelevät teknikot (rkm) ja rakennusmestarit eivät lakiuudistuksen mukaan saisi jatkossa toimia erittäin vaativissa
kohteissa vastaavana työnjohtajana.
Lakimuutoksen ensimmäisissä versioissa ja esityksissä rakennusmestari olisi jäänyt huonoon asemaan
työmailla. Rakentamisen työnjohtotehtävät olisivat siirtyneet joko arkkitehdeille tai diplomi-insinööreille.
Niin teknikkotutkinto kuin AMK -tutkintokin antavat
kuitenkin parhaan osaamisen nimenomaan työmaiden
johtoon, niin vaativiin kuin vähemmän vaativiin kohteisiin. Muut rinnasteiset tutkinnot eivät suoraan valmenna
rakentamisen työnjohtotehtäviin.
Aktiivinen vuorovaikutus tuotti hyvän tuloksen työmme arvostuksen horisontista ja samalla se varmisti sen,
että säilytämme tulevaisuudessakin tietyn palkkatason.

Väite on kova. Rakentamisessa on monta tekijää, tuhat
eri ulottuvuutta – listaa voisi jatkaa avaruuteen asti. Itse
olen sitä mieltä, että meistä jokainen voi vaikuttaa rakentamisessa hyvään lopputulokseen.
Toki laatukeskustelussa usein unohtuu se rakentamisen toinen puoli, kiinteistön ylläpito. Toimiiko rakennuksen käyttäjä aina oikein - tuskin. Suunnitteleeko
suunnittelija rakennuksen aina oikein - tuskin. Mutta
sekään ei meitä auta, että valitetaan ja moititaan muita;
selittäminen ja ympäristön syytteleminen ei auta eikä se
laatuamme paranna.
Viimeksi me vastaamme rakentamisen lopputuloksesta. Sehän on selvä, niin urheilussakin valmentaja
vastaa joukkueensa tuloksista. Hyvästä rakentamisen
laadusta vastaa työnjohtaja, oli hän sitten rakennusmestari tai -insinööri.
Miksi emme ottaisi laadusta ja sen tekemisestä
isompaa roolia ja vastuuta ihan itse? Olemmehan saaneet työturvallisuudenkin suorastaan kukoistamaan.
Jos tahdomme, saamme laatuasian myös selvästi paremmalle tolalle.

Hyvä asenne, parempi laatu
Toimintaa ja kiirettä on pitänyt siis monella rintamalla.
Olen aidosti ylpeä ammattikuntamme puolesta, ja varsinkin siitä, että haluamme sukupolvesta toiseen kantaa
vastuun hyvästä rakentamisen tavasta.
RKL haluaa ottaa laadun ja siitä puhumisen vakavasti. Teemme muun muassa mielenkiintoisen artikkelisarjan Rakennuslehteen tämän kevään ja tulevan syksyn aikana. Sisällölle on suunnitelmissa myös jatkoa,
tavoitteena on tuottaa tehdystä sarjasta opetusmateriaalia, perehdytysaineistoa ja erilaista rikasta materiaalia
verkkoon.

RKL vaikuttaa
Tuoreena RKL-puheenjohtajana on ollut ilo seurata
RKL-toimiston kykyä reagoida ja tehdä meidän rakennusmestareiden ja -insinöörien eteen hyvää työtä. Yhtenä parhaana esimerkkinä käynee taistelumme maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta.
RKL onnistui vaikuttamaan jämerästi viime vuonna
eduskuntakäsittelyssä olevaan maankäyttö- ja raken-
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Mukavaa kevään odottelua jäsenistölle!
Puheenjohtaja
Ari Autio
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Jukka Karila kutsuttiin yhdistyksen
kunniajäseneksi
Helsingin yhdistyksen Kevätkokouksessa oli useiden aplodien paikka: yhdistys sai
uuden kunniajäsenen, Jukka
Karilan - RKL puolestaan
antoi tunnustusta jakamalla
pronssisia ansiomerkkejä sekä 50- ja 25-vuotismerkit
liittoon puoli- ja neljännesvuosisadan kuuluneille.

K

evätkokous alkoi juhlavasti Mestari-Laulajien sävelin. Märt Ratasseppin johdolla kuoro esitti sekä
hartaita että iloisia kappaleita. Juuri
päättyneeltä espanjanmatkalta oli
tuomisina mm. Eviva España -kappale.

Timo Nieminen veti Kevätkokouksen sutjakasti läpi. Kirsi Takkinen hoiti sihteerin tehtävät.
Yhdistyksen puheenjohtaja Ari
Autio korosti avauspuheessaan rakentamisen laadun merkitystä - ja

jokaisen omaa panosta sen saavuttamisessa. Arin avaussanat ovat luettavissa jäsenlehden kolmossivulla.

Toukokuun MESTARI-ILTA
maanantaina 12.5.2014 klo 18.30

Rakennusmestarien talo, Ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53
Illan aiheena Cramo Oyj.
Toimitusjohtaja Vesa Koivula kertoo Cramo Oyj:n tämän päivän liiketoiminnasta.
Suomen vanhin yhä toimiva rakennuskonevuokraamo Cramo on ollut jo 60 vuotta kehittämässä maan parasta
palvelua rakennusalalle. Yhtiö aloitti vuonna 1953 nimellä Rakentajain Kone. Nimi muuttui myöhemmin
Rakentajain Konevuokraamoksi ja Cramoksi vuonna 2006. Cramolla on toimintaa 15 maassa 360
toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 400. Vuoden 2013 liikevaihto oli 660 miljoonaa euroa. Suomessa Cramo
toimii valtakunnallisesti yli 400 työntekijän voimin noin 60 toimipisteestä käsin.

Jäsenistön vapaa sana ● Ilmoitusasiat ● Iltapala
Tervetuloa!
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nuijan varteen kutsuttiin Timo Nieminen ja sihteerinä toimi Kirsi Takkinen.
Kokousväki oli tutkinut vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen etukäteen jäsenlehti nelosen palstoilta.
Huomautettavaa tai kysyttävää ei
ollut löytynyt; tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus hallitukselle ja
tilivelvollisille myönnettiin.

Jukka Karila monessa mukana

Ari Autiolla (vas.) oli mieluisa tehtävä, kun hän pääsi ensimmäisenä onnittelemaan yhdistyksen uutta kunniajäsentä Jukka Karilaa.

Vuoden 2013 aikana kuolleita
yhdistyksen jäseniä kunnioitettiin
hiljaisella hetkellä ja kuoron kauniilla
laululla.
Ari yhdessä RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junttilan kanssa jakoi
RKL:n pronssiset ansiomerkit sekä

ansiomerkit RKL:oon 25 ja 50 vuotta kuuluneille yhdistyksen jäsenille.

