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– kirsi.takkinen@hrmy.fi
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joko suoraan toimistolle tai 
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SISÄLTÖ   7•11

  VUONNA 2011 JÄSENLEHTI ILMESTYY SEURAAVASTI:

  Aineiston viimeinen jättöpäivä*)

1/2011 3.1. 7.12. 
2/2011 1.2. 11.1.
3/2011 1.3. 10.2.
4/2011 1.4. 11.3.
5/2011 2.5. 11.4.
6/2011 1.9. 12.8.
7/2011 30.9. 9.9.
8/2011 1.11. 10.10.
9/2011 1.12. 11.11.

*) 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.
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9.	 Päätetään	tilintarkastajien	palkkion	suuruus.

10.	 Valitaan	kaksi	tilintarkastajaa	ja	heille	kaksi	
	 varatilintarkastajaa.

11.	 Päätetään	yhdistyksen	ehdokas	liiton	
	 puheenjohtajaksi.

12.	 Valitaan	yhdistyksen	ehdokas	liittohallitukseen.

13.	 Valitaan	yhdistyksen	liittokokousedustajat	
	 ja	piirikokousedustajat.

14.	 Käsitellään	liiton	käsiteltäväksi	esittämät	muut
	 asia,	jotka	on	mainittu	kokouskutsussa.

15.	 Valitaan	liiton	toimikuntiin	yhdistyksen	
	 ehdokkaat.

16.	 Käsitellään	liitolle	tarkoitetut	aloitteet	sekä	
	 keskustellaan	muista	mahdollisista	asioista.

17.	 Käsitellään	muut	kokouskutsussa	
	 mainitut	asiat.

18.	 Kokouksen	päättäminen
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LOKAKUUN MESTARI-ILTA
maanantaina 10.10.2011,

heti Syyskokouksen jälkeen, Rakennusmestarien talossa Fredrikinkatu 51-53, Helsinki.

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

Tervetuloa!

Työjärjestys

1.	 Kokouksen	avaus

2.	 Valitaan	yhdistyksen	jäsenistä	kokouksen	
	 puheenjohtaja,	kaksi	pöytäkirjan	tarkastajaa	ja
	 ääntenlaskijat	sekä	sihteeri	läsnä	olevista.

3.	 Kokouksen	laillisuuden	ja	päätösvaltaisuuden
	 toteaminen.

4.	 Kokouksessa	käsiteltävien	asioiden	
	 hyväksyminen.

5.	 Vahvistetaan	vuoden	2012	toiminta-
	 suunnitelma,	tulo-	ja	menoarvio	sekä	jäsen-
	 maksujen	ja	mahdollisen	liittymismaksun	
	 suuruus	ja	maksutapa.

6.	 Päätetään	puheenjohtajien	ja	muiden	hallituk-
	 sen	jäsenten	palkkioista	ja	muista	korvauksista.

7.	 Päätetään	hallituksen	jäsenten	lukumäärästä.

8.		 Valitaan	hallituksen	jäsenet	erovuoroisten	tilalle	
	 kahdeksi	kalenterivuodeksi.	
	 Hallituksen	jäsenistä	erovuorossa	31.12.2011
	 ovat	Kai	Juurtela,	Kari	Mikonsaari,	Mikko	Ojala,	
	 Hannu	Pekkarinen	ja	Timo	Saarikko.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

SYYSKOKOUS 10.10.2011 
klo 18.30

Rakennusmestarien talossa, Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki
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Syyskuun Mestari-illassa 
avattiin ikkunoita
Yhdistyksen syyskausi Mestari-iltojen osalta avattiin ikkuna- 

ja rakennusvalvonta-asioilla. Samalla vaihdettiin kesän 

kuulumiset ja valmistauduttiin vilkkaaseen syyskauteen: 

tarjolla on runsaasti niin koulutus- kuin vapaa-ajan-

tilaisuuksia ja -tapahtumiakin.

Mestari-illan tuote-/yritysesitteli-
jä oli H-ikkuna Oy:n toimitus-

johtaja Johan Hindsberg.  Suomen 
yritys on varsin nuori, vuonna 2009 
perustettu. Taustaa löytyy silti yli 
puolelta vuosisadalta, sillä omista-
ja, norjalainen Spilka aloitti toimin-
tansa jo vuonna 1959. Hindsberg 
kertoikin, että H-ikkunatyypin mark-
kinaosuus Norjassa on peräti 95 % 
ja Ruotsissa 80 %. Markkinaosuus-
kasvun odotukset Suomessa uu-
della toimijalla ovat syystäkin kovat, 
ovathan olosuhteet Pohjoismaissa 
samankaltaiset.

Ikkuna kääntyy 180o
H-ikkuna perustuu norjalaisen AS 
Spilka Industrin kehittämään sara-
natekniikkaan, jonka ansioista ikku-
na kääntyy täysin ympäri. Toisin 
kuin perinteiset kotimaiset ikkunat, 
se kääntyy 180 astetta ulospäin. H-
ikkuna on yksipuitteinen, sivusaran-
oitu ikkuna. Sivusaranointi pitää ik-
kunan aina tasapainossa. Tämä 
helpottaa myös asennusta, sillä ik-
kunaa ei tarvitse irrottaa karmin 
kiinnitystä varten saranoilta.

Ikkunan etuja esitellessään 
Hindsberg nosti yhdeksi valtiksi sen 
säänkestävyyden. Kosteutta hylkivä 
rakenne valuttaa veden ulospäin 
jopa tuuletusasennossa. Myös 
energiatalous on kunnossa: U-arvo 
on 0,96.

Hindsberg korosti, että H-ikkuna 
kestää myös katseen: rakennuksen 
puhtaita ja elegantteja linjoja eivät 
häiritse erilliset tuuletusikkunat, nä-
kyvät saranat tai pintahelat.

Rakennusvalvonnan  
yhteiset tulkinnat
Rakennusvalvonnan yhteisistä tul-
kinnoista ja toimintatavoista kertoi 

Johan Hindsberg H-ikkuna Oy:sta esitteli Suomen markkinoilla uutta, mutta Pohjoismaissa 
jo vakiintunutta ikkunatyyppiä. ”Se pyörii tietenkin”, hän tiivisti ikkunan perusoivalluksen.
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Jari Raukko. Hän tuntee aihealueen 
erinomaisesti myös käytännössä, 
sillä hän toimii Keravan rakennus-
valvonnassa rakennustarkastajana.

Jarin esityksestä kävi selväksi, 
että ihan yksinkertaista yhtenäisten 
toimintatapojen noudattaminen ei 
ole. Lait, säädökset ja ohjeet sisäl-
tävät liikkumavaraa, joten tulkinnat-
kin vaihtelevat. Esimerkkinä Jari 
kertoi kyselystä, jossa yhdeksän 
kunnan rakennusvalvonnoille an-
nettiin samat rakennuksen pohjaku-
vat ja pyydettiin heiltä sen kerros-
ala. Vastauksina saatiin peräti 13 
erilaita kerrossalatulkintaa, osasta 
kunnista siis useampi kuin yksi. 

