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SISÄLTÖ 7•08

Kannen kuvat: Vantaan Tikkurilaan
rakennetaan Suomen ensimmäistä
VTT:n määritelmän mukaista passii-
vitaloa. Kuvat Sirkka Saarinen

VUONNA 2008 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2008 2.1. 10.12.
2/2008 1.2. 11.1.
3/2008 3.3. 11.2.
4/2008 1.4. 10.3.
5/2008 2.5. 11.4.
6/2008 29.8. 6.8.
7/2008 1.10. 8.9.
8/2008 3.11. 10.10.
9/2008 1.12. 10.11.

*) jos aineisto ei ole sähköisessä muodossa, viimeinen jättöpäivä on 2 työpäivää aikaisempi.
Mikäli Mestari-ilta ajoittuu pidettäväksi 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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1. Kokouksen avaus

2. Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen puheen-
johtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlas-
kijat sekä sihteeri läsnä olevista.

3. Todetaan, että kokous on sääntöjen mukaan 
kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksessa käsiteltävät asiat.

5. Vahvistetaan vuoden 2009 toimintasuunnitelma, 
tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja mahdol-
lisen liittymismaksun suuruus ja maksutapa.

6. Päätetään puheenjohtajien ja muiden hallituksen 
jäsenten palkkioista ja muista korvauksista.

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi kalen-
terivuodeksi ja muut hallituksen jäsenet erovuorois-
ten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi.
Erovuorossa ovat 31.12.2008 Ari Autio, Taisto Ma-
linen, Eino Menlös, Jukka Multanen, Pekka Nyman, 
Raimo Seppänen ja Esa Säntti.

LOKAKUUN MESTARI-ILTA 
13.10.2008

Rakennusmestarien talossa heti syyskokouksen jälkeen.

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

Tervetuloa!

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

SYYSVUOSIKOKOUS 2008
13.10.2008 klo 18.30

Rakennusmestarien talo (freda 51, ent. Studio 51)
Fredrikinkatu 51-53, 00100 Helsinki

9. Päätetään tilintarkastajien palkkion suuruus.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi vara-
tilintarkastajaa.

11. Valitaan yhdistyksen ehdokkaat liittohallitukseen.

12. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja piiri-
kokousedustajat.

13. Käsitellään liiton käsiteltäväksi esittämät muut 
asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa.

14. Valitaan liiton toimikuntiin yhdistyksen ehdokkaat.

15. Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä keskus-
tellaan muista mahdollisista asioista.

16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16.1 Sijoitusomaisuuden hajauttaminen

Kuullaan vuoden 2007 Syyskokouksen velvoittama-
na Säätiön kanssa käytyjen neuvottelujen tulos. 

17. Kokouksen päättäminen.
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Puheenjohtajan 
palsta

200 €/vko ja loput viikot 100 €/vko. Lisäksi molem-
pien mökkien vuokriin sisältyy kaksi hissilippua. Näil-
lä vuokraushinnoilla pystymme kattamaan käytöstä
aiheutuneet kustannukset ja mökit ovat jäsenistölle
varmasti vielä selkeä jäsenetu.

*   * *
Lokakuun 13. päivä pidetään Yhdistyksen syysvuosi-
kokous. Kokouksen suuria asioita ovat toimintasuun-
nitelman ja talousarvion hyväksyminen, sekä luon-
nollisesti henkilövalinnat. Yhdistyksen puheenjohta-
jan ja kuuden muun Hallituksen jäsenen pestit ovat
katkolla, samoin valitaan mm. Liittokokouksen ja Pii-
rinkokouksen edustajat sekä Yhdistyksen edustaja
Liittohallitukseen.

Erovuoroisista Hallituksen jäsenistä Taisto Malinen ja
Pekka Nyman ovat ilmoittaneet, että eivät ole käytet-
tävissä seuraavalle kaudelle. Muutamat jäsenet ovat
tiedustelleet, aionko jatkaa Yhdistyksen puheenjoh-
tajana. Siihenhän ei luonnollisesti aikomukseni riitä,
vaan minun tulee tulla valituksi Syyskokouksessa.
Olen vastannut kysymyksiin, että olen hyvin innostu-
nut ja motivoitunut jatkamaan puheenjohtajana vielä
yhden kauden, mikäli tulen valituksi. Sen jälkeen lu-
paan, että en enää asetu ehdolle. Meidän tulee antaa
vastuuta nuoremmille ja vetovastuun vaihtuessa tu-
lee tilaa myös uusille ideoille.

Erityisen tärkeänä asiana pitäisin yhteistyössä Liiton
ja muiden paikallisyhdistysten kanssa tehtävää kou-
lutus- ja jäsenhankintatyötä ja sen keskittämistä ni-
menomaan tuotannossa toimivaan  työnjohtoon. Li-
säksi meidän tulee huolehtia, että mahdollisimman
suuri osa opiskelevista mestareista ja insinööreistä
saadaan valmistuttuaan jäämään jäseniksemme. En-
si vuoden talousarvioon on jäsenistön koulutukseen,
harrastuksiin ja ammatilliseen kehittämiseen varattu
aiempaa runsaammin varoja.

Olkaa Kaikki Tervetulleet Syyskokoukseen Vaikutta-
maan Yhdistyksen Toimintaan

Mukavaa Syksyn Jatkoa
Raimo Seppänen

puheenjohtaja

Vietimme syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna
Hallituksen jo perinteiseksi muodostunutta semi-

naariviikonloppua. Tällä kertaa seminaari pidettiin
Rakennusmestarien Majalla, Luostolla.

Pääasioina seminaarissa olivat toimintasuunnitelman
ja budjetin hiominen. Erityisesti keskityttiin koulutuk-
sen suunnitteluun, Mestari-iltojen ohjelmatarjontaan,
Himoksen vapaa-ajan asuntojen vuokraushintojen
määrittämiseen sekä erilaisten vapaa-ajan toiminto-
jen tehostamiseen.

Päätettiin tehdä ylimääräinen jäsenlehti, ”Teemaleh-
ti”, joka ilmestyy kesäkuussa 2009. Syksyn ensim-
mäisessä Mestari-illassa käsitellään lehden teema-
aihetta ja pidetään siihen liittyvä luento/luentoja. En-
si vuoden koulutus on osana jäsenhankintaa; tarjoa-
mallamme koulutuksella pyrimme aktivoimaan jäsen-
kelpoisia rakentamisen ammattilaisia hakeutumaan
jäseniksemme.

Hallitus päätti, että UINTI-alaosasto tarjoaa kurssi-
tuksen sukelluksen harrastajille. Alaosaston uudeksi
nimeksi tulee UINTI JA SUKELLUS; alaosaston vas-
tuullisena jatkaa Kari Laine ja sukelluskurssin järjes-
tää Ari Laamanen. Päätettiin perustaa MAILAPELIT-
alaosasto, vastuullisena toimii tenniksen osalta Eino
Menlös ja hän järjestää lajista kiinnostuneille kurssi-
tusta. Muiden mailapelien osalta vetäjät nimetään,
kun lajeihin ilmenee kiinnostusta. Timo Arrasvuori il-
moitti kiinnostuksensa LASKETTELU-alaosaston
perustamiseen. Hallitus päätti, että Timolle varataan
tammikuun viikonlopuksi Himoksen toinen talo, jol-
loin Timo järjestää viikonlopun ohjelman laskettelus-
ta kiinnostuneille. Talousarvioon on varattu tarvittavat
rahat em. toimintojen rahoittamiseksi. 

