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HRMY JÄSENLEHTI 2017 ILMESTYMISPÄIVÄT

Kannen kuva:
Tästä se lähtee! Nimittäin Suomen suurimman pellettikattilan pystytys. Kattilan
ensimmäinen osa nostettiin illalla 28.3.
rakenteilla olevalle lämpölaitokselle Helsingin Salmisaaressa. Pellettikattilan reilut kaksi kuukautta kestänyt matka Puolasta Sefakon tehtaalta Sędziszówn kaupungista Salmisaareen on ohi.
Kuva: Katri Tamminen

			
1/2017
2.1.
2/2017
1.2.
3/2017
1.3.
4/2017
3.4.
5/2017
2.5.
6/2017
4.9.
7/2017
2.10.
7b/2017*
2.10.
8/2017
1.11.
9/2017
1.12.

Aineiston viimeinen jättöpäivä
9.12.
9.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.8.
8.9.
9.10.
10.11.

* Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 7/2017 kanssa

Kesällä Kallioniemeen!
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden saunoa
sekä grillata vapaasti ja omatoimisesti
kesämaanantaisin klo 12.00 – 20.00 välisenä
aikana kesäkuun alusta aina elokuun loppuun asti.
Lisätietoja yhdistyksen toimistosta numerosta
09 646 343 tai Kallioniemen Tuula Haloselta
numerosta puh. 040 938 9272. Tuulalle voi
myös soittaa, mikäli haluaa saunan
lämmitettävän etukäteen.
Kallioniemi sijaitsee Helsingin Laajasalossa
osoitteessa Keulakuvantie 18.

Tervetuloa viettämään aurinkoista kesäpäivää Kallioniemeen!

ASUNTOMESSUMATKA
Mikkeliin torstaina 10.8.2017

HRMY järjestää elokuussa perinteisen matkan asuntomessuille yhdessä HeRIA:n kanssa.
Matkan paikoista on puolet varattu HRMY:n ja puolet HeRIA:n jäsenille.
Lähdemme matkaan Helsingin keskustasta aamulla ja palaamme saman päivän iltana.
Matkan hinta on 30 €/osallistuja. Matkan hinta sisältää bussimatkat edestakaisin,
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ISOVERin lahjoittamat messuliput sekä lounaan
Kenkäverossa.
Sitovat ilmoittautumiset Ulla Mehikille sähköpostitse ulla.ulriikka@gmail.com
14.7.2017 mennessä. Muistathan mainita ilmoittautuessasi, että olet HRMY:n
jäsen. Ulla lähettää maksuohjeet sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen.
Päivän tarkempi ohjelma lähetetään matkan maksaneille lähempänä ko. ajankohtaa.
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Huomionosoituksia yhdistysaktiiveille
Yhdistyksen kevätkokous
on hyvä paikka kiittää
yhdistysaktiiveja: heitä
jotka tekevät sekä näkyvää
että usein näkymätöntä
työtä yhdistyksessä ja sen
alajaostoissa.

K

evätkokous on myös hiljentymisen paikka. Puheenjohtaja Hannu Vehviläinen luki vuonna 2016
kuolleiden yhdistyksen jäsenten nimet. Heitä muistettiin hiljaisella hetkellä ja Mestari-laulajien kauniilla
sävelillä.
Kevätkokouksessa yhdistyksen
pöytästandaarin vastaanotti Raimo
Hartonen. Urheilun lisäksi Raimo on
kantanut myös yhdistyksen puheenjohtajavastuuta. Hopeisen ansiomerkin saivat erityisesti KUPE-

aktiivi Anna-Riitta Kallinen, veteraanien sihteeri Leila Nieminen ja Mestari-Laulaja Raimo Vankalo.
Kevätkokouksen aluksi jaettiin
myös RKL:n 50-vuotis- ja 25-vuotismerkit.

Kokous sopuisasti
Varsinainen kokous sujui ripeästi Ari
Angervuoren johtamana ja Sanna
Erosen sihteeröimänä.
Kokousväellä ei ollut huomauttamista virallisiin selvityksiin. Vuoden 2016 tilinpäätös vahvistettiin,
hallitus ja tilivelvolliset saivat vastuuvapauden.
Ennen iltapalaa Niilo Hämäläinen veti Mestari-illan ja toi terveiset
edeltäneestä hallituksen kokouksesta. Niilo muistutti toukokuun
Mestari-illasta, joka pidetään jo
huhtikuussa. Paikka ja aihekin on
poikkeava: Aprill Jazz -konsertti Tapiolassa. – SS

Yhdistyksen hopeisten ansiomerkkien
saajat Anna-Riitta
Kallinen, Leila
Nieminen ja Raimo
Vankalo.

RKL:N 50-VUOTISMERKKIEN SAAJAT
Teuvo Ahlbom
Kyösti Halonen
Leo Helminen
Arvo Jaakkola
Vilho Järveläinen
Arto Järviluoma
Lauri Kekkonen
Per-Erik Lindholm
Risto Louhos
Kari Nikkinen
Pentti Pesonen
Aimo Pyhälä
Taisto Salmi
Kenneth Schröder
Matti Tykkä
Juhani Veijonen
Matti Vuorensola
50 vuotta RKL:n kuuluneet olivat paikalla varsin runsaslukuisesti.

Raimo Hartonen sai yhdistyksen pöytästandaarin.
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Puheenjohtajan avaussanat Kevätkokouksessa
Arvoisa kunniapuheenjohtaja, hyvät ammattisisaret ja -veljet.

Toivon kaikkien äänestäjien valinneen oikeat henkilöt päättämään
kuntien ja kaupunkien tärkeistä
asioista. Valituilla valtuutetuilla on
vielä keväällä ja varmasti koko
loppuvuosi kova vääntö tärkeistä
asioista. Toivon että päätökset
ovat hyviä ja järkeviä.

Talvi meni minulta melkein ohi. En ollut tarpeeksi nopea
päästäkseni ladulle Puistolassa. Mutta onneksi olin varannut mökin Himokselle ja otin sukset mukaan. Pääsin kerran
hiihtämään mäkien alle ennen laskettelijoita. Laskemaan
pääsin huippukuntoisille rinteille, jotka ovat hyvässä kunnossa ainakin pääsiäisen yli.
Rakentaminen pääkaupunkiseudulla on huipussaan ja varmasti se vielä kiihtyy kesään mennessä.

Yhdistyksellä on toiminnantäyteinen kevät ja kesä, jäsenlehdessä
on osa tapahtumista. Keskusliittomme kesäpäivät pidetään Tampereella 9. – 11. kesäkuuta tänä
vuonna.

RT ennustaa rakentamisen määrän lisääntyvän tänä vuonna
noin 2,5 %. Ensi vuonna pysytään hyvässä vauhdissa, vaikka kasvua ei olekaan. Viime vuonne kasvu oli peräti 6,5 %.
Mahtavaa.

Mutta palataan tämän päivän aiheeseen: olkaa tervetulleita
yhdistyksemme kevätkokoukseen.

Kunnallisvaalit pidettiin eilen. Yhdistyksen hallituksen jäsen
ei valitettavasti saanut riittävää kannatusta.

Puheenjohtaja Hannu Vehviläinen
Ari Angervuori napautteli puheenjohtajan nuijaa ja Sanna Eronen
hoiti sihteerin tehtävät.

RKL:N 25-VUOTISMERKKIEN SAAJAT
Ilkka Arponen
Peter Brandt
Jari Keränen
Petri Kivioja
Esa Käyhkö
Harri Lindholm
Marko Paajanen
Ville Ruohonen
Timo Saarikko
Tero Salo
Olli Suursalmi
Esa Wallin
Hannu Vuori

RKL:n 25-vuotismerkkien saajista oli paikalla kolme.
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Finavian suurinvestointi
etenee aikataulussaan
Helsinki-Vantaalla on parhaillaan
käynnissä yksi Suomen suurimmista
rakennushankkeista. Tavoitteena on
laajentaa Helsinki-Vantaata ja parantaa
lentomatkustajien palvelukokemusta.

-F

inavian tekemät investoinnit
lentoasemilla olivat viime vuonna yli 180 miljoonaa euroa, joka
vastaa jopa viittä prosenttia Suomen tehdasteollisuuden toteuttamista investoinneista, sanoo Finavian tekninen johtaja Henri Hansson.
Helsinki-Vantaan kehitysohjelma
on tähän mennessä työllistänyt tuhansia suomalaisia. Kesällä lentoaseman laajentaminen etenee, kun
terminaalin länsisiiven rakennustyöt
käynnistyvät. Uuden rakennusvaiheen myötä työllisyysvaikutus noussee jo lähes 8 000 henkilöön.
Kokonaisuudessaan kehitysohjelman rakennusaikaisen työllisyysvaikutuksen on arvioitu olevan vuoteen 2020 mennessä noin 14 000
henkilötyövuotta.

Havainnekuvat HelsinkiVantaan laajennuksesta
PES-arkkitehdit Oy

Kun Finavia vuonna 2013 käynnisti 900 miljoonan euron investointiohjelman, urakat päätettiin toteuttaa uudella tavalla.
– Rakentamisen kustannukset
ovat pysyneet budjetissa ja aikataulu on pitänyt suunnitellusti. Asetimme urakoitsijoille yhteiset aika-,
kustannus- ja laatutavoitteet sekä
niihin liittyvät kannustimet. Kun tavoitteisiin päästään, myös urakoitsijat hyötyvät, Hansson sanoo.
Lentoaseman kehittämistä ja
laajentamista suunnitellaan käyttäjälähtöisesti virtuaalimallin avulla.
Helsinki-Vantaa on maailman ensimmäisiä lentoasemia, jotka hyödyntävät kolmiulotteista suunnittelua näin laajassa mittakaavassa.

Näin Helsinki-Vantaan
laajentaminen etenee
Tällä hetkellä rakenteilla on eteläsiipi
ja laajennuksen iso keskusaukio.
Eteläsiipi avataan kesällä 2017 ja
keskusaukio alkuvuonna 2019. Länsisiiven on tarkoitus valmistua vuoden 2020 alkuun mennessä.
Suunnittelupöydällä on myös
nykyisen kakkosterminaalin laajentaminen terminaalin edustalla sijaitseville pysäköinti- ja joukkoliikennealueille. Näin kahden terminaalin
sijasta lähtö- ja tulopalvelut voitaisiin keskittää yhteen terminaaliin.
Kaikkiaan Helsinki-Vantaan terminaalin pinta-ala kasvaa noin 45
prosenttia.

Sähköinen palvelu

Kuivaketju10-toimintamallin
käytön tehostamiseksi

Suomen suurin
pellettikattila
Salmisaareen

R

akentamisen Laatu RALA ry julkaisee kesäkuussa
2017 pilottiversion palvelusta, jonka avulla rakennusala voi alkaa käyttää Kuivaketju10-toimintamallia
tehokkaasti ja helposti.
Kuivaketju10 on rakennushankkeen kaikille osapuolille suunniteltu toimintaohjeistus, jonka avulla
vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen
koko elinkaaren ajan. Onnistunut lopputulos edellyttää toimintamallin hyödyntämistä tilaamisessa, suunnittelussa, työmaatoteutuksessa, käyttöönotossa sekä käytön aikana.
RALAn uusi palvelu koostuu sähköisessä muodossa olevista toimintaohjeista ja mallin käytön läpinäkyvästä seurannasta. Palvelu helpottaa toimintamallin
käyttöönottoa ja tuo esiin hankkeita, joissa toimintamallia on hyödynnetty.
Palvelun tarjoaman hakukoneen avulla kuka tahansa voi seurata käynnistettyjen Kuivaketju10hankkeiden toteutumista vaiheittain. Hakukoneessa
ylläpidetään listaa valmiista rakennuksista, jotka on
toteutettu toimintamallissa määriteltyjen kosteudenhallinnan toimenpiteiden mukaisesti.
Kuivaketju10-toimintamallia hyödyntävät rakennusalan toimijat saavat palvelun käyttöönsä maksutta. Yhtä lailla hakukoneen käyttö on kaikille avointa ja
maksutonta. Pilottikohteista saatujen kokemusten
perusteella palvelua kehitetään loppuvuoden aikana,
ja palvelu on valmis tammikuuhun 2018 mennessä.

Salmisaaren voimalaitosalueelle tuotiin
maaliskuun lopussa iso pellettikattila useassa
osassa rekalla Turun satamasta. Sinne se
saapui proomulla Puolasta. Kattilan osat ovat
noin 14 metriä pitkiä ja 4 - 8 metriä leveitä.
Asennukset tehtiin maalis-huhtikuun
vaihteessa.

P

ellettikattilan polttimet nostetaan paikalleen huhtikuun
puolessa välissä. Tämän jälkeen kattilan ja sen varusteiden sekä siihen liittyvien putkistojen asennus jatkuu
kesäkuulle asti. Sen jälkeen kattila lämpöeristetään.

Uusiutuvaa kaukolämpöä
Salmisaaren pellettilämpölaitos valmistuu vuoden 2018
alussa. Valmistuttuaan se tuottaa uusiutuvaa kaukolämpöä noin 25 000 kerrostalokaksion tarpeisiin. Puupelletillä korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä
Helenin kaukolämmön tuotannossa.
Pellettilämpölaitoksen valmistumisen myötä pelletin
käyttö polttoaineena Helenin energiantuotannossa kasvaa merkittävästi. Pellettiä on poltettu kivihiilen joukossa
Salmisaaressa vuodesta 2014 ja Hanasaaressa vuodesta 2015 lähtien. Kun uusi lämpölaitos käy täydellä teholla, Helenin käyttämän pelletin määrä yli kolminkertaistuu
tämän hetken tilanteeseen nähden.

Koko alan on sitoutunut toimintamallin
käyttöönottoon
Ensimmäiset Kuivaketju10:iä kokeilleet hankkeet valmistuvat tämän vuoden aikana, ja uusia kohteita
käynnistyy jatkuvasti. Hyvät kokemukset toimintamallin käytöstä kannustavat rakennushankkeiden
osapuolia tarttumaan toimintamallin periaatteisiin
yhä laajemmin. RALA haluaa paitsi edistää toimintamallin käyttöä, myös lisätä sitä hyödyntävien hankkeiden läpinäkyvyyttä.
Ympäristöministeriö ja rakennusalan toimijat allekirjoittivat maaliskuussa yhteisen julkilausuman, jossa sitouduttiin uusiin toimenpiteisiin kosteusongelmien poistamiseksi. Allekirjoittaneet suosittelevat
Kuivaketju10:n käyttöönottoa koko rakennusalalla.
Suurimmat rakennusvalvonnat ovat jo alkaneet asteittain edellyttää toimenpiteiden noudattamista rakennuslupaa vaativissa hankkeissa.
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INFO- JA NÄYTTELYTILA
Narinkka 2 Kamppi, Helsinki MA-TO 10-19, PE 10-16, LA 12-16

HELSINGISTÄ ON TULLUT SUURKAUPUNKI!
– ELIEL SAARINEN JA HELSINKI 1.6.2017 - 16.9.2017
Kuva: Rauno Träskelin

Näyttely kertoo arkkitehti Eliel Saarisen työstä itsenäisen Suomen rakentajana ja kaupunkisuunnittelun
pioneerina.
Saarisen kädenjälki Helsingissä
tuotti elävää kaupunkia ja arkkitehtuurin helmiä. Esimerkiksi Munkkiniemi-Haaga ja Suur-Helsinki -kaupunkisuunnitelmat ovat hahmottaneet paikallista identiteettiä ja Helsingin kaupunkirakennetta vuosikymmeniksi eteenpäin. Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston tuottama näyttely on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
Näyttelyssä voi tutustua Saariseen
henkilönä sekä hänen kädenjälkeensä Helsingissä. Myös arkkitehdin toteutumattomia suunnitelmia on nähtävillä yleisölle. Kaksikerroksisessa
näyttelyssä kohteisiin voi tutustua
näyttelyplanssien, suuren lattiakartan sekä aikajanan avulla, johon on
koottu kaikki Saarisen Helsinkiin
suunnittelemat rakennukset.

Eliel Saarisen suunnittelemat townhouset Hollantilaisentiellä.
Kuva: Rauno Träskelin

Myös City-käytävä on Eliel Saarisen käsialaa.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan myös esite, jonka avulla voi lähteä kiertämään Saarisen suunnittelukohteita kesäisessä Helsingissä. Yleisöllä on myös ensi kertaa mahdollisuus tehdä virtuaalikävely Saarisen suunnittelemaan
Munkkiniemeen, jota ei koskaan rakennettu. 100-vuotisen Suomen hengessä näyttelyyn on koodattu 100 vuotta
vanhasta Eliel Saarisen rakentamasta Munkkiniemi-Haaga -pienoismallista 3D-virtualisointi.
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN STIPENDIMATKA PARIISIN
BATIMAT-RAKENNUSMESSUILLE 9. - 12.11.2017 (TO-SU)
Rakennusmestarien Säätiö järjestää yhteistyössä Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n
kanssa messumatkan Pariisiin marraskuussa 2017 ja julistaa haettavaksi 30 matkastipendiä ko. matkalle.
Matka on tarkoitettu Rakennusmestarit ja -insinöörit RKL AMK ry:n jäsenyhdistysten työikäisille jäsenille.
Stipendi sisältää edestakaiset lennot, majoituksen **** hotellissa, kahden hengen huoneessa, puolihoidon, kaupunkikierroksen suomenkielisen oppaan johdolla, messuliput ja kuljetukset messuille, Seinen illallisristeilyn ja mahdollisesti muita retkiä, tarkkaa matkaohjelmaa ei ole vielä vahvistettu.
Stipendin arvo on noin 1.400 € ja säätiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle kaikki myöntämänsä yli
1.000 €:n suuruiset stipendit.
Hakemus tulee toimittaa säätiöön 13.9.2017 mennessä:
- säätiön kotisivujen kautta valmiilla lomakkeella www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit
- sähköpostiin kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi
- säätiön postiosoitteeseen:
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51-53 A
00100 HELSINKI
Hakemuksessa tulee olla tarkat henkilö- ja yhteystiedot, nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, sähköpostiosoite ja maininta mahdollisesti aiemmin säätiöltä saaduista stipendeistä,
jäsenyhdistys ja liittymisvuosi, sekä lyhyt selvitys hakijasta.
Matkaisäntänä toimii säätiön hallituksen jäsen.
Tarkempia tietoja saa säätiön toimistosta 09-6120870/Kaisa Aho

RKL-RAADIN HYVÄKSYMIEN PUOLUEETTOMIEN
RAKENNUSASIANTUNTIJOIDEN RKL-RAATIKOULUTUS
Koulutus järjestetään 27.5 - 28.5.2017 (tentti 10.6).
Ilmoittautumiset https://lyyti.in/RKLRaati2017
Koulutus järjestetään Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL koulutustilassa, Rahakamarinportti 3 A, 00240
Helsinki. Kurssihinta on 300 €, sisältää ALV, minimi osallistujamäärä on 10 henkeä. Lisätietoa ilmoittautumisesta
joni.jaaskelainen@rkl.fi.
RKL-Raadin puolueettomat rakennusasiantuntijat toteavat nopeasti rakennuksessa ilmenneet puutteet, vahingot
ja virheet sekä selvittävät niiden syyt. Rakennusasiantuntijat antavat osapuolille kirjallisen kertomuksen ja teknisen
lausunnon sekä tekevät erikseen pyydettäessä sovintoesityksen mahdollisen erimielisyyden ratkaisemiseksi.
Rakennusasiantuntija toimii työssään itsenäisesti. Hän vastaa henkilökohtaisesti tekemistään tarkastuksista, niiden puolueettomuudesta ja niistä laatimistaan tarkastuskertomuksista, jotka hän tarvittaessa valaehtoisesti vahvistaa. RKL-Raadin rakennusasiantuntijan palkkio muodostuu toimeksiantoon käytetyn ajan mukaan.
Puolueettomien tarkastustehtävien lisäksi rakennusasiantuntijat suorittavat yleensä runsaasti muita rakennusalan
asiantuntijatehtäviä, joiden suorittamiseen kurssi antaa hyvän pohjan.
RKL-Raadin rakennusasiantuntijaksi voidaan hyväksyä RKL:n jäsenyhdistyksen jäsen, jolla on rakennusmestarin
tai sitä korkeampi rakennusalan koulutus ja joka on maksanut RKL:n ko. vuoden vuosimaksun.
Lisäksi häneltä vaaditaan vähintään kymmenen vuoden työkokemus rakennusalalta, hyvä suullinen ja kirjallinen
esiintymistaito, atk- ja muiden viestintälaitteiden hallinta. Hakijan on myös osallistuttava täydennyskoulutukseen
ja suoritettava kirjallinen tentti hyväksytysti.
RKL-Raadin hyväksymän rakennusasiantuntijan on koulutuksen, tentin ja hyväksynnän jälkeenkin ylläpidettävä
ammattitaitoaan osallistumalla vuosittaiseen täydennyskoulutukseen.
Lisätietoja RKL-Raadin hyväksymästä rakennusasiantuntijuudesta voi kysyä Marko Hentuselta 050-3046514 tai
marko@premiumhouse.fi.
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Rakentaja-Rastit vie rakentajia

METSÄÄN JO 45. SUUNNISTUSKAUDELLA
Rakentaja-Rastit ry on nimensä mukaisesti rakentajien
yhteinen suunnistusseura. Kausi 2017 on tavallista juhlavampi, nyt on meneillään seuran 45. toimintavuosi.
Kaudella 2017 kilpailujen kokonaismäärä on 17. Kesätiistait kesätaukoa lukuun ottamatta on rakentajasuunnistajien kalenterista varattu suunnistukselle.
Kilpailukalenterissa on edellisvuosien tapaan RKL:n,
Helsingin RIAn ja RIL:n, Rakentaja-Rastien mestaruus-

Rakentaja-Rastien puheenjohtaja Jari Lahtisen
selfie Imatralla.

kilpailut sekä yösuunnistus. RKM-viesti on 45-vuotisjuhlaviesti. Rakentajien SM-suunnistukset ovat tänä vuonna Porissa 19. - 20.8. Viimeisenä ohjelmassa on perinteisesti Kallioniemen sauna ja palkintojen jako.
Rakentaja-Rastien käsiohjelman voi ladata seuran
kotisivuilta www.rakentajarastit.com. Kilpailuohjelma julkaistiin myös HRMY:n jäsenlehdessä 4-2017.

”Suunnistus on hyvä harrastus fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitämiseen, mikä tänä päivänä erityisesti meillä vielä työelämässä mukana
olevilla on tärkeää. Kunnon ylläpito korostui edellisen eduskunnan tekemän uuden eläkemuutoksen myötä. Varsinkin rakennustyömailla eläkeiän nosto tulee vaikuttamaan työntekijöiden työssä jaksamiseen ja näin
ollen omasta kunnosta huolehtiminen on erityisen tärkeää.”
– Rakentaja-Rastien puheenjohtaja Jari Lahtinen

RAKENTAJA-RASTIT RY:N HALLITUS 2017
Arvo Olkkonen, kunniapuheenjohtaja
Jari Lahtinen, puheenjohtaja
Pekka Nyman, sihteeri
Bror-Erik Cederlöf
Katrina Kukkonen
Seppo Kuokkanen
Vesa Lehtomäki

Jouni Moisander
Raino Määttä
Matti Pärssinen
Ari Ranki
Jouko Snellman
Ilkka Wastimo

Lisätietoa Rakentaja-Rastien toiminnasta ja seuraan liittymisestä sekä
kauden 2017 kilpailuista ja tuloksista kotisivulta: www.rakentajarastit.com

45 V. JUHLAKILPAILU
JA 40. RKM-VIESTI
20.6.2017, Siikaranta, Kirkkonummi
Viestin lähtö klo 17.00
3 x 3 km mies / naisjoukkuein
Kiertopalkinto Arkin kannu
Maksu 30 euroa / joukkue
Rakentaja-Rastit ry:n tilille
FI72 8013 0710 2746 38

Kuva Paula Lehtomäki

Kai Juurtela suunnistamassa.

Yhteiskuvan ikuisti Raino Määttä.

Rakentajien SM-kilpailut pidettiin vuonna 2016 Oulussa.
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Rakentaja-Rastit on vastannut ja vastaa

SUUNNISTAJIEN TARPEISIIN
Rakentaja-Rastien juuret
ovat Rakennusmestariyhdistyksen suunnistusjaostossa,
jonka aikanaan perustivat
suunnistavat rakentajat. Yhdistyksen perustajajäseniä
on edelleen mukana.
Kysyimme kolmelta pitkäaikaiselta
aktiivilta, miten Rakentaja-Rastit sai
alkunsa ja miten he ovat kokeneet
toiminnan vuosien varrella. Bjarne
Forstén ja Arvo Olkkonen olivat
perustamassa suunnistusjaostoa
1969. Juhani Harjamäki tuli mukaan toimintaan Rakentaja-Rastien
perustamisvuonna 1973. Alkuperäiseltä nimeltään se oli rakennusalan
toimihenkilösuunnistukset.

Aloitus pienimuotoisesti
- Meitä oli jonkin verran suunnistusta harrastavia rakennusmestareita.
Silloin ei ollut iltarasteja ja harjoitusmahdollisuudet olivat huonot, joten
muistaakseni 1966-67 perustettiin
Helsingin rakennusmestariyhdistyksen suunnistusjaosto. Silloin yhdistyksessä ei vielä ollut muita kuin
keila- ja hiihtojaosto, Bjarne Forstén
muistelee suunnistustoiminnan alkuaikoja.
- Alussa toiminta oli pienimuotoista ja järjestettiin vain muutamia
suunnistuksia vuodessa. Ratamestareina ja järjestäjinä toimivat yhdistyksen jäsenet vuorotellen, Forstén
jatkaa.

Toiminta laajeni koskemaan
kaikkia rakentajia
Vuonna 1972 niin monet ulkopuoliset osallistuivat rasteille, että suunnistusjaoston piti alkaa miettiä uutta
toimintamallia. HRMY:n suunnista-
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jat päättivät vuosikokouksessaan
vuonna 1973 käynnistää rakennusalan toimihenkilösuunnistukset. Arvo Olkkonen oli Forsténin ja Harjamäen kanssa päättämässä, että
jatkossa suunnistukset järjestetään
viikoittain ja että pääkaupunkiseudun suunnistusseurat vastaavat järjestelyistä.
- Olin tekemässä tätä aikaansa
edellä olevaa päätöstä, joka on
osoittautunut erittäin hedelmälliseksi päätökseksi. Ilman suunnistusseurojen panosta 18 kilpailun läpivienti kesän aikana olisi mahdotonta, Arvo Olkkonen kertoo.

Kuva Hannu Ahokanto

Pistelaskun merkitys oleellinen
Pisteiden lasku on ollut alusta alkaen iso osa Rakentaja-Rasteja. Juhani Harjamäki muistelee, että jo
ennen säännöllisten suunnistustapahtumien aloittamista oli kehitetty
alustavaa tuloslaskentaa.
- Pistelaskujen merkitys on ollut
aivan oleellinen koko kilpailun kannalta. Erilaiset pisteisiin perustuvat
yksilö- ja ryhmäkilpailut ovat olleet
kannustava voima lähteä metsään
satoi tai paistoi.

Noin 750 kilpailua
Kolmikko on yhtä mieltä siitä, että
järjestelyt ja radat ovat aikojen saatossa olleet pääosin hyviä.
- Kun meillä on ollut noin 750
kilpailua, siinä on ollut monenlaista
maastoa ja rataa. Suunnistajan pitäisi aina tyytyä siihen mitä hänellä
on kulloinkin edessään. Toki, kun
itse tekee virheettömän suorituksen, tietenkin silloin on ollut hyvä
maasto ja rata, Forsten sanailee.
Myös Harjamäki kertoo, että
suunnistuspaikat ovat olleet hyviä
ja olosuhteisiin nähden oikein valittuja. Ohjeistukset kisapaikoille saavat myös Harjamäeltä kiitosta: Kautta koko kilpailuhistorian ohjeistus on ollut hyvin hoidettua. Vain
muutama harva poikkeus vahvistaa
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Rakentaja-Rastien kunniapuheenjohtaja
Arvo Olkkonen näyttää suunnistusmallia.

säännön. Kyllä suunnistajan pitää
osata lukea myös tiekarttoja.

Erinomainen toimintamalli
Kysymykseen, olisiko jatkossakin
hyvä, että suunnistusseurat hoitavat järjestelyt, kaikki herrat vastaavat yksimielisesti kyllä.
- Mielestäni käyttämämme menetelmä, jossa suunnistusseurat
hoitavat toteutuksen ja toimikunta
katsoo, että asiat hoidetaan sovitulla tavalla, on ainoa oikea, summaa
Harjamäki.
Sanna Nyman

Rakennusmestariveteraanit
30-luvun tunnelmissa
On vaikea arvioida oliko muistikuvat sotaväkiajan
varuskunnan ruokalasta vai kiinnostus Helsingin
viimeisimpään Funkis-aikaan entisöityyn rakennukseen
suurin syy siihen, että 40 veteraania kokoontui maaliskuun
kokoukseensa Ravintola Kaartiin Taka-Töölöön.

T

ämä marraskuussa 2016 avattu
ravintola ei sijaitse nimestään
huolimatta Kaartin kaupunginosassa vaan Taivallahden kasarmina
tunnetussa rakennuksessa Mechelininkadulla.
Se oli ennen Autopataljoonan
ruokala. Nyt se on, niin kuin koko
4-kerroksinen rakennuskin, huolellisesti entisöity Museoviraston tarkassa valvonnassa. Talon muut tilat
kellarin autohallia lukuun ottamatta
ovat saaneet uuden käyttötarkoituksen. Ruokalakin on tosin muutettu nuorten yrittäjäin toimesta
myös kulinaarisia arvoja tavoittelevaksi ravintolaksi.
Lounaan jälkeen Fira Oy:n vastaava, DI Juuso Riikonen kertoi sananmukaisestikin ”pitkän pöydän”
ääressä kasarmirakennuksen haas-

teellisesta entisöintityöstä. Saimme
kuulla että hyvällä yhteistyöllä museoviranomaisten kanssa saatiin
arvokkaan rakennuksen henki säilytettyä.
Vesikattoakin oli saatu nostaa ja
ikkunoita lisätä pihan puolelle niin,
että ylimpään kerrokseen saatiin
mahtumaan Loft-asuntoja ja nykyajan iv-tekniikkaa.
Riikonen vastaili
myös auliisti tehtyihin
kysymyksiin kertomalla mm. alkuperäisten ikkunoiden kunnostukseen liittyvistä
yksityiskohdista.
Ehkä hieman provosoivan kysymykseeni ”Onko Fira:n

työmailla havaittavissa säästämistä
työnjohdon määrän tai laadun kustannuksella?” hän kielsi jyrkästi.
Onniteltuani hänen työnantajaansa laajasti julkisuutta saaneesta
putkiremonttien nopeusennätyksestä ja Fira:n noususta ”suurten
sarjaan” siirrymme tarkastelemaan
rakennuksia ulkopuolelta.
Teksti: Matti Vuorensola
Kuvat: Seppo Huhtakangas

Juuso Riikonen esittelee kokouksen osanottajille kasarmialueen
uudistustyön valmiita ja keskeneräisiäkin kohteita. Amerikkalaisarkkitehti Steven Hollin
suunnittelemasta ”käärmetalosta” ei tosin ollut nähtävissä
muuta kuin paikka. Vasemmalla
kirjoittajan silmää erityisesti hyväillyt ent. pataljoonan autojen
tankkauspaikan katos. Taustalla
näkyvään ent. korjauspajaan
valmistuu kesään mennessä Loftasuntoja. Sen takaa näkyy ent.
Yle:n Kesäkadun toimitalo, joka
muutettaneen myös asuintaloksi.
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YHDISTYS tiedottaa
UUDET JÄSENET
Löllö, Marko
Mäkeläinen, Tuula Hellevi
Nousiainen, Tuomas Juhani
Rapo, Juha-Matti

Opiskelijajäsen

Yli-Hakala, Anu Alice

Tervetuloa!

HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2017
Puheenjohtaja
Hannu Vehviläinen, 0400-204 530
hvehvilainen@gmail.com

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT

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

Toukokuun kuukausikokous ja kevätkauden
päättäjäistilaisuus
22.5.2017 klo 13.00 Kallioniemessä,
os. Keulakuvantie 18
Kuukausikokousasioiden lisäksi ohjelmassa on
Etelä-Pohjanmaan RKL-senioreiden edustajien vierailu
ja tutustuminen kerhomme toimintaan.
Kerho tarjoaa yhdessäolon ja
keskustelun lisäksi kalakeiton,
kahvit, saunan, grillattavaa ja leikkimielistä kisailuakin, myös yllätysohjelma mahdollinen.
Tervetuloa joukolla mukaan!
Hallitus

2. varapuheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 618
timoksaarikko@gmail.com
Heikki Autio, 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi
Reino Holappa, 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi
Harri Holopainen, 050-309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com
Trang Huynh-Nguyen, 050 384 4718
trang.huynh-nguyen@hel.fi
Niilo Hämäläinen, 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Perinteinen ”kesä kasi” biljardi kilpaillaan
tiistaina 9.5.2017 klo 16.30 alkaen
mukaan pääsee kello 17.30 asti.
Pelipaikan osoite on
Fredrikinkatu 51- 53, Helsinki, 3. krs

Jan-Erik Jusslin, 050 3210 911
janerik.jusslin@gmail.com
Tommi Peuhkuri, 0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!
Hallitus

Tapio Päiväläinen, 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi
Jouko Röpelinen, 044-210 3225
jropelinen@gmail.com

UINTIJAOKSEN KEVÄTKOKOUS

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

16.5.17 klo 18.00
Kallioniemessä

Toimisto
info@hrmy.fi

Saunakin lämmitetään.
Tervetuloa!

5/2017 hrmy
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RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT
Hyvää kesää kaikille!

”Pään painan ruohikolle
ja oion jalkojain.
En jaksa pohdiskella,
mä tahdon olla vain.”

KUPE:N KEIKASTA TULI
KUPERKEIKKA
Kovasti mainostetettu Tarton museomatka jouduttiin
perumaan liian pienen kiinnostuksen vuoksi.
Tavoitteemme oli saada työikäisiä ammattiveljiä
mukaan, mutta siinä ei onnistuttu.

Tove Jansson

Peiliin katsomisen paikka allekirjoittaneella on
varmasti myös liian lyhyen ilmoittautumisen ja matkan
keston osalta.

Muistattehan kevätretkemme 23.5.
Syksyn ohjelma:
14.9.

”Tartto on niin hieno kaupunki ettei siihen puolessa
päivässä pääse sisään” sanoi joku siellä töissäkin
ollut ammattiveli. On tunnustettava, että olen samaa
mieltä; yritetään myöhemmin uudelleen ”kahden yön
matkaa” tms.! Kuperkeikan jälkeenhän noustaan ylös
ja yritetään uudelleen!

syyskauden avajaiset, johtokunta

12.10. ohjelmatoimikunta
09.11. O – Ö kirjainryhmä
25.11. myyjäiset
joulukuu A – K kirjainryhmä, pikkujoulu

Matti Vuorensola, KUPE.n Sihteeri

ENNAKKOTIETOA YHDISTYKSEN SYKSYN TAPAHTUMISTA
ELOKUVIIN 1.11. klo 18.00 - Tuntematon sotilas
Finnkino, Tennispalatsi
Aku Louhimiehen maamme satavuotisjuhlaan syntyvä TUNTEMATON SOTILAS on Väinö Linnan
alkuperäiselle tekstille uskollinen. Käsikirjoitus pohjaa osin myös Linnan Sotaromaaniin, Tuntemattoman
sotilaan alkuperäiseen versioon.

TEATTERIIN 15.11. KLO 19.00 - Mannerheim ja saksalainen suudelma
Helsingin Kaupunginteatteri, suuri näyttämö
Uusi draama Suomen vaaran vuosista: Juha Vakkurin intensiivinen historiallinen näytelmä MANNERHEIM
JA SAKSALAINEN SUUDELMA avaa uusia näkökulmia Suomen historian todellisiin vaaran vuosiin ja
maan pysyviin riippuvuussuhteisiin kahdesta suurvallasta. Samalla näytelmä piirtää tuoreen ja inhimillisen
kokovartalokuvan Suomen ensimmäisestä suurmiehestä, joka pelasti maansa kahdesti

YHDISTYKSEN PIKKUJOULU 25.11.
Tämän vuoden pikkujoulua vietetään Viihdekeskus Flamingossa Vantaalla.
Varaa ajat jo kalenteriisi! Kaikista tapahtumista lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet syykuun jäsenlehdessä.
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URHEILU
YHDISTYKSEN YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT
Vuosaaren urheilukentällä Heteniityntie 2
torstaina 24.8. klo 17.00
Lajit: 100m, 1500m, pituus, kuula ja kiekko
Sarjat: miehet, naiset ja kaikki veteraanisarjat
35+ viiden vuoden välein
Pituushypyssä ja kuulantyönnössä on kolme
lajisuoritusta.
Kilpailut ovat samalla SpoVen mestaruuskilpailut ja
samalla yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus lisäksi
osallistua 400 m juoksuun, 1000 m kävelyyn, keihäänja saappaanheittoon.
Ennakkoilmoittautumiset ja aikataulu- yms. tiedustelut:
Raimo Hartonen, rharton1@welho.com tai
044-2244521
Tervetuloa myös oppilasjäsenet!
Hiihto- ja yleisurheilujaosto

HIIHTOMESTARI
Jäsenyhdistykset ilmoittavat
keskitetysti osallistuneiden
hiihtokilometrit RKL:n toimistoon.
1.10.2016 - 30.4.2017 välisenä
aikana vähintään 600 km hiihtäneet
palkitaan kunniakirjalla.
Pyydän ilmoitukset mieluiten sähköpostilla 10.5.
mennessä: rharton1@welho.com

KESÄPÄIVÄT 2017
Kesäpäivien yhteydessä Tampereella kilpaillaan liiton
mestaruuksissa ja maastojuoksussa 11.6.2017.
Tarkempi kilpailupaikka ja kilpailukutsu ei ole
vielä tiedossa.
Ilmoittautumiset yleisurheilun ja maastojuoksun osalta
31.5.2017 mennessä: rharton1@welho.com tai
puh. 044-2244521.
Hiihto- ja yleisurheilujaosto

SYYSMAASTOJUOKSU
MESTARUUSKILPAILU
Pirkkolan pururadalla,
torstaina 14.9. 2017 klo 18 00

MAILAPELIT/TENNIS
Tenniksen kevätturnaus toukokuun lopulla
Kenttävarausten ja pelaajamäärän tarkistuksen vuoksi
ilmoittautuminen viimeistään 15.5.2017.

Matkat: 2 km M75+, naiset ja rouvat,
kuntosarja perheenjäsenille ilman ajanottoa
3 km muut sarjat
Sarjat: M/N ja kaikki ikäsarjat alkaen
35 vuodesta
5 vuoden välein + rouvat
Kuntosarjassa palkinnot arvotaan.
Ennakkoilmoittautumiset Raimolle
044-2244521 tai
rharton1@welho.com tai
kilpailupaikalla klo 17.30 mennessä.
Tervetuloa myös oppilasjäsenet!
Hiihto- ja yleisurheilujaosto

Martti 050 526 9725, martti.rissanen@gmail.com
Eino 045 678 1933, eino.menlos@luukku.com
Olavi 0400 206527 olli.malminen@luukku.com

VENEILYKAUDEN AVAUS JA
LIPUNNOSTO

Kun tarvitset ulkopelikaudella tilapäistä pelikaveria,
soita tai meilaa Martille, Einolle tai Ollille.
Sisäpelikauden aloitamme jälleen syyskuussa.
Pelaamme edelleen pääkaupunkiseudun halleilla.

Kallioniemessä 13.5. klo 12.00

Tervetuloa!

Tervetuloa turnaukseen toivottavat järjestäjät!

5/2017 hrmy
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URHEILU
PILKKIKISAT WUORIOLASSA

YHDISTYKSEN GOLFMESTARUUSKILPAILUT
Torstaina 7.9.2017 klo 12.00 alkaen
(kenttää ei ilmoitusta jätettäessä ollut vielä varattu)
Kilpailusarjat:
Keltaiselta tiiltä
PB 1, tas. 0-18
PB 2, tas. 18,1-54
PB Veteraanit 65 v
Paras lyöntipelitulos palkitaan.

Punaiselta tiiltä
PB Veteraanit 70 v.
Erikoiskilpailut:
Pisin drive
Lähimmäs lippua

Tasoituslaskenta huomio max. tasoituksen 36.
Sarja pelataan, kun on vähintään 5 osanottajaa.
Ilmoittautumiset 2.9. mennessä Matti Väätäselle 045
127 6571 tai mvaatanen@gmail.com
Varaa aika kalenteriisi jo nyt.
Tervetuloa!
Golfjaos / kilpailutoimikunta

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIT
JA -INSINÖÖRIT AMK RY
KEILAMESTARUUSKILPAILUT 20.3. - 8.4.2017
TULOKSET
LUOKAT: M-A
1. Arvi Korhonen, Rkm-Hki
2. Markku Pennanen, Rkm-Hki
LUOKKA: B
1. Timo Matomaa, HIFK
2. Ilkka Jaakkola, Rkm-Hki
3. Tommi Inkeroinen, Kiffen
LUOKAT: C-D
1. Jouni Jauhiainen, Rkm-Hki
2. Lars Ånäs Rkm-Hki,
3. Jaakko Toijanaho, Rkm-Hki
Veteraanit
1. Leo Paananen, Rkm-Hki
2. Olavi Arminen, Rkm-Hki
3. Aimo Peltonen, Rkm-Hki

1267
1208
1324
1242
1229
1138
1106
1037
1248
(114 tasoitus)
1158 (54)
1155 (60)

KALAKERHON Rantaongintakilpailut
27.5.2017 Klo 10:00 -13:00
Kallioniemessä Laajasalossa,
Keulakuvantie 18, Helsinki

Kalakerhon puheenjohtaja ja sihteeri jakoivat palkinnot,
voittaja keskellä.
Kalakerhon järjestämät pilkkikisat toteutettiin perhe ulkoilutapahtumana, pilkkimisestä ja ulkoilusta nauttien
11.3.2017 Vihdin Wuoriolassa.
Täydellinen ulkoilusää houkutteli kisaajat keväisen
pilviselle järven jäälle. Ensimmäiset kalat nousivat avannosta heti ensimmäisten kisaminuuttien aikana.
Jäätä oli noin 30 cm ja jäällä oli muutamasentti lunta.
Vihdin Wuoriola on ainutlaatuinen paikka pilkkikilpailulle. Missään muualla Etelä-Suomessa ei voi olla varma, että tähän aikaan vuodesta voidaan järjestää pilkkikisat turvallisesti.
Pilkkikisan jälkeen nautimme grillikatoksessa makkaroita ja juotavaa. Kiitokset makkaroiden ja juomien
sponsorille Precast Oy:lle
Joukko osallistui urheasti kilpailuun ja saalistakin
saatiin.
Tulokset:
Lapset
Elmer Manninen
Yleinen sarja
Pentti Lauronen
Reino Holappa
Asko Mäkeläinen
Jukka Manninen
Teemu Säntti

6g
443
167
140
110
101

g
g
g
g
g

Esa Säntti
Tuula Mäkeläinen
Reijo Pulkkinen
Martti Saarinen
Timo Rissanen

70 g
66 g
35 g
nykyjä
-

Ilmoittautuminen:
Kalakerhon sihteerille 22.5.2017 mennessä
Timo Rissanen (rissanentimo@hotmail.com)
tai puh. 0505936671

Hyvät palkinnot! Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetuloa!
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SUKELLUSJAOS

Y

ksi yhdistyksen alaosastoista on
sukellusjaos. Sen jäsenillä on
sukelluskortti. Yhteisinä sukellusreissuina on ollut venekerhon laitureiden kiinnitysten ja vedenalaisten
rakenteiden tarkastus ja syksyisin

tehty hylkysukellusreissu Hankoon.
Kallioniemessä on järjestetty yhteisiä sukelluksia.
Myös muita reissuja järjestetään,
jos sopiva kohde löytyy ja siihen on
halukkaita osallistujia.

Sukeltaja valmistautumassa sukellukseen.
Järjestämme talvisin intro-sukelluksia Veikkolaan, jossa pääsee kokeilemaan laitesukellusta. Näiden
introjen kautta olemme saaneet uusia jäseniä. Myös Sinä olet tervetullut kokeilemaan intron kautta olisiko
sukellus kiinnostava harrastus. Jos
sinulla jo on sukelluskortti, ota yhteyttä sukellusjaoksen vetäjään, niin
pääset postituslistalle, jossa kerromme tulevasta toiminnasta.

Sukellusta altaassa - kuva ei ole Veikkolasta.

SUKELLUS: Intro-kurssi toukokuussa
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n sukellusjaos järjestää sukelluksen Intro-kurssin SukellusAreenassa torstaina 18.5. klo 18:00. Kurssilla käydään
ensin läpi sukelluksen teoriaa ja sen jälkeen pääset
kokeilemaan sukeltamista laitteilla Veikkolassa Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaassa. Kurssi kestää
noin 4 tuntia ja kurssin suorituksesta saa todistuksen.
Veikkolan allas sijaitsee osoitteessa Turuntie 690
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A, 02880 Veikkola. Helsingistä päin tultaessa risteyksessä on tien oikealla puolella kyltti Sukellusareena.
Myös yhdistyksen jäsenet, joilla on sukelluskortti,
ovat tervetulleita.
Kurssin hinta on 60 €, josta sukellusjaos maksaa
puolet.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Markku Siikanen
050 461 6692 tai markku.siikanen@pp2.inet.fi
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Iskettiin nauloja… ja tarinoita

V

uonna 1907 sortui Helsingissä kaksi asuinrakennusta, toinen Kaivopuistossa ja toinen
Kruununhaassa. Itäinen Kaivonpuistontie 7:n kohteen rakennusmestarina toimi Alfred Tanner, joka
oli Helsingin haaraosaston perustajia. Pian sortuman jälkeen hän lopetti rakennusmestarin työt. Hän
siirtyi kuplettitaiteilijaksi, jolla alalla hän saavutti
kuuluisuutta.
Kaivopuiston sortumaa tutki haaraosaston kolmimiehinen komitea, jonka selvitys julkaistiin Rakennustaidon lokakuun 1907 numerossa. Perusteellisessa selvityksessä todetaan, että sortumisen oli aiheuttanut huonosti suunniteltu rakenne ja huonosti valmistetut aineet.
”Tiilet olivat niin heikkoja, että vielä pystyssä olevasta muurista otetun kappaleen voi helposti sormiensa välissä musertaa jauhoksi. Vika valmistuksessa.”
Lähde: Lauri Seppänen, 2006: Mestarien yhdistys sata
vuotta, 1906 – 2006. Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry.

Kauko Salonen:

A

nkara työttömyyskausi koetteli maatamme
50-luvulla. Ns. hätäaputyömaita joutui miltei
jokainen mestari viemään Helsingissä. Työnvälitystoimisto ohjasi miehiä määrätyille työmaille. Vahvuudet vaihtelivat usein, miehiä meni ja uusia tuli
tilalle. Paperisota oli melkoinen, sillä aamuisin nimenhuudon aikana siirtyi melko säännöllisesti 10 –
20 miestä sairaslistalle ja usea pyysi lopputiliä. Kaikista oli tehtävä määrätyt paperit.
Sinä talvena, jolloin työttömyys oli suurimmillaan,
kävi miehiä työmaani kirjoissa lähes kuusisataa. Viikoittaisten palkkalistojen teko oli tosi urakka, sillä
ne tehtiin työmaalla. Lauantai-illat ja pyhäpäivät
kuluivat niiden teossa. Onneksi sain neljä hyvää
apulaismestaria, joista kaksi, A. Ukonmäen ja K.
Kaukovallan sain jäämään vakinaisiksi kaupungin
mestareiksi, rakennuspäällikölle suositellen.
Lähde: Solkinen, Väinö, 1994: Isänmaan rakentaja,
Rakennusmestarit kertovat, toim. Juha Nirkko. SKS.

mälasien sangat ja linssit suuret ja näyttävät. Poistuessamme neuvottelusta tuomari Vasa, joka oli työnantajapuolen edustajana kokouksessa, kuiskasi minulle: ”Kuka tuo hippi on?”.

Jorma Mandell:

E

desmennyt arkkitehti Viljo Revell oli ehdoton
suunnitelmiensa toteuttamisessa. Joskus tuntui
siltä että hänen vaatimuksensa oli melkein mahdoton täyttää.
Erään kerran Revell oli suunnittelemassa Vaasan
Säästötalon työmaan laattavalimossa. Hän esitti rakennusmestarille vaatimuksen, että pihamaan laattojen tuli olla sileäpintaisia, pyöreäreunaisia ja ilmahuokosin varustettuja. Vastaava mestari ehdotti halvempaa ja helpompaa ratkaisua valittaen kenttävalimon mahdollisuuksia.
Tähän arkkitehti Revell vastasi opettavaisesti: ”Ei
tekniikka kehity, ellei sille aseteta vaatimuksia.”
Työ toteutettiinkin sitten hänen toivomallaan tavalla.

Kalle Päätalo:

M

inustahan on kriitikoilla sellainen käsitys,
että minulta tulee se 500-600-sivuinen kirja
kuin liukuhihnalta. Tämä on kuitenkin pitkä valhe
ja harhaluulo. Taistelen ja olen taistellut jo monien
kirjojeni kirjoittamisen aikana päästäkseni keskimäärin neljään liuskaan päivässä. Tämän tosin suunnittelen sitten joka päivää kohti, läpi käsikirjoituksen tekemisen. Kirjoitan alettuani joka päivä, pyhät
mukaan lukien, ellei minun ole ihan pakko katkaista. Ja milloin tällainen katkein tulee, joudun tietysti
ajan kanssa kuromaan sen kiinni, mikä neljästä
liuskasta jää auki.
Lähde: Olli Niiranen (toim.), 1976. Mestarismiesten
mukana. Rakentajaperinnettä. Rakentajain Kustannus Oy.

Esko Nieminen:

A

llessamme 60-luvun loppupuolella neuvottelemassa rakennusmestarien palkkasopimuksesta
Suomen Rakennusteollisuusliitossa, oli rakennusmestarien edustajana mm. Tapani Mäkipää. Hän oli
silloin iältään hieman yli parikymppinen. Nuorison
pukeutumismuoti poikkesi jo silloi varttuneempien
pukeutumisesta. Hänen tukkansa oli pidempi ja sil-

Lähde: Reino Roth, 1999. Kaskut.

O

mmattikoulussa opettaja selosti sementtielementtien ja sementtilattioiden työvaiheita.
Ruokalassa Jussi (rakennusmestarin poika) istui samaan pöytään opettajan kanssa ja kysyi: ”Antaisiko
opettaja minulle jauholeipää?”
Opettaja selitti: ”Tämä on leipää, ei tässä jauhoista tarvitse puhua.”
”Puhuihan opettajakin sementtielementeistä,
vaikka ne ovat betonielementtejä”, Jussi virnisti.
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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 on myös
täysimittainen golfkenttä.

Vas. A-talo
Oik. B-talo

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.

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

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.

Kuvat: Tapani Mäkipää

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava
itse mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoiden paikallaoloajan.

Varausmaksut 2017:
-

viikot 1-7: 350 €/viikko
viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
viikot 11-15: 350 €/viikko
viikko 16 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
viikot 17-35: 200 €/viikko

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

HUOM! YHDISTYKSEN UUSI JÄSEN – JÄSENEDUT TULEVAT VOIMAAN HETI KUN OLET MAKSANUT JÄSENMAKSUSI.

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea.
Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi áhintaan 2,5 € (yhteensä 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yhteensä 50 €).
Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyttää, että setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa
lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö
Liikunta- ja kulttuuriseteli tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus p. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta (ei siis käteismaksua). Maksu Helsingin
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen
nimi ja maksettujen setelien määrä.
Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
Tämän vuoden setelit on noudettava viimeistään marraskuun 2017 loppuun mennessä.
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Tapahtumakalenteri 2017
Toukokuu
9.5.
		
		
13.5.
		
16.5.
		
18.5.
		
22.5.
		
		
23.5.
		
27.5.
		
27. – 28.5.
		
30.5.
		

”kesä kasi” biljardikisa,
Rakennusmestariklubi, yhdistyksen
kerhotila, 3. krs, klo 16.30
Veneilykauden avaus ja lipunnosto
Kallioniemessä, klo 12.00
Uintijjaos, Kevätkokous, Kallioniemi,
klo 18.00
Sukelluksen Intro-kurssi, sukellusjaos,
Veikkola, klo 18.00
Rakennusmestariveteraanit,
kevätkauden päättäjäistilaisuus 		
Kallioniemi, klo 13.00
Rakennusmestarien Rouvat, Kevätretki
”Kartanoiden Itä-Helsinki”, klo 10.00
Rantaongintakilpailu, Kalakerho,
Kallioniemi, klo 10.00
RKL-Raati koulutus, RKL:n
toimiston koulutustila, Länsi-Pasila
Metsästysammuntakilpailu,
SMY:n rata, Sipoo, klo 17.00

Kesäkuu

6.6. Skeet ammuntakilpailu, SMY:n rata,
		 Sipoo, klo 17.00
9. – 11.6. RKL:n kesäpäivät, Tampere
Elokuu

10.8. Asuntomessumatka Mikkeliin,
		 HRMY ja HeRIA
22.8. Trap ammuntakilpailu, SMY:n rata,
		
		Sipoo, klo 17.00
23.8. Hirviammuntakilpailu, SSG:n rata,
		 Sipoo, klo 17.00
24.8. Yhdistyksen yleisurheilumestaruus		 kilpailut, Vuosaaren kenttä, klo 17.00
Syyskuu

7.9.
		
11.9.
		
14.9.
		
14.9.
		
17. - 21.9.
		
25.9.
		
		
Lokakuu
7.10.
9.10.
		
9.10.
		
12.10.
14.10.
26.10.

Yhdyshenkilöt 2017
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063
h.ahokanto@gmail.com
RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånäs 0400-839 614
lars.anas@elisanet.fi
RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636
rantahiukka@gmail.com
RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Niklas Enkvist 040-5882988
nenkvist@gmail.com
AMPUJAT
Esa Säntti 044-349 1491
esa.santti@gmail.com
GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800
raimo.k.kostiainen@gmail.com
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521
rharton1@welho.com
KALAKERHO
Reino Holappa 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi
KALLIONIEMI
Reino Holappa 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi

Yhdistyksen Golf-mestaruuskilpailut,
klo 12.00
Syyskuun Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Rakennusmestarien Rouvat,
syyskauden avajaiset
Syysmaastojuoksu mestaruuskilpailu,
Pirkkola, klo 18.00
Rakennusmestariveteraanien
kylpylämatka Viron Viimsiin
Rakennusmestariveteraanien
syyskokous, yhdistyksen kerhotila
3. krs, klo 13.00

LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614
erkki.ahvenainen@elisanet.fi

Kallioniemen syystalkoot, klo 9.00
Yhdistyksen Syyskokous,
Rakennusmestarien talo, klo 18.30
Marraskuun Mestari-ilta, heti
Syyskokouksen jälkeen
Rakennusmestarien Rouvat, lokakuun ilta

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

Kallioniemen syystalkoot, klo 9.00
HRV:n syyskokous ja veneilykauden
		 päättäjäiset, Kallioniemi, klo 18.00
Täydennykset tapahtumakalenteriin: info@hrmy.fi
ja/tai sph.saarinen@gmail.com

MAILAPELIT
Martti Rissanen 050-526 9725
marttiv.rissanen@gmail.com
NUORTEN KERHO
Niilo Hämäläinen 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
sakari.heikkinen@hel.fi
UINTI JA SUKELLUS
Tero Jaatinen 0500-481283 (uinti)
terojaatinen@mac.com
Markku Siikanen 050 461 6692 (sukellus)
markku.siikanen@pp2.inet.fi