Pääkaupunkiseudulla ongelmaa 
alettiin perata vuonna 2007, jolloin 
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniai-
nen käynnistivät yhteishankkeen. 
Helppoa ei ole ollut, mutta tuloksia-
kin on saatu. Internetissä, osoit-
teessa www.pksrava.fi, on jo varsin 
kattava luettelo yhtenäisistä raken-
tamismääräyskokoelman (42 kort-
tia) sekä ohjeiden ja määräysten (14 
kpl) tulkinnoista. Tavoitteena on, 

että vuoteen 2013 mennessä on 
saatu kattavat yhteiset tulkintaoh-
jeet.

”Mutta”, Jari jatkoi. ”Vaikka 
pääkaupunkiseudulle näin saadaan 
yhtenäiset ohjeet, tulkintaongelmia 
lienee jatkossakin. Osassa kuntia, 
myös pk-seudulla, on esimerkiksi 
paraikaa meneillään kokeilu keven-
nettyjen määräysten soveltamises-
ta. Lisäksi erilaisilla kuntaryhmitty-
millä on meneillään kymmenkunta 
yhtenäistämisprojektia. ”Kun ne 
saavat toimintansa yhtenäistetyksi, 
pitäisi kai aloittaa eri ryhmien välis-
ten toimintatapojen yhtenäistämin-
en.”

Vilkas syksy tulossa

Ennen iltapalaa Timo Saarikko veti 
Mestari-illan virallisen osuuden. Uu-
sia jäseniä on kesän aikana liittynyt 
yhdistykseen runsaasti. Heille, ku-
ten vanhoillekin jäsenille, on luvas-
sa vilkasta toimintaa: koulutustilai-
suudet energiatodistuksesta ja yri-
tyksen perustamisesta, musikaali- 
ja lastentapahtumat, Turun retki, 
syysmaastojuoksua, talkoita, run-
saasti alaosastojen omia tapahtu-
mia. Lokakuussa on yhdistyksen 
Syysvuosikokous, jonka esityslis-
talla on ainakin henkilövalintoja.

Sirkka Saarinen

Jari Raukon mukaan rakennusvalvontojen 
tulkintaerot putkahteleva laajempaankin 
julkisuuteen säännöllisesti: uusimpana esi-
merkkinä maalämpöporausten lupakäy-
täntö.

Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n 

PIKKUJOULUMATKA TALLINNAAN
3.-4.12.2011 

 
Lähtö laivalla lauantaina klo 10.30 – paluu sunnuntaina klo 16.00

Matkan hinta yhdistyksen jäsenelle 25 euroa ja seuralaiselle 90 euroa.
 
Hinta sisältää
- laivamatkan kansipaikoin meno-paluu
- majoituksen kahden hengen hotellihuoneessa
- aamiaisen hotellissa
- kuljetuksen satama-hotelli-satama
- pikkujouluillallisen ja juomia
- ohjelman, tanssiorkesteri Everman solisteineen

Laivalla mahdollisuus nauttia omakustannushintaan aamiainen 
menomatkalla ja lounas paluumatkalla.

Ilmoittautuminen toimistolle 09-646 343 tai kirsi.takkinen@hrmy.fi. 
Samalla ilmoitettava osallistujan nimi ja syntymäaika.

Matka maksettava 20.10.2011 mennessä Helsingin Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK ry:n pankkitilille 204418-64711. 
Huom! Liput lunastetaan vain määräajassa lipun maksaneille.
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ENERGIATODISTUSKOULUTUS
tiistaina 1.11.2011 klo 17.00 – 21.00
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53A, Helsinki
Energiatodistus muuttuu erilaiseksi vuonna 2012. Rakentamista koskevan lainsäädännön 
mukaan rakennuslupaa haettaessa lupa-asiakirjoihin on pitänyt 1.1.2008 alkaen liittää 
pääsuunnittelijan allekirjoittama rakennuksen energiatodistus. Olemassa oleville 
rakennuksille on vaadittu energiatodistus 1.1.2009 jälkeen tapahtuneen myynnin tai 
vuokrauksen yhteydessä. 

Energiatodistuksella annetaan tärkeää tietoa esimerkiksi rakennuksen käyttö-
kustannuksista ja sen vuoksi on tärkeää, että todistus on ammattitaitoisesti laadittu. 

Koulutus soveltuu pääsuunnittelijoina toimivien lisäksi muillekin rakennusalan 
asiantuntijoille.

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa opetetaan vanhojen sekä uusien asuinrakennusten energiatodistuksen 
laatiminen eli rakennusten ET- luokan määrittäminen manuaalisesti ja kaupallisten 
ohjelmien avulla. Lisäksi kurssilla perehdytään uusiin, vuonna 2012 voimaan tuleviin 
lämmöneristysmääräyksiin sekä matalaenergia- ja passiivitalosovelluksiin. 

 1. Energiatehokkuutta koskeva uusi lainsäädäntö
 2. Energiatodistus ja milloin sitä tarvitaan
 3. Energiatehokkuuden laskenta
 4. Uudisrakennuksen energiatodistus pääsuunnittelijan vastuulla
 5. Energiatodistuksen merkitys ja energiatehokkuus
 6. Energiatodistuksen laatiminen

Kouluttaja: Hannu Partanen, FinnEnergia Oy

Helsingin yhdistyksen tukema (puolet) osallistumismaksu on RKL:n jäsenrekisterissä 
oleville 25 euroa, muille 75 euroa. 

Ilmoittautumiset viimeistään 28.10.2011  www.rkl.fi>koulutus>rakennusasiantuntija-
koulutus Lisätietoja antaa Tommi Savolainen 050-5709112, tommi.savolainen@rkl.fi  

Koulutuksen järjestää Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK yhdessä RKL:n 
kanssa.

 

ENERGIATODISTUSKOULUTUS 

tiistaina 1.11.2011 klo 17.00 – 21.00 
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53A, Helsinki 

Energiatodistus muuttuu erilaiseksi vuonna 2012. Rakentamista koskevan lainsäädännön mukaan 
rakennuslupaa haettaessa lupa-asiakirjoihin on pitänyt 1.1.2008 alkaen liittää pääsuunnittelijan 
allekirjoittama rakennuksen energiatodistus. Olemassa oleville rakennuksille on vaadittu 
energiatodistus 1.1.2009 jälkeen tapahtuneen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.  

Energiatodistuksella annetaan tärkeää tietoa esimerkiksi rakennuksen käyttökustannuksista ja sen 
vuoksi on tärkeää, että todistus on ammattitaitoisesti laadittu.  