Kevätkokous Timo Niemisen
johdolla
Kevätkokouksen

Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsuttiin Jukka Karila (s. 1938). Jukka on
ansioitunut sekä rakentajana että
lukuisissa luottamustoimissa, myös
Helsingin yhdistyksessä, jonka hallituksen jäsen hän oli vuodet 1994 2000. Erityisesti Jukka paneutui yhdistyksen koulutusasioihin.
Jukka valmistui rakennusmestariksi Helsingin tekun talonrakennusosastolta vuonna 1962. Hän työskenteli nuorempana ja vanhempana
mestarina ja sitten vastaavana mestarina Palkki Oy:ssä, Polarilla ja
Rakennusyhtymä J. Halkola Oy:ssä.
Jukka oli myös puuhamiehenä,
kun RKL-Raati vuonna 1995 perustettiin. Hän on alusta lähtien ollut
itsekin RKL-Raadin hyväksymä rakennusasiantuntija.
Yksi luottamusmies/työsarka on
ollut rakentamistiedon jakaminen.
TV:ssä Jukka oli tekemässä rakentamiseen liittyvä sarjaa. Radiossa
hän oli pitkään yksi kolmesta asiantuntijavastaajasta suositussa Rakentajan ja remontintekijän teemaillassa. Sotilasarvoltaan Jukka on
majuri. Rakentamisosaamistaan
hän onkin hyödyntänyt myös maanpuolustustoiminnassa - ja toisinpäin.

puheenjohtajan

Mestari-ilta

Mestari-Laulajat
Märt Ratasseppin
johdolla tulivat
”suoraan” Espanjasta,
jossa he esiintyivät
myös Aurinkorannan
Rakentajien
25-vuotisjuhlissa.
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Ennen iltapalaa Hannu Vehviläinen
veti huhtikuun Mestari-illan. Hannu
toi terveiset juuri pidetystä hallituksen kokouksesta. Hän myös kertasi
loppukevään tapahtumia.
Hannu kertoi, että toukokuulle
suunniteltu perhetapahtuma, Risto
Räppääjä -esitys Peacockissa, jouduttiin perumaan vähäisen osanottajamäärän takia.
Sirkka Saarinen

RKLn ansiomerkkejä
RKL:N
PRONSSINEN
ANSIOMERKKI
Jukka Aalto
Timo Arrasvuori
Heikki Autio
Reino Holappa
Kari Isomäki
Olavi Järvi
Anna-Riitta Kallinen
Raimo Kostiainen
Pekka Nyman
Markku Siikanen
Hannu Vehviläinen

RKL:N 50-VUOTISMERKIT
Ari Angervuori
Rolf Elfolk
Rauno Halme
Toivo Hiltunen
Paavo Huopainen
Altti Kallio
Teuvo Koskinen
Esa Levänen
Matti Lipasti
Arvo Mäkinen
Pentti Mäkiö
Eeli Mäntymäki
Kimmo Numminen
Paavo Oinonen
Arvo Olkkonen
Aimo Partanen
Jorma Pulkkinen
Reijo Saarenoja
Kalle Saine
Veikko Salomäki
Veikko Tauriainen
Matti Ylitalo

RKL:N 25-VUOTISMERKIT
Esa Heikkinen
Kimmo Jaakkola
Jarkko Jokinen
Veijo Kallio
Eero Lilja
Kari Mehtiö
Pekka Myllylä
Markku Pennanen
Arto Pylkkänen
Juha Riihimäki
Markku Rintala
Esko Rusila
Aila Stolp
Pentti Torikka
Juhani Vaajanen
Pekka Ylänne

Korjaus Toimintakertomus -tekstiin
Vuoden 2013 Toimintakertomus
julkaistiin jäsenlehti 4:ssä. Sivulla 25 olevaan Merkkipäivät -otsikkoon oli valitettavasti pujahtanut vanha vuosiluku edellisvuoden taitosta, siis 2012.
Julkaistut merkkipäivät ovat
tietysti vuodelta 2013. Onnittelut vielä kaikille vuonna 2013
pyöreitä ja puolipyöreitä vuosia
täyttäneille!
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Helsinkiä
maailmanpyörästä
Mikäli ennakkosuunnitelmat pitävät kutinsa,
Helsingin Katajanokan maailmanpyörä
avautuu toukokuun puolessa välissä. Järeät
perustukset valettiin maaliskuussa ja runkoa alettiin asentaa huhtikuun alussa.
40-metrisen Helsinki Sky Wheelin piti
alunperin avautua jo vuosi sitten, mutta lupien saaminen siirsi pystyttämistä vuodella.
United International Leisure -huvilaiteyrityksen vuokrasopimus Katajanokalla ulottuu
nyt syksyyn 2018.
Maailmanpyörässä on 30 ilmastoitua
hyttiä, joista yhdessä maisemia pääsee
ihastelemaan lasilattiankin kautta. Maailmanpyörän viereen Katajanokan laituriin on
suunnitteilla merikylpylä Allas, jonka lupakäsittely on vielä kesken. - SS

HRMY Nuorten kerhon seuraava tapahtuma
lauantaina 7.6.2014
Tervehdys yhdistyksen nuoret!
Lauantaina 7.6. meille on varattuna kolme curlingrataa Oulunkylän hallilta (www.curlinghalli.fi). Mennään kokeilemaan tarjoaako Markku Uusipaavalniemen aikoinaan hallitsema Olympialaji tarpeeksi
haasteita Rakennusmestareille / Insinööreille.
Curlingin kesto on noin 2 tuntia. Välineet sekä
opastus lajiin kuuluvat ohjelmaan ja aikaa jää myös
pelaamiselle. Hallissa on viileä ja harjatessa tulee
lämmin, joten siihen sopivat varusteet mukaan. Lisätietoja löytyy yllä olevasta nettiosoitteesta.
Urheilusuoritusten jälkeen laitamme curling-kengät syrjään ja siirrymme ravintolaan päivälliselle, jonka jälkeen
pesemme hiet pois Harjutorin saunassa. Oma pyyhe mukaan!
Ohjelma: 12.30 Kokoontuminen Oulunkylän hallilla
13–15 Curlingia ohjatusti
15–16 Siirtyminen ravintolaan

16–17.30 Päivällinen (sijainti: Kallio – Hakaniemi)
17.30–18 Siirtyminen Harjutorin saunaan Kallioon
18–
Saunomista vapaaseen tahtiin

Mukaan mahtuu 20 nuorta lmoittautumis järjestyksessä. Varaathan nopeasti oman paikkasi!
(Tapahtuma on maksuton yhdistyksen nuorille jäsenille sekä opiskelijajäsenille.
Ilmoitathan mahdollisista ruoka-allergioista ilmoittautumisen yhteydessä).
Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteisiin: Rami.jarvinen@lemminkainen.com / Niilo.hamalainen@ncc.fi

Tervetuloa!

5/2014 hrmy
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Havainnekuva asuntomessualueesta.

11.7.-10.8.2014

Kesän Asuntomessut
Jyväskylän Äijälänrannassa
Kesällä 2014 valtakunnalliset Asuntomessut järjestetään jo 45. kerran. Paikkana on tällä kertaa Jyväskylän Äijälänranta. Alue sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, läheisen Jyväsjärven rantamaisemassa. Modernia arkkitehtuuria ja monipuolisia viheralueita sisällään pitävän messualueen sydämen muodostavat 37 pientaloa sekä alueen maamerkki, 13-kerroksinen tornitalo, jossa esitellään yhteensä 5 asuntoa.

M

onimuotoisen Äijälänrannan
kantavina teemoina ovat Aalto
ja Puu-Tarha. Teemoilla kunnioitetaan arkkitehti Alvar Aallon perintöä
sekä Äijälänrannan pitkää maanviljely- ja puutarhahistoriaa. Huomiota
on kiinnitetty laadukkaaseen arkkitehtuuriin, monipuoliseen viherrakentamiseen sekä alueelle suunniteltuihin taideteoksiin ja puistokalusteisiin.
Messualueelle rakentuu 37 pientaloa, yksityinen päiväkoti sekä Jyväsjärven rantaan tuleva 13-kerroksinen tornitalo, Jyväskylän Maailmanpylväs. Pientalotonttien koot
vaihtelevat 500 neliömetristä 1800
neliömetriin. Messutapahtumassa
on näytteillä 43 kohdetta 46 huoneistoneliön kerrostaloyksiöistä 308
huoneistoneliön omakotitaloon.

Rentoa kaupunkiasumista
Äijälänrannassa nautitaan luonnonläheisen elämän ja tiiviin kaupunkiasumisen parhaista puolista. Rentoa kaupunkiarkea täydentävät niin
läheiset Jyväsjärvi ja Rantaraitti
kuin talojen kotipuutarhat ja taimimaat. Alueen omaleimaista ilmettä
muokkaavat rakennetun ympäristön lisäksi alueelle varta vasten
suunnitellut taideteokset ja puistokalusteet.
Uutta ensi kesän Asuntomessuilla on alueen vihertehokkuuskortteli, Green Factor. Korttelissa
pilotoidaan ensimmäistä kertaa
Suomessa tonttien viherrakentamisen tehokkuutta mittaavaa työkalua. Vihertehokkuuden lisääminen
monipuolistaa piha-alueiden kasvil-
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lisuutta sekä edistää hyvää ilmanlaatua ja sade- ja sulamisvesien
imeytymistä maaperään. Asuntomessujen pilottikorttelissa tavoitteena on ollut erityisesti edistää
luonnonmukaisen lajiston käyttöä.