Arvoisat jäsenemme: Olkaa rohkeasti yhteydessä
alaosastojen vastuullisiin ja sukeltakaa mukaan har-
rastuksiin!

Yhdistyksellä on siis nyt käytössään kaksi vapaa-
ajan asuntoa, jotka Rakennusmestarien Säätiö on
”vuokrannut” sille käyttökustannuksia vastaan. Halli-
tus päätti, että ensi vuoden alusta vuokria korotetaan
siten, että viikot 1–17 ja viikot 49–52 maksavat 
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Syyskuun Mestari-illan

vieraaksi saatu virasto-

päällikkö Mikael Nordqvist

esitteli kaikkia pääkaupunki-

seutulaisia koskevaa asiaa,

Helsingin maankäytön ja

asumisen 10-vuotisohjelmaa,

MA-ohjelmaa.

Syyskuun Mestari-ilta pidettiin
mielenkiintoisessa paikassa:

runsaan vuoden ravintolana toimi-
neen Apollo live clubin tiloissa oli
näet aikaisemmin historiallinen Fo-
rumin elokuvateatteri.  Historiaan
havinaa täydellisesti peruskorjatus-
sa tilassa oli edelleen upeine aitioi-
neen ja kattomaalauksineen.

Myös Mestari-illan aihe oli mie-
lenkiintoinen: esitelmöitsijävieraana
oli Helsingin kaupungin kiinteistövi-
raston virastopäällikkö Mikael
Nordqvist. Hän kertoi ydinkohtia vii-
me keväänä hyväksytystä MA-oh-
jelmasta.

5 000 asunnon vuosivauhtiin
- Tavoitteena on tarjota asukkaille
laadukkaita, eri elämäntilanteisiin
soveltuvia asuntoja terveellisessä,
turvallisessa ja viihtyisässä elinym-
päristössä, Nordqvist linjasi.

Ohjelmaan kirjatut määrällisesti
tavoitteet ovat varsin haastavat: uu-
distuotannon taso halutaan näet
nostaa keskimäärin 5 000 asuntoon

vuodessa. Vuosittaisesta uustuo-
tannosta 20 % eli keskimäärin 
1 000 asuntoa on tarkoitus toteut-
taa valtion tukemana vuokra-asun-
totuotantona. Hallinta- ja rahoitus-
muotojakauma määritellään kullekin
toteutettavalle alueelle erikseen.
Määrittelyssä noudatetaan pääperi-
aatteena sitä, että 40 % vuosittai-
sesta uustuotannosta toteutetaan
Hitas-omistusasuntoina, osaomis-
tusasuntoina, asumisoikeusasun-
toina sekä vapaarahoitteisina vuok-
ra-asuntoina ja 40 % sääntelemät-
töminä vapaarahoitteisina omistus-
asuntoina.

Kaupungin omana tuotantona
on tavoitteena rakentaa 1 500
asuntoa vuosittain. Valtion tuella ra-
kennettavien vuokra-asuntojen
osuus on vähintään 50 % eli 750
asuntoa vuodessa. Sääntelemättö-
miä vapaarahoitteisia omistusasun-
toja toteutetaan korkeintaan 10 %
eli 150 asuntoa vuodessa. Hitas-
omistusasuntoja ja asumisoikeus-
asuntoja rakennetaan 600 asuntoa
vuodessa. Jatkossa mahdollisesti
rakennettavat kaupungin omalla ra-
hoitusmallilla toteutettavat vapaara-
hoitteiset vuokra-asunnot sekä
osaomistusasunnot sisällytetään
samaan 40 % kiintiöön Hitas-omis-
tusasuntojen ja asumisoikeusasun-
tojen kanssa.

Seudullisesti sovittujen yhteis-
vastuullisen asuntopolitiikan peri-
aatteiden mukaisesti valtion tuke-
mia vuokra-asuntoja tuotetaan vuo-
sittain keskimäärin 1 000 asuntoa.

75 neliön keskikokotavoite
Perheille soveltuvien asuntojen li-
säämiseksi ja asumisväljyyden kas-

hrmy

HELSINGIN MAANKÄYTÖN 
JA ASUMISEN 

toteutusohjelma 2008–2017

Virastopäällikkö Mikael Nordqvist myönsi,
että asuntorakentamisen määrätavoite,
5000 asuntoa vuodessa, on kova.
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vun mahdollistamiseksi MA-ohjel-
man tavoitteeksi on kirjattu keski-
määrin 75 huoneistoneliömetrin
keskipinta-ala muussa kuin vuokra-
asuntotuotannossa.

Nordqvist myönsi, että paineita
joustoon keskipinta-alassa on. Per-
hekoko varsinkin pääkaupunkiseu-
dulla pienenee jatkuvasti, toisaalta
asuntojen kalliit neliöhinnat rajoitta-
vat isojen asuntojen myyntiä.

Entä keinot?
Miten kovat asuntotavoitteet sitten
saavutetaan? Nordqvist esitteli MA-

hrmy

Aurinkolahden rakentaminen alkoi vuonna 2000 ja jatkuu edelleen alueen itäosassa. Alueella asui vuoden 2008 alussa noin 5300
asukasta ja asukasmäärä kasvaa tulevaisuudessa 8000:een. Parhaillaan rakennetaan Aurinkolahden kanavan varren kerrostaloja.

ohjelman keinoja, joita otsikkotasol-
la ovat:
• Kerrostalorakentamista kehite-

tään siten, että se tarjoaa erilaisia
yksilöllisiä asumisratkaisuja

• Kaupunkimaisen pientalon kehit-
täminen

• Kaupungin tontinluovutus ja
aluekokonaisuuksien toteuttami-
nen

• Asuinalueiden omaleimaisuuden
vaaliminen

• Hitas-järjestelmän kehittäminen
• Kaupungin oma asuntorahoitusmalli
• Täydennysrakentamisen edistä-

minen

• Vanhan asuntokannan paranta-
minen

• Kaupungin omistaman vuokra-
asuntokannan peruskorjaukset ja
kehittäminen

• Kaupungin vuokra-asuntojen vä-
litys

• Asuntojen hankinta (kaupungin
asuntohankintayhtiö)

Vuosaaren satama 
vapauttaa alueita
Minne uudet asunnot mahtuvat? 10
vuoden sisältämä 4,5 miljoonan asun-
tokerrosneliötä pystytään rakenta-
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maan olemassa olevien Helsingin ra-
jojen sisäpuolelle. Puolet on tonttien
uuskäyttöä eli satamia ja teollisuus-
tontteja, kuten Keski-Pasilan rautatie-
alueita. Reilu neljännes on tiivistysra-
kentamista, johon Helsingissä on kau-
punkimaisiin alueisiin pyrittäessä pal-
jon mahdollisuuksia. Vain neljännes
rakennetaan ns. neitseellisille alueille.