Koulutus soveltuu pääsuunnittelijoina toimivien lisäksi muillekin rakennusalan asiantuntijoille. 

Koulutuksen sisältö 
Koulutuksessa opetetaan vanhojen sekä uusien asuinrakennusten energiatodistuksen laatiminen 
eli rakennusten ET- luokan määrittäminen manuaalisesti ja kaupallisten ohjelmien avulla. Lisäksi 
kurssilla perehdytään uusiin, vuonna 2012 voimaan tuleviin lämmöneristysmääräyksiin sekä 
matalaenergia- ja passiivitalosovelluksiin.  

1. Energiatehokkuutta koskeva uusi lainsäädäntö 
2. Energiatodistus ja milloin sitä tarvitaan 
3. Energiatehokkuuden laskenta 
4. Uudisrakennuksen energiatodistus pääsuunnittelijan vastuulla 
5. Energiatodistuksen merkitys ja energiatehokkuus 
6. Energiatodistuksen laatiminen 

 

Kouluttaja: Hannu Partanen, FinnEnergia Oy 

 

 

 
Osallistumismaksu on RKL:n jäsenrekisterissä oleville 50 euroa, muille 150 euroa.  

Ilmoittautumiset viimeistään 28.10.2011  www.rkl.fi>koulutus>rakennusasiantuntijakoulutus 
Lisätietoja antaa Tommi Savolainen 050-5709112, tommi.savolainen@rkl.fi   

Koulutuksen järjestää Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK yhdessä RKL:n kanssa. 

 

ENERGIATODISTUSKOULUTUS 

tiistaina 1.11.2011 klo 17.00 – 21.00 
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53A, Helsinki 

Energiatodistus muuttuu erilaiseksi vuonna 2012. Rakentamista koskevan lainsäädännön mukaan 
rakennuslupaa haettaessa lupa-asiakirjoihin on pitänyt 1.1.2008 alkaen liittää pääsuunnittelijan 
allekirjoittama rakennuksen energiatodistus. Olemassa oleville rakennuksille on vaadittu 
energiatodistus 1.1.2009 jälkeen tapahtuneen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.  

Energiatodistuksella annetaan tärkeää tietoa esimerkiksi rakennuksen käyttökustannuksista ja sen 
vuoksi on tärkeää, että todistus on ammattitaitoisesti laadittu.  

Koulutus soveltuu pääsuunnittelijoina toimivien lisäksi muillekin rakennusalan asiantuntijoille. 

Koulutuksen sisältö 
Koulutuksessa opetetaan vanhojen sekä uusien asuinrakennusten energiatodistuksen laatiminen 
eli rakennusten ET- luokan määrittäminen manuaalisesti ja kaupallisten ohjelmien avulla. Lisäksi 
kurssilla perehdytään uusiin, vuonna 2012 voimaan tuleviin lämmöneristysmääräyksiin sekä 
matalaenergia- ja passiivitalosovelluksiin.  

1. Energiatehokkuutta koskeva uusi lainsäädäntö 
2. Energiatodistus ja milloin sitä tarvitaan 
3. Energiatehokkuuden laskenta 
4. Uudisrakennuksen energiatodistus pääsuunnittelijan vastuulla 
5. Energiatodistuksen merkitys ja energiatehokkuus 
6. Energiatodistuksen laatiminen 

 

Kouluttaja: Hannu Partanen, FinnEnergia Oy 

 

 

 
Osallistumismaksu on RKL:n jäsenrekisterissä oleville 50 euroa, muille 150 euroa.  

Ilmoittautumiset viimeistään 28.10.2011  www.rkl.fi>koulutus>rakennusasiantuntijakoulutus 
Lisätietoja antaa Tommi Savolainen 050-5709112, tommi.savolainen@rkl.fi   

Koulutuksen järjestää Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK yhdessä RKL:n kanssa. 
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ENERGIATODISTUSKOULUTUS 

tiistaina 1.11.2011 klo 17.00 – 21.00 
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53A, Helsinki 

Energiatodistus muuttuu erilaiseksi vuonna 2012. Rakentamista koskevan lainsäädännön mukaan 
rakennuslupaa haettaessa lupa-asiakirjoihin on pitänyt 1.1.2008 alkaen liittää pääsuunnittelijan 
allekirjoittama rakennuksen energiatodistus. Olemassa oleville rakennuksille on vaadittu 
energiatodistus 1.1.2009 jälkeen tapahtuneen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.  

Energiatodistuksella annetaan tärkeää tietoa esimerkiksi rakennuksen käyttökustannuksista ja sen 
vuoksi on tärkeää, että todistus on ammattitaitoisesti laadittu.  

Koulutus soveltuu pääsuunnittelijoina toimivien lisäksi muillekin rakennusalan asiantuntijoille. 

Koulutuksen sisältö 
Koulutuksessa opetetaan vanhojen sekä uusien asuinrakennusten energiatodistuksen laatiminen 
eli rakennusten ET- luokan määrittäminen manuaalisesti ja kaupallisten ohjelmien avulla. Lisäksi 
kurssilla perehdytään uusiin, vuonna 2012 voimaan tuleviin lämmöneristysmääräyksiin sekä 
matalaenergia- ja passiivitalosovelluksiin.  

1. Energiatehokkuutta koskeva uusi lainsäädäntö 
2. Energiatodistus ja milloin sitä tarvitaan 
3. Energiatehokkuuden laskenta 
4. Uudisrakennuksen energiatodistus pääsuunnittelijan vastuulla 
5. Energiatodistuksen merkitys ja energiatehokkuus 
6. Energiatodistuksen laatiminen 

 

Kouluttaja: Hannu Partanen, FinnEnergia Oy 

 

 

 
Osallistumismaksu on RKL:n jäsenrekisterissä oleville 50 euroa, muille 150 euroa.  

Ilmoittautumiset viimeistään 28.10.2011  www.rkl.fi>koulutus>rakennusasiantuntijakoulutus 
Lisätietoja antaa Tommi Savolainen 050-5709112, tommi.savolainen@rkl.fi   

Koulutuksen järjestää Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK yhdessä RKL:n kanssa. 

Miten perustan yrityksen? -infotilaisuus
maanantaina 7.11.2011 klo 17.00 – 21.00 

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki  
Yrityksen perustamisen infotilaisuuden tavoitteena on antaa henkilölle perustietoa 
yritystoiminnan suunnittelusta, yritysmuodoista, yrittäjän talouslaskelmista ja velvollisuuksista, 
rahoituksesta, starttirahasta sekä yrityksen perustamisen käytännön toimenpiteistä. 
Infotilaisuus on tarkoitettu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille sekä kertauksena myös 
yrittäjinä toimiville.