Hyvä talvi rakentajille
Messurakentajien näkökulmasta
kulunut leuto talvi oli lähes lottovoitto. Aluevalvoja Reijo Blomsterin
mukaan huhtikuun puoliväliin mennessä kohteista lähes puolet oli rakennusten sisäpuolisilta osilta valmiina, ja vapun tienoilla pääosa rakennushankkeista on maaliviivoilla.
Lyhyen talven ja lämpimän kevään ansiosta ulkopuolisten töiden
viimeistely pystyttiin aloittamaan
ennätysaikaisin, jo helmikuussa.

hrmy 5/2014

Talo a esittelee kaukolämmityksen, aurinkolämmön ja maajäähdytyksen yhdistävää
hybridiratkaisua sekä kysyntäjouston mahdollistavaa kotiautomaatiota. Pilotti on ainutlaatuinen Suomessa. Kohteen päänäytteilleasettaja on Jyväskylän Energia.

NoppaKodit ovat pieniä urbaaneja omakotitaloja. Jyväskylän asuntomessuilla esitellään kaksi NoppaKotia. Kummallakin
on oma autokatos ja varasto sekä tilaa
omasta pihasta nauttimiseen.

Aluevalvojalle tilanne on erityisen
mieluisa, koska se on mahdollistanut työvaiheiden onnistuneen jaksottamisen ennakoitua paremmin.
Pakkasesta tai lumesta johtuvia viivästyksiä ei ole ollut.
Kaikkien 42 messukohteen tulee
olla valmiina toukokuun lopussa.
Piharakentamiseen aikaa on kesäkuun puoliväliin saakka.

selle. Lisäksi tilastot kertovat, että
ikääntyvien ja yksinasuvien määrä
kasvaa
Äijälänrannan yleisen tornitalokilpailun järjestivät YIT Rakennus
Oy ja Jyväskylän kaupunki. Tornitalot muodostavat merkittävän, alueen ilmettä määrittelevän veistoksellisen sarjan kaupunkikuvallisesti
mielenkiintoiseen paikkaan. Kolmesta tornitalosta yksi toteutuu
messuihin mennessä, muiden rakentaminen käynnistyy messujen
päätyttyä.
Asuntomessut-hanke käynnistettiin neljä vuotta sitten vuonna
2010 Jyväskylän kaupungin kanssa. Vuonna 2011 järjestettyyn yleiseen arkkitehtikilpailuun tuli 33 ehdotusta, joista voittajaksi valittiin
arkkitehti Juha Mäki-Jyllilän ja hä-

Maailmanpylväs saa
myös kaksi kaveria
Perinteisesti omakotitaloihin keskittyneille asuntomessuille kohoava
13-kerroksinen Maailmanpylvästornitalo heijastaa osuvasti asumisessa käynnissä olevaa murrosta.
Kaupungistuminen ja ekologisuus
luovat kysyntää kerrostaloasumi-

13-kerroksisessa Maailmanpylväs-tornitalossa on yhteensä 52 asuntoa. YIT:n suunnitelmissa on rakentaa Äijälänrantaan
asuntomessujen jälkeen Maailmanpylvään
lisäksi kaksi 13-kerroksista tornitaloa sekä
kymmenen 4–8-kerroksista kerrostaloa.
nen työryhmänsä ehdotus arkkitehtitoimisto JKMM Oy:stä.
Arkkitehtikilpailun tavoitteena oli
löytää uudenlaisia tornitaloratkaisuja, jotka tarjoavat vahvan arkkitehtonisen elämyksen modernin asuintalon vaatimukset huomioiden. Arvostelukriteereinä kilpailutöille olivat
muun muassa järvimaiseman hyödyntäminen, puun käyttö, huoneistojakauman muunneltavuus sekä
elinkaarikustannukset. - SS
Kuvat: Jyväskylän kaupunki

6. elokuuta Asuntomessuille Jyväskylään
HRMY järjestää kesällä perinteisen ammattimatkan asuntomessuille yhdessä HeRIA:n
kanssa. Puolet paikoista on varattu HRMY:n ja puolet HeRIAn jäsenille.
Lähdemme bussilla liikenteeseen Helsingin keskustasta aamulla ja palaamme samana iltana.
Matkan hinta osallistujalle on 20 €. Pääsyliput saamme edellisvuosien tapaan ISOVERiltä,
jonka osastoon tutustumme. Sen jälkeen vapaata tutustumista muihin messukohteisiin.
Tarkempi päivän ohjelma ja bussin lähtöpaikka ilmoitetaan matkalle ilmoittautuneille
myöhemmin.
Sitovat ilmoittautumiset 19.6.2014 mennessä HRMY:n toimistolle
Kirsi Takkiselle, info@hrmy.fi tai 09-646 343.
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Toisen maailmansodan jälkeen Helsingissä vallitsi asuntopula. Valtion rahoittama
laajamittainen kunnallinen asuntotuotanto alkoi vuonna 1949, jolloin Helsingin
asuntotuotantokomitea perustettiin. Komitean ensimmäisen toimintavuoden ohjelmaan
kuului Käärmetalon rakennuttaminen Mäkelänkadun päätteeseen.

Suojellussa Käärmetalossa
alkaa mittava peruskorjaus
Helsingin Käpylässä sijaitseva Käärmetalo on Museoviraston
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listalla. Rakennuksessa on loppuvuodesta alkamassa
mittava ja kallis remontti, jossa huomioidaan asemakaavan
tarkat suojelumääräykset. Korjauskustannuksiksi on arvioitu
lähes 3 000 euroa neliöltä, yhteensä 28 miljoonaa euroa.

K

äärmetalo on pitkä, mutkitteleva
Arava-kerrostalo, joka koostuu
kolmesta asuinrakennuksesta ja huoltorakennuksesta. Vuonna 1951 valmistuneen, 190 asunnon talon suunnitteli arkkitehti Yrjö Lindegren. Huoltorakennuksessa oli alun perin pesula, sauna, päiväkoti ja lämpökeskus,
mutta tilojen käyttöä on muutettu.
Käärmetalo on sodanjälkeisen
modernismin edustajana poikkeuksellinen, sillä kaavamaisen puhdaslinjaisen arkkitehtuurin on korvannut herkkä ja rikas ilmaisu. Asuinrakennuksissa on 4–7 lamellia ja ne
nousevat viereistä Mäkelänkatua
korkeammalle.
Luonnonkivimuuri ja katulinjaan
sijoitettu huoltorakennus suojaavat

pihaa. Poimutetut asuinrakennukset luovat vaihtelua ja suojaisia pihatiloja. Myös näkymät asunnoista
ovat laajoja ja ne on onnistuttu
suuntaamaan hyviin ilmansuuntiin.
Seinäpintaan tuovat rytmiä kantavien väliseinien jatkeet, joiden avulla
rakenteellisuus on tuotu rakennuksen julkisivuun. Vaikka rakennus on
mutkitteleva, itse asuinhuoneet on
pidetty suorakulmaisina: vain aputilat ja portaat ovat epäsäännöllisen
muotoisia.