Helsingin suuret hankkeet liitty-
vät luonnollisesti satama-alueisiin,
jotka vihdoin Vuosaaren sataman
ansiosta ovat vapautumassa: - Jät-
käsaari, Kalasatama, Kruununvuo-
renranta, Nordqvist listasi.

Sirkka Saarinen

hrmy

Helsingin asuntokanta vuonna 2007 rakentamisvuoden mukaan. 
Yhteensä asuntoja on noin 318 000 kappaletta. Lähde: MA-ohjelma

Helsinki ei ole suinkaan täyteen rakennettu, tilaa rakentamiselle löytyy. 
Lähde: MA-ohjelma

Rakennettavissa oleva asuntokerrosala 
2008-2017 (k-m2)

326 000-616 000 147 000-326 000 5 000-147 000
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Jätkäsaareen rakennetaan asunto-
ja noin 16 000 ihmiselle ja liiketi-

laa noin 6 000 työpaikan verran.
Alueen keskellä kiemurtelee ser-
pentiinipuisto ja rantoja kiertävät ul-
koilureitit. Liikuntamahdollisuudet,
matkustaja- ja pienvenesatama se-
kä katujen varsien piazzoille suunni-
tellut kahvilat tuovat urbaania sy-
kettä ja tarjoavat mahdollisuuden
alueen avomerellisestä tunnelmasta
nauttimiseen.

- Jätkäsaaren sijainti aivan kes-
kustan tuntumassa, Helsingin me-
rellisen siluetin keulakuvana tekee
alueesta ainutlaatuisen. Helsingin

laan lähes 50 metriin yltävä Crusel-
lin silta aloittaa uuden Jätkäsaaren
rakennustyöt virallisesti. 

140-metrisen vinoköysisillan ra-
kennustyöt aloitetaan syyskuun
loppupuolella, ja valmista siltaa
päästään ihailemaan ja ylittämään
vuoden 2010 syksyllä. Kevyen lii-
kenteen ja autojen lisäksi sillalle
tehdään varaus myös raitiovaunuil-
le, jotka tulevaisuudessa kulkevat
Crusellin siltaa pitkin Ruoholahdes-
ta Jätkäsaareen.

kaupungille Jätkäsaaren rakentami-
nen on huikea mahdollisuus uuden-
laisen kaupunkikulttuurin luomi-
seen, projektinjohtaja Timo Laitinen
Helsingin kaupungin talous- ja
suunnittelukeskuksen kehittämis-
osastolta kertoo.

Crusellin silta johdattaa 
uuteen Jätkäsaareen
Jätkäsaaren ja Ruoholahden välille
rakennettava näyttävä, korkeimmil-

hrmy

Jätkäsaaren rakentaminen alkoi
Helsingin eteläkärkeen 

nousevan uuden Jätkäsaaren

asuin- ja toimitila-alueen 

rakennustyöt alkoivat 

syyskuussa Jätkäsaaren 

ja Ruoholahden välille 

rakennettavasta Crusellin 

sillasta. Uusi urbaani ja 

merellinen Jätkäsaari 

valmistuu kokonaisuudessaan

2020-luvulla.

Havainnekuva ensimmäisestä asemakaava-alueesta. 
Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
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Uusi kaupunginosa valmistuu
vuosina 2009–2023

Ensimmäiset asukkaat pääsevät
muuttamaan Jätkäsaaren koil-
lisosaan Saukonpaaden alueelle
vuonna 2011. Jätkäsaaren muut
alueet rakennetaan vaiheittain seu-
raavasti:
• Hyväntoivonpuiston pohjoisosa 

ja Mechelininkadun pää 
v. 2009–2014

• Saukonnokan alue; pienvenesata-
man pohjoispuoli v. 2012–2018

• Liikuntapuisto v. 2017
• Pienvenesataman eteläpuoli 

v. 2019–2021
• Hyväntoivonpuiston eteläosa, 

hiekkaranta ja kirkkosaari 
v. 2015–2023

Jätkäsaareen rakennetaan moni-
puolinen asuntokanta. Alueelle nou-
see niin omistus-, asumisoikeus-,
vuokra kuin Hitas-asuntojakin
maankäyttö- ja asunto-ohjelman ja-
kauman mukaisesti: vuokra-asun-
not 20 %, Hitas- ym. asunnot 40 %,
omistusasunnot 40 %.

Jätkäsaaressa on vietetty 
iloista elämää ennenkin
Jätkäsaaren alue on aikojen kulues-
sa vallannut suuren osan pinta-
alastaan mereltä. Kehitys jatkuu tu-
lossa olevien rakennustöiden myö-
tä: kaikkiaan 14 hehtaaria tulevan
Jätkäsaaren alueesta sijaitsee ny-
kyisellä merialueella, joka täytetään
maa-aineksilla. Täyttäminen aloite-
taan keväällä 2009 Saukonpaaden
edustalla tehtävien täyttöjen vaati-
milla ruoppauksilla.

Jätkäsaaren alue koostuu nel-
jästä, nyt jo kadonneesta saaresta.

Hietasaari, Saukko, Saukonkari ja
Jätkäsaari olivat aina 1900-luvun al-
kuun asti lähes luonnontilassa. 

Hietasaareen ja Saukkoon teh-
tiin veneillä huviretkiä, ja Hietasaa-
ren hiekkarannat houkuttelivat ui-
mareita. Korkea ja jylhien kallioiden
muodostama Saukon saari tarjosi
lapsille leikkipaikkoja ja talvisin sin-
ne rakennettiin hyppyreitä. 

Teollisuus saapui saarille 1900-
luvun alussa, jolloin saarilla sijaitsi-
vat esimerkiksi kynttilä- ja tervateh-
taat. Saukon saaren kallioita louhit-
tiin rakennusainekseksi muun
muassa Helsingin katujen ja Johan-
neksen kirkon rakentamista varten. 

Vuonna 1913 käynnistyi Jätkä-
saaren sataman rakentaminen: saa-
rien välinen salmi täytettiin, metsä
raivattiin ja alue yhdistettiin mante-
reeseen penkereellä. Satama ja
kontit ovat olleet läsnä Jätkäsaares-
sa aina tähän asti; nyt on alueen
uusien asukkaiden ja vierailijoiden
vuoro nauttia Helsingin eteläisim-
män kärjen merellisestä tunnelmas-
ta. –SS

hrmy

Jätkäsaaren
erikoisuuksia

Jätteiden 
putkikuljetusjärjestelmä
Jätkäsaareen rakennetaan
jätteiden putkikuljetusjärjes-
telmä, joka kuljettaa lajitellut
jätteet suoraan keskusase-
malle. Järjestelmän ansiosta
huoltoliikenteen määrä Jät-
käsaaressa vähenee merkit-
tävästi, eikä taloihin tarvitse
rakentaa jätehuoneita lain-
kaan.

