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Kannen kuva: Kehä I:n parantaminen vä-
lillä Espoon raja – Hämeenlinnanväylä 
käynnistyi maaliskuussa 2016 ja valmis-
tuu syksyllä 2017. Kehä I:n parantaminen 
etenee paloittain: edellinen osuus, johon 
kuului mm. uuden Mestaritunnelin ra-
kentaminen, valmistui Leppävaarassa 
2011. Idässä Kivikontien kohta on juuri 
valmistumassa ja lännessä Keilaniemen 
kohta valmistuu 2018. Reimarlan alueella 
parannetaan meluntorjuntaa uusilla me-
luesteillä, joissa hyödynnetään vanhoja 
autonrenkaita. Kuva Sirkka Saarinen 
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Lokakuun MESTARI-ILTA
maanantaina 10.10.2016 klo 18.30

heti Syyskokouksen jälkeen

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Yhdistys- ja liittokuulumiset  ●  Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat   ●   ltapala

Tervetuloa!

3

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus.

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

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 
toteaminen.

 4. Kokouksessa käsiteltävien asioiden hyväksymi-
nen alla olevan mukaan kokouksen työjärjestyk-
seksi.

 5. Vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma, 
tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja mah-
dollisen 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 ka-
lenterivuodeksi (Hannu Vehviläinen erovuorossa 
31.12.2016). Valitaan viisi (5) muuta varsinaista 
jäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi 2017–2018 
sekä kolme (3) muuta varsinaista jäsentä yhdek-
si kalenterivuodeksi 2017 hallituksen erovuo-
roisten tilalle.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa 31.12.2016 
ovat Heikki Autio, Reino Holappa, Harri Holopai-
nen, Rami Järvinen, Tommi Peuhkuri, Tapio Päi-
väläinen, Martti Saarinen ja Jari Tiimonen.

(Hallituksen jäseninä jatkavat Niilo Hämäläinen, 
Jan-Erik Jusslin ja Jouko Röpelinen).

 9. Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkasta-
jan palkkion suuruus.

 10. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja 
heille varahenkilöt.

 11. Päätetään yhdistyksen ehdokas liiton puheen-
johtajaksi.

Ari Autio on valittu liiton puheenjohtajaksi toimi-
kaudeksi 2016–2017.

 12. Valitaan yhdistyksen ehdokas liittohallitukseen 
ja hänelle varahenkilö.

Liittohallituksen jäsen Rami Järvinen ja varajäsen 
Niilo Hämäläinen ovat erovuorossa 31.12.2016.

 13. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja pii-
rikokousedustajat.

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

 15. Valitaan liiton toimikuntiin yhdistyksen ehdok-
kaat.

 16. Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä kes-
kustellaan muista mahdollisista asioista.

 17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 18. Kokouksen päättäminen.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

SYYSKOKOUS 10.10.2016 klo 18.30
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
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TTS Työtehoseura on yksi 
Suomen vanhimmista – se 

on perustettu vuonna 1924 – itse-
näisistä ja valtakunnallisesti toimi-
vista koulutus- ja tutkimusorgani-
saatioista. Se työllisää tällä hetkellä 
noin 240 henkilöä yhteensä kym-
menessä toimipaikassa eri puolella 
Suomea.

TTS kouluttaa vuosittain noin  
10 000 opiskelijaa eri alojen ammat-
tilaisiksi ja osaajiksi. Koulutuksen 
lisäksi se tutkii vuosittain lähes 100 
projektin avulla työmenetelmien te-
hokkuutta, energia- ja ekotehok-
kuutta, tuottavuutta ja erilaisten 
menetelmien ja laitteiden toiminnal-
lisuutta. TTS tarjoaa asiakkailleen 
työn tuottavuuden selvityksiä, ajan-
käyttöselvityksiä, työnmittausta, 
työnkulkukuvauksia ja toimintokus-
tannuslaskelmia.

TTS kouluttaa pääasiassa aikui-
sia, mutta esimerkiksi maaraken-
nus-, logistiikka- ja metsäalalla 
myös nuoria. Tavoitteena tutkinto, 
mutta TTS:ssa voi suorittaa myös 
osatutkintoja, pätevyyksiä ja kehit-
tää osaamista.

TTS jakautuu viiteen tulosyksik-
köön: tutkimus ja kehittäminen, lo-
gistiikka, autoala, biotalous ja yrittä-
jyys sekä rakentaminen. Kalle Laine 
on Rakentaminen tulosyksikön ve-
täjä, yksikköön kuuluu talonraken-
nus, maarakennus, sisustus ja puu-
tarha-ala.