Koulutuksen sisältö:

1. yrittäjyys

2. yritysidea

3. liiketoimintasuunnitelman laatiminen

4. rahoitus-, kannattavuus- ja myyntilaskelmat

5. yritysmuodot

6. rahoituksen järjestäminen

7. verotus

8. starttiraha

9. vakuutukset

Kouluttaja: Timo Mäkilä, yritysneuvoja, YritysHelsinki

Koulutus on maksuton

Ilmoittautumiset viimeistään 3.11.2011  www.rkl.fi > koulutus > rakennusasiantuntijakoulutus. 
Lisätietoja antaa Tommi Savolainen 050-5709112, tommi.savolainen@rkl.fi  

Koulutuksen järjestää Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit yhdessä RKL:n kanssa.

 

Miten perustan yrityksen? -infotilaisuus 

maanantaina 7.11.2011 klo 17.00 – 21.00 
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki 
  

Yrityksen perustamisen infotilaisuuden tavoitteena on antaa henkilölle perustietoa 
yritystoiminnan suunnittelusta, yritysmuodoista, yrittäjän talouslaskelmista ja velvollisuuksista, 
rahoituksesta, starttirahasta sekä yrityksen perustamisen käytännön toimenpiteistä.  

Infotilaisuus on tarkoitettu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille sekä kertauksena myös yrittäjinä 
toimiville. 

Koulutuksen sisältö: 

1. yrittäjyys 
2. yritysidea 
3. liiketoimintasuunnitelman laatiminen 
4. rahoitus-, kannattavuus- ja myyntilaskelmat 
5. yritysmuodot 
6. rahoituksen järjestäminen 
7. verotus 
8. starttiraha 
9. vakuutukset 

 

Kouluttaja: Timo Mäkilä, yritysneuvoja, YritysHelsinki  

 

Koulutus on maksuton 

Ilmoittautumiset viimeistään 3.11.2011  www.rkl.fi > koulutus > rakennusasiantuntijakoulutus. 
Lisätietoja antaa Tommi Savolainen 050-5709112, tommi.savolainen@rkl.fi   

Koulutuksen järjestää Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit yhdessä RKL:n kanssa. 
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Länsimetron louhintaurakoista on  
sovittu jo 92 prosenttia ja rata-

tunneleista on louhittu kymmenes-
osa. Syyskuuhun mennessä Länsi-
metron ratatunneleita on louhittu jo 
3 500 metriä ja työtunneleista yli 
puolet eli noin 3 000 metriä.

Länsimetron louhinnat valmistu-
vat vuonna 2013. Louhintojen jäl-

Länsimetron työmaalla 
kilpailulla tsemppiä 
turvalliselle rakentamiselle

Metrotyömaa näkyy myös maan päällä, tässä ilmakuva Tapiolasta toukokuussa 2011. Kuva Sky Foto

Länsimetron työt ovat käynnissä kahdeksalla työmaalla. 

Lisäksi Tapiolassa Espoon kaupunki rakennuttaa kahta 

työtunnelia. Vuoden 2011 aikana käynnistyvät loputkin 

tunneliurakat. Yksi Länsimetro-työmaan erikoisuuksista 

on jatkuvasti käynnissä oleva työturvallisuuskilpailu.
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keen alkavat välittömästi asemien 
rakennusurakat, joista ensimmäiset 
asemaurakat käynnistyvät jo vuo-
den 2012 puolella. Tämän jälkeen 
on vuorossa rataurakka ja auto-
maattimetron asennus ja testaus. 
Länsimetro valmistuu vuoden 2015 
lopulla.

Turvallisin metrotyömaa  
-kilpailu
Valmistuttuaan Länsimetrosta tulee 
yksi maailman turvallisimmista met-
roista. Turvallisuuteen kiinnitetään 
huomiota jo rakentamisen aikana.  
Työmaaturvallisuuden ja hyvien tur-
vallisuuskäytäntöjen kehittämiseksi 
metrotyömailla on käynnissä Turval-
lisin metrotyömaa -kilpailu, jolla 
kannustetaan urakoitsijoita turvalli-
seen rakentamiseen.

Ensimmäinen kilpailu alkoi syys-
kuun 2010 alusta ja kilpailukausi 
kesti vuoden 2010 loppuun. Sen 
jälkeen Turvallisin metrotyömaa -kil-
pailu ratkaistaan puolivuosittain 
tammi-kesäkuun ja heinä-joulukuun 
toiminnan perusteella. Kilpailuun 
osallistuvat automaattisesti kaikki 
Länsimetro-hankkeen urakat, jotka 
ovat käynnissä koko kilpailuajan.

Tavoitteena on  
nolla tapaturmaa
Urakoitsijoiden toimintaa arvioidaan 
työmaavalvonnan ja työmaaturvalli-
suuden valvonnan yhteydessä. Kil-
pailukriteerit noudattavat Länsimet-
ro-hankkeen työmaaturvallisuudelle 
asetettuja tavoitteita.

- Haluamme varmistaa turvalli-
sen ja huolellisen rakentamisen toi-
mintatavat Länsimetron työmailla ja 

sen vuoksi myös palkitsemme niitä, 
jotka tässä asiassa kunnostautuvat. 
Jokainen onnettomuus maksaa ja 
erityisesti vakavat loukkaantumiset 
tulevat sekä inhimillisesti että yh-
teiskunnan kannalta kalliiksi, muis-
tuttaa Länsimetron toimitusjohtaja 
Matti Kokkinen.

Urakan onnettomuustaajuus vai-
kuttaa kisassa menestymiseen 60 
%. Taajuuteen lasketaan mukaan 
kilpailuaikana yhteen tai useam-
paan poissaolopäivään johtaneet 
tapaturmat työmaalla työskentele-
ville tai kolmannelle osapuolelle. 
Maa- ja vesirakentamisen turvalli-
suustason (MVR) mittauksille ase-
tettujen tavoitteiden painoarvo on 
30 %. Mittauksia tehdään viikoit-
tain. Kuluvalla kaudella seuraamme 
myös ympäristövelvoitteiden nou-
dattamista. Näiden painoarvo on 
kisassa 10 %.

Mikäli kaksi tai useampi työmaa-
ta saa tasapisteet, kilpailun ratkai-
see kolmas kriteeri, joka liittyy hyvi-
en, turvallisuutta edistävien käytän-
töjen kehittämiseen tai soveltami-
seen työmaalla. Hyvistä käytänteis-
tä voidaan palkita myös erityismai-
ninnoin.

Puolivuosittaisen kilpailun voit-
tajatyömaa saa haltuunsa Länsi-
metro-hankkeen Turvallisin metro-
työmaa -kilpailun kiertopalkinnon, 
kultaisen metrokiskon.

9

Länsimetron rakentamisaikataulu.

Lauttasaaren metrotunnelin louhintaa elokuussa 2011. Kuva Timo Kotineva ➜



10 hrmy

TYL METRO ja YIT Rakennus 
kaksi ensimmäistä voittajaa
Länsimetron ensimmäisen Turvalli-
sin metrotyömaa -kilpailun voiton 
vei suomalaisen Destian ja tsekki-
läisen Metrostav a.s. muodostama 

Länsimetro tuo kahdeksan uutta asemaa. 
Asemat sijoittuvat Espoossa Matinkylään, Ur-
heilupuistoon, Tapiolaan, Otaniemeen, Keila-
niemeen ja Helsingissä Koivusaareen ja Laut-
tasaareen. Niittykumpuun rakennetaan ase-
mavaraus.

Länsimetro on 13,9 kilometriä pitkä. Se koos-
tuu kahdesta rinnakkaisesta tunnelista, jotka 
kulkevat koko matkan maan alla. Asemien li-
säksi louhitaan 15 pystykuilua, jotka on suun-
niteltu hätäpoistumista, paineentasausta, il-
manvaihtoa ja savunpoistoa varten. Rakenta-
mista ja huoltoa varten on suunniteltu yhdek-
sän ajotunnelia.

Sirkka Saarinen

työyhteenliittymä METRO. Tarkas-
teluajanjaksolla syyskuun alusta 
joulukuun 2010 loppuun TYL 
METRO:lle ei sattunut yhtään tapa-
turmaa tai onnettomuutta.

Toisen kilpailujakson voitti YIT 
Rakennus Oy:n Matinkylän ajotun-

Länsimetron työmaa-aitoihin on saatu taidetta syksyn 2011 aikana. Taiteilija Hans-Peter Schütt on maalannut Hanasaaren kuilun aitaan 
toistasataa metriä pitkän taideteoksen. Kuvat Länsimetro, Riina Kairulahti

neliurakka. Tarkasteluajanjaksolla 
vuoden 2011 tammikuun alusta ke-
säkuuhun YIT Rakennuksen Matin-
kylän työmaalla ei tapahtunut yh-
tään tapaturmaa tai onnettomuutta. 

- SS

Urheilupuiston työmaa, elokuu 2011. 
Kuva Riina Kairulahti
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Luja runkorakenne kestää  
kuljetuksen 
Rakennushanke toteutettiin telakal-
la meren äärellä, koska näin suuri 
kokonaisuus voidaan kuljettaa ton-
tilleen vain vesiteitse; maantiekulje-
tuksiin se olisi ollut liian suuri.  Me-
rikuljetuksen suoritti suuri pontto-
nialus, johon talo siirrettiin motori-
soitujen lavettien avulla.

Kerrostalo on 33 metriä pitkä ja 
12 metriä korkea ja painaa 220 ton-

nia. Näin suuren kokonaisuuden 
siirtäminen onnistuu Neapon raken-
nusten runkoaineena käyttämän 
FIXCEL®-teräskennon ansiosta: 
materiaali on äärimmäisen kestävä 
ja jäykkä mutta samalla kevyt.

Tehtaalla kokonaisena  
rakennettu kerrostalo 
Kokonaista kerrostaloa ei maailmal-
la ennen ole rakennettu sisätiloissa. 
Taloa ei tällä kertaa rakennettu mo-

duuleittain, joka on Neapon nor-
maali rakennustapa, vaan se tehtiin 
yhtenä kokonaisuutena.

Teräskennoelementtien kokoon-
pano aloitettiin telakkahallissa jou-
lukuussa 2010. Ensimmäisessä 
koontivaiheessa tehtiin teräsperus-
tus. Runko koottiin kolmesta suu-
resta lohkosta. Runkolohkot asetet-
tiin teräsperustuksen päälle hallin-
ostureiden avulla. Kennorunkora-
kenne kantaa sekä itsensä että ko-
ko rakennuksen, joten erillistä run-
korakennetta ei tarvittu.

Taloon tehtiin hallitiloissa val-
miiksi myös LVIS-putkitukset, asen-
nettiin valaisimet ja laatoitettiin mär-
kätilat. Runko verhoiltiin ja sisä- ja 
ulkopinnat viimeisteltiin. Tontilla talo 
lasketaan laveteilta hydraulisesti te-
räsbetonipaalujen päälle ja kytke-
tään kunnallistekniikkaan. 

- SS
Kuvat: Jouni Saaristo

Näin Turussa:

Kerrostalo telakalta tontille merikuljetuksena

Turku, Lauttaranta

Kutterintie 5 
3-kerroksinen toimisto- ja 
huoltorakennus 
Valmistettiin kokonaisuudes-
saan sisätiloissa Turun telakalla 
(sisäpinnat, julkisivu, 
LVIS-työt ym.) 
Pääurakoitsija: NEAPO Oy 
Arkkitehtitoimisto: CC-M Arkki-
tehdit Oy, arkkitehti Caterina 
Casagrande-Mäkelä 
Rakennesuunnittelu: Vahanen 
Oy, insinööri Eero Kotkas 
Siirto tontille vesiteitse syys-
kuussa 2011. 
Kokonaisala 864 m² 
Tilavuus 3200 m³ 
Rakennuksen mitat: 
- pituus 33 m 
- leveys 12 m 
- korkeus 12 m

Turussa ihmeteltiin 8. syyskuuta varsin erikoista merikulje-

tusta. Neapo Oy:n rakentama 3-kerroksinen kerrostalo siirret-

tiin yhtenä kokonaisuutena meriteitse tontilleen Hirvensaloon. 

Talo rakennettiin kevään 2011 aikana Turun telakalla sisällä 

hallitiloissa täysin muuttovalmiiksi. Merimatka telakalta 

Hirvensalon Lauttarantaan kesti vajaa kolme tuntia.

Kerrostalon merimatka kesti kolme tuntia.

Kennorunkorakenne kantaa sekä itsensä että koko rakennuksen, joten erillistä 
runkorakennetta ei tarvittu.
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Louhinta- ja räjäytystyöt alkoivat 
Kalasataman keskuksessa

Näkymä Kalasataman korttelirakenteeseen. Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kalasataman keskuksen rakennuskaivan-

non louhinta- ja räjäytystyöt käynnistyivät 

syyskuussa metroradan varressa. Työt 

jatkuvat vuoteen 2014 asti. Ensimmäiseksi 

louhitaan tulevan jätteenkeräysaseman 

alue. Jätteenkeräysasema louhitaan noin 

15 metrin syvyyteen. Samanaikaisesti 

käynnistyvät myös metroradan pohjoispuo-

lella olevan Englantilaiskallion louhinta- 

ja räjäytystyöt.