Vanhassa bunkkerissa
hikoillaan liikunta-
harrastusten parissa
Länsisatamaan vuonna 1970
rakennetusta kappaletavara-
varastosta tehdään vuosina
2012-2013 Jätkäsaaren lii-
kuntakeskus, jonne rakenne-
taan uimahallin lisäksi eri la-
jien harrastamiseen soveltu-
via tiloja. Kuusikerroksinen
rakennus sijaitsee lähellä
matkustajasatamaa, ja sen
ulkopuolelle on suunniteltu
myös ulkoliikuntakenttiä.

Hiekkarannalta 
häämöttää kirkkosaari

Yksi Jätkäsaaren alueen
vanhoista saarista oli hiekka-
rannoistaan tunnettu Hieta-
saari. Hietasaaren muisto
näkyy puiston eteläpäähän
rakennettavalla hiekkaran-
nalla, jonka edustalle raken-
netaan täyttömaasta pieni
saari. Saareen pääsee idästä
ja lännestä siltoja pitkin, ja
sen keskelle luodaan paikka
kirkon rakentamiselle. 

-SS

Kirjailija Hannu Mäkelä kirjoittaa tarinaa
Jätkäsaaresta, kirja julkaistaan vuoden-
vaihteessa. Kuva Jätkäsaaren asuin- ja toi-
mitila-alueen rakentamisen aloitustilaisuu-
desta: Jakke Nikkarinen/STT Info

Jätkäsaari kuvattuna idästä
vuonna 2008. Edessä nä-
kyy alue, jossa jatkossakin
voi nähdä risteilijöitä ja 
matkustajaliikennettä. 
Kuva: Kiinteistövirasto /
kaupunkimittausosasto

Jätkäsaari vapaa-
ajankäytössä 
1900-luvun alussa. 
Kuva: Kaupunginmuseo
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Nykyrakentamisessa suositun
maalämpöpumpun poisjäänti

tarkoittaa noin 20 000 euron sääs-
töä. Lisäksi säästöä on arvioitu ker-
tyvän lämmitysenergiakuluissa 70-
80 % Suomen rakentamismääräys-

Lämmitys pääosin 
hukkaenergiasta

Passiivitalon energiatehokkuus pe-
rustuu ratkaisuihin, joissa vaipan ra-
kenne, eristävyys ja tiiviys ovat hal-

ten mukaisesti rakennettuihin taloi-
hin verrattuna. Paroc Passiivitalos-
sa se tarkoittaa nykyenergiahinnoil-
la noin 350 euron vuotuista lämmi-
tysenergialaskua 187 m2 asunnolle.

hrmy

Ilman lämmitysjärjestelmää

Ensimmäinen passiivitalo 
valmistuu Vantaalle
Vantaan Tikkurilassa on rakenteilla Suomen ensimmäinen VTT:n passiivitalokonseptin

mukainen pientalo. Talon lämmitysenergiantarve vuodessa on vain 18 kWh/m2, joka on

jopa keskimääräistä passiivitaloakin alhaisempi. Koska talo lämpiää ilman erillistä läm-

mitysjärjestelmää, säästyy sen investointikustannuksissa lämmitysjärjestelmän hinta. 

Vantaan passiivi-paritalossa on eristeenä alapohjassa 300 mm, ulkoseinissä 450
mm ja yläpohjassa 600 mm Paroc vuorivillaa. 
Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva
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litun ilmanvaihdon ja lämmön tal-
teenoton rinnalla merkittävässä
osassa. Talo lämpenee pääosin
mm. ihmisistä, kodin laitteista ja va-
laistuksesta syntyvällä hukkaener-
gialla. Passiivitalojen rakennustek-
nologia on yksinkertaista, eikä nii-
den arkkitehtuurille ole erityisiä ra-
joituksia. Taloja voidaan rakentaa
eri runkorakenteilla ja eri rakennus-
materiaaleja käyttäen.

Tikkurilaan rakennettavan Paroc
Passiivitalon suunnittelussa, toteu-
tuksessa ja seurannassa on Paroc
Oy Ab:n lisäksi mukana VTT, joka
vastaa passiivitalokonseptin mää-
rittelystä Suomessa. Paroc Oy
Ab:ssa projektin vetovastuussa on
kehityspäällikkö Pekka Haikonen.
”Paroc Passiivitalossa tavoitellaan
paitsi lämmitysenergiantarpeen ta-
loudellista minimointia, myös miel-
lyttävän vedotonta ja tasaisen läm-
mintä sisäilmastoa”, Haikonen ker-
too. 

Paroc Passiivitalosta tulee eris-
terapattu betonielementtitalo kah-
delle perheelle. PreWIS 1 -elementit
tulivat betonielementtitehtaalta
vuorivillalla eristettyinä ja rappaus-
työ tehtiin työmaalla. Passiivitalos-
sa on hyvin eristetty ja ilmatiivis
vaippa sekä hallittu ilmanvaihto
lämmön talteenotolla. Tilavuus ja ik-
kunoiden koko on optimoitu asiak-
kaiden tarpeisiin. Taloon on asen-
nettu energiatehokkaat ikkunat,
joissa on erikoiskarmit. Myös ovet
ovat tavallisia energiatehokkaam-
pia. Paroc Passiivitalon ilmastointia,
valaistusta ja lämmitystä ohjataan
taloautomaatiojärjestelmällä.

Paroc Passiivitalon arvioidaan
valmistuvan vuoden 2009 alkupuo-
lella. Siitä alkaen VTT tulee mittaa-
maan talon energiankulutusta kuu-
den vuoden ajan. - SS

hrmy

Passiivitalon määritelmä
VTT:n (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) määritelmän mukaan passiivitalo on rakennus, jonka vuotuinen
lämmitysenergiantarve on 15-30 kwh/m2 riippuen maantieteellisestä sijainnista. Etelä-Suomessa passiivita-
lon energiankulutus on keskimäärin 20 kWh/m2/v. 

Passiivitaloilla ilmastotalkoisiin
Passiivitaloja on Keski-Euroopassa jo useita tuhansia. Esimerkiksi Saksassa, passiivitalon synnyinmaassa,
niitä on n. 10 000. Passiivitalot olisivat yleistyessään tehokas ratkaisu myös CO2-päästöjen vähentämiseen
ja sen myötä ilmastonmuutoksen torjumiseen, sillä rakennukset käyttävät 39 % Suomen energiasta. 

Muita Paroc passiivitalohankkeita
Valkeakosken asuntomessuille vuonna 2009 rakennetaan puurunkoinen passiivitalo, jossa Paroc on muka-
na. Sen energiankulutus tulee olemaan 25 kilowattituntia neliömetrillä Keski-Suomen standardien mukaan.
Paroc on mukana rakentamassa passiivitaloja myös Tukholmaan ja Liettuaan Vilnan lähelle.

Paksu eristekerros tarkoittaa myös leveitä
ikkunasmyygejä.

Jorma Vuoritsalo on toinen passiivitalon
rakennuttajista. Talon ulkonäköön passii-
vitalokonsepti ei hänen mukaansa ole juu-
ri vaikuttanut. VTT:n asiantuntijat olisivat
tosin halunneet pienemmät ikkunat, mutta
siihen ei talon naisväki suostunut. Lat-
tiamateriaaliksi ei myöskään kannata valita
kiveä, vaan lämpimämpää puuta tai vaik-
kapa korkkia.
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Uusi RKL-viesti 

Liitto tehostaa tiedottamistaan uudella sähköisellä tie-
dotteella. Uusi RKL-viesti lähetetään niille jäsenille, joi-
den sähköpostipostiosoite on liiton tiedossa. Osoitteen
voi jokainen itse lisätä extranetissä omiin tietoihinsa.
RKL-viesti korvaa RKL-tiedotteen, joka lähetään edel-
leen jäsenyhdistykselle myös paperitulosteena.

Uusi järjestöpäällikkö
Rakennusmestari Joni Jääskeläinen, 39, Hyvinkäältä on
nimitetty RKL:n järjestöpäälliköksi. Hän aloitti uudessa
tehtävässään 18. elokuuta 2008. Koulutukseltaan Jääs-
keläinen on yhdyskuntatekniikan rakennusmestari. Hän
tuli liiton palvelukseen NCC Rakennus Oy:stä. Jääske-
läisen tavoittaa parhaiten puhelimella numeroista (09)
8770 6513 ja 0400 343 264.  

Kaksi vapaa-ajan asuntoa jäsenistön käyttöön
RKL on vuokrannut Kalajoen hiekkasärkiltä, golf-kentän
läheltä paritalosta huoneiston (95 m2) ja Kuusamon Ru-
katunturin juurelta luhtitalosta huoneiston (55 m2).  Uu-
det jäsenedut tulevat käyttöön marraskuussa. Jä-
senetuhinnat, varausmenettely ja muut yksityiskohdat
tiedotetaan syyskuun RKL-viestissä. 

Jäsentiedot RKL:n extranetiin
Jäseniä pyydetään lisäämään sähköpostiosoite ja ny-
kyinen työtehtävä ja RKL:n Jäsenet-sivuille rkl.fi (extra-
net) kohtaan ”omat tiedot”. Tietoja tarvitaan RKL-vies-
tin lähettämisen lisäksi esim. RKL:n asiantuntijatyöryh-
mien muodostamisessa ja liiton antamien ammatillisten
lausuntojen valmistelussa.

RKL:n liittokokous
pidetään Kuopiossa, hotelli Scandicissa (Satamakatu 1)
14.–16.11.2008. Jäsenyhdistys voi vuosikokouksissaan
nimetä yhdistyksen edustajat RKL:n piirin kokoukseen
ja liittokokoukseen. HUOM! Jäsenyhdistyksiä voivat
edustaa vain ne jäsenet, joista oli maksettu 30.6. men-
nessä RKL:n kuluvan vuoden vuosimaksu tai ne jotka
ovat sääntöjen mukaan vuosimaksusta vapaat.  RKL:n
piirit voivat kokouksissaan nimetä ehdokkaansa liitto-
hallitukseen sekä kahteen toimikuntaan: huomionosoi-
tus- ja urheilutoimikuntaan. Liittohallituksen uudet jäse-
net erovuoroisten tilalle vuodeksi 2009 valitaan seuraa-
vista piireistä: Helsinki, Häme, Kuopio, Mikkeli, Oulu, P-
Karjala, Ruotsinkiel., Uusimaa ja Valtio. Katso oheiset
kokousohjeet:

Liittohallituksen toimintasuunnitelmaesitys ja talous-
arvioesitys 2009 perustuvat ensisijaisesti jäsenten 90
euron vuosimaksuun sekä liiton aikaisempien sääntöjen

mukaan vapautettujen, entisten vapaajäsenten ja vähin-
tään 65 vuotta täyttäneiden jäsenten 40 euron vuosi-
maksuun.  Ennen toimintavuotta 68 vuotta täyttäneille
vuosimaksu olisi 10 euroa (rekisterimaksu), mikäli ei ha-
lua Rakennuslehteä ja Rakennustaitoa. Toiminnan laa-
jentuessa on talousarviossa varauduttu myös sijoitetun
omaisuuden osinkotuottoihin sekä pääomasuojatun
omaisuuden korkotuottoihin, joilla voidaan tasapainot-
taa talousarviota.

Jäsenyhdistyksille valmisteilla 
koulutuspaketteja
Liittohallituksen vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa
on otettu tavoitteeksi lisätä merkittävästi RKL:n ja jä-
senyhdistysten yhteistyönä toteutettavien koulutusta-
pahtumien tarjontaa ja kehittää koulutusta sisällöllises-
ti.  Tavoite on, että jokainen jäsenyhdistys järjestäisi en-
sivuonna yhden tapahtuman tai vähintäänkin osallistui-
si aktiivisesti piirinsä alueella järjestettäviin tilaisuuksiin.

RKL:n koulutusprojektiryhmä ja liiton toimisto koko-
avat parhaillaan koulutuspaketteja yhdessä tulevien
luennoitsijoiden kanssa. Tarkoitus on, että koulutusta-
pahtumat ovat yhden illan tai päivän kestoisia tietoisku-
paketteja, periaatteella ”tilataan luennoitsija aineistoi-
neen paikalle”.

Hallituksen talousarvioesityksessä 2009 on myös
varauduttu taloudellisesti tukemaan koulutustapahtu-
mien järjestämistä. Tarkoitus on, että jäsenyhdistysten
jäsenet voisivat osallistua tilaisuuksiin maksimissaan
vain muutaman kymmenen euron hintaan. Koulutusta-
pahtumilla pyritään aktivoimaan myös yhdistysten jä-
senhankintaa tarjoamalla ajankohtaista ammatillista tie-
toa paikallisille rakennusmestareille ja -insinööreille.

Työstettävänä olevat koulutusohjelmat:
- Asuntokauppalaki/Asuntokauppalain mukainen 

vuositarkastus. 
- Rakennusfysiikka 
- Paloturvallisuus työmaalla 
- Pientalorakentamisen virhevastuut 
- Resurssipohjainen aikataulu 
- Korjausrakentamisen erityispiirteet

Opintomatkastipendiaatit 2008
Liittohallituksen myöntämän RKL:n stipendin (1000 €)
ryhmäopintomatkalle Moskovaan 14. – 17. 9. saivat:

Huomionosoitustoimikunnan esityksestä: Aaltonen
Marja, Hämeenlinna, Ekholm Henning Sipoo, Grev Kari,
Vaasa, Jääskeläinen Kari Vihti, Nyström Rauno, Kotka,
Mäkinen Esko, Jyväskylä

Arvotut: Kenkkilä Martti, Tampere, Nieminen Mark-
ku, Tuusula, Virta Pertti, Vihti, Kari Miia, opiskelija (Tre)

hrmy

RKL viesti
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Rakennusmestarikirjailijoista kerätään tietoja

RKL:n kulttuuri- ja perinnetoimikunta kokoaa luetteloa
rakennusmestareista, jotka ovat kirjoittaneet työstään,
kokemuksistaan, elämästään. Oheisesta kirjoittajaluet-
telosta ilmenee, kenen teoksia on vielä saatavana:

RKL:n jäsenyhdistyksiltä toivotaan tietoja historii-
keista ja mahdollisista rakennusmestarikirjailijoista ja
heidän teoksistaan. Yhteyshenkilö on RKL:n toimitus-
johtaja Ahti Junttila, puh. (09) 8770 6510.

RAKENNUSMESTARIKIRJAILIJAT
Eero J. Koivunen

• Mierontieltä mestariksi (vuodelta 2002), 
kirjoja saatavissa

• Vaiennetut voittajat (2006), saatavissa
Esa Koukkari

• Rakentajat rajantakaiset (1998), saatavissa
• Kodasta kualaan – pertistä kerkaan (2003), 

saatavissa 
E.J. Kurikka

• Lapatossu rakentajana (1948)
Arvo Kustula

• Elämän latu (1995), saatavissa 
Aatos Lehtonen

• Aatoksia 70 vuoden ajalta (1994), saatavissa
Touko Mylläri

• Omilla jalanjäljillä. Etelä-Pohjanmaalla 1929-1952
Rakennusmestarina Lapissa (2005), saatavissa

Olli Niiranen
• Iskettiin naulaa ja tarinaa (1971), saatavissa
• Mestarismiesten mukana / rakentajaperinnettä 

(1976), saatavissa
• Mestarismiesten mukana II (1987)

Jaakko Pentikäinen
• Evakon polku – Mestarin tie (2003)

Kalle Päätalo
• Ihmisiä telineillä, I painos (1958)
• Koillismaa-sarja (5 teosta)
• Ii-joki -sarja (26 teosta)

Pentti Ruohoniemi
• Äidin perintö (1999), saatavissa

Urho Ruola
• Vähä-Ruolan pojat (1989) 

Yrjö Similä
• Rakennusmiehiä ja -mestareita I (1940)
• Rakennusmiehiä ja -mestareita II (1955), saatavissa

Väinö Solkinen
• Isänmaan Rakentajat (1994)

Heikki Tiitola
• Koti Roineen rannalla (1947)

Kaino Tuokko
• Komppania sodassa (1997), saatavissa
• Pataljoona sodassa (2002), saatavissa 

Allan Mannerhovi
• Pakinoita Rakennustaito-lehteen

Toivo Syrjänen 
• Valtion miehiä  (1985) 

Jaakko Heinonen 
• Pakinoita Tielaitoksen Turun piiristä.

Heikki Valkonen 
• 25 vuotta jaakoppina (2000)
• Tienrakentajan pilapiirroksia (2007), 

valkonen.heikki@dnsinternet.net
Erkki Lilja 

• Artikkeleita Lapin piiristä

RAKENTAJAKIRJAILIJOITA
Unto Luukko

• Rakentajan elämänkaari (2000), saatavissa 
Stig Roudasmaa 

• Suojeluskuntapioneeriteknikot (2005), saatavana

hrmy

WUORIOLAN SYYSTALKOOT
lauantaina 11.10.2008 klo 10.00 alkaen

Wuoriolan mökkien isännät, aktiivikäyttäjät ja muu talkoohenkinen väki perheineen, 

TERVETULOA WUORIOLAAN!
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HALLITUKSEN 
YHTEYSTIEDOT
VUONNA 2008

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

1. varapuheenjohtaja 
Esa Säntti 050-414 4664
esa.santti@a-lehdet.fi

2. varapuheenjohtaja
Martti Rissanen 050-526 9725
martti.rissanen@evl.fi

Ari Angervuori 050-368 5994, 698 4180/k
ari.angervuori@dnainternet.net

Ari Autio 050-441 2000
ari.autio@consrak.fi

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

Ari Laamanen 0400-502 771, fax 5915 5252
ari.laamanen@atl.inet.fi

Taisto Malinen 0500-417 108
malinen@pp.inet.fi

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

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

Pekka Nyman 040-768 1011
p.nyman@pp.inet.fi

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

14

RKL:n Helsingin piirin kokous

pidetään maanantaina 27.10.2008 klo 18.00

Rakennusmestarein talossa yhdistyksen toimiston
kokoustilassa Fredrikinkatu 51-53 A, 3. kerros.

hrmy

YHDISTYS tiedottaa

Uudet jäsenet:

Miska Mikael Eriksson
Reino Tapio Hömmö
Juha Immonen
Asko Veli Jussila
Tuomo Janne Samuel 

Kotialho
Pentti Känkänen
Jari Markus Lindström
Ari Lauri Juhani Salo
Heikki Tourunen
Tuukka Teemu Juhani Varis 

Tervetuloa!

OPPILASJÄSENET
Timo Matti Asukka
Kai Robert Holm
Satu Minna Maria Kangas 
Risto Kotala
Pete Laine
Meri-Tuuli Myllylä
Johan Mikael Törnqvist

RAKENNUSMESTARI-
VETERAANIT

Järjestää

maanantaina 24.11.2008 
tutustumisretken Puolustusvoimien Teknilli-
seen Tutkimuslaitokseen Ylöjärven Lakiolaan.

Ilmoittautumiset retkelle 
Mikko Ojala 0400 961 644 tai Eino Menlös
045 678 1933. 
Retken hinta jäsenille on 20 € ja seuralaisille 
30 €. Osallistuminen vahvistetaan maksamalla
retken hinta lokakuun loppuun mennessä Vete-
raanikerhon tilille Nordea 204420-16055.

Lähtö klo 9.00 Fennian edestä tilausbussien 
pysäkiltä.

Paluumatkalla vierailemme Lempäälän Idea-
parkissa.

TERVETULOA 
TOIVOTTAA VETERAANIKERHON HALLITUS!
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Helsingin 
rakennusmestarien 
Kulttuuri- ja perinnekerho

Vuosikokous pidetään 
13.10.2008 kello 17.00
yhdistyksen toimistolla Fredrikinkatu 51-53.
Käsitellään sääntöjen 5 §:n mukaiset asiat.

Jokainen yhdistyksen jäsen on myös 
RKM-KUPEn jäsen.

TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN!
HALLITUS

hrmy

TAIDEMAALAUSKURSSI jatkuu tänä syksynä
Yhdistyksemme kulttuuri- ja perinnekerhon kautta on tarjolla tänä syksynä mahdollisuus jatkaa tai aloittaa
taidemaalaus harrastusta ja saada siihen opetusta. Maalaustekniikat, kuten öljy-, akryyli- ja temperamaalaus
käydään läpi eri iltoina, hiili- ja lyijykynä piirtämistä unohtamatta. Voit valita mieleisesi tekniikan ja saada ha-
lutessasi vain siihen keskittyvää opetusta opettajalta.

Osallistuaksesi Sinun ei tarvitse olla taiteilija tai kokenut maalaaja, innostus taulun maalaukseen riittää. Opet-
taja neuvoo ja innostaa meitä kaikki löytämään uusia kykyjä itsestämme.
Keväällä pidetystä kurssista saatiin hyvää palautetta ja sen pohjalta toteutuu myös tämä syksyn kurssi. 

Kurssia pidetään nyt syksyllä seuraavina päivinä:

Opettaja kursseilla kolmella ensimmäisellä kerralla:

tiistaina 7.10. klo 17-20
lauantaina 11.10. klo 10-15
tiistaina 14.10. klo 17-20

Itsenäistä työskentelyä kerhossa seuraavat kerrat:

tiistaina 21.10. klo 17-20
tiistaina 28.10. klo 17-20
tiistaina 4.11. klo 17-20

Itsenäisessä työskentelyssä jatketaan maalaamista ja opettajalle voi tarvittaessa lähettää sähköpostia, jos
tarvitsemme neuvoja eri maalaustekniikoissa. Poikkeuksellinen järjestely opetuksessa johtuu siitä, että opet-
tajamme Beata Joutsen muuttaa lokakuussa Saksaan tekemään siellä kevään näyttelyään valmiiksi.

Maalaustarvikkeet jokainen hankkii itse ja Kulttuuri- ja perinnekerho maksaa opettajan palkkion.
Lisätietoja antaa tarvittaessa Anna-Riitta Kallinen 040-7709799.

Mestari-Laulajien

Pyhäinpäivän konsertti

Temppeliaukion kirkossa
1.11.2008 klo 13.00

Tervetuloa!

Rakennusmestarien 
Rouvat
Lokakuun iltaa vietetään omalla kerholla 

torstaina 9.10. klo 18.00

Tervetuloa!
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RAKENNUSMESTARIVETERAANIT
Syyskauden kokoontumiset

Lokakuu 27.10.2008 klo 13.00, 
esitelmöitsijänä Hengitysliiton edustaja terveydenhoitaja
Liisa Tarkka.

Marraskuu 24.11.2008 
Tutustumisretki Puolustusvoimien Teknilliseen Tutkimus-
keskukseen Ylöjärven Lakiolaan. 
Joulukuu 15.12.2008 klo 13.00 vietämme Pikku-Joulua.

TERVETULOA TOIVOTTAA VETERAANIKERHON HALLITUS!

YHDISTYS tiedottaa

Helsingin rakennusmestariveneilijät HRV ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään la 25.10.2008 klo 15.00 Kallioniemessä

osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. Jäsenet joukolla päättämään yhteisistä asioista. 
Tervetuloa  Hallitus

Kallioniemen kesäkauden päättäjäiset syyskokouksen jälkeen!
TERVETULOA

Kallioniemi
TALKOOT

18. lokakuuta 
klo 10.00 alkaen

8. marraskuuta 
klo 10.00 alkaen

Tervetuloa!

Syyskuun Mestari-
illassa jaettiin 
yhdistyksen keila-
mestaruuspalkinnot
– osa palkituista
tosin taisi olla
maanantai-iltana
harjoittelemassa. 
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A-rata 6.5 km
H40
Sakari Heikkinen 1.21.46
Kai Juurtela 1.41.21

B-rata 5.0 km
H50
Raino Määttä 1.01.31

H55
Heimo Pulkkinen 0.47.05
Juhani Kattilakoski 0.52.08
Markku Nieminen 0.58.50
Taneli Halonen 1.09.13

H60
Seppo Kuokkanen 0.58.36
Juhani Harjamäki 1.09.21
Ilkka Wastimo 1.09.24
Ossi Rantakömi 1.12.23
Onni Myllymäki 1.22.26
Olavi Lindström 1.58.01

H65
Paavo Huopainen 0.35.13
Jaakko Virtanen 0.39.19
Seppo Kokkonen 0.42.40
Kimmo Numminen 0.49.31
Bjarne Forstén 0.57.14
Voitto Torniainen 1.20.18
Eero Väyrynen 1.42.41

H70
Kalevi Vartiainen 1.21.47

H75
Arvo Olkkonen 1.14.13

D40
Lea Asmi 1.24.37

hrmy

H 40
1. Heikkinen Sakari 1.42.04

Juurtela Kai

H 50
1. Määttä Raino 1.33.54

H 55
1. Pulkkinen Heimo 1.04.12
2. Halonen Taneli 1.19.23
3. Nieminen Markku 1.22.15
4. Kattilakoski Juhani1.27.27

H 60
1. Kuokkanen Seppo 1.11.45
2. Wastimo Ilkka 1.39.46
3. Muikku Kauko 1.43.03
4. Karri Kari 1.56.21
5. Rantakömi Ossi 1.57.42

Myllymäki Onni
Lindström Olavi

H 65
1. Huopainen Paavo 1.03.33
2. Kokkonen Seppo 1.05.22
3. Forstén Bjarne 1.25.54
4. Virtanen Jaakko 1.27.44
5. Torniainen Voitto 2.04.26
6. Väyrynen Eero 2.21.26

H 70
1. Honkanen Kari 1.29.05
2. Vartiainen Kalevi 1.33.38

H 75
1. Olkkonen Arvo 1.46.33

D 40
1. Asmi Lea 1.57.53

SUUNNISTUSTULOKSIA

Yhdistyksen mestaruuskilpailut, 
Pitkät matkat 10.6.2008

Rkm mestaruuskilpailut Kiljavanummella
12.8.2008

RKL:n yleisurheilukilpailut ja ammuntakilpailut 
pidettiin Laihialla 2.8.2008

Helsingin yhdistyksen jäsenten tuloksia:

YLEISURHEILU

Kuulan työntö
M40 kuula 7,26 kg: 3) Ahti Junttila Helsinki 8,38
M60 kuula 4 kg: 1) Raimo Hartonen Helsinki 8,88

Maastojuoksu (lenkin pituus 2600 metriä)
Rouvat: 1) Eila Hartonen Helsinki 16.22,2
M60: 1) Raimo Hartonen Helsinki 10.25,5
M65: 2) Esko Kuoksa Helsinki 12.20,4
M70: 2) Kauko Wira Helsinki 15.34,2 

1000 m:n juoksu
M60: 1) Raimo Hartonen Helsinki 3.32,0
M65: 3) Esko Kuoksa Helsinki 4.05,7
M70: 1) Kauko Wira Helsinki 5.15,4

Pikamatkat
M60, 60 m: 2) Raimo Hartonen Helsinki 10,4
M65, 60 m: 6) Esko Kuoksa Helsinki 10,9

Ruotsalaisviesti
2) Sekajoukkue II, 3.10,2 (Raimo Hartonen, Pekka Vakkuri, 
Esko Kuoksa, Harri Friman) 

AMMUNTA

Metsästyshirvi
M: 1) Esa Säntti Helsinki 86, 4) Timo Rissanen Helsinki 49.
M50: 1) Raimo Seppänen Helsinki 49
M70: 1) Paavo Ruusuvuori Helsinki 36

Kansallinen trap
M: 2) Esa Säntti Helsinki 27, 3) Timo Rissanen Helsinki 23
M50: 1) Raimo Seppänen Helsinki 31
M70: 3) Paavo Ruusuvuori Helsinki 12
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18 hrmy

YHDISTYS tiedottaa

HYÖDYNNÄ yhdistyksen
JÄSENETUJA!

• Liikuntaseteli

• Himos

• Nestori-maja

Kysy varaustilanteita toimistolta 
puh. 09-646 343.

Yhdistykselle on päätetty perustaa 

LASKETTELUJAOS 
Himoksen toinen loma-asunto 
on laskettelujaoksen käytössä

perjantaista–sunnuntaihin

23.–25.1.2009

Lähde mukaan!? Ilmoittaudu jaoksen vetäjälle
Timo Arrasvuorelle. 

Timon yhteystiedot:
t.arrasvuori@gmail.com, puh. 040-4659190

RKL:n 
uintimestaruuskilpailut

pidetään Kuopiossa
15.11.2008

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
Kari Laine p. 044-3555282

LIIKUNTASETELI
Yhdistys liikuttaa jäseniään tarjoamalla jäsenetuna heidän käyttöönsä 
liikuntaseteleitä.

LIIKUNTASETELILLÄ pääsee harrastamaan monenlaista liikuntaa, esimerkiksi uintia, gol-
fia, keilausta, tennistä, kuntojumppaa jne. sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liitty-
neet Bonafit-verkostoon.

Kyseessä on 4 euron arvoinen ”seteli”, liikuntaraha, jota voi käyttää maksuvälineenä ver-
kostoon kuuluvissa jäsenyrityksissä. Yhdistys maksaa seteleistä puolet eli 2 euroa ja se-
telin käyttäjä toisen puolen.

Liikuntaseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343. Toimistolta
löytyy myös täydellinen lista yrityksistä, joissa liikuntaseteleitä voi käyttää. Lista löytyy
myös internetistä osoitteesta www.bonafit.fi kohdasta liikuntapaikat. Helsingin seudulla
liikuntapaikkoja on runsaasti!
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Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella, jonka maisemat sopivat oivalli-
sesti ympärivuotiseen käyttöön: hiihtoa, laskettelua, 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. Varausmaksu vuonna 2008 on 100 €
ja vuoden 2009 alusta alkaen 100 euroa viikoilla 18–48 ja 200 euroa viikoilla 49–17.

Poikkeuksina
• viikko 5/2009, toinen majoista on vuokrattavissa vain ma–pe 26.–30.1. (hinta 100 €)
• viikko 11, molemmat majat vuokrattavissa vain ma–pe 9.–13.3. (hinta 100 €)

Loppuvuoden 2008 osalta kirjallinen varauspyyntö on toimitettava yhdistyksen toimistoon Kirsi Takkiselle
puh. (09) 646 343 mielellään kuukautta ennen varattavan viikon alkua. Lyhempikin toimitusaika voi onnistua,
mutta sitä ei voida taata. Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuiltamme www.hrmy.fi/jäsenedut/himos.
Siellä on myös lyhyt esittely kohteesta. 

Vuoden 2009 viikkoja koskevat varausanomukset

Vuoden 2009 varaukset käsitellään ja vahvistetaan lokakuun aikana. 
Tästä johtuen vuotta 2009 koskevat varausanomukset on toimitettava Kirsille toimistoon jo tämän vuoden 
lokakuun 20. päivään mennessä. Ne käsitellään ja vahvistetaan heti lokakuun aikana. Samaa viikkoa ha-
luavista viimeksi kohteessa ollut joutuu väistymään ja tasatilanne ratkaistaan arpomalla. Tämän jälkeen va-
paaksi jääviä viikkoja voi hakea pitkin vuotta toimittamalla varaushakemuksen noin kuukautta ennen aiottua
käyttöä.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

NESTORI -maja

Hinta syys–talvikaudella 65 €/vko, 35 €/viikonloppu

Varaukset yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/TIEDOTUSVASTAAVAT
2008

MESTARI-LAULAJAT RY
Johan Wennerstöm, 040-584 9071

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

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

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

GOLF
Raimo Kostiainen, 0400-409 800

LASKETTELU
Timo Arrasvuori, 040-465 9190

AMPUJAT
Esa Säntti, 050-414 4664

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

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen, 050-354 3085

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

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

LENTOPALLO
Matti Haapaniemi, 09-878 3254//k, 0400-602 773

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

KALLIONIEMI
Heikki Kylliäinen, 09-341 7300/t, 0500-602 836

NESTORI-MAJA
Olavi Järvi, 050-341 7502

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen, 09-321 7263/k

YHDYSHENKILÖT 2008

Huom! Yhdistyksen Mestari-ilta pidetään kuukauden 
toisena arkimaanantaina

Lokakuu
2.10. Yhdistyksen syysmaastojuoksut, 

Pirkkolan pururata klo 18.00
7.10. Taidemaalauskurssi yhdistyksen toimiston 

tiloissa klo 17.00-20.00
9.10. Rakennusmestarien rouvat, lokakuun ilta, 

omalla kerholla klo 18.00
11.10. Wuoriolan syystalkoot klo 10.00 alkaen
11.10. Taidemaalauskurssi yhdistyksen toimiston 

tiloissa klo 10.00-15.00
13.10. Kulttuuri- ja perinnekerho, 

vuosikokous yhdistyksen toimistolla klo 17.00
13.10. Yhdistyksen Syyskokous, 

Rakennusmestarien talo, Fredrikinkatu 51-53 A, Hki
13.10. Lokakuun Mestari-ilta, syyskokouksen jälkeen
14.10. Taidemaalauskurssi yhdistyksen toimiston 

tiloissa klo 17.00-20.00
18.10. Kallioniemen talkoot klo 10.00 alkaen
21.10. Taidemaalauskurssi yhdistyksen toimiston 

tiloissa klo 17.00-20.00
25.10. Helsingin rakennusmestariveneilijät HRV, 

syyskokous Kallioniemessä klo 15.00
25.10. Kallioniemi, kesäkauden päättäjäiset 

syyskokouksen jälkeen
27.10. Rakennusmestariveteraanit, 

kuukausitapaaminen klo 13.00
27.10. RKL:n Helsingin piirin kokous, 

yhdistyksen toimistolla klo 18.00
28.10. Taidemaalauskurssi yhdistyksen toimiston 

tiloissa klo 17.00-20.00

Marraskuu
1.11. Mestari-laulajien Pyhäinpäivän konsertti, 

Temppeliaukion kirkko klo 13.00
4.11. Taidemaalauskurssi yhdistyksen toimiston 

tiloissa klo 17.00-20.00
8.11. Kallioniemen talkoot klo 10.00 alkaen

10.11. Marraskuun Mestari-ilta
15.11. RKL:n uintimestaruuskisat, Kuopio
24.11. Rakennusmestariveteraanit, 

tutustumisretki Puolustusvoimien Teknilliseen 
Tutkimuskeskukseen Ylöjärven Lakiolaan

Joulukuu
5.12. Yhdistyksen pikkujoulu
8.12. Joulukuun Mestari-ilta

15.12. Rakennusmestariveteraanit, Pikkujoulu

Tammikuu 2009
12.1. Tammikuun Mestari-ilta

23.-25.1. Laskettelujaos Himoksen lomamajalla

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

tapahtumakalenteri 2008
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