Alkuperäinen arkkitehtuuri ja
arvot säilytetään
Käärmetalon historiallinen merkitys
ja siihen liittyvät asumisen arvot
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tunnistettiin jo 1980-luvulla, jolloin
rakennuksessa tehtiin edellinen laaja peruskorjaus. Nyt suunniteltavassa uudessa peruskorjauksessa pyritään välittämään Käärmetalon alkuperäinen arkkitehtuuri ja asumisen arvot tulevillekin asukkaille.
Käärmetalon peruskorjauksen
suunnittelussa on toteutettu uudenlaista yhteistyötä, jossa omistaja,
hankesuunnittelija, kaavoittaja, rakennusvalvonta ja kaupunginmuseo
ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Yhteistyö käynnistyi vuonna 2010, kun
kaupungin asuntotuotantotoimisto
esitteli tuoretta korjaushanketta Helsingin rakennusvalvonnassa.
Työryhmä päätyi yhdessä mm.
painovoimaisen ilmanvaihdon säilyttämiseen, joten Käärmetalon katto säästyy konehuoneiden rivistöltä. Yhdessä arvioitiin, että rakennuksen polveileva julkisivu kärsisi
seiniä merkittävästi paksuntavasta
lämpörappauksesta, jonka asentaminen olisi edellyttänyt työlästä
kantavien seinien ulokeosien jyrsimistä matalammiksi.
Lämpörappauksen sijaan rakennuksen seinärakenteen ja asuntojen
vetoisuuden ongelmiin etsitään rat-
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Käärmetalo on Olympia- ja Kisakylän
ohella modernin arkkitehtuurin suojelujärjestön Docomomon listalla.
Käärmetalon kahden mutkittelevan rakennuksen yhteispituus on 287 metriä

Käärmetalon peruskorjauksessa säilytetään alkuperäinen painovoimainen ilmanvaihto, joten katto säästyy konehuoneiden rivistöltä.

kaisua mm. patteriverkostoa uusimalla ja ikkunoiden eristävyyttä parantamalla. Myös jäljellä olevat hyvin säilyneet 50-luvun keittiökalusteet kunnostetaan. Samalla kalusteita korotetaan ja niiden varustelutasoa parannetaan, koska ergonominen vaatimustaso on tänään
toista kuin 1950-luvulla.
Hyvästä laadusta kertoo mm.
se, että useat alkuperäiset osat
ovat säilyneet myöhemmissä korjauksissa käsiteltyjä osia paremmin.
Rakennus on poikkeuksellisen hyvin säilynyt. Kohteen hienovarainen
korjaaminen ei arvion mukaan tule
”moukaroivaa” korjausta kalliimmaksi.
Sirkka Saarinen
Kuvat: Keijo Koskinen/Arkkitehtitoimisto
Koskinen & Schalin Oy ja Marjukka
Haavisto/Helsingin kaupunki

Pääkaupunkiseudun ilmakuvia kuudelta vuosikymmeneltä
Pääkaupunkiseudun avoimen datan
palvelussa on nyt julkaistu ilmakuvat vuosilta 1932 ja 1950. Kuvat
kattavat koko Helsingin ja osan
Pohjois-Espoota. Aineistot ovat ladattavissa veloituksetta osoitteessa
www.hri.fi.
Vuonna 2013 julkaistiin ilmakuvat vuosilta 1943, 1964, 1976 ja
1988. Myöhemmin on tarkoitus julkaista lisää ilmakuvia 1950-luvulta
sekä vuosilta 1969 ja 1997.
Ilmakuvia vertailemalla näkee
Helsingin kehittymisen ja kaupungin laajenemisen uusille alueille.
Materiaali on erityisen hyödyllistä,
kun halutaan tietoa maankäytöstä
eri aikoina. Ilmakuviin on taltioitunut
myös historiallisesti merkittävien ta-
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pahtumien vaikutuksia kaupunkikuvaan. Vuoden 1950 aineistossa näkyvät päättyneen sodan jäljet sekä
valmistautuminen vuoden 1952
olympialaisiin.
Vuoden 1932 aineistosta voi havaita esimerkiksi Lauttasaaren ja
Helsingin keskustan välisen sillan
puuttumisen. Lisäksi nykyisen Alppikylän kaupunginosan paikalla oli
vuonna 1932 hiekkakuoppa ja Malmin lentokentän tilalla peltoja. Vuoden 1950 kuvissa Herttoniemen alueen rakentaminen on käynnissä
mutta Laajasalo vielä lähes koskematonta aluetta. Joitakin merkkejä
näkyy myös vuoden 1944 pommitusten aiheuttamista vaurioista.
Luvan aineiston julkaisemiseen
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antoi Puolustusvoimien Tiedustelukeskus. Julkaisu on toteutettu yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.
Kaupunki tilaa tarkat ja koko
Helsingin kattavat ilmakuvaukset
nykyisin joka toinen vuosi. Tuoreimmat kuvat ovat nähtävissä Helsingin
karttapalvelussa (kartta.hel.fi). Lisäksi Helsinki Region Infoshare
(HRI) -verkkopalvelussa on tarjolla
ilmakuvien lisäksi yli tuhat muuta
aineistoa.
Pääkaupunkiseudun
avoimia tietoaineistoja kokoava HRI
tarjoaa julkisen sektorin tuottamaa
tietoa maksutta kansalaisten, yritysten, tutkijoiden, median ja kuntien käyttöön.

Vantaalle Euroopan SUURIN
puukerrostalo
Suomen Vuokrakodit Oy ja TA-Asumisoikeus Oy rakennuttavat
Vantaan asuntomessuille Euroopan suurimman puukerrostalon. Asuinpinta-alaltaan yli 10 000 neliömetrin laajuisen
hankkeen pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Reponen Oy.
Puuelementit kohteeseen valmistavat Koskisen Oy ja VVR
Wood Oy, puumateriaalin toimittamisesta vastaa Pölkky Oy.

V

uoden 2015 asuntomessuille valmistuvaan ARA-rahoitteiseen
puukerrostaloon tulee 186 asuntoa,
joista asumisoikeusasuntoja on 79 ja
vuokra-asuntoja 107. Korkeimmillaan seitsenkerroksisen talon alimpaan betonirakenteiseen kerrokseen
tulee pysäköintitiloja noin 80 autolle.

PuuMera-konseptilla
Rakennusliike Reposen johdolla kehitetyn PuuMera-konseptin toistaiseksi laajimmassa rakennuskohteessa toteutetaan asumisviihtyvyydeltään ja energiataloudeltaan ensiluokkaisia asuntoja. Aurinkoenergiaa
hyödyntävä rakennus täyttää VTT:n
määrittelemän passiivienergiatason.

Asukkaan näkökulmasta nykyaikainen puukerrostalo on hyvin korkeatasoinen. Julkisivuissa ja sisäpinnoissa on näkyviä puupintoja.
Asuntojen välinen äänieristys ja paloturvallisuus vastaavat täysin betonitaloa. Paloturvallisuuden suhteen
puukerrostaloista tulee jopa betonitaloja turvallisempia, sillä Suomen
puukerrostaloja koskevat rakennusmääräykset edellyttävät automaattisen sammutusjärjestelmän rakentamista kaikkiin tiloihin.
”Vantaan kohteessa käytetään
samaa vesisumuun perustuvaa Marioff Corporationin sammutusjärjestelmää kuin Suomessa rakennetuissa luksusristeilijöissä”, kertoo Rakennusliike Reposen toimitusjohta-

ja Mika Airaksela.
Vantaan Kivistöön valmistuva
suomalaisen puurakentamisen kärkihanke on merkittävässä roolissa
alan kilpailukyvyn edelleen kehittämisessä. Hankkeeseen osallistuvat
yritykset omaavat vankan puurakentamistaustan. Lisäksi he ovat
sitoutuneet pitkäjänteiseen työhön
ja kehittävät yhdessä suunnitteluratkaisuja sekä puurakentamisen
valmistus- ja työmaatekniikkaa.
Puuelementti- ja materiaalitoimittajat ovat investoineet tänä
vuonna uusiin tuotantolinjoihin,
vastatakseen myös jatkossa suurten puukerrostalohankkeiden tehokkaaseen toteutukseen. Hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa
Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelusta
Finnmap Consulting Oy ja LVISsuunnittelusta Optiplan Oy.
”Vantaan kohteen laajuus ja vaativuus osoittaa, että PuuMera-konseptissa ei olla enää pilottivaiheessa. Puukerrostalon rakenneratkaisut ovat sovellettavissa kilpailukykyisesti laajuudeltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisiin hankkeisiin”,
Airaksela toteaa. - SS
Vantaan puukerrostalon
suunnittelija on Vuorelma
Arkkitehdit Oy ja rakentaja
Rakennusliike Reponen Oy.
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Jyväskylään Suomen KORKEIN
puukerrostalo
Lakea Oy rakennuttaa Jyväs-

akean Omaksi-asunto on aluksi
vuokra-asunto, jonka asukas voi
halutessaan lunastaa 20 vuoden
kuluttua itselleen. Asukas maksaa
sisään muuttaessaan asunnosta
seitsemän prosentin omarahoitusosuuden ja loppurahoitus on valtion
takaamaa yhtiölainaa.

nen Omaksi-asuntokohde. Se valmistuu tämän vuoden syksyllä.
Jokainen asunto koostuu kahdesta, sisäosiltaan valmiista puulevyrakenteisesta moduulista, jotka on
kasattu Stora Enson Hartolan tehtaalla. Myös talotekniikka asennetaan tilaelementeillä porrashuoneisiin, mikä vähentää asumisen häiriöitä erilaisissa remonttitilanteissa.
”Toiseen moduuliin asennetaan
kasausvaiheessa asunnon vaativin
tila eli kylpyhuone. Asuntoihin toimitetaan myös pieneen tilaan
muuntuvat ja siirrettävät inva-saunat, kertoo Lakealla puurakentamiskonseptia kehittänyt aluepäällikkö Jouni Liimatainen.
Hyvän lopputuloksen aikaansaaminen on vaatinut myös saumatonta
yhteistyötä Jyväskylän kaavoittajien
ja rakennusvalvonnan kanssa. Yhteistyössä suunnitelmiin saatiin mukaan muun muassa uudenlainen
porrashuone, joka on noin neljä metriä leveä, koko rakennuksen mittainen valoisa ”pihakatu”.

Puurakentamisen uusinta
osaamista

Kuivat olosuhteet takaavat
laadun

Kolmeen Kuokkalaan nousevaan
puukerrostaloon tulee yhteensä 150
asuntoa. Ensimmäisenä toteutetaan
As Oy Jyväskylän Puukuokka 1, joka
on 58 asunnon, kahdeksan kerroksi-

”Olennainen ero niin sanottuun perinteiseen rakentamiseen on, että
talo tehdään valmiiksi kuivissa tehdasolosuhteissa ja asennetaan paikoilleen kuivan kelin aikana. Näin

kylän Kuokkalaan kerrostalon, joka on kahdella tavalla
ainutlaatuinen Suomessa. Se
on ensimmäinen 8-kerroksinen puukerrostalo. Lisäksi
siihen tulee Omaksi-asuntoja, joiden vuokrassa asukas
maksaa koko ajan asuntoa
itselleen.

L

saadaan varmistettua rakentamisen
tasainen laatu, puolitettua rakennusaika ja talo on perinteisestä betonirakennuksesta poiketen käyttöön otettaessa kuiva”, korostaa
Liimatainen.
Puukuokassa on panostettu erityisesti myös paloturvallisuuteen.
Taloon tulee huoneistokohtainen
sammutusjärjestelmä ja ilmanvaihto. Kaukolämpöön liitettävä rakennus varustetaan energiaa säästävällä lattialämmitysjärjestelmällä.
Kosteudenhallinta on varmistettu monella tavalla siten, että esimerkiksi vesivahinkotapauksissa
rakenteita ei jouduta rikkomaan.
Rakenteissa ei kuitenkaan käytetä
muovikalvoja vaan pyritään hengittäviin rakenteisiin.
Viihtyisyyttä ja arkkitehtonista
näyttävyyttä haetaan asuntojen oloja makuuhuoneen lakatuilla puulevykatoilla. Myös julkisivusta noin
puolet toteutetaan käsittelemättömästä lehtikuusesta, joka vaatii vähän huoltoa. Pohjois- ja itäsivu tehdään maalatusta pystylaudoituksesta.
Talon alakertaan toteutetaan autohalli, josta pääsee suoraan hissillä
asuinkerroksiin. Erikoisuutena kohteeseen tulee vielä lasirakenteiset,
liukuovelliset parvekkeet, jotka monipuolistavat huoneistojen tilankäyttömahdollisuuksia.

Puukerrostalojen kehitystyö näkyy rakennusluvissa

P

uukerrostalojen kehittämiseen
on panostettu reippaasti viime
vuosina. Panostus alkaa näkyä.
Puurunkoisille kerrostaloille myönnettyjen rakennuslupien määrä
vuonna 2013 kasvoi edellisvuodesta puolitoistakertaiseksi samalla
kun kerrostaloluvat kaikkiaan vähenivät lähes 20 prosenttia. Noinkin
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suuri kasvu on mahdollinen, kun
puurunkoisten osuus on pieni.
Vuonna 2013 rakennuslupa
myönnettiin lähes 750 puukerrostaloasunnolle, kun edellisvuosien taso on ollut 400 - 500 kpl. Puun
markkinaosuus nousi 2,5 prosentin
tasolta reiluun 4,5 prosenttiin vuonna 2013. Kaikkiaan luvan sai viime
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vuonna vajaa 16 000 kerrostaloasuntoa. Ruotsissa puukerrostaloasuntojen markkinaosuus on viimeisen 5 vuoden aikana vaihdellut
10 prosentin molemmin puolin ja
niitä on valmistunut noin 1000 kpl
vuodessa. - SS

Tapahtumia
Perhetapahtuma lokakuussa, perjantaina 31.10. klo 18.30

TARZAN- Disney seikkailumusikaali
Helsingin Kaupunginteatterissa, Ensi linja 2, Helsinki

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 10 €, lapsi 25 €, seuralainen 57 €.
Liput maksetaan 25.9.2014 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11.
Liput lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä maksaneille.
Lippuja esitykseen on varattu 100 kpl. Ilmoittautumiset 25.9.2014 mennessä yhdistyksen toimistolle:
info@hrmy.fi tai (09) 646 343.
Kuvat: Helsingin Kaupunginteatteri / Mirka Kleemola

Edgar Rice Burroughsin romaaniin Tarzan, apinain
kuningas ja Disneyn rakastettuun animaatioelokuvaan pohjautuva musikaali kertoo Länsi-Afrikan
rannikolle haaksirikkoutuneen englantilaispariskunnan pojasta, joka joutuu apinalauman kasvattamaksi keskellä viidakkoa.
Vasta aikuisiässä hän tapaa ensimmäiset lajitoverinsa – ja tulevan suuren rakkautensa Janen, jonka
täytyy ensi töikseen opettaa hurjalle villimiehelle sivistyneitä tapoja.
Phil Collinsin Oscar-palkitussa musiikissa yhdistyvät iskevät pop-melodiat, tarttuvat musikaalisävelmät ja afrikkalaiset rytmit. Tarzan on elämys kaikenikäisille, musikaali, joka loihtii yleisön eteen viidakon
ihmeet, tutkimusmatkailijat ja gorillalaumat.
Esitys kestää 2,5 tuntia.
Ikäsuositus: kouluikäisestä ylöspäin.

Merkitse jo
varaus almanakkaasi!
29.-30.11.2014
Yhdistyksen pikkujoulumatka Tallinnaan
Lisätietoa syksyn jäsenlehdissä
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HAMINA TATTOO 2014 MARSSISHOW
Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää retken

Hamina TATTOO 2014 tapahtumaan 2.8.2014 klo 14 Marssishow-esitykseen
Hamina Tattoo huipentuu värikkäisiin marssishow-esityksiin historiallisella Hamina Bastioni tapahtuma-areenalla.
Marssishow’ssa pääset nauttimaan niin kotimaisten kuin
ulkomaisten sotilassoittokuntien näyttävistä kuviomarssiesityksistä sekä taidokkaasta soitosta, unohtamatta upeiden uniformujen väriloistoa. Lisäksi ensimmäistä kertaa
Hamina Tattoon historiassa marssishow’n avausnumero
kokoaa estradille kaikki suomalaiset sotilassoittokunnat.
Soittokunnat esiintyvät uusittuina, täysikokoisina sotilassoittokuntina, musiikkieverstiluutnantti Elias Seppälän johdolla.
Ennen Hamina Tattooseen menemistä käymme lounaalla
Lounashuone Kustaassa Haminassa.
Sitovat ennakkoilmoittautumiset viimeistään 31.5.2014
KUPE:n puheenjohtajalle Heikki Autiolle sähköpostilla
heikki.autio@kolumbus.fi, Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Heikille. Osallistujamäärä on
rajattu 40 henkeen eli sen verran olemme varanneet pääsylippuja.
Hamina TATTOO käynti maksaa 35 euroa HRMY:n jäsenille, puolison lipun hinta on 76 euroa. Retki tehdään kerhon
tilaamalla yhteiskuljetuksella bussilla. Matkan hinta on maksettava 15.6.2014 mennessä KUPEn tilille FI08 1010
3006 1003 66. Ilmoitamme retken tarkemman aikataulun ja bussikuljetuksen lähtöpaikan ilmoittautuneille myöhemmin keväällä.

Teatteriin marraskuussa, maanantaina 10.11. klo 19.00

Miten menestyä vaivatta liike-elämässä
Helsingin Kaupunginteatterissa, Ensi linja 2, Helsinki
Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 10 €, seuralainen
55 €. Jäsenillä on etuoikeus seuralaisiin nähden. Kahvitarjoilu väliajalla
Liput maksetaan 6.10.2014 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit ry:n tilille FI40 2044 1800
0647 11. Liput lunastetaan vain maksun eräpäivään
mennessä maksaneille.
Lippuja esitykseen on varattu 200 kpl. Ilmoittautumiset
6.10.2014 mennessä yhdistyksen toimistolle:
info@hrmy.fi tai (09) 646 343.
Miten menestyä vaivatta liike-elämässä on upeiden
tanssinumeroiden täyttämä, näyttävää silmänruokaa
tarjoava, hauska ja värikäs musikaalikomedia. Näyttävän
vauhdikasta menoa säestää vivahteikas Broadwayn kultakauden musiikki.
Musikaalikomedia kertoo nuoresta miehestä, J. Pierrepont Finchistä, joka pestautuu postipojaksi Globaalit
pakettinappulat –firmaan ja aloittaa alta aikayksikön kipuamisen yhä ylemmäs firman hierarkiassa.
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Finch
ammentaa
tietonsa oppikirjasta, joka opastaa vaivattomaan menestykseen työelämässä. Kirjan ja neuvokkuutensa ansiosta
hän etenee ikkunanpesijästä suuryrityksen toimitusjohtajaksi. Yrityksen, joka
on ”niin suuri, että
kukaan ei tarkalleen
tiedä mitä muut tekevät”.

Kuva: Helsingin kaupunginteatteri / Tapio Vanhatalo

Lopulta Finchin epätavalliset ja moraalisesti hyvin kyseenalaiset busineskoukerot vaarantavat sekä lupaavasti
alkaneen uran, että romanttisen suhteen kauniin sihteerin kanssa.
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖ
julistaa haettavaksi 20 matkastipendiä

HOITO- JA VIRKISTYSMATKALLE VIRON PÄRNUUN 17.–31.8.2014
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 Kylpylä Terviksen 3-talossa, 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.
Matkan hinta tarkentuu myöhemmin, mutta on arviolta noin 990 €.
Hakijan tulee olla hyväkuntoinen
Hakemuksen tulee toimittaa säätiön toimistoon torstaihin 15.05.2014 mennessä osoitteeseen:
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100 HELSINKI
tai sähköpostiin kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi
tai säätiön kotisivujen kautta www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit
Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, mahdollinen
sähköpostiosoite) ja maininta aiemmista säätiöltä saaduista stipendeistä sekä ilmoitus mukaan lähtevästä seuralaisesta/puolisosta.
Tarkempia tietoja säätiön toimistosta 09-612 0870/Kaisa Aho

Helsingin Rakennusmestariveteraanit

Kylpylämatka Viimsi Spa kylpylään
14.9.–18.9.2014 (su–to) 5 päivää
Olemme varanneet 55 paikkaa kylpylästä, joka sijaitsee
Tallinnan lähellä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osanottajan paikka kylpylään varmistuu, kun
osanottajamaksu on maksettu.
Ilmoittautuminen alkaa 02.04.2014.
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 08.05.2014
mennessä.
Ilmoittautumiset:
Veteraanikerhon sihteerille Leila Niemiselle
arkipäivisin ma–to, puhelin 050-431 2580 tai
sähköpostilla niemisenleila@gmail.com.

Matkan hintaan sisältyy:
Laivamatkat kansipaikoin, kuljetukset Tallinnan satamasta kylpylään ja takaisin, majoitus kahden hengen
huoneessa mukavuuksin, täysihoitoruokailut alkaen
menopäivän illallisesta päättyen lähtöpäivän aamiaiseen, lääkärintarkastus ja lääkärin määräämää kuusi (6)
kylpylähoitoa, aamuvoimistelu ja sauvakävely, kuntosalin sekä saunan ja allasosaston käyttö aukioloaikoina.
Laiva-aikataulut: Tallink Siljan m/s Star-laiva
Helsinki ( Länsiterminaali ) – Tallina ( D-terminaali )
klo 10.30–12.30
Tallina (D-terminaali ) – Helsinki ( Länsiterminaali )
klo 13.30–15.30

Ilmoita myös syntymäaikasi ja puhelinnumerosi.
Maksut: Helsingin Rakennusmestariveteraanien tilille
FI72 2044 2000 016055

Lisätietoja: Eino Menlös puhelin 045 678 1933 ja
Pentti Paavola puhelin 0400 933 003

Matkan hinta jäsenille 160 euroa ja seuralaiselle 320
euroa jaetussa kahden hengen huoneessa.
Yhden hengen huoneen lisämaksu on 100 euroa.
Peruutuksissa noudatamme matkanjärjestäjän peruutusehtoja.
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Tarkista, että sinulla on voimassa oleva passi tai poliisin antama henkilökortti sekä myös matkavakuutus on
voimassa. RKL:n jäsenmaksun maksaneella on Pohjolassa matkavakuutus, joka on voimassa 85-vuotiaaksi.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on
Ikaalisten matkatoimisto Oy.
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In Memoriam

Ylirakennusmestari Toimi Hallenberg
26.6.1927 – 24.3.2014
Syyskuussa 1955 olin Helsingin aseman edustalla toiveena tavata pari
riskiä, työhaluista miestä. Tuli kaksi.
Kysyin haluatteko rakennustöihin.
Sanoivat olevansa työnhaussa. Olin
kuorma-autolla. Pojat nousivat lavalle
toisten joukkoon. Auto vei meidät
Santahaminan vesitornityömaalle.
Työt alkoivat. Sitten kysyin nimet. Ne
olivat Toimi Hallenberg sekä Heikki
Hypèn. Näin alkoi työsuhteemme.
Talvi kului työn ja kovan pakkasen
merkeissä. Keväällä -56 tuli yleislakko. Allekirjoittanut joutui toiselle työmaalle. Erotessamme Toimi kysyi
kantaani Teknillisestä koulusta. Suosittelin sinne menoa. Hän haki Turun
kouluun.
Keväällä -58 Toimi valmistui Teknillisestä koulusta. Tuli vastaavaksi
Virolahden Kellotapulityömaalle. Se
oli Oy Rakennuspartion ensimmäinen

urakka. Toimin ansiosta työ oli menestyksellinen. Tuli Piispalta kiitokset.
Sen jälkeen työmaat olivat Helsingissä. Parin upean omakotitalon jälkeen oli Munkkivuoreen Lasten- ja
Nuortentalon vuoro. Sen valmistuttua
ehdotimme Toimille aluejohtajan tointa.
Et innostunut. Sanoit: Otan työn
kerrallaan ja hoidan sen alusta loppuun.
Näin alkoi yli sadan erinomaisesti
johdettujen uudisrakennusten sekä
saneerauksien sarja. Kertaakaan – lähes 40 vuoden aikana – ei tullut rakennuttajien taholta valituksia työsi
laadusta tai aikatauluista. Aloitit Paasikiven aikana. Sitten tuli Kekkonen,
Koivisto, Ahtisaari (myönsi 15.05.1992
Sinulle ansioistasi Ylirakennusmestari
arvon) ja Tarja Halonen. Niinistön aikana viikoittain tavattiin työmuisteloissa.

Työalueesi olivat laajat: Nokian
työt kestivät 5 vuotta, Nikkilän 3 vuotta ja Valtion Sähköpaja 2 vuotta. Useat sairaalat, koulut, virastot ym. paranivat hoidossasi. Rakennushallitukselta oli runsaasti töitä. Vaativimpien
töiden sarjassa oli Mannerheimin museo, Tamminiemi, Eduskuntatalo yms.
joissa tehtiin muutos- ja korjaustöitä.
Olit reilu ja asiallinen työnjohtajanakin työntekijöitä kohtaan. Ei ollut
koskaan työmaariitoja. Useimmat
työntekijät viihtyivät kanssasi eläkeikään saakka. Muistosi velvoittaa hyvään rakentamiseen. Perheyhtiömme
4 sukupolvea muistavat Sinua kaipauksella.
Kiitos yli 55 vuoden
rakentavasta ystävyydestä.
Oy Rakennuspartio / Veli O. Klami

Helsingin Rakennusmestariklubi ry
Klubin 118:s vuosikokous pidettiin 4.2.2014. Hallitus sai seuraavan kokoonpanon.
Esa Annala
Hannu Marttila
Heikki Lehmusmies
Veikko Saukko

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
klubimestari

Mikko Ojala
Pauli Pesonen
Jorma Rissanen
Raikas Rissanen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Aslak Mattus
Seppo Nuolikoski

varajäsen
varajäsen

Toiminnantarkastajiksi valittiin Voitto Korkeamäki ja Hannu Wartiala, sekä varalle Niilo Tapaninen ja Kaisa Aho.
Taloudenhoitajaksi kutsuttiin järjestösihteeri Kirsi Takkinen.
Alkavan kauden vuosimaksujen suuruudeksi määrättiin:
- varsinaisten = Helsingin yhdistyksen jäsenten
vapaaehtoismaksun suositus
10 €
- varsinaiset kannattajajäsenet
20 €
- Helsingin kunnalliset rakennusmestarit
10 €
- Oppilaskerhon jäsenet
0€
- Espoon, Vantaan, Espoon kunnalliset
rakennusmestarit
10 €

dä hakemassa yhdistyksen toimistosta, jonne se on
myös palautettava heti käytön jälkeen.
Perinteiset ”mustakasi” biljardit tullaan pelaamaan vakiintuneen tavan mukaan toukokuussa ja joulukuussa.
Klubin jäsenmaksun voi maksaa oheisten tilisiirtotietojen
mukaan pankkiin.

Vuoden 2013 jäsenmaksutulot eivät kattaneet kuluneen
vuoden menoja. Alijäämä (139,87 €) katettiin edellisten
vuosien jäsenmaksujen ylijäämällä.
Viikkobiljardin pelipäivä on tiistai noin klo 16.00- 16.30
alkaen.
Pelitila on jäsenten käytössä päivittäin klo 10.00- 23.00
välisenä aikana. Tilassa voi pitää muutaman hengen
pienimuotoisia kokouksia. Tilassa on mahdollisuus myös
pub-tikan heittoon. Tilaan oikeuttavan avaimen voi käy-
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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 ja muiden 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.
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Tällöin varsinainen jäsen voi viettää siellä esimerkiksi 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.
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Tervetuloa
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 koskevat myös veneilijöitä. Muut veneilijöitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet on sovittu erikseen.

Konkaan
kämpälle
Hyvää alkanutta vuotta Kuntoliiton puolesta
Suomen lukuisille rakennusmestariyhdistyksille! Näin 43. toimintavuoden alussa taas tiedoksenne, että jäsenistöllä on mahdollisuus
virkistys- ja vapaa-ajanviettoon mainiolla Konkaan kämpällä Puolangalla. Kämppä on entistä
ehompi lukuisten talkootyötuntien ansiosta.

Yöpyminen
Kallioniemessä ei ole sallittua.

Kämpän esittely löytyy netistä www.rkl.fi -sivuilta.
Kämpän varauksia hoitaa Pekka Hakalin
p. 0400 182 346, sähköposti pekka.hakalin@nic.fi.

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

Myös talkootoiminta kämpällä jatkuu kevätkaudella toukokuussa,23.5.–25.5.2014, tervetuloa
mukaan. Talkoolaisille ruokailu ja sauna sekä ilmainen oleskelu kämpällä talkoiden ajan.

on klo 8.00 - 22.00 välinen aika, ellei muusta ole erikseen sovittu. Saunan lämmitysaika on sovittava erikseen kiinteistönhoitajan kanssa.

Kämppä on kannatusyhdistysten vapaassa käytössä yhdistystapahtumiin!

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

Kuntoliitonhallituksen kokoonpano kuluvalla kaudella: Pj. Sulo Martikainen, varapj. Pekka Säkkinen, jäsenet Pekka Hakalin (rahastonhoitaja),
Antero Veteli ja Esa Säntti (sihteeri).
Jäsenmaksut sovittiin syyskokouksessa. Yhdistysten kannatusjäsenmaksut jäsenmäärän mukaan:
- alle 200 jäsentä
35 €/v
- 201 – 499 jäsentä 60 €/v
- 500 tai yli		
85 €/v
Konkaan kämpän vuokra (sis. saunamaksun)
- 5 €/jäsen/vrk
- jäsenperheeltä max. 10 €/perhe/vrk
- jäsenperheen vierailta 10 €/vrk
Kannatusjäsenmaksun käytännön tarkoitus on
pitää Kämppä kunnossa, jotta sitä voi täysipainoisesti hyödyntää ja nauttia luonnon suomista
elämyksistä. Tervetuloa siis Konkaalle ja Yhdistyksen toimintaan!
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YHDISTYS tiedottaa
HALLITUKSEN
JÄSENET 2014

UUDET JÄSENET
Andersson, Kalevi Alpo
Hirvonen, Mikko Henrik
Hotokka, Tatu
Karvonen, Jarkko Petteri
Lappalainen, Tommi
Orkamo, Nico Christian
Saarinen, Timo Petteri
Svan, Tero

Puheenjohtaja
Ari Autio, 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi
1. varapuheenjohtaja
Olli Heire, 0400-894 811
olli.heire@gmail.com

Kannattajajäsen

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

Lipasti, Matti Olavi Olli

Tervetuloa!

Reino Holappa, 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi
Niilo Hämäläinen, 050-379 5125
Niilo.Hamalainen@ncc.fi

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

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

19.5.2014 klo 13.00
Kevätkauden päätöstilaisuus ja kuukausikokous Kallioniemessä

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

Tervetuloa!

Kari Mikonsaari, 050-3673 110
kari.mikonsaari@jmoy.fi
Jari Raukko, 040-3182 132/t.,
040-7777 075
jari.raukko@kerava.fi
jari.raukko@kolumbus.fi

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

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

Kisakallion urheiluopisto kutsuu taas meitä hoitamaan kuntoa ja rentoutumaan ”Sopivalla Sykkeellä”.

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

Ajankohta on syksyllä lokakuun alkupuolella.
Palaamme asiaan syyskuussa, jolloin hinta ja
tarkempi ajankohta selviää.

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

Aurinkoista kesää kaikille!
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URHEILUA

Ammunnat 2014
Metsästys ammuntakilpailu 3.6.2014
SMY;n radalla Sipoossa klo 17.00 alkaen

Skeet ammuntakilpailut 10.6.2014
SMY;n radalla Sipoossa klo 17.00 alkaen

Trap ammuntakilpailut 26.8.2014
SMY;n radalla Sipoossa klo 17.00 alkaen

YHDISTYKSEN
YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT

Hirviammuntakilpailut 13.8.2014
SSG;n radalla Sipoossa klo 17.00 alkaen
Lisäksi palkitaan tänä vuonna ammunnoissa parhaiten pisteitä kerännyt siten, että haulikkoammunnassa osumat lasketaan yhteen kunkin kilpailun osalta ja hirviammunnan tulos jaettuna
kahdella lisätään tulokseen. Pisteet lasketaan
siis Yhdistyksen kilpailujen osalta.

Pukinmäen urheilukentällä

21.5.2014 klo 17.00

Kenttätie 3, Pukinmäen urheilupuisto
Lajit: 100m, 1500m, pituus ja kuula

Eniten pisteitä kerännyt voittaa Rakennusmestarien Säätiön lahjoittaman palkinnon. Kolmella
kiinnityksellä saa palkinnon omakseen.

Sarjat: Miehet ja naiset yleinen sarja ja kaikki veteraanisarjat viiden vuoden välein 35 vuodesta alkaen. Myös rouville oma sarja.
Pituushypyssä ja kuulantyönnössä on kolme lajisuoritusta.
Ennakkoilmoittautumiset 19.5 mennessä:
Raimo Hartonen puh. 044-2244521
tai rharton1@welho.com
Jälki-ilmoittautumiset rajoitetusti kilpailupaikalla
klo 16.30 mennessä

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Tervetuloa kilpailemaan myös oppilasjäsenet

Perinteinen ”kesä kasi” biljardi kilpaillaan

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

tiistaina 13.5.2014 klo 16.30 alkaen
mukaan pääsee kello 17.30 asti.
Pelipaikan osoite on
Fredrikinkatu 51- 53, Helsinki.
Sisäänkäynti Eerikinkadun puolelta.
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa.
Hallitus
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Jäsenlehden toimitus toivottaa lukijoille
aurinkoista kesää 2014.
Tavataan taas 1. syyskuuta!

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja kulttuuriseteliä
voi käyttää lähes 6000 liikunta- ja kulttuuripaikassa ympäri Suomen (lista yrityksistä löytyy yhdistyksen toimistolta ja
osoitteesta www.smartum.fi). Tarjolla on runsaasti sekä liikuntapaikkoja että kulttuuria, kuten näyttelyitä, musiikkia,
kursseja, teatteria, urheilutapahtumia ja elokuvia.
Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi á-hintaan 2,5
euroa (yht. 100 euroa) ja opiskelijajäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yht. 50 €).
Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyttää, että
setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu-hakukäytäntö helmikuusta 2014 lähtien:
Liikunta- ja kulttuurisetelit tilataan etukäteen (p. 09-646 343 / yhdistyksen toimisto tai info@hrmy.fi) ja maksetaan
pankkiin ennen noutamista toimistolta. -Ei siis käteismaksua. Maksu Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11, viestikenttään jäsenen nimi ja maksettujen setelien määrä.
Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella. Maasto ja
maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua,
muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä. Himoksella on myös 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 on kielletty.
Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava itse mukana varatulla lomaviikolla.
Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343.
Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos.
Siellä on myös lyhyt esittely kohteista.

Varausmaksut 2014:

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

NESTORI -maja

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Hinta
/vko ja 35 €/viikonloppu
Hinta touko-elokuussa
touko-elokuussa 110
110 €€/vko
Varaukset yhdistyksen toimistolta puh. (09) 646 343
Varaukset yhdistyksen toimistolta puh. (09) 646 343
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- viikot 1-7:
350 €/viikko
- viikot 8-10
(koulujen hiihtolomaviikot):
450 €/viikko
- viikot 11-16:
350 €/viikko
- viikko 17 (Pääsiäinen):
450 €/viikko
- viikot 18-48:
200 €/viikko
- viikot 49-51
(Itsenäisyyspäivä joulunalusviikko):
350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu):
450 €/viikko
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Tapahtumakalenteri 2014
Toukokuu
3.5.
		
7.-8.5.
		
10.5.
		
12.5.
		
13.5.
		
19.5.
		
		
21.5.
		

Veneilykauden avajaiset ja
lipunnosto Kallioniemessä, klo 15.00
Rakennusmestarien Rouvat, kevätretki
Tallinnaan, Operetti Mustalaisruhtinatar
Kevättalkoot Wuoriolassa, Vihti,
alk. klo 10.00
Toukokuun Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Kesä kasi -biljardikisa,
Rakennusmestariklubi, alk. klo 16.30
Veteraanikerho, Kevätkauden päätöstilaisuus ja kuukausikokous
Kallioniemessä, klo 13.00
Yhdistyksen yleisurheilumestaruuskilpailut, Pukinmäen urheilukenttä, klo

Kesäkuu
3.6.
		
3.-5.6.
7.6.
		
10.6.
		

Metsästysammuntakilpailu, SMY:n rata,
Sipoo, klo 17.00
RKL-seniorit, kesäretki Kuopioon
Nuorten kerho, curling-tapahtuma,
Oulunkylän Jäähalli klo 12.30
Skeet ammuntakilpailut, SMY;n rata,
Sipoo, klo 17.00

Yhdyshenkilöt 2014
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånäs 0400-839 614
RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, 8392 3413
RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070
AMPUJAT
Esa Säntti 044-349 1491
GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521

Heinäkuu
13.7. Teatteri-matka Heinolan kesäteatteriin,
		 esitys "Ilmasta rahaa", yhdessä HeRIAn
		kanssa

KALAKERHO
Reino Holappa 040-532 2272

Elokuu
2.8.
6.8.
13.8.
		
26.8.
		

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491

Retki Hamina Tattoo -tapahtumaan, KUPE
Asuntomessumatka Jyväskylään
Hirviammuntakilpailut, SSG;n rata,
Sipoo, klo 17.00
Trap ammuntakilpailut, SMY;n rata,
Sipoo, klo 17.00

Syyskuu
8.9. Syyskuun Mestari-ilta,
		 Rakennusmestarien talo, klo 18.30
11.9. Rakennusmestarien Rouvat,
		 syyskuun ilta
14.-18.9. Veteraanikerho, kylpylämatka Viimsi Spa,
		Tallinna
22.9. Veteraanikerho, syysvuosikokous
		 yhdistyksen toimisto, klo 13.00
Lokakuu
9.10.
		
13.10.
		
13.10.
		
27.10.
		
31.10.
		
		
		

Rakennusmestarien Rouvat,
lokakuun ilta
Yhdistyksen Syysvuosikokous,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Lokakuun Mestari-ilta, Rakennusmestarien
talo, Syysvuosikokouksen jälkeen
Veteraanikerho, kuukausikokous,
yhdistyksen toimisto, klo 13.00
Perhetapahtuma:
TARZAN - Disney seikkailumusikaali,
Helsingin Kaupunginteatteri,
Ensi linja 2, Helsinki, klo 18.30

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

KALLIONIEMI
Reino Holappa 040-532 2272

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
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839
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)