Tältä Kalasatamassa näyttää 2030-luvulla? Kaupunkisuunnitteluvirasto



13hrmy

Yhteensä Kalasataman keskuk-
sen alueelta louhitaan noin 

700.000 kuutiometriä kalliota. Rä-
jäytyksiä tehdään alkuvaiheessa 2 
- 4 kertaa päivässä. Työt aiheutta-
vat 1 - 2 minuutin pysäytyksiä met-
rojunille Kalasatamassa.

Räjäytysten ajaksi liikenne py-
säytetään myös Itäväylällä ja Her-
mannin rantatiellä Kalasataman 
keskuksen kohdalla. Pysäytysten 
kesto on enintään 3 minuuttia ja ne 
ajoittuvat ruuhka-aikojen ulkopuo-
lelle.

Kalasataman keskuksen toteut-
taa SRV, joka  rakentaa keskuk-
seen  kaupallisen keskuksen ja sii-
hen liittyvän hotellitornin, toimisto-
tornin ja kuusi asuintornia. SRV ra-
kentaa keskukseen myös kaupun-
gin omistukseen tulevia julkisia tilo-
ja ja kunnallistekniikkaan kuuluvia 
rakenteita. Lisäksi kaupunki vuok-
raa keskuksesta sosiaali- ja terve-
ysaseman tilat.

Kalasatama
Rakentaminen alkaa Sörnäistenniemeltä ja etenee 
siitä säteittäin kohti pohjoisia ja eteläisiä merenran-
ta-alueita. Rakentaminen alueella on alkanut, ja 
ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan alu-
eelle vuoden 2012 lopulla. 

Kalasataman alue levittäytyy noin 175 hehtaarin 
rantakaistaleena Kulosaaren sillan molemmin puo-
lin. Kaupungin omistama maa-alue on lähes koko-
naan ollut satama- ja teollisuusaluetta. Teollisuutta 
löytyy yhä, mutta satama siirtyi loppuvuonna 2008 
Vuosaareen. Kalasatamassa käynnistynyt  raken-
nustyö on volyymiltaan Helsingin kaupungin aluera-
kentamisprojekteista suurimpia.
● rakentamisaika n. 2009 - 2030-luku
●  20 000–25 000 asukasta
●  n. 10 000–14 000 asuntoa
●  8 000 työpaikkaa
●  asuminen 720 000–1 000 000 k-m2

●  toimitilat 390 000–535 000 k-m2

●  palvelut 45 000 k-m2

●  kaupungin kokonaisinvestoinnit n. 870 milj.
 euroa (mukana myös liikelaitokset Helsingin
 Vesi ja Helsingin Energia)
●  Eteläosaan rakennetaan puisto, joka avautuu 
 kiilamaisesti metrokorttelista merenrantaan.

●  Rantaan rakennetaan kevyen liikenteen väylä, 
 joka jatkuu Vantaanjoen suulta Arabianrannan
 ja Kalasataman kautta Merihakaan.

Vuonna 2011

●  Sörnäistenniemen asuntorakentaminen on 
 alkanut alkuvuodesta. Vuoden 2011 ensimmäi-
 siä kohteita ovat mm. Hoas:n opiskelija-asun-
 not ja OP-Eläkekassan ja S-Asuntojen hanke. 
 Alueelle tulee lopulta 2 700 asukasta, koulu, 
 kaksi päiväkotia, hotelli ja toimistotilaa.
●  Kyläsaaren aloituskortteleiden rakentaminen
 alkaa syksyllä.
●  Kalasataman keskuksen kilpailu ratkesi 5/2011
 ja rakentaminen käynnistynee loppuvuodesta.
●  Jäteputkijärjestelmän toteuttaja valittiin ja 
 §järjestelmä otetaan käyttöön 2010-luvun 
 puoliväliin mennessä.
●  Väliaikaiskäyttö jatkuu, mm. kesäksi 2010
 avattu rantareitti ja erilaiset tapahtumat. 

Lähde: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto © 
Adactive Oy

Runsas vuosi sitten otettu ilmakuva Kalasatamasta. Toukokuussa 2010 kenttäalue odotti 
vielä rakentamisen käynnistymistä. Kuva Suomen Ilmakuva Oy
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Helsingin rakennusmestarien 
Kulttuuri- ja perinnekerho jär-

jestää opastetun taidenäyttely 
käynnin Ateneumin taidemuseoon 
Lapin taikaa -näyttelyyn 29.10.2011 
klo 11.00.

Lapin taika -näyttely tarkastelee 
suomalaisen kuvataiteen välittämiä 
mielikuvia Lapista. Esillä on teoksia, 
jotka joko kuvaavat Suomen Lap-
pia, ovat syntyneet sen innoittami-
na tai joissa on aiheena Lappi ja 
alueen kulttuuri. Lappi-aiheista tai-
detta nähdään kaikkiaan 46:ltä tai-
teilijalta 1800-luvulta nykypäivään. 
Maisemia ja sielunmaisemia näh-

dään mm. Gabriel Engbergiltä, Ju-
ho Kyyhkyseltä, Einari Junttilalta, 
Reidar Särestöniemeltä, Kalervo 
Palsalta, Marja Vuorelaiselta, Jussi 
Nivalta ja Outi Pieskiltä. Pohjoisen 
valot ja värit leiskuvat leiskuvat Ate-
neumin saleissa juhannukselta aina 
syvimpään kaamokseen asti. Näyt-
telyn kuraattori on Ateneumin mu-
seonjohtaja Maija Tanninen-Mattila 
ja sen arkkitehtuurista vastaa Arkki-
tehtuuritoimisto Heikkinen-Komo-
nen Oy. 

Ilmoittautumiset viimeistään 
21.10.2011 Kirsille toimistoon p. 
646 343 tai sähköpostilla kirsi.takki-

Kuoroa johtaa Director musices Märt Ratassepp

Perinteinen 
Pyhäinpäivän konsertti
Temppeliaukion kirkossa
la 5.11. klo 13.00 
Pääsylippu 15,-

Joulukonsertti Käpylän kirkossa 
la 17.12. klo 18
Solistina sopraano Johanna Tuomi
Pääsylippu 15,-

Joulukonsertti Mikael Agricolan kirkossa
ti 20.12. klo 19 
Solistina Jaakko Ryhänen
Ohjelma 15,-

nen@hrmy.fi, Muista jättää puhelin-
numerosi ilmoittautumisen yhtey-
dessä Kirsille. Opastuksen vuoksi 
osallistujamäärä on rajattu 25 hen-
keen eli sen verran voimme ottaa 
ilmoittautuneita mukaan. 

Tavataan lauantaina 29.10 klo 
11.00 Ateneumin taidemuseossa 
osoitteessa Kaivokatu 2, Helsinki.

Näyttelykäynti on maksuton 
HRMY:n jäsenille, puolison lipun 
hinta on 8 euroa. Varaathan tasara-
han mukaasi. 

Mestari-Laulajien konsertit syksyllä 2011

Joulukonsertti Tuomiokirkossa
to 22.12. klo 19
Solistina Jaakko Ryhänen
Pääsylippu 15,-

29. lokakuuta Ateneumiin!

LAPIN TAIKAA 
näyttelyyn tutustuminen 
Ateneumin taidemuseossa
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YHDISTYS tiedottaa

Uudet jäsenet
Tuukka Haapio, 
Juha Matti Karjanoja, 
Petri Mikael Kasurinen, 
Timo Matias Kellokoski,
Jani Petteri Koistinen, 
Juho Aleksanteri Kuntu, 
Kai Kärki, 
Marjut Satu Elise Laurila,  
Ricardo Martin, 
Juha Matinniemi, 
Jukka Tapani Nykänen,  
Olli Tapio Raanta,  
Petri Kalervo Raveala, 
Kenneth Karl Johan Schröder, 
Heikki Oskari Sivonen, 
Heikki Juhani Tolonen, 
Harri Sakari Vainikka ja 
Matti Olavi Vesimäki

Opiskelijajäsenet
 Ville Kasperi Komulainen ja  
Jürgen Eino Schreiber

HALLITUKSEN 
YHTEYSTIEDOT 
VUONNA 2011
Puheenjohtaja
Ari Autio 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

1. varapuheenjohtaja
Jari Raukko 040-3182 132/t., 040-7777 075
jari.raukko@kerava.fi, jari.raukko@kolumbus.fi

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

Kalevi Hiltunen 040-8261 008
kalevi.hiltunen@yit.fi

Kai Juurtela 041-5107 714
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

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

Jukka Multanen 050-4013 682/t., 040-7358 
266/k.
jukka.antero.multanen@welho.com

Mikko Ojala 0400-961 664, 6983 966/k.
mikko.ojala3@luukku.com
mikko.ojala@hotmail.com

Hannu Pekkarinen 044-5852 782
hannu.pekkarinen@luja.fi

Martti Saarinen 050-5580 639
martti.saarinen@saunalahti.fi

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

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

RKL:n 
Helsingin piirin 
kokous

pidetään maanantaina 31.10.2011 
klo 17.00 Rakennusmestarien talossa 
yhdistyksen toimiston kokoustilassa 
Fredrikinkatu 51-53 A, 3.kerros.
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YHDISTYS tiedottaa

Veteraanikerhon 
kuukausitapaamiset 

yhdistyksen 
toimistolla

24.10. klo 13.00 Jukka Karilan esitelmä 
 ”RKL-raadin ratkaisuja 
 riitatilanteissa” 

28.11. klo 13.00  Senioriliiton Heli Stenvall 
 esitelmöi aiheesta 
 ”Uusi vanhustenpalvelulaki” 

19.12. klo 13.00 Kerhon ja KUPEN yhteinen 
 Pikkujoulu

Tervetuloa!

Helsingin 
Rakennusmestariveneilijät 
HRV ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

lauantaina 22.10. klo 15.00 
Kallioniemessä, osoite 
Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Jäsenet joukolla päättämään 
yhteisistä asioista!

Hallitus

* * *
Kallioniemessä veneilykauden 
päättäjäiset ja lipunlasku 
syyskokouksen jälkeen.

* * *

Kallioniemen talkoot: 8.10. ja 
15.10. alk. klo 10.00 Kallioniemen 
sekä laitureiden talvikuntoon 
laittaminen.

Tervetuloa!

 

Rakennusmestarien 
Rouvat

Tapaamiset omalla kerholla:

13.10. klo 18.00, leikitellen / 
ohjelmatoimikunta

10.11. klo 18.00, L - M ryhmäläiset 
viihdyttää

20.11. klo 11.00 - 14.00 myyjäiset ja syksy 
huipentuu joulukuussa pidettäviin 
pikkujouluihin 
(aika ja paikka avoin)

Mukaan kutsumme 
uudet ja vanhat tuttavuudet!
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URHEILUA

Yhdistyksen
UINTIMESTARUUSKILPAILUT 

lauantaina 12.11.2011 klo 13.00 – 14.00
Mäkelänrinteen uintikeskuksessa 
Helsingissä 

Lajit: vapaa- ja rintauinti
sarjajako 5. vuoden välein

Tervetuloa joukolla mukaan!

RKL:n Golfmestaruuskilpailut 
Tawast Golfissa 
Hämeenlinnassa 27.8.2011 

Tuloksia
1. M A-mestaruus/Scratch 
1 Kenkkilä Taavi, Helsinki 
2 Salonen Jari, Helsinki 
3 Ollikainen Leo, Pohjois-Kymi
5 Punnonen Pekka, Helsinki

2. M B-mestaruus 0-18,4
1.Matikainen Veikko, Kuopio
2 Hämäläinen Ilmari, Etelä-Pohjanmaa 
3 Malin Jyrki, Hämeenlinna
5 Kostiainen Raimo, Helsinki

3. M C-mestaruus 18,5-36
1 Merisalo Vesa, Helsinki 
2 Jauhiainen Jouni, Helsinki 
3 Kokkonen Matti, Kotka

5. Seniorimestaruus 55v  
1 Koskinen Pekka, Pori 
2 Puomisto Jari, Pohjois-Kymi 
3 Salmi Jaakko, Hämeenlinna

6. Veteraanimestaruus 65v 
1 Paukku Asko, Imatra 
2 Tuominen Raimo, Tampere 
3 Sievers Timo, Kotka
4 Mäkelä Anssi, Helsinki

7. Veteraanimestaruus 70v 
1 Lahtinen Taisto, Kokkola
2 Pentikäinen Jouko, Helsinki 
3 Kääpä Ahti, Pohjois-Kymi

Joukkuekilpailu
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
- Kenkkilä Taavi, Salonen Jari, Pentikäinen Jouko
Pohjois-Kymen Rakennusmestariyhdistys
Porin Rakennusmestariyhdistys ry

Tulokset kokonaisuudessaan: 
http://www.rkl.fi/vapaa-aika/fi_FI/golf/

 

Golfin ystävyysottelu Helsinki-Tampere pelattiin 
Tawast Golfin kentällä Hämeenlinnassa 8.8.

Helsingin joukkue 148 bp:
Vesa Merisalo, Raimo Kostiainen, 
Markku Pennanen, Jouni Hasu

Tampereen joukkue 134 bp:
Kalevi Setälä, Aarni Saviaho, Risto Markkanen, 
Risto Sirkkola

”Kaakonkulman” turnaus pelattiin Koski-Golfin 
kentällä Kuusankoskella 18.8.
Pohjois-Kymi 114 bp
Helsinki 102 bp
Kotka 97 bp
Lappeenranta 70 bp

C-mestaruuden voittanut 
Vesa Merisalo, sekä 
Jouni Jauhiainen ja 

Kalevi Setälä

RKL:n mestari 
Taavi Kenkkilä 
noutamassa 
kiertopalkintoa.

Golfin kaupunkiottelut
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LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu. Jäsen voi saada etuna joko lii-
kuntaseteleitä 52 kpl á 2 € (104 €) tai kulttuuriseteleitä 42 kpl á 2,5 € (105 €) tai molem-
pia 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 oh-
jattuja taidekursseja. Liikuntasetelillä (arvo 4 €) voi puolestaan maksaa esimerkiksi ui-
mahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja ryhmäliikuntapalveluja sellaisis-
sa 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 osoitteesta www.smartum.fi  kohdista Tietoa 
liikuntasetelistä ja Tietoa kulttuuriseteleistä  →  käyttöpaikat. Helsingin seudulla käyt-
töpaikkoja on runsaasti!

 
NESTORI -maja

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

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA

Kuvat: Tapani Mäkipää

Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: 
talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä.

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

Loppuvuoden 2011 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. 
Siellä on myös lyhyt esittely kohteesta. 

Varausmaksu 2011: 
viikot 18-48: 150 €/viikko, 
viikot  49-52: 300 €/viikko

Varausmaksut 2012:
- viikot 1–7: 350 €/viikko
- viikot 8–10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
- viikot 11–14: 350 €/viikko
- viikko 15 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
- viikot 16-48: 200 €/viikko
- viikot 49-51 (Itsenäisyyspäivä – joulunalusviikko): 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko
Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

VUODEN 2012 VIIKKOJA KOSKEVAT VARAUSANOMUKSET
Vuoden 2012 varaukset käsitellään ja vahvistetaan marraskuussa. Vuotta 2012 koskevat 
varausanomukset on toimitettava Kirsille toimistoon 28. lokakuuta mennessä. Samaa 
viikkoa haluavista viimeksi kohteessa ollut joutuu väistymään ja tasatilanne ratkaistaan 
arpomalla. Tämän jälkeen vapaaksi jääviä viikkoja voi hakea pitkin vuotta toimittamalla 



Lokakuu
	 8.10.	 Kallioniemen	talkoot,	alk.	klo	10
	 10.10.	 Kulttuuri-	ja	Perinnekerhon	
	 	 Vuosikokous,	yhdistyksen	toimistolla
	 	 klo	17.00
	 10.10.	 Yhdistyksen	Syyskokous,	
	 	 Rakennusmestarien	talon	ravintolasali,	
	 	 Fredrikinkatu	51-53,	klo	18.30
	 10.10.	 Lokakuun	Mestari-ilta,	
	 	 heti	syyskokouksen	jälkeen
	 13.10.	 Rakennusmestarien	Rouvat,	
	 	 omalla	kerholla	klo	18.00
	 15.10.	 Kallioniemen	talkoot,	alk.	klo	10
	 22.10.	 HRV:n	syyskokous,	veneilykauden	
	 	 päättäjäiset,	ja	lipunlasku	Kallioniemessä
	 22.10.	 Perhetapahtuma:	Kolme	iloista	rosvoa,	
	 	 Helsingin	kaupunginteatteri	klo	13.00
	 24.10.		 Veteraanikerho,	kuukausitapaaminen	
	 	 klo	13.00
	 29.10.		 Syystalkoot	Wuoriolassa	Vihdissä,	
	 	 alk.	klo	10.00
	 29.10.	 Lapin	taikaa	-näyttelyyn	tutustuminen,	
	 	 KUPE,	Ateneum	klo	11.00
	30.10.	–	3.11.		Veteraanikerho,	Kuntoviikko	70+,	Pajulahti
	 31.10.		 RKL:n	Helsingin	piirin	kokous,	
	 	 yhdistyksen	toimistolla	klo	17.00

Marraskuu
	 1.11.	 Koulutustilaisuus:	Energiatodistus,	
	 	 Rakennusmestarien	talo	klo	17.00
	 5.11.	 Mestari-Laulajien	Pyhäinpäivän	konsertti,	
	 	 Temppeliaukion kirkko	klo	13.00
	 7.11.	 Yrittäjäkoulutusta,	
	 	 Rakennusmestarien	talo	klo	17.00
	 10.11.		 Rakennusmestarien	Rouvat,	
	 	 omalla	kerholla	klo	18.00
	 12.11.	 Yhdistyksen	uintimestaruuskisat,	
	 	 Mäkelänrinteen	uintikeskus	klo	13.00
	 14.11.		 Katri	Helena	-musikaali,	
	 	 Helsingin	Kaupunginteatteri	klo	19.00
	 20.11.	 Myyjäiset,	Rakennusmestarien	Rouvat,	
	 	 Rakennusmestarien	talolla	
	 	 klo	11.00-14.00
	 25.11.		 Sukellus	Intro-kurssi,	Sukellus-Areena,	
	 	 Veikkola	klo	18.00
	 28.11.		 Veteraanikerho,	kuukausitapaaminen	
	 	 klo	13.00

Joulukuu
	 3.-4.12.		 Yhdistyksen	Pikkujoulu,	
	 	 laivamatka	Tallinnaan
	 17.12.		 Mestari-Laulajat,	Joulukonsertti,	
	 	 Käpylän	kirkko	klo	18
	 19.12.		 Veteraanikerho	ja	KUPE,	
	 	 yhteinen	pikkujoulu	klo	13.00
	 20.12.		 Mestari-Laulajat,	Joulukonsertti,	
	 	 Mikael	Agricolan	kirkko	klo	19
	 22.12.		 Mestari-Laulajat,	Joulukonsertti,	
	 	 Tuomiokirkko	klo	19

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

Helsingin	Rakennusmestarit	ja	-insinöörit	AMK	ry

MESTARI-LAULAJAT	RY
Hannu	Ahokanto	040	5318063

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT	RY
Markku	Pennanen	040-590	1466

RAKENNUSMESTARIKLUBI	RY
Esa	Annala	0400-400 636,	8392	3413

RKM-VENEILIJÄT	HRV	RY
Kaj	Grönroos	0400-946	070

AMPUJAT
Esa	Säntti		050-390	0925

GOLF
Raimo	Kostiainen	0400-409	800

HIIHTO-	JA	YLEISURHEILU
Raimo	Hartonen	044-224	4521

KALLIONIEMI
Kai	Juurtela	09-7745	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	050-435	1127

RKM-VETERAANIT
Pentti	Paavola	0400-933	003

SUUNNISTUS
Sakari	Heikkinen	050-354	3085

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

YHDYSHENKILÖT 2011tapahtumakalenteri 2011