Rakentaminen -yksikön osaami-
nen on Laineen mukaan maan joh-

Syyskuun Mestari-illassa TTS-esittely
Yhdistyksen mestari-ilta syyskausi käynnistyi tutustumalla 

Työtehoseura TTS:ään ja sen tarjoamiin koulutuksiin. Niistä 

kertoi TTS:n rakentaminen tulosyksikön johtaja Kalle Laine.

tavaa tasoa seuraavilla osa-alueilla: 
Maarakennus: maanrakennusko-
neen kuljettajat; Talonrakennus: 
märkätilarakentaminen, korjausra-
kentaminen, nosto, työnjohto; Puu-
ala: sisustuspuuseppien ja verhoili-
joiden koulutukset; Puutarha-ala: 
Viherrakentaminen ja viher-/ puu-
tarhamyyjien koulutus; Asuminen: 
kalustemyyjien ja suunnittelijoiden 
koulutukset.

TTS järjestää myös korjausra-
kentamisen koulutuksia. Kalle Laine 
esitteli tarkemmin asbestipurkukou-
lutusta. Vuodenvaihteessa muuttu-
nutta asbestilainsäädäntöä on esi-
telty myös vuoden 2016 teemaleh-
dessä, joka postitetaan jäsenille tä-
män jäsenlehden kanssa.

Syyskaudella paljon toimintaa
Mestari-illan veti Reino Holappa. 
Syyskauden aluksi hän kertasi yh-
distyksen päätehtäviä. Reino koros-
ti erityisesti ammatillisen kehittämi-
sen tarvetta. Yksi kanava ovat Mes-
tari-illan esitelmäaiheet – joihin eh-
dotuksia voi lähettää tämän jäsen-
lehden välissä olevalla palautelo-
makkeella.

Reino kertasi myös syys-loka-
kuun tulevia tapahtumia ja toivoi 
niihin runsasta osanottoa. Niitä on 
runsaasti sekä yhdistyksen että ala-
osastojen järjestämänä: virallisia 
kokouksia, teatteria, konsertteja, 
urheilua, tutustumis- ja virkistys-
matkoja.

Lokakuussa pidetään myös yh-
distyksen Syyskokous. Esityslistalla 
ovat mm. tulevan vuoden toiminta-
suunnitelma sekä tulo- ja menoar-
vio. Hallituksen jäsenistä on myös 
useita erovuorossa.

Ennen iltapalaa Pentti Paavola 
muistutti Veteraanikerhon 40-vuo-

tisjuhlista. Siitä muistutti myös 
Matti Vuorensola. Lisäksi Matti pil- 
ke silmäkulmassa kertoi valmistel-
leensa palopuheen. Sen sisältönä 
oli kannustaa varsinaisen päivä-
työnsä jo tehneitä yhdistyksen jäse-
niä osallistumaan rakennusmestari-
veteraanikerhon tilaisuuksiin. Tarjol-
la on monenlaista ja kehittämiseh-
dotuksetkin otetaan mielellään vas-
taan. Ensimmäinen mahdollisuus 
on jo syyskuussa, kun veteraaneilla 
on oma syyskokouksensa.

Toinen Matin mainostama ala-
osasto on KUPE, kulttuuri- ja perin-
nekerho. Myös sen toiminta on vire-
ää, mutta tilaa on uusille ideoille ja 
nuorennusleikkaukselle.

”Sekä kulttuuri että perinne ovat 
niin laajoja käsitteitä, ettei niitä pi-
täisi jättää meidän jo siellä toimivien  
käsiin”, hän kannusti ja toivotti kaikki 
kiinnostuneet tervetulleiksi KUPE:n 
vuosikokoukseen 7. lokakuuta.

Sirkka Saarinen

Työtehoseura TTS:n rakentaminen yksikön 
johtaja Kalle Laine esitteli organisaatiotaan 
ja sen tarjoamia koulutuksia syyskuun 
Mestari-illassa.
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Rakennus- ja kiinteistöala 
Työnjohdolle suunnattu koulutustarjonta

12

Tutkintotavoitteiset koulutukset
•Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
•Talonrakennusalan ammattitutkinto, kirvesmies ja muurari
•Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
•Rakennusalan työnjohtokoulutus (REAT, RET)
•Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Lyhyt- ja korttikoulutukset
•Asbestityöt
•Märkätila-asentajan henkilösertifikaatti
•Märkätilatöiden valvojan henkilösertifikaatti
•Telineasentajan henkilösertifikaatti
•Tulityökorttikoulutus, rakennusalapainotteinen
•Kattotulityökorttikoulutus, rakennusalapainotteinen
•Työturvallisuuskortti, rakennusalapainotteinen
•Viemärisaneeraajan henkilösertifikaatti 
•Suunnitteilla olevat

Yritysten tarpeisiin räätälöidyt koulutukset

Nostoala 
Koulutustarjonta

13

Talonrakennusalan 
ammattitutkinto
•Torninosturinkuljettaja
•Nosturiasennuksen sähkötyöt
•Nosturiasennuksen mekaaniset työt

Ajoneuvonosturinkuljettajan 
ammattitