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  VUONNA 2010 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

  Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2010 4.1. 8.12. 
2/2010 1.2. 12.1.
3/2010 1.3. 9.2.
4/2010 1.4. 9.3.
5/2010 3.5. 12.4.
6/2010 1.9. 9.8.
7/2010 1.10. 13.9.
8/2010 1.11. 11.10.
9/2010 1.12. 9.11.

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

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

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry 

perustettu 1906
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SYYSKUUN 2010 MESTARI-ILTA
maanantaina 13.9.2010 klo 18.30, Rakennusmestarien talossa Fredrikinkatu 51–53, Helsinki.

Illan aiheena PUURAKENTAMISEN UUDET MAHDOLLISUUDET, 
josta kertoo tuotepäällikkö Olli Rojo Metsäliiton Puutuoteteollisuudesta. 

Tule kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan!

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

Tervetuloa!

Puheenjohtajan palsta

Olemme saaneet viettää poikkeuksellisen kuuman ja kui-
van kesän runsaslumisimman talven jälkeen sitten 

1900-luvun alkupuolen. Voidaan ajatella, että heinäkuu loma-
kuukautena ainakin tänä kesänä oli perusteltu. Ne, jotka ovat 
joutuneet työskentelemään ulkona tai jäähdyttämättömissä 
tuotantolaitoksissa heinäkuun helteissä, ovat altistuneet ar-
mottomalle fyysiselle ja varmasti myös henkiselle rasitukselle. 
Talven lumenpudotustalkoissa loukkaantui ja kuolikin useita 
henkilöitä, onneksi helteisiin on osattu varautua oikein ja aina-
kaan toistaiseksi ei kuumuuteen menehtyneistä ole uutisoitu. 
Voidaan vain ihmetellä kuinka teiden ja kattojen pinnoitustöitä 
tekevät henkilöt ovat selvinneet kuluneena kesänä jo normaa-
listikin kuumasta työstään. Tätä artikkelia kirjoittaessani on 
elokuun 12 päivä ja päivälämpötilat hipovat yhä hellelukemia, 
siis myös elokuu jatkuu poikkeuksellisen kuumana. 

Vaikka helteistä onkin selvitty kohtuudella ovat erilämpöis-
ten ilmamassojen törmäykset aiheuttaneet ennennäkemät-
tömiä myrskytuulia aiheuttaen merkittäviä taloudellisia va-
hinkoja metsille, sähkö- ja televerkoille, rauta- ja maanteil-
le sekä rakennuksille. Tuhannet ihmiset ovat olleet eri 
puolella Suomen haja-asutusalueilla vuorokausia, jopa yli 
viikon ilman sähköä ja puhelinyhteyksiä. Useita kymmeniä 
ihmisiä on loukkaantunut em. luonnonilmiöiden seurauk-
sena. Rakennusmiehen koulutuksen saaneena en pysty 
arvioimaan, ovatko poikkeukselliset luonnonilmiöt paljon 
puhutun ilmastonmuutoksen aiheuttamia.

*   *   *
Taantumasta nousemisen tärkein edellytys on vientiteolli-
suuden hyvinvointi ja kasvu. Helsingin Sanomat uutisoi 
10.8.2010: ”Vienti jatkoi tukevaa nousua”. Kyseisen artik-
kelin mukaan Suomen vienti jatkoi kesäkuussa vahvaa 
kasvuaan, etenkin metsä- ja metalliteollisuuden tuotteet 
menivät aiempaa paremmin kaupaksi ja myyjät saivat tuot-
teistaan entistä paremman hinnan. Jo toukokuussa kas-
vuun lähteneen viennin arvo nousi kesäkuussa neljännek-
sen 4,7 miljardiin euroon. Kauppatase oli kesäkuussa 385 
miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vientiteollisuuden piristymi-
nen on tärkeä elementti laman nujertamiseksi; meidän 
pieni kotimarkkina ei pysty ylläpitämään yleistä hyvinvoin-
tia. 1990-luvun lamassa myös kotimainen kysyntä romahti 
ja se lisäsi laman syvyyttä, onneksi näin ei käynyt viimei-
simmässä taantumassa

Syksyllä 2008 meilläkin puhjenneen laman juuret ovat Yh-
dysvaltojen asuntomarkkinoiden kuplassa. Valtiovarainmi-
nisteriön ja pankkien ekonomistit näkevät Suomen tämän 
hetkisen asuntomarkkinoiden tilanteen eri tavalla. Valtiova-
rainministeriö varoittaa taas asuntokuplan syntymisestä. 
Ministeriön mukaan asuntojen hinnat ovat Suomessa jatka-
neet nousuaan ja ovat nyt korkeammat kuin koskaan. Val-
tiovarainministeriö arvioi, että on vain ajan kysymys koska 
markkinat romahtavat. Nordean pääekonomistin Martti 
Nordbergin mukaan hintakuplaa ei ole olemassa, koska 
hintojen nousulle on olemassa järkisyyt. Luonnollisesti tu-
lee myös muistaa, että mm. lämmöneristysmääräysten 
tiukennukset ja arvonlisäveron korotus nostavat asuntojen 
hintoja, kun ollaan terveessä markkinatilanteessa.

Kuluvan vuoden aikana valmistuu enemmän vuokra-
asuntoja kuin kertaakaan 2000-luvulla. Suurin osa 
vuokra-asunnoista on rakennettu valtion elvytyksen 
avulla, Helsingin seudulla em. asuntoja on noin 3500 
asuntoa ja saman verran muualla Suomessa. Nähtäväk-
si jää missä määrin valtion elvytyksen loppuminen vai-
kuttaa asuntorakentajien työllisyyteen. Ainakin Helsinki 
on ilmoittanut investointien karsimisesta ja se tarkoitta-
nee sitä, että jo suunnitellutkaan hankkeet eivät lähde 
liikkeelle. Ymmärtääkseni kaikkien kuntien talous on 
huonossa jamassa ja pussin nyörejä tulee kiristää. Joka 
tapauksessa kuluttajien luottamus omaan talouteensa 
on hyvä ja sehän tarkoittaa, että raha liikkuu ja markki-
nat toimivat.

*   *   *
Kesän jälkeinen yhdistystoiminta alkoi 10.8.2010 Kallionie-
men kiinteistön katselmuksella. Kiinteistöä on hoidettu 
hyvin ja selvisimme ”tarkastuksesta” puhtain paperein; 
kiitokset isännistölle hyvin hoidetusta työstä. Elokuun aika-
na talousryhmä alkaa valmistella ensi vuoden talousarvio-
ta, jotta Hallitus voi hyväksyä talousarvion syyskuun koko-
uksessaan. Syksyn ensimmäinen Mestari-ilta on 13.9., 
Tervetuloa.

Mukavaa Syksyn Odotusta
Raimo Seppänen

puheenjohtaja
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Saamiaan tunnustuksia Arvo ker-
too arvostavansa kovasti. Yhdis-

tyksen monissa luottamustehtävis-
sä toimineena hän sanoo olevansa 
sitä mieltä, että kukin vuorollaan: 
”Aikanaan meitä nelikymppisiä tuli 
monta mukaan yhdistyksen halli-
tukseen. Luontevaa kuitenkin oli ja 
on, että nuorempi polvi astuu vuo-
rollaan tehtäviin. Itsekin olen pyrki-
nyt ehdottamaan tehtäviin hyviksi 
havaitsemiani nuoria kavereita”, 
hän toteaa ja huomauttaa että yh-
distys on hyvissä käsissä. ”Neuvoja 
ei ole tarvetta eikä syytä antaa.” 

Pielavedeltä pääkaupunkiin
Pielavedellä vuonna 1932 syntynyt 
Arvo oli 12-lapsisen perheen esikoi-
nen. Esikoisaseman hän ei usko 
vaikuttaneen uravalintoihinsa. ”Lap-
sena olin aikalailla omissa oloissani 
viihtyvä. Kotikylässä ollut vahva ur-
heiluhenki oli se, joka sytytti: talvel-
la hiihtoa, kesällä yleisurheilua.”

Urheiluharrastukseen liittyen Ar-
vo kävi nuorukaisena myös urhei-
luun ja nuorisotoimintaan liittyviä 
ohjaajakursseja: ”Sellaisessa toi-
minnassa olisi nykyisellekin urheilu-
toiminnalle eväitä. Urheiluseura nä-
et maksoi kurssit ja matkat ja sai 
näin seuratoimintaan nuoremmille 
ikäluokille ohjaajia.”

Urheiluystävien kautta Arvolle 
järjestyi myös työpaikka Helsingis-
tä. Vuonna 1951 nuorukainen tuli 
Arabiaan puusepän oppipojaksi. 

Kovin pitkään hän ei siellä viihtynyt, 
sillä palkka oli tavattoman pieni eikä 
työkään täyttänyt odotuksia.

Kaverit kertoivat että rakennuk-
silla tienaa paremmin. Niinpä Arvo 
meni kysymään töitä Lauttasaares-
ta Paavo Nurmen asuinrakennus-
työmaalta. Se oli alku vuoteen 1993 
kestäneelle rakentajan uralle.

Urheilua täysillä
Haminassa suoritetun armeijan jäl-
keen Arvo pääsi töihin Vallilaan ra-
kenteilla olevalle ammattikoulutyö-
maalle. Työn ohella hän kävi kursse-
ja ja kouluttautui kirvesmieheksi. 
Muu aika kului kuitenkin täysipai-
noisesti kilpaurheillessa.

”Innostuin näet ratajuoksusta”, 
Arvo kertoo. ”Se vei sikäli muka-
naan, että vasta vuosikymmenen 
loppupuolella aloin ajatella että olisi 
aika hellittää. Syynä oli silloin se 
että urheilijakaverin kanssa harjoit-
telimme talvella 1959-1960 itsem-
me sippiin.”

Arvolla oli silloin jo Pirkko-vai-
mokin kiikarissa: ”Aloin miettiä että 
olisi aika hellittää urheilun osalta ja 
miettiä tulevaa. Tein kirvesmiehen 
töitä laudoitusporukassa ja vuonna 
1961 toteutin mielessä pitkään ky-
teneen ajatuksen pyrkiä teknilliseen 
kouluun. Helsingin teknillisen kou-
lun ovet avautuivatkin saman tien.”

Opinnot sujuivat mallikkaasti. 
Arvo oli valmistuttuaan mukana 
myös siinä porukassa jolle Helsin-

gin yhdistys vuonna 1964 antoi val-
mistumisstipendit.

Monipuolinen ura
Tekun aloittamisvaiheessa Arvo ja 
Pirkko kihlautuivat. ”Vuoden päästä 
meille tuli sitten pakkonaiminen”, 
Arvo naurahtaa. Syynä oli se että 
Arvolla oli Pihlajamäessä asunto-
säästöasunto. ”Aravasta tuli näet 
kirje, että sinne ei saa muuttaa en-
nen kuin meidät on vihitty.”

Tekukesät Arvo oli laudoituspo-
rukassa, ensin Liisankadulla, sitten 
Toisella linjalla. Arvo kertoo että 
opiskeluaikana kesätöitä kysellessä 
oli selvästi etua siitä, että vastaavat 
muistivat kaverin apumiesajoilta. 
”Yritteliäiden ja ahkerien työnteki-
jöiden nimet kannatti tulevaa silmäl-
läpitäen painaa mieleen”, Arvo ker-
too omanakin kokemuksena tulevil-
la työmaillaan.

Valmistuttuaan Arvo meni Asun-
toelementin palvelukseen element-
tiasennusmestariksi. ”Tarjolla olisi 
ollut paikka rakennusvalvonnassa-
kin. Halusin kuitenkin tutustua sil-
loin varsin uuteen elementtirakenta-
miseen. Ajattelin, että se on tulevai-
suutta, niin kuin se sitten olikin.”

Arvo kertoo, että 1,5 vuoden 
jälkeen ”sukset menivät vähän ris-
tiin” ja hän vaihtoi Polarille, jota sit-
ten palvelikin 28 vuotta, loppuvuo-
teen 1993, jolloin jäi eläkkeelle.

HENKILÖKUVASSA 

       ARVO OLKKONEN
Arvo Olkkosesta tulee monille ensimmäiseksi mieleen suunnistus. Eikä syyttä, sillä armeija-

aikana syttynyt suunnistamiskipinä ei ole suinkaan sammunut. Päinvastoin: jäsenlehden 

haastatteluajankohtakin järjestyi sen myötä, kun Arvo oli Artjärven mökiltä tulossa syyskau-

den ensimmäiseen Rakentaja-Rastien suunnistukseen. Mutta moneen muuhunkin Vuoden 

1991 Rakennusmestari -tunnustuksen saanut mies on ehtinyt. Tunnustuksena yhdistystoimin-

nastaan hänet kutsuttiin keväällä Helsingin yhdistyksen kunniajäseneksi.
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Intoa uuteen
Arvon työuralla näkyy selvästi se 
että hän on ollut innokas oppimaan 
ja kehittämään sekä itseään että 
rakentamista. Polarilla tuli heti alku-
vaiheessa eteen suurmuotti-pöytä-
muottijärjestelmän ja siihen liitetyn 
sähkölämmityksen käyttö.

”Muistan hyvin, kun vuonna 
1967 pidettiin pakkaspäivää. Tuol-
loin oli alkamassa Soukan rakenta-
minen. Työpäällikkö sanoi minulle: 
Olkkonen, lähdet nyt Soukkaan ja 
opiskelet sen suurmuotti-pöytä-
muotti-homman.”

Vastuuta Arvolle tuli varsin no-
peasti; jo parin vuoden kuluttua 
hänestä tuli vastaava mestari. Työ-
päällikkö Arvosta tuli vuona 1981. 
Kohteita kertyi: kouluja, liiketiloja, 
asuntoja. Vuonna 1970 Arvo nimet-
tiin Soukan liikekeskuksen vastaa-
vaksi. Se oli aikanaan mittava koh-
de, jonne tuli mm. Keskon siihen 
mennessä suurin myymälä.

Iso kohde oli myös Sörnäisten 
rantatielle rakennettu toimisto-pien-
teollisuustalo, jossa oli toistasataa 
kuutiota. ”Käytimme siinä ensim-
mäistä kertaa täysipainoisesti infra-
punalämmittimiä.” Arvo levitti tietoa 
uudesta, työmaata nopeuttavasta 
lämmitystavasta myös laajemmalle 
kirjoittamalla aiheesta artikkelin Ra-
kennustaito -lehteen.

Infrapunalämmityksen käyttöön-
otto oli Arvon mukaan monien sat-
tumien summa: ”Teimme Sörnäis-
ten rantatien kohteeseen ison 
muottikaupan, jolloin muottitoimit-
taja vei meidät Lontooseen tutustu-
miskäynnille muottitehtaalle. Siellä 
oli mukana myös Kari Törmänen, 
joka kovasti hehkutti infrapunaläm-
mitystä. Ajattelin lämmityksen hel-
pottavan toimisto-pienteollisuusta-
lon tiukkaa rakennusaikataulua, jo-
ten esitin sen käyttöönottoa työ-
päällikkö Tammivaaralle.”

Työpäällikkö ei ehdotusta kom-
mentoinut, mutta muutaman päivän 
kuluttua hän tuli työmaalle ja kehot-
ti Arvoa ja työmaainsinööri Kiemaa 
menemään Tehokaasuun ja selvittä-
mään lämmitysasian.

Samalla työmaalla otettiin me-
nestyksellisesti käyttöön toinenkin 
innovaatio: viikkoaikatauluttaminen. 
”Kun huomasin että iso työmaa al-

koi tuntua sekavalta, Kieman kans-
sa mietittiin parannusta. Jos ruvet-
taisiin tekemään säännöllistä viik-
kosuunnittelua, jossa jokainen mes-
tari paneutuisi omaan hommaan ja 
viikoittain vedettäisiin suunnitelmat 
yhteen. Aluksi yhteiskokoontumi-
nen oli joka torstai klo 14. Kaikkien 
koolle saaminen yhtä aikaa osoit-
tautui kuitenkin hankalaksi. Niinpä 
ehdotin Tammivaaralle, että vaikka 
mestareille ei siihen aikaan makset-
tu ylityökorvauksia, nämä kokouk-
set pidettäisiin työajan jälkeen ja 
niistä maksettaisiin korvaus.”

Näin tehtiin ja homma pelasi. 
Konekirjoitustaitoinen varastonhoi-
taja kirjoitti viikkosuunnitelmat sa-
mana iltana puhtaaksi ja ne saatiin 
heti perjantaiaamuna jakoon kaikille 
mestareille. Myös raudoitus- lau-
doitus- ja betoniporukka saatiin si-
toututettua mukaan, kun heidän 
kanssaan etukäteen keskusteltiin ja 
sovittiin pelisäännöistä.

Viikkosuunnitelmien tekeminen 
laajeni sitten edelleen. Tärkeä linkki 
oli juuri Kiema, joka MecRastorille 

töihin mentyään lanseerasi sen laa-
jemmalle. ”Tekniikat ovat kehitty-
neet, mutta itse periaate on edel-
leen sama.”

Viisi vuotta  
ulkomaankomennuksilla
Arvo kertoo että ei-sanan käyttö on 
ollut hänelle aina vaikeata. Niinpä 
hän ei kieltäytynyt silloinkaan kun 
johtaja Jussila tuli 1976 kysymään 
lähtisikö Arvo Svetogorsk II:ta ra-
kentamaan.

Tosin Arvolla oli lähdölle ehtoja. 
Tärkein niistä oli se että perhe, vai-
mo ja silloin 10-vuotias tytär, lähte-
vät mukaan.” Se onnistui, farma-
seutti-vaimo sai virkavapaata ja ty-
tär meni komennuspaikassa kou-
luun. Perheen mukana oloa ulko-
mailla Arvo pitääkin ehdottomana 
edellytyksenä sille, että työtkin su-
juvat.

Arvo myöntää, että parin vuoden 
Svetogorsk-pesti oli kova paikka 
monessa suhteessa. Olosuhteet ja 
venäläisten asennoituminen oli vaa-

”Rakennusala tarvitsee kävelyjohtajia. Mestarin tulee hankkia arvostus työntekijöiden kes-
kuudessa ja mestarin pitää myös arvostaa työntekijöitä”, Vuoden 1991 Rakennusmestari 
Arvo Olkkonen korostaa.
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tivaa. Huippuaikana Arvolla oli viisi 
kohdevastaavaa ja 370 työntekijää.

Svetogorskin jälkeen Arvoa ky-
syttiin Iraniin, mutta sinne hän ei 
maan epävakaan tilanteen takia ol-
lut valmis lähtemään. Seuraavaksi 
kysyttiin Bagdadiin, jonne Arvo lähti 
syyskuussa 1978. Perhe tuli peräs-
sä joulun alla. Bagdadissa raken-
nettiin uuden asuntoalueen infra-
struktuuri.

”Kun emme saaneet kohteen 
elementtiasennusurakkaa, palasin 
1,5 vuoden kuluttua kotimaahan 
Pähkinärinteen koulua tekemään.”

Myös kolmas ulkomaankeikka 
oli lähellä. Arvo näet lupautui Bag-
dadin kongressikeskustyömaalle. 
Olkapää alkoi kuitenkin vihoitella ja 
sen kuntoon saaminen kesti use-
amman kuukauden. ”Sairaslomalla 
en ollut, mutta lupaa lähtöön lääkä-
ri ei kuitenkaan antanut. Kun lupa 
sitten tuli, oli Iranin ja Irakin välinen 
sota alkanut. Silloin vaimo sanoi, 
että sinne ei lähdetä.”

Niinpä menin lopettelemaan Es-
poonlahden kauppaopiston työ-
maata Muikun Kaukon sijalle, joka 
puolestaan lähti Bagdadiin.

Kovin pitkään Arvon ei tarvitse 
Helsingissä kävellä, ettei näkyisi 
”omia kohteita”. Rakennusmestari-
en taloa vastapäätä olevaa entistä 
kirkkoakin hän oli aloittamassa. Lä-
hellä on myös STT:n entinen raken-
nus Abrahaminkadulla. ”Katajano-
kalla OTK:n entinen varasto ja ma-
kasiini. Hieman ”kauempana”, Van-
taalla puolestaan Tikkurilan kaup-
pakeskus ja Peijaksen sairaalan 
kakkosvaihe”, Arvo luettelee ensim-
mäiseksi mieleen tulevia kohteitaan.

Yhdistys ja liitto saanut  
paljon hyvää aikaan
RKL:oon ja Helsingin yhdistykseen 
Arvo liittyi heti valmistuttuaan niin 
kuin silloin oli tapana. Ensimmäi-
seksi hän meni tietysti mukaan 
suunnistusporukkaan. Yhdistyksen 
hallituksessa hän on ollut kolmeen 
otteeseen vuosien 1971 ja 1991 
välillä, sekä jäsenenä että I ja II va-
rapuheenjohtajana. Yhdistyksen 
koulutustoiminnassa hän oli muka-
na vuoteen 2002 saakka.

Ammattiryhmän omaa yhdistys-
tä Arvo pitää välttämätöntä. ”Vain 

sen kautta saadaan oma ääni kuu-
luville.”

Ylivoimainen osoitus rakennus-
mestarien yhdistyksen tarpeellisuu-
desta ja voimasta oli hänen mu-
kaansa rakennusmestarikoulutuk-
sen uudelleenaloittaminen. ”Se oli 
ponnistus, joka osoitti myös sen 
että oman äänen kuuluminen edel-
lyttää, että ammatti-ihmisiä pitää 
olla myös siellä isossa salissa”, hän 
korostaa.

”On ilman muuta selvää, että 
insinöörikoulutuksessa ei pystytty 
antamaan niitä käytännön taitoja, 
joita työmaan johtamisessa pitää 
hallita. Erityisen hienoa on mielestä-
ni ollut se että jo ammatissa olleet 
ovat hakeutuneet nyt innokkaasti 
rkm-koulutukseen. Rakennusala 
tarvitsee kävelyjohtajia. Mestarin 
tulee hankkia arvostus työntekijöi-
den keskuudessa ja mestarin pitää 
myös arvostaa työntekijöitä”, Arvo 
summaa.

Arvo toimi yhdistyksen viikko-
suunnistusten vetäjänä vuodet 
1984-94. Hän oli myös priimus 

moottorina kun Helsingin ja Espoon 
yhdistykset, RIA ja Helsingin kun-
nallisrakennusmestarit päättivät yh-
dessä laajentaa suunnistustoimin-
tansa Rakentaja-Rasteiksi.

”Samalla laajennettiin harrastus-
ta siten että myös perheenjäsenet 
voivat osallistua Rakentaja-Rastien 
toimintaan. Joukko laajeni huomat-
tavasti; monista perheistä käydään 
suunnistamassa jo kolmessa pol-
vessa”, Arvo iloitsee.

Artjärven mökillä kalastusta  
ja remontointia
”Rakentaminen ei lopu koskaan” 
-slogan pätee Arvoonkin: eläkkeelle 
jäätyään hän kunnosti ensi töikseen 
perheen Artjärvellä olevan kesäpai-
kan talviasuttavaksi.

Espoossa asuvat Arvo ja Pirkko 
viettävät Artjärvellä koko kesän. Tal-
viaikaankin Arvo kertoo käyvänsä 
mökillä viikoittain hiihtämässä ja ka-
lastamassa.

Sirkka Saarinen

Arvo siteeraa edes-
mennyttä Kain Tapperia 
viitatessaan edelleen 
aktiivisena jatkuvaan 
suunnistusharrastuk-
seensa: ”Kun menin 
Ateneumiin, kilpa-
urheilu jäi, mutta tauti 
ei parantunut.” Tämä 
kuva on vuoden 2008 
rakentajien SM-suun-
nistuksista Espoosta. 
Kuva: Hannu Ahokanto
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Läksimme bussikuljetuksella Ki-
asman edestä kohti Tuusulaa hy-

vissä ajoin aamusta. Tuusulassa 
Krapi-Hovin edessä meitä odotti 
opas Pekka Kärkkäinen. Hänen 
opastuksellaan ajoimme Tuusulan 
rantatietä kuunnellen mielenkiin-
toista kertomusta eri paikkojen his-
toriasta ja kuuluisista menneiden 
aikojen asukkaista.

Pääsimme alueen yleisesittelyn 
jälkeen tutustumaan ensin Aino-
laan, sitten Halosenniemeen. Tä-
män jälkeen nautimme maukkaan 
lounaan majatalo Onnelan ravinto-

lassa. Onnelan majatalossa oli ai-
koinaan viihtynyt myös runoilija Ei-
no Leino virkistäytymässä. Muita 
tunnettuja kanta-asiakkaita olivat 
mm. Uuno Kailas, Unto Karri ja Ei-
nari Vuorela.

Lounaan jälkeen jatkoimme koh-
teisiin tutustumista ja kävimme Erk-
kolassa ja viimeisenä retken koh-
teena Syvärannan Lottamuseossa.  
Lottamuseon kahvilassa meille tar-
jottiin virkistävät iltapäiväkahvit ja 
pullat. Tämän jälkeen käänsimme 
bussin suunnan kohti paluumatkaa 
ja Helsinkiä.

Tuusulanjärven taiteilijayhteisö
Tuusulanjärven taiteilijayhteisö 
muodostui 1890-luvun lopulla Tuu-
sulanjärven rantamaisemiin. 

Helsingistä muutti joukko Suo-
men taiteen kultakauden tunne-
tuimpia edustajia luonnon rauhaan 
ja hiljaisuuteen, tekemään luomis-
työtään taiteen eri muotojen paris-
sa. Ensimmäisenä paikan löysi kir-
jailija Juhani Aho taiteilijavaimonsa 
Venny Soldan-Brofeldtin kanssa. 
Heitä seurasi taidemaalari Eero Jär-
nefelt perheineen. Myöhemmin tai-
teilija Pekka Halonen ja Juhana Erk-
ko rakennuttivat samaan aikaan 
omat talonsa lähistölle, Syvälahden 
maille. Taiteilijaperheillä oli paljon 
kanssakäymistä toistensa kanssa ja 
heidän lukuisat ystävänsä oleilivat 
vieraana pitkiä aikoja. Taiteilijat kan-
nustivat toinen toistaan niin taiteen 
tekemisessä kuin suomalaisuudes-
sa ja suomalaisen kulttuurin edistä-
misessä.

Kulttuuriretki Tuusulaan
Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho jär-

jesti mielenkiintoisen kulttuuriretken Tuusulaan 8.5.2010.  

Ohessa lyhyet tiivistelmät näkemistämme kulttuurikohteista. 

Ne on poimittu oppaan kertomasta sekä kohteiden nettisivu-

jen esittelyteksteistä.

Ainola sisäpihalta päin, ryhmä tulossa opastukselta keittiön ovesta.
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Ainola

Arkkitehti Lars Sonck suunnitteli Ai-
nolan Aino ja Jean Sibeliukselle ko-
diksi ja työtilaksi. Taloon päästiin 
muuttamaan syksyllä 1904 ja siitä 
asti Ainola toimi Sibeliuksen per-
heen kotina yli kuusikymmentä 
vuotta.

Talon yläkerta valmistui vuonna 
1911. Niin hyvin talo toimi työtilana, 
ettei Jean Sibelius antanut asentaa 
edes juoksevaa vettä taloon äänien 
syntymisen vuoksi, hän halusi kes-
kittyä rauhassa ja hiljaisessa ympä-
ristössä sävellystyöhönsä. Sähköt 
ja puhelin tulivat mukavuuksina kui-
tenkin jo varhaisessa vaiheessa 
perheelle. Talon vieressä on upea 
puutarha-alue joka kukoisti Aino 
Sibeliuksen käsissä kauniina ja 
tuottoisana.  Aino Sibelius toimi 
miehensä työn taustatukena, huolsi 
ja koulutti ison lapsijoukon, sekä 
hoiti lisäksi puutarhan pidon. Heillä 
oli myös palvelusväkeä, joilla oli 
huoneet talossa erikseen kuten ajan 
henkeen kuului.  Pihalla olevassa 
saunassa on erikoisuutena ns. juok-
seva vesi pesutiloihin. Kaivosta 
nostettu vesi kaadettiin puiseen oh-
jurikouruun, josta vesi saatiin pesu-
tiloihin sisälle. 

Halosenniemi
Talon paikka löytyi hiihtoretkellä ja 
Pekka Halonen sai ostettua tontin 
maanviljelijä Johan Robert Alenilta 
28.5.1899. Tontti oli tuulinen niemi, 
jota oli käytetty mm. lampaiden lai-
dunalueena.  Rakentaminen ei käy-
nyt käden käänteessä.  Tontti oli 
vaikean kulkuyhteyden päässä, jo-
ten kunnollinen tie jouduttiin teke-
mään ensin ennen rakennustöiden 
aloittamista.

Kesti myös aikansa ennen kuin 
Pekka Halonen sai talon suunnitel-
mat valmiiksi veljensä Antin kanssa. 
Ateljeen sijoittaminen taloon aiheut-
ti sen suunnitteluun haasteita. Ra-
hapulan vuoksi myös jouduttiin te-
kemään hitaammalla tahdilla han-
kintoja ja rakennustyöt tehtiin tal-
koilla.

Halonen oli kiinnostunut myös 
uudenaikaisesta lämmitysjärjestel-
mästä ja ikkunoiden lämmöneristä-
vyydestä. Ateljeetilaan tarvittiin 
lämpimät ja valoisat olot työskente-
lyä varten. Ateljeen lämmitysongel-
man hän ratkaisi varustamalla sen 
suuren ikkunan harvinaisilla kolmin-
kertaisilla laseilla.

Hirrestä tehdyn talon tekeminen 
kesti kaksi kesää ja yhden talven.  
Talon punahonkaiset hirret oli han-
kittu Konginkankaalta. Samasta 

paikasta tuli myös osa Erkkolassa 
käytetyistä hirsistä. Tupatöllistä, ku-
ten Pekka Halonen rakennusta ni-
mitti, tuli oivallinen koti ja taideatel-
jee Haloselle ja hänen perheelleen. 
Myös Halosilla oli kukoistava puu-
tarha kotinsa vieressä. Halosennie-
men alue julistettiin luonnonsuojelu-
alueeksi 1.10.1966.

Erkkola
Erkkola valmistui taiteilijakodiksi 
vuonna 1902 Tuusulan Rantatien 
varteen, Aleksis Kiven kuolinmökin 
viereen. J. H. Erkko ihaili kirjailija 
Aleksis Kiveä ja halusi asua hänen 
viimeisen asuinpaikkansa lähellä. 
Pitkään runoilija ei saanut uudesta 
kodistaan nauttia, vaan hän asui 
Erkkolassa vain vajaat viisi vuotta, 
aina kuolemaansa saakka.

Ennen Erkkolaa tontilla oli Oksa-
la-niminen mökki, jonka ympärille 
rakennus tehtiin. Pekka Halonen 
auttoi Erkkoa rakennusprojektin 
hallinnassa ja talo rakennettiin sa-

Sibeliuksien hautakivi Ainolan puutarhassa.

Ainolan saunasta.

Ainola mäen alta, puutarhasta päin kuvat-
tuna.

Halosenniemen sauna.

Erkkolan piharakennuksessa on käytetty 
erikoista kattoratkaisua.
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malla Halosen johtamalla työporu-
kalla kuin Halosenniemi.

Talo on noin 300 m²:n kokoinen, 
kaksikerroksinen hirsirakennus, jos-
sa on kahdeksan huonetta.  Arkki-
tehtuuriltaan taiteilijakoti edustaa 
kansallisromanttista tyyliä. Talossa 
on myös huomiota herättävä laaja, 
karjalaistyylinen pirtti, jossa on tak-
ka vihreäksi lasitetuista tiilistä.

Syväranta
Syvärannalla oli ennen nykyistä 
omistajaa Lotta Svärd Säätiötä 
monta omistajaa.  Paikka ehti olla 
useammalla varakkaalla yksityisellä 
sijoittajalla kesäpaikkana, vuokralla 
ja kotinakin. Tunnetuimpia yksityisiä 
omistajia olivat vuodesta 1904 
Konstantin Kapitanowitsch Uschkof 
ja hänen vaimonsa Theresa Walen-
tinova.

Konstantin Kapitanowitsch 
Uschkof oli aikanaan Moskovan toi-
seksi rikkain mies ja rahan käyttö 
huvilan ja puutarhan ehostamisessa 
oli sen mukaista. Pihalle oli tuotettu 
kymmenkunta marmoripatsasta, 
hanhia, riikinkukkoja ja ankkoja. 
Portissa olevat hämähäkkikoristeet 
oli koristeltu kullalla ja kahdella ru-
biinilla. Sisätiloissa kerrotaan olleen 
”vaatimattomasti” vain kolme flyy-
geliä ja yhdessä huoneessa kullatut 
siannahkat tapettina. Tästä herras-
kaisesta elämästä jäi jäljelle vain 
rakennus ja Josefina marmoripat-
sas, sekä runsaasti kertomuksia ku-

koistuskaudesta kun omistaja 
muutti vieden rikkaudet mukanaan. 

Seuraava omistaja olikin 1916 
alkaen jo ihan tavallinen lääkäriper-
he Tanskasta, mutta he viihtyivät 
Suomessa vain lyhyen ajan.  Heidän 
jälkeensä rakennus palveli sanoma-
lehtimiehien virkistäytymistä varten 
olevana lepokotina. Tämä toiminta 
ei kuitenkaan kannattanut ja Onni 
W. Tuiskun säätiö myi tilat 1936 
Lotta Svärd -järjestölle.  Järjestö 
päätti perustaa huvilaan lottaopis-
ton, joka toimi vuoteen 1944 saak-
ka tehden merkittävää työtä Suo-
men hyväksi.

Suomen Naisten Huoltosäätiön 
omistuksessa rakennukselle tapah-
tui murheellinen tulipalo 1947. Palo 
lähti liikkeelle silitysraudasta levin-
neestä palosta tuhoten koko raken-
nuksen.  Huoltosäätiö kuitenkin 
päätti rakennuttaa uudelleen vuon-
na 1995 uuden päärakennuksen, 
Syvärannan Lottamuseon, joka ul-
konäöltään mukailee palanutta hu-
vilaa. Rakennuksen arkkitehteina 
olivat Irmeli ja Markus Visanti.

Lotta-toiminnan syvärannassa 
aloitti Lotta Svärd -järjestö, josta 
sen lakkauttamisen jälkeen tuli Suo-
men Naisten Huoltosäätiö mikä ny-
kyisin toimii nimellä Lotta Svärd 
Säätiö. Museossa on mielenkiintoi-
nen näyttely siitä mitä sota-aikana 
Lottien elämä oikeasti oli, millaisilla 
varusteilla Suomea puolustettiin, 
millä lääkintäpaikoissa haavoittu-
neet hoidettiin ja miten toivoa pa-
remmasta maailmasta ylläpidettiin.

Anna-Riitta Kallinen
Kuvat: Tuomas Ranta-Pere

Erkkolan sisäänkäynti.

Syväranta sisäpihan puolelta.

Lotta Svärd -patsas.



Helsingin ja Pietarin välin kuljim-
me linja-autolla, Venäjän puolel-

la eri reittejä meno- ja tulomatkalla 
ajaen. Pietarissa nousimme illalla 
M/S Kuibyshev - laivaan (300 hytti-
paikkaa), joka pian lähtikin Nevaa 
pitkin Laatokkaa kohti. Rannat olivat 
rakennettuja koko 74 kilometrin 
matkalla. Kauniin auringonlaskun 
jälkeen pimeys tuli puolelta öin, jol-
loin sivuutimme Laatokan suulla, 
saarella sijaitsevan Pähkinälinnan. 
Euroopan suurimmalle järvelle tulo ja 
linnoitus jäi meiltä hämäräkuvaksi. 

Yön kuljimme Laatokalla, eikä 
aallokosta ollut tietoakaan. Aamulla 
heräsimme Valamon luostarisaarel-
la, järven pohjoisosassa. Aamupäi-
vän kiertelimme skiittoja ja söimme 
laivassa lounaan. Seuraavaksi siir-
ryimme yhdysaluksella ison luosta-
rin (v 1329) alueelle. Paljon ovat 
näkymät 10 vuodessa muuttuneet, 
totesi Paavo ennen paikalla käy-
neenä. Rakennus- ja restaurointi-
työt olivat käynnissä vieläkin mo-
nessa kohteessa.

Valamosta suuntasimme kohti 
Syvärin virtaa jatkaen sitä pitkin lä-
helle Lotinapellon kaupunkia. Lai-
vasta jäimme aamiaisen jälkeen, 
ennen virran alasulkua ja 1910-20 
luvulla vankityövoimalla rakennet-
tua voimalaitosta, jota kirjailija A. 
Solzhenitzsyn on “Vankileirien saa-
risto” -kirjoissaan kuvannut. 

Luostarimatkan ennakkoon va-
ranneet siirtyivät bussikuljetuksella 
virtaa ylittävän kuoppaisen sillan 
kautta Aleksanteri Syväriläisen 
luostariin vuodelta 1537. Vaikka toi-
nen osa siitä oli kunnostustöiden 
alla, se oli silti huomattava nähtä-
vyys. Parhaimmillaan tässä ja Vala-
mon luostarissa oli ollut 1800-luvun 

Laatokka-Ääninen risteilyllä
Mielenkiintoisia paikkoja ja votkaa terveydeksi!

Rakennusmestarien Säätiön 

perinteisellä Laatokka – 

Ääninen risteilyllä heinäkuun 

alussa oli matkassa 

10 mestaria, matkanjohtaja-

na Paavo Ruusuvuori. Järjes-

täjänä toimi Suomen Matka-

toimisto ammattitaidolla. 

Pietarissa matkalaiset nousivat M/S Kuibyshev 
-laivaan, jonka kannelta kuvattuna sen ”sisaralus”.

Valamon luostarin päärakennus.

Aleksanteri 
Syväriläisen 
luostarin 
päärakennus.

10 hrmy
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Kizhin saaressa on erikoista puuarkkiteh-
tuuria, mm. sipulitornikirkko ja iso karja-
laistalo.

lopulla yli 1000 munkkia, nykyisen 
sadan sijasta.

Retken jälkeen nousimme lai-
vaan noin 5 km idempänä, Syvärin 
kylässä, alasulun jälkeen. Myöhem-
min rakennetulle yläsululle voima-
laitoksineen oli matkaa 22 km.  Mo-
lemmilla suluilla vesipintojen kor-
keuserot olivat noin 10 m. Äänisen 
vedenpinta on noin 78 m Suomen-
lahtea korkeammalla.

Matka jatkui Syvärin rantamai-
semia ja harvassa olevia, pieniä, 
vanhoja sekä osin ränsistyneitä kar-
jalaiskyliä katsellen ja kuvaten. 
Täällä olisi venäläisille paljon va-
paata rantamaa, ettei tarvitsisi tulla 
Nyky-Suomea ostamaan. 

Yön aikana olimme kulkeneet pit-
källe Äänistä ja aamulla varhain hori-
sontissa näkyi autereisessa ja peili-
tyynessä ilmassa Kizhin kirkkojen 
sipulitornit. Saaren erikoiseen puu-
arkkitehtuuriin tutustuimme suomea 
puhuvan oppaan johdolla. Kirkot, 
sipulipaanutorneineen ja tshasounat 
sekä sinne siirretyt pitsikoristeiset 
karjalaiskulttuurin perinnerakennuk-
set olivat komeita timpuritaidon 
mestarinäytteitä 1700 luvulta, suurin 
niistä oli puunauloin kasattuna. 

Äänisen aallot jäivät kokematta, 
kun tyynessä kelissä kuljemme 69 
km:n matkan Kizhiltä Petroskoihin. 
Karjalan pääkaupunki oli kasvanut 
suureksi (270.000 as.), varsinkin sii-

hen verrattuna, minkä sotilaamme 
näkivät mäen harjalta kaupunkia 
syys-lokakuun vaihteessa v 1941 
lähestyessään. “Siinä se on. Ja tuon 
mokoman röttelön takia on rähjätty”, 
Tuntematonta sotilasta lainatakseni.

Kaupunkikiertoajelulla mielen-
kiinto kohdistui rakennuksiin, puis-
toihin ja aukioihin, joissa oli mm. V. 
I. Leninin ja Otto Wille Kuusisen 
korkeat kivipatsaat. Teatterissa 
meille esitettiin kauniita karjalaisia 
kansantansseja  ja lauluja mm. kan-
teleilla säestäen.

Paluumatka alkoi Petroskoista, Ää-
nisen länsisivua Syvärin virralle, jossa 
pysähdyimme ainoan kerran Mandro-
gassa eli Mantereen kylässä. Tämä on 
pietarilaisen liikemiehen rakennuttama 
kansanperinne-, kauppa- ja huvikes-
kus. Pääministeri Vladimir Putinin ys-
tävän turistirysässä on myöskin Votka-
museo. Siellä sai maksua vastaan 
maistiaisia ja valistusta aineen oikeas-
ta käytöstä. Museossa oli n. 3400 

pulloa erilaisia votkia ja muuta siihen 
liittyvää rekvisiittaa.

Museon johtajatar kertoi meille 
tulkin välityksellä mm. seuraavaa: 
“Venäjällä oikea votka tehdään rukiis-
ta. Sitä nautitaan terveydeksi, hyvien 
ystävien seurassa. Lasi tulee ottaa 
yhdellä kulauksella tyhjäksi, ystävää 
silmiin katsoen. Lämpötilan tulee olla 
+8 astetta, joka on tärkeä maun kan-
nalta. Na zdorovje = terveydeksi. 
Näin alkoi maistelu, välillä pieniä ruis-
leipäkuutioita suuhun pistellen. Juon-
nin lomassa sopii myöskin välipalaksi 
suolakurkku erinomaisesti. Virvoitus-
juomat eivät kuulu asiaan, vettä kor-
keintaan lukuun ottamatta. Terveelli-
nen päiväannos-suositus on 5cl.” 
Esitys herätti keskuudessamme ih-
metystä ja myöhemmin keskustelua.

Olimme Syvärin virralla, sulku-
porttien välillä noin 100 km Laato-
kasta, jonka poikki vielä kuljimme 
Neva-joelle. Pietariin aamulla saa-
puessamme oli laivamatkaa kerty-
nyt noin 1400 km 4,5 vrk:ssa. Vesi-
reittejä pitkin on siellä mahdollisuus 
kulkea Moskovan kautta Mustalle 
Merelle etelässä ja Vienanmeren 
kautta Jäämerelle pohjoisessa.

Matkallamme näkyi samanlaisia 
pitkiä jokiliikenteeseen soveltuvia 
matkustaja- ja rahtilaivoja runsaasti. 
Tyyni ja helteinen sää suosi mat-
kaamme. Hyvä seura sekä mielen-
kiintoiset näkymät ja paikat, “isiem-
me jalanjäljillä “, tekivät siitä iki-
muistoisen.

Raul Ahllund
Yksi ryhmästä

Mandrogan Votka-museossa oli esillä noin 
3400 pulloa erilaisia votkia sekä niihin 
kuuluvaa rekvisiittaa, joista museon johta-
jatar (oik.) kertoi tulkin avustamana.
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Laiva oli tupaten täynnä matkusta-
jia johtuen osaksi Pohjoismaita 

vaivanneesta tuhkapilvestä, joka 
pakotti kiireellisiä matkustajia valit-
semaan lentokoneen sijaan muita 
kulkuneuvoja matkalla Keski-Eu-
rooppaan.

Tallinnaan laivamme saapui ajal-
laan ja passitarkastuksen jälkeen 
siirryimme Saga-matkojen bussiin. 
Piritaan matkamme sujui 10 minuu-
tissa, sillä matkan pituus satamasta 
on vain 6 kilometriä. Tallinnan itä-
puolen kaupunginosa Pirita on tun-
nettu laululavastaan, hiekkarannas-
taan sekä vuoden1980 olympiaki-
soja varten rakennetusta purjeh-
duskeskuksestaan, jonka naapuris-
sa kylpylähotelli Pirita sijaitsee. Ho-
tellin läheisyydessä sijaitsevat mm. 
Maarjamäen linna, Pyhän Brigitan 
luostarin rauniot, Kadriorgin (Kata-
riinan) palatsi sekä Metsähautaus-
maa, jonne mm. Georg Ots ja presi-
dentti Lennart Meri on haudattu.

Hotelliin saavuttuamme meille 
järjestettiin esittelykierros, jossa 
meitä opastettiin mm. mistä löy-
dämme eri sijaintipaikat maanantai-
aamuna alkaville hoidoille. Sunnun-
taipäivä päättyi ryhmämme osalta 
illanviettoon illallisen jälkeen. Muka-
van illanvieton aikana kukin esitteli 
itsensä muille matkalaisille ja näin 
tutustuimme toisiimme paremmin.

Maanantaiaamun ja keskiviikon 

lounaan välisellä ajalla ryhmämme 
jäsenet nauttivat matkan hintaan 
kuuluvasta kuudesta kylpylähoi-
dosta. Lisäksi oli mahdollista tilata 
lisähoitoja oman mieltymyksen mu-
kaan lisämaksusta. Keskiviikon lou-
naan jälkeen ilmestyi hotellin eteen 
bussi, joka tuli hakemaan ryhmääm-
me kiertoajelulle. Bussin ovella mei-
dät toivotti tervetulleeksi Euro-
louhinta Oy:n hallituksen puheen-
johtaja, ammattiveljemme raken-
nusmestari Tarmo Rajavuori yhdes-
sä Viron historian asiantuntijan Tar-
mo Laasin kanssa, joka kertoi meille 
Viron historiasta ennen bussin läh-
töä kiertoajelulle.

Kiertoajelun aluksi pysähdyim-
me Russalkan patsaalla, josta jat-
koimme matkaa Vanhaankaupun-
kiin tutustumaan Miehitys- ja va-
paustaistelun museoon.  Vuonna 
2003 avattu museo antaa objektiivi-
sen läpileikkauksen yhteiskunnan 
elämästä Virossa kolmen ensim-
mäisen miehitysjakson ajalta: en-
simmäinen Neuvostomiehitys 1940-
1941, Saksan miehitys 1941-1944 
ja toinen Neuvostomiehitys 1944-
1991. Video-, ääni- ja kuvamateri-
aalit sekä ihmisiltä kerätyt muisto-
esineet auttavat selvittämään kuin-
ka Eestin valtio säilyi ja palautti itse-
näisyytensä. Virolainen oppaamme 
Tarmo Laasi kertoi museossa meille 
kyseisistä miehityskausista tarkem-

min ja selosti meille sukunsa vaihei-
ta miehitysten aikaisissa vainoissa.

Miehitysmuseosta matkamme 
jatkui Sakun oluttehtaalle, jossa 
aluksi kiersimme tehtaan eri osas-
toilla ja meille selostettiin oluen ja 
muiden virvokkeiden valmistusta. 
Kierroksen lopuksi pääsimme naut-
timaan talon tuotevalikoimasta li-
sukkeiden kera. Ylivoimaisesti par-
haalta oluelta maistui Sakun Punai-
nen, jota ei saa muualta kuin teh-
taan hanasta. Matkalla Sakun teh-
taalta Piritaan poikkesimme katso-
maan miten pronssisotilaan patsas 
jaksoi sotilashautausmaalla. Yhtei-
nen toteamuksemme oli, että hyvin-
hän se jakseli.

Haluan kaikkien matkalaisten 
puolesta kiittää Tarmo Rajavuorta, 
joka järjesti meille tämän virkistävän 
kiertoajelun!

Torstaina 22.4.2010 olikin sitten 
kotiinlähdön aika. Bussi nouti ryh-
mämme hotellista klo 12 satamaan, 
mistä laivamme lähti aikataulun mu-
kaisesti Helsinkiin. Kotimaahan 
saavuimme klo 16 ja kaikki pääsivät 
virkistyneinä kotiinsa.

Lopuksi kiitän ryhmämme puo-
lesta matkanjohtaja Mikko Ojalaa, 
joka taas kerran järjesti meille iki-
muistoisen matkan.

Pentti Paavola

Tallinnassa 18.–22.4.2010

Rakennusmestariveteraanit 
virkistyslomalla

Aurinkoisessa, mutta vähän viileässä kevätsäässä kokoontui yhteensä 49 veteraanin 

ja heidän seuralaisensa ryhmä matkanjohtaja Mikko Ojalan johdolla Länsisatamaan 

huhtikuun 18.päivänä 2010 suuntanaan kylpylähotelli Pirita Tallinnassa. Tallink Star 

irtosi satamasta aikataulun mukaisesti klo 10.30. Matka Tallinnaan sujui leppoisasti 

joko ostoksia tehden tai nauttien ravintoloiden ja kahviloiden antimista.
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Omakotirakentamisen rakennusasiantuntijapäivä 
Kuopion Asuntomessuilla 19.7. ja 11.8.2010 
(myös kuntasektori)
Rakennusasiantuntijapäivillä käsitellään pientaloraken-
tamisen problematiikkaa, sähköistä rakennustyön val-
vontakirjaa sekä sähköistä käyttö- ja huoltokirjaa.  Mitä 
uudet (1.1.2010) energiamääräykset edellyttävät ja mitä 
tämä merkitsee käytännössä? 

Koulutus johdattaa viranomaisten, suunnittelijoiden, 
rakentajien, rakennustyönvalvojien ja asukkaiden väli-
seen yhteistoimintaan. Koulutuspaikka on Kuopio asun-
tomessualueen tuntumassa, Kallaveden koululla, Blo-
minkatu 2.

Lomaile Suomessa!
Katso nettisivuilta, löytyykö RKL:n Kuusamon lomahuo-
neistossa ja Kalajoen hiekkasärkillä vapaita aikoja, http://
www.rkl.fi/vapaa-aika/lomamajat/fi_FI/Lomamajat/

Vihdin Wuoriolassa olevan Martti-majan vapaita ai-
koja voi kysyä RKL:sta 09-8770 6511 Eeva Stjerna

Vuoden Nuori Rakennusmestari/Insinööri
Vuoden nuori Rakennusmestari/Insinööri on Rakennus-
mestarit ja -insinöörit AMK RKL:n vuonna 2010 perus-
tama huomionosoitus, joka jaetaan vuosittain ansioitu-
neelle nuorelle osaajalle. Poikkeustapauksessa sen voi 
saada työryhmä. Huomionosoitus myönnetään samalle 
henkilölle tai ryhmälle vain yhden kerran.

Huomionosoituksella halutaan korostaa myös ra-
kentamisen ammattitaidon ja kaikkien rakennusasian-
tuntijoiden tekemän työn merkitystä. Vuoden Nuori Ra-
kennusmestari/Insinööri valitaan vuosittain. Huomion-
osoituksen myöntää valintalautakunta.

Vuoden Nuori Rakennusmestari/Insinööri 2010 jul-
kistetaan RKL:n liittokokouksessa Rovaniemellä 14. 
marraskuuta 2010.

Ehdotuksen jättäminen: RKL:n jäsenyhdistysten tu-
lee toimittaa ehdotukset Vuoden Nuori Rakennusmes-
tari/Insinööriksi 2010  extranetista löytyvällä lomakkeel-
la (suosituksineen ja lausuntoineen) RKL:n toimistoon 
viimeistään 30. syyskuuta klo 16.00.

Rakennusmestarien Säätiön stipendimatkat  
yhteistyössä RKL:n ja sen piirien kanssa
Rakennusmestarien säätiö ja RKL jakavat yhteistyössä 
stipendejä RKL:n piirien esityksistä opinto- ja kulttuuri-
matkalle Espanjan Andalusiaan sekä rakentamisen 
kulttuurimatkalle Egyptiin vuonna 2011.

Espanjan-matka järjestetään viikoilla 19 tai 20. RKL:n 
piirien tulisi tehdä esityksensä opinto- ja kulttuurimat-
kalle lähtijöistä (1 henkilö /piiri) piirikokouksissa syksyllä 

2010. Stipendin arvo on n. 1 000 euroa.
Egyptin-matka järjestetään 28.1.–5.2.2011. RKL:n 

piirien tulisi tehdä esitykset (1 henkilö / piiri) rakentami-
sen kulttuurimatkalle lähtijöistä piirikokouksissaan syk-
syllä 2010. Stipendin arvo on n. 2 700 euroa. Egyptin 
matkastipendin saajan edellytetään ilmoittavan verotta-
jalleen saadusta stipendistä.

RKL:n suurimpana yhdistyksenä Helsingin Raken-
nusmestarit ja -insinöörit AMK (=Helsingin piiri) voi esit-
tää molemmille matkoille enintään 10 henkilöä. Jokai-
nen piiri voi nimetä matkoille 1–2 varahenkilöä. Mukaan 
voi ottaa osanottajan kustannuksella myös seuralaisen. 

 
Muuta huomioitavaa
• Stipendinsaaja mahdollisine seuralaisineen hoitavat 

omat kulunsa kotoaan Helsinki-Vantaan lentokentälle 
ja takaisin mahdollisine välimajoittumisineen.

• Matkalle lähtijöiltä edellytetään kohtuullista kuntoa. 
(esim. kävelyä +38 asteen helteessä, laivan ja temp-
pelien portaikoissa).

• Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendien saajien 
eikä seuralaisten matkavakuutuksia. RKL:n vuosimak-
sun maksaneilla on turvanaan liiton matkavakuutus.

• Espanjan ja Afrikan matkoille edellytetään ryhmäkier-
tomatkasoveltuvuutta.   Molemmat matkat ovat ns. 
kiertomatkoja, joissa liikutaan paljon.

• Mikäli stipendin hakija välttämättä haluaa yhden hen-
gen huoneen Egyptinmatkalle perustellusta syystä, 
joutuu hän itse kustantamaan 850 euron lisäkulun

Seinäjoella alkaa rakennusmestarikoulutus  
vuonna 2011
RKL piti kesäpäivien yhteydessä 11.6.2010 lehdistötilai-
suuden, jossa jaettiin rakennusmestarikoulutusta koske-
va tiedote:
Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulut hakivat kum-
pikin lupaa vuonna 2011 alkaville rakennusalan työnjoh-
don koulutusohjelmille. Seinäjoki haki 25 talonraken-
nuksen aloituspaikkaa ja Vaasa 20 infra-rakentamisen 
paikkaa.

Seinäjoen AMK:ssa alkaa rakennusmestarikoulutus 
syksyllä 2011. Vaasan AMK ei saanut lupaa aloittaa ra-
kennusmestarikoulutusta, mutta tuotantotekniikan insi-
nöörikoulutus jatkuu.

”Rakennusmestarikoulutuksen suosio ylitti jälleen 
odotukset, sillä tänä vuonna tarjolla olleita 336 aloitus-
paikkaa kahdeksassa ammattikorkeakoulussa haki ensi-
sijaisesti 1127 henkilöä. Hyvä tavoite on nostaa koulu-
tuspaikkojen määrä ensi vuonna noin 500:een ja varmis-
taa, että ryhmäkoot oppilaitoksittain ovat riittävän isoja. 
Erityisesti infra-rakentamisen koulutustarjontaa tulee li-
sätä”, painottaa Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 
RKL:n puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Reijonen.

 

RKL-viesti
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Koulutustilaisuuden avasi RKL:n puheenjohtaja, kan-
sanedustaja ja rakennusalan yrittäjä Eero Reijonen. 
Avauspuheessaan hän nosti esille ympäristöministeriön 
suunnitelmat ottaa käyttöön rakennusurakoitsijoita kos-
keva ns. rakennusvirheisiin liitettävä sakkorangaistus. 
Reijonen ei usko, että sanktioita lisäämällä todellisuu-
dessa parannettaisiin rakentamisen laatua.

”Parempi vaihtoehto on kehittää viranomaisten, ra-
kennuttajien sekä rakennusurakoitsijoiden valvontayh-
teistyötä sekä ohjeistaa nykyistä paremmin rakennus-
hankkeen osapuolia.   Rakentamaan ryhtyville neuvon-
nan lisäämisen merkitys korostuu erityisesti pientalo-
hankkeissa, joissa omakotirakentajaperhe mitä ilmei-
simmin toteuttaa elämänsä merkittävimmän toimeksi-
annon vain kerran tai kaksi elämässään”, hän totesi.

Reijonen kiinnitti huomiota myös rakentamismäärien 
nopeaan vaihteluun. Vielä vuosi sitten valtiolta pyydettiin ja 
myös tarvittiin erityistoimia rakentamisen elvyttämiseksi.

”Tällä hetkellä hankkeiden määrä on kasvanut jo niin 
runsaaksi, etteivät tuotantolaitokset pysty kapasiteetil-
laan vastaamaan kysyntään, vaan toimitukset viivästy-
vät. Näin on esimerkiksi betonielementti- sekä ikkuna- 
ja ovitoimitusten osalta.”

Rakennusasiantuntijapäivän aikana käsiteltiin pien-
talorakentamisen problematiikkaa, sähköistä rakennus-
työn valvontakirjaa sekä sähköistä käyttö- ja huoltokir-
jaa. Kerrottiin, mitä 1.1.2010 voimaan tulleet uudet 
energiamääräykset edellyttävät ja mitä tämä käytännös-
sä merkitsevät. Koulutus johdattaa viranomaisten, 
suunnittelijoiden, rakentajien, rakennustyönvalvojien ja 
asukkaiden väliseen yhteistoimintaan.

Pääsuunnittelijan ja vastaavan mestarin  
kanssa sopimus
RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junttila johdatti tilaisuuden 
ensimmäisessä esitelmässä kuulijat päivän aiheiden 
pariin. Puheenvuorossaan hän muun muassa totesi, 
että jo kymmenen vuotta käytössä ollut Maankäyttö- ja 
rakennuslaki vaati nimeämään kaikkiin rakennushank-
keisiin, myös pientalohankkeisiin, pääsuunnittelijan ja 
vastaavan työnjohtajan.

”Nämä rakennuttajaperheet ovat sisäistäneet vasta 
viime aikoina. Kyseisiin tehtäviin liittyviä vastuukysy-
myksiä on myös ryhdytty ratkomaan tuomioistuimissa. 
Joissakin tapauksissa pääsuunnittelija tai vastaava 
työnjohtaja on tuomittu korvausvelvolliseksi todettujen 
suunnitelma-puutteiden, rakennusvirheiden tai laatuvir-
heiden osalta.”

Junttila painotti, ettei rakennusasiantuntijoiden tulisi 
enää suostua nimellisesti kyseisiin tehtäviin. ”Aina tulee 
laatia selkeä sopimus tehtävien sisällöstä ja sopia myös 
asianmukainen korvaus toimeksiannoista, jotta tehtävät 
on mahdollista hoitaa lain ja viranomaisten vaatimalla 
tavalla”, hän tähdensi.

”Ammattinsa osaava pientalohankkeen pääsuunnit-
telija ja vastaava mestari säästävät todennäköisesti 
merkittävästi kustan nuksia, mistä hyötyvät ennen kaik-
kea omakotirakentaja. Samalla pientalojen tekninen, 
toimin nallinen ja arkkitehtoninen laatutaso paranevat 
huomattavasti.”

”Suurin osa nuorisoasteen aloituspaikoista on suun-
tautunut talonrakentamiseen. LVI:tä on mahdollista 
opiskella Metropoliassa, missä on 30 LVI-aloituspaik-
kaa. Oulussa suuntautumisvaihtoehtoina ovat infra- se-
kä talonrakentaminen ja Turussa vaihtoehtoina ovat 
infra- ja tuotantojohtaminen”, Eero Reijonen kertoo.

”Aikuiskoulutuksen aloituspaikat ovat myös suurim-
maksi osaksi talonrakentamisen puolelta. Ainoastaan 
Etelä-Karjalassa on infra-rakentamisen aloituspaikkoja. 
Lisäksi Turussa on mahdollisuus suuntautua joko infraan 
tai talonrakentamiseen.

Aikuiskoulutuksen aloituspaikat ja hakijat:
Metropolia  30 / 147
Tampere  25 / 134
Turku   25 / 18
Etelä-Karjala  16 / 47
Yhteensä   96 / 446

Aloituspaikat ja ensisijaiset hakijat:
HAMK   30 / 96 
Metropolia AMK 60 / 175
Novia AMK  20 /26
Oulun seudun AMK 40 / 97
TAMK   30 / 121
Turun AMK  40 / 103
Savonia AMK  20 / 63
Yhteensä  240 / 681

Rakennusmestarikoulutukseen nuorisoasteelle haettiin seuraavasti (2010)

RKL: 
Sakkorangaistukset rakennusvirheistä eivät paranna rakentamisen laatua

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL järjesti rakennusalan ammattilaisille Kuopion 
asuntomessujen yhteydessä omakotirakentamisen rakennusasiantuntijapäivän 19.7. ja 11.8.
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RAKENNUSFYSIIKKA 
(päivitetty/uudistettu kurssisisältö)

Rakennusfysiikka on noussut keskeiseksi osaamisalu-
eeksi nykyisessä rakentamisessa. Mm. rakenteiden kos-
teusvauriot ja homeongelmat sekä kiristyvät energian-
säästötavoitteet ovat aiheuttaneet sen, että rakennusala 
kaipaa jatkuvasti uutta tietoa rakennusfysiikkaan liittyvis-
tä ongelmien ratkaisemisesta. Koulutuksen tavoitteena 
on jakaa tätä tietoa rakennusalan ammattilaisille.

Rakennusfysiikka-koulutus soveltuu kaikille rakennus- 
ja korjaushankkeen osapuolille kuten rakennesuunnitte-
lijat, arkkitehdit, rakennuttajat, isännöitsijät, vastaavat 
mestarit, kuntoarvioitsijoille.

Kouluttajana toimii DI Tapio Korkeamäki Hämeenlinnan 
ammattikorkeakoulusta, HAMK

RAKENTAMISEN TÄRINÄT
Täydennyskoulutuksen tavoite on lisätä rakennusinsi-
nöörien tietämystä tärinästä ja sen vaikutuksista sekä 
hallintamahdollisuuksista ja -tarpeista.

Tärinän yksiköt ja vahinkovaara -osiossa käydään läpi 
tärinän yksiköitä ja sen vahinkovaaraa rakenteille ja lait-
teille

Helsingin yhdistys 
järjesti 18. kesäkuuta 
teatteriretken Tampe-
reelle, jossa nähtiin 
Anna-Leena Härkö-
sen kirjoittama Härän-
tappoase -näytelmä. 
Paikkana oli kuulu 
Pyynikin kesäteatteri.

Teatterimatkalaisia oli 
peräti 41. Reissuun 
lähdettiin jo aamusella 
ja menomatkalla py-
sähdyttiin Lempääläs-
sä ideaparkissa.

Kuva: Tapani Mäkipää

Syksyn 2010 koulutuksia

Räjäytystärinän välittyminen, tuore betoni ja raja-arvot 
-osiossa käydään läpi räjäytystärinän välittymisen pe-
rusteoriaa (maaperässä ja sen kautta rakenteisiin) sekä 
sille Suomessa ohjeistetuista raja-arvoista, jotka ovat 
juuri muuttumassa (RIL 253-2009). Erityisesti kiinnite-
tään huomiota siihen miten tärinä vaikuttaa ja pitäisi 
huomioida samanaikaisesti käynnissä olevien betonoin-
titöiden yhteydessä.

Muut rakentamisen tärinät ja raja-arvot -osiossa käy-
dään läpi muut rakentamisen tärinät (paalutus, pontta-
us, tiivistystyöt, konetärinät) sekä niille muuttumassa 
olevat raja-arvo-ohjeistukset (RIL 253-2009).

Liikennetärinä -osiossa käsitellään liikennetärinää, sen 
mittaamista ja huomioimista perustus- ja rakennesuun-
nittelussa sekä rakentamisessa.

Ympäristön huomioiminen -osiossa käsitellään läpi täri-
nää aiheuttavien työmaiden ympäristövaikutuksia sekä 
niiden huomioimis- ja hallintamahdollisuuksia sekä 
-menetelmiä, kuten ennakkoselvitykset, mittaukset, tä-
rinävaimennukset yms.

Molemmat kurssit ovat iltakursseja. Ne pidetään loka-
marraskuussa. Kurssipäivät ilmoitetaan seuraavassa jä-
senlehdessä ja heti niiden selvittyä osoitteessa 
www.rkl.fi > Koulutus > Rakennusasiantuntijakoulutus.

Pyynikin kesäteatterissa
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Matkareitti: Helsinki–Damaskos–Bosra–Krack des Chevaliers–Lattakia–Hama–Aleppo–St Simeon
  –Ragga–Palmyra–Damaskos–Helsinki.

Hinta-arvio: RKL-Sen/2 hh n. 1550 €, seuralainen n. 1600 €, 1hh lisämaksu 300 €.
  Lennot hankkii Matka-Vekka/Turku.

Järjestelyistä Syyriassa vastaa Mr Fayez AlTabbaa, rekisteröity Tourism Services:
• avustaa Damaskoksen lentoasemalla tulo- ja lähtöselvittelyissä
• järjestää kuljetukset lentoasema–hotelli–lentoasema
• opastaa 10 päivän tutustumismatkat n. 1850 km ilmastoidulla pienoislinja-autolla
• järjestää 11 yön majoitukset 4 tähden hotelleissa aamiaisella
• hoitaa englanninkielisen opastuksen tutustumiskohteissa, opastukset suomennetaan
• maksaa kaikki sisäänpääsyt tutustumiskohteisiin
• hankkii Syyrian yhteiset saapumis- ja poistumisviisumit
• maksaa autonkuljettajan ja paikallisoppaiden palvelurahat
• maksaa matkalaukkujen kantajien palvelurahat
• järjestää 1 picnic-lounaan matkan aikana

Saimme lisäpaikkoja lennoille, joten voimme ottaa uusia matkalaisia.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.9.2010 mennessä:
Reino Kukkonen, gsm 040-5073484 tai e-mail reino.kukkonen@welho.com

SYYRIAN RYHMÄMATKA 7.–18.3.2011
Syyria on rakentajille kohde, 

johon yleissivistyksen kannalta tulee tutustua.



Rakennusliike Sierak Oy on vuonna 1993 perustettu yritys, jonka erikoisosaamisalueina ovat 
paikallavalutekniikat ja betonirunkorakenteet. 

Olemme tulleet alallamme tunnetuiksi luotettavana ja laadukkaana urakoitsijana. Toimintam-
me perustana ovat toimitusvarmuus, joustavuus ja asiantuntemus. Tilaajamme ovat rakennus-
liikkeitä, projektinjohtourakoitsijoita ja rakennuttajia. Palveluksessamme on noin 90 alansa par-
haimpiin kuuluvaa ammattilaista. 

Toteutettuja kohteitamme ovat mm. Ulkomaanterminaalin laajennuksen betonirunkorakenteet, 
Kampin keskuksen, Musiikkitalon ja Kolmiosairaalan paikallavalurakenteet, osa Ison Omenan 
runko- ja perustusrakenteista  sekä merkittävä osa Leppävaaran Sellon kokonaisuuteen liitty-
vistä paikallavalutöistä. Paikallavalettuja ja jälkijännitysmenetelmällä toteutettuja pysäköintita-
loja ovat Karaphone North, Sello Park ja Flamingo Park. Lisäksi olemme toteuttaneet tai ol-
leet toteutuksessa mukana useiden kymmenien liike- ja toimitilarunkojen rakentamisessa pää-
kaupunkiseudulla. 

ILMOITUS

ILMOITUS

Rakennusliike Sierak Oy 
Karpaattienkuja 15, 01390 VANTAA 
Puh. 09-8702 947   Fax.09-8702 948
WWW.SIERAK.FI

ILMOITUS

ILMOITUS
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YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN 
JÄSENTEN 
YHTEYSTIEDOT 
VUONNA 2010

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

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

2. varapuheenjohtaja
Esa Säntti 050-3900 925
esa.santti@yit.fi

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

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

Kari Mikonsaari 050-367 3110
kari.mikonsaari@ncc.fi

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

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

Pentti Paavola 0400-933 003
penttirk.paavola@luukku.com

Hannu Pekkarinen 044-585 2782 
hannu.pekkarinen@luja.fi

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

Timo Saarikko 0400-356818
timo.saarikko@yit.fi

Uudet 
opiskelijajäsenet
Luoma, Ville Ilmari

Uudet jäsenet
Hacklin, Markku Arimo
Syrjänen, Sanna

Tervetuloa!

HELSINgIN 
RAKENNUSMESTARIT JA 
-INSINööRIT AMK RY:N

SYYSKOKOUS
pidetään maanantaina 11.10.2010 klo 18.30 

Rakennusmestarien talon ravintolasalissa, 
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki.

Suruviesti  
Kallioniemestä

Kauko Kalervo Mäkinen
s. 11.12.1948, k. 21.06.2010

Kallioniemeä kohtasi suuri suruviesti 21.06.2010 
klo 6.10, kun sen talonmiehenä toiminut Kauko 
(Kake) Mäkinen menehtyi vaikeaan sairauteen.

Marja-Liisa ja Kauko Mäkinen tekivät yhdistyksen 
kanssa Kallioniemen kiinteistöhoitosopimuksen 
vuonna 2007. Mäkiset ottivat paikan pikaisesti 
omakseen uurastaen antaumuksella sen eteen.

Yhdistyksen ja venekerhon jäsenet tunsivat Kau-
kon jämäkkänä ja avuliaana. Kallioniemessä pai-
kat olivatkin aina tip-top -kunnossa, valmiina vas-
taanottamaan kävijät vieraineen

Kaukon muistoa kunnioittaen
 
Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry,
Kallioniemen isännistö ja HVR:n jäsenet.
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Timo Koivusalon suurelokuva saa jatkoa

Yhdistys järjestää 20.9.2010 klo 17.00 alkaen Täällä Pohjan-
tähden alla II -elokuvaillan. Tennispalatsista on varattu koko-
nainen sali (Sali 12 / 130 paikkaa, Finnkino). Yhdistys järjesti 
viime maaliskuussa elokuvaillan myös elokuvan 1. osan näy-
tökseen, nyt 2. osa nähdään ennakkonäytöksenä.

Yhdistys maksaa jäsenen lipun, seuralaisen lipun hinta on 
12,50 €. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoit-
taudu yhdistyksen toimistoon (09) 646 343 tai kirsi.takkinen@
hrmy.fi. Seuralaisen lipun hinta maksetaan yhdistyksen tilille 
Nordea 204418-64711.

Täällä Pohjantähden alla perustuu Väinö Linnan samannimi-
seen romaanitrilogiaan, joka on yksi suomalaisen kirjallisuu-
den tärkeimmistä teoksista. Tarina herättää henkiin värik-
kään ja väkevän aikakauden maailmanhistoriassa 1800-lu-
vun lopulta 1950-luvulle. Sen tarkkanäköinen ihmiskohtaloi-
den kuvaus on riipaisevan koskettavaa ja syvästi inhimillistä. 

Täällä Pohjantähden alla on realistinen ja syvästi humaani 
tarina niistä suunnattomista ja epäinhimillisistä uhrauksista 
joita pienet ihmiset ja tavalliset perheet joutuvat tekemään, 
hiekanmurusina historian rattaissa. 

Ohjaus: Timo Koivusalo 
Pääosissa: Ilkka Koivula, Vera Kiiskinen, Risto Tuorila, Ritva Jalonen, Heikki Nousiainen, Hannu-Pekka Björkman, Jonna Järnefelt, 
Sulevi Peltola, Miia Selin, Esko Roine, Sara Paavolainen, Tomi Salmela, Eija Vilpas, Jukka Leisti

Täällä PohjanTähden alla osa II
Ennakkonäytös:

 

TEATTERI-ILTA: KOLJATTI KAUPUNgINTEATTERISSA
Yhdistys järjestää teatteri-illan 11.11.2010 klo 19.00 Helsingin Kaupunginteatterin Koljatti -uutuusnäytelmän 
esitykseen. Paikkoja on varattu 115, ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Yhdistys maksaa jäsenen lipun, seuralaisen lipun hinta on 28 €. Ilmoittautumiset 6.10. mennessä yhdistyksen 
toimistoon (09) 646 343. Huom! Maksavien osallistujien lipun hinta oltava 6.10. mennessä yhdistyksen pank-
kitilillä Nordea 204418-64711 .

KOLJATTI 
Sami Keski-Vähälä on dramatisoinut pienelle näyttämölle Jari Tervon nykyaikaan sijoittuvan romaanin KOL-
JATTI. Näytelmässä seikkailee pääministeri Pekka Lahnanen, pitkä ja honkkelimainen, nurmijärveläinen 
keskustapoliitikko, joka joutuu melkein vahingossa pääministeriksi ja jolla on hyvin kaksijakoinen suhde 
julkisuuteen. Lahnanen, kuten kaikki poliitikot, vihaa mediaa, sillä median ensisijainen tehtävä on tehdä 
poliitikot naurunalaisiksi. Tervon käsittelyssä kyytiä saavat paitsi Lahnanen ja muutama muu poliitikko myös 
Lahnasta kaltoin kohteleva media. Koljatti on tarkkanäköisyydessään armoton satiiri tämän päivän suoma-
laisesta yhteiskunnasta, politiikasta ja mediasirkuksesta eli kansakuntamme tilasta kaikkiaan. 

Rooleissa: Antti Virmavirta, Pekka Huotari, Sanna June Hyde, Pertti Koivula, Jari Pehkonen, Aino Seppo
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★★★★
Helsingin kaupunginteatterista on varattu esitykseen 118 lippua. Ilmoittautumiset viimeistään 17.9.2010. Liput 
on maksettava viimeistään 20.9. yhdistyksen tilille 204418-64711. Jäsenen lippu on ilmainen, lasten lipun hin-
ta on10 € ja muiden aikuisten lipun hinta 26 €.

”Rauha Räppääjä odottelee rauhallista ja leppoisaa kesää, sillä Risto on viihtynyt hiljaa huoneessaan jo pitkän 
aikaa. Valmispitsoja sujautellaan ovenraosta ja Rauha on varma, että Risto rustaa runoja kaikessa hiljaisuu-
dessa.  Naapurin Nelli Nuudelipää suuttuu Ristolle, kun tämä ei huomaa häntä lainkaan, vaan puuhastelee 
yksin huoneessaan. Nelli odottaa pääsevänsä söpön Ville Pyryn konserttiin. 

Riston salaisen kiinnostuksen kohteeksi paljastuu lopulta villi kone, jonka ympärille kietoutuu koko railakas, 
huippuvauhdikas lasten musikaalikomediaseikkailu.”

★
 Perhetapahtuma

RISTo RäPPääjä ja VIllI Kone
Yhdistys järjestää syksyn perhetapahtumana Risto Räppääjä ja villi kone -teatteriesityksen 23.10.2010.

Käsikirjoitus Sinikka ja Tiina Nopola
Rooleissa: Paavo Kerosuo (Risto Räppääjä), Sanna June Hyde (Nelli Nuudelipää), Santeri Kinnunen, Helena Haaranen, Juha Jokela, 
Sami Uotila, Annu Valonen

Ohjelman kesto: 2 t

VETERAANIKERHON ALKUSYKSYN TOIMINTAA

Syyskuu Kerhon vuosikokous maanantaina 27.9.2010 klo 13.00. 
 Ohjelmassa myös Kari Tohmon esitelmä ´´Eloa Helsingin Torikortteleihin´´

Lokakuu Kuukausitapaaminen maanantaina 25.10.2010 klo 13.00. 
 Heikki Multaharju ja Jarmo Karhu Suomen Nivelliitosta esitelmöivät aiheesta ´´Nivelsairaudet´´

Tervetuloa!

Yhdistyksen golf-
mestaruuskilpailut

Torstaina 23.9.2010 klo 12.00 
Keimolan kentällä

Kilpailusarjat: Lyöntipeli ilman tasoitusta
 PB 0–18
 PB 18, 1–36
 Veteraanit 65 v
 Veteraanit 70 v

Kilpailumaksu: pelilippu (tai greenfee) +15 €

Jaos tarjoaa kevyen lounaan.

Ilmoittautuminen 17.9. mennessä
Matti Väätäselle 045-127 6571
tai mvaatanen@gmail.com

Kaikki mukaan svingaamaan!

RAKENNUS-
MESTARIKLUbI RY 
Perinteinen kesäkasi biljardikilpailu 
kisattiin 11.5.2010 Rakennusmestarien talon peli-
tilassa.

Jännittävän ja tasaisen kilpailun voitti uusinta pe-
lien jälkeen Timo Matomaa, toiseksi tuli Heikki 
Lehmusmies ja kolmanneksi Esa Annala.
 
Onnittelut voittajille ja muille osanottajille hyvää 
syksyn harjoittelukautta!

Syksyn viikkobiljardi 
aloitetaan tiistaina 7.9.2010 klo 16.30. 

Uudet harrastajat tervetuloa mukaan

Hallitus

YHDISTYS tiedottaa
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KALLIONIEMI

Syksyn 2010 talkoopäivät
9. ja 16.10. alkaen klo 10.00

Veneilykauden päättäjäiset ja
lipunlasku 23.10.

Tervetuloa!

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

Kuten huomaatte syksy lähestyy, 
johtokunta toivottaa kaikki tervetulleiksi 

syyskauden avajaisiin

torstaina 9.9.2010 klo 18.00 
rakennusmestarien talolle. 

Tervetuloa!  Johtokunta

YLEISURHEILU, YHDISTYKSEN MESTARUUSKILPAILUT 
Pukinmäen kentällä (Kenttäkuja, Eniron karttalehti 66/DM-83) 11.9.2010 klo 11.00

Lajit: 100 m, pituus, kuula ja 1500 m. 
Hypyissä ja heitoissa 4 lajisuoritusta.

Juoksuihin ennakkoilmoittautuminen Raimo Hartoselle 0400-416 833 
tai raimo.hartonen@malminkartanonkiinteistot.fi

Kilpaillaan kaikissa sarjoissa m, m 35+ viiden vuoden välein.

SYYSMAASTOJUOKSUT 
Pirkkolan pururadalla keskiviikkona 23.9. klo 18.00

Matkana kaikille 3 km. Sarjat 5-vuoden välein.

Ennakkoilmoittautumiset Raimo Hartoselle 0400-416 833 tai kilpailupaikalla viimeistään klo 17.30.

MAASTOJUOKSUN 
MESTARUUSKILPAILUT

Yhdistyksen maastojuoksun 
mestaruuskilpailut pidettiin 
29.4.2010 Pirkkolan pururadalla. 
Matkana oli 4 km ja 
yli 70-vuotiailla 2 km.

m-60 1. Raimo Hartonen 15,38

m-65 1. Ilkka Wastimo 17,38 
 2. Esko Kuoksa  19,12
 3. Voitto Torniainen  21,17
 4. Kalevi Vikman  21,30

m-70 1. Jaakko Virtanen  9,43
 2. Kalevi Hänninen  9,59
 3. Kauko Wira  11,56

m-75 1. Kalevi Vartiainen  11,47

rouvat 1. Eila Hartonen  23,56

RKL:n kesäkisat  
12.6.2010 Seinäjoki

Tuloksia / Helsingin yhdistyksen jäsenet

Maastojuoksu  M60 1. Raimo Hartonen Helsinki  5.20 
 M65 2. Ilkka Wastimo Helsinki  5.51 
 M70 1. Kalevi Hänninen Helsinki  6.55, 
  2. Kauko Wira Helsinki  8.14 

60 m M 3. Aki Airusalo Helsinki  10,2 
 M65  4. Raimo Karhu Helsinki  12,6 

1000 m M60  1. Raimo Hartonen Helsinki  3.28 
 M65 2. Ilkka Wastimo Helsinki  4.01 
 M70 1. Kalevi Hänninen Helsinki  4.37 

Pituus  M 2. Aki Airusalo Helsinki  372 
 M65 3. Raimo Karhu Helsinki  244 

Kuula  M (6 kg) 1. Aki Airusalo Helsinki  8,67 
 M65 (4kg) 3. Raimo Karhu Helsinki  9,74 
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YHDISTYS tiedottaa

LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen uuden jäsenedun, kun jo useamman vuoden voimassa ollut liikuntaseteli saa rin-
nalleen kulttuurisetelin 1. syyskuuta lähtien. Jäsen voi saada etuna joko liikuntaseteleitä 52 kpl á 2 € (104 €) 
tai kulttuuriseteleitä 42 kpl á 2,5 € (105 €) tai molempia siten että niiden yhteisarvo on enintään 105 €.

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

Liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343. Toimistolta löytyy 
myös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi käyttää. Lista löytyy myös internetistä osoittees-
ta www.smartum.fi kohdista Tietoa liikuntasetelistä ja Tietoa kulttuuriseteleistä → käyttöpaikat. Helsingin 
seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!

 
NESTORI -maja

Hinta  syys–huhtikuussa 65 €/vko ja 35 €/viikonloppu

Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella. Maasto ja maisemat sopivat oi-
vallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä.

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

Loppuvuoden 2010 osalta vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistosta Kirsi 
Takkiselta puh. (09) 646 343. Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. Siel-
lä on myös lyhyt esittely kohteesta. 

Varausmaksu 2010 viikot 18-48: 150 €/viikko viikot  49-52: 300 €/viikko
Vuoden 2011 hinnat ilmoitetaan lokakuun jäsenlehdessä 7/2010.

VUODEN 2011 VIIKKOJA KOSKEVAT VARAUSANOMUKSET

Vuoden 2011 varaukset käsitellään ja vahvistetaan marraskuussa. Vuotta 2011 koskevat varausanomukset on 
toimitettava Kirsille toimistoon 29. lokakuuta mennessä. Samaa viikkoa haluavista viimeksi kohteessa ollut 
joutuu väistymään ja tasatilanne ratkaistaan arpomalla. Tämän jälkeen vapaaksi jääviä viikkoja voi hakea pitkin 
vuotta toimittamalla varaushakemuksen noin kuukautta ennen aiottua käyttöä.

Kuvat: Tapani Mäkipää
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Helsingin	Rakennusmestarit	ja	-insinöörit	AMK	ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/
TIEDOTUSVASTAAVAT 2010

MESTARI-LAULAJAT	RY
Lasse	Suomi			0500-701	064

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT	RY
Markku	Pennanen			040-590	1466

RAKENNUSMESTARIKLUBI	RY
Esa	Annala			0400-400	 636,	8392	3413

RKM-VENEILIJÄT	HRV	RY
Kaj	Grönroos			0400-946	 070

AMPUJAT
Esa	Säntti			050-390	0925

GOLF
Raimo	Kostiainen			0400-409	800

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

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

KALLIONIEMI
Kai	Juurtela			7745	2146,	041-510	7714

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

LASKETTELU
Timo	Arrasvuori			040-465	9190

LENTOPALLO
Erkki	Ahvenainen			0400-217	614

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

NESTORI-MAJA
Olavi	Järvi			050-341	7502

RAKENNUSMESTARIEN	ROUVAT
Tuula	Toivonen			09-321	7263/k

RKM-VETERAANIT
Mikko	Ojala			09-698	3966,	0400-961	664

SUUNNISTUS
Sakari	Heikkinen			050-354	3085

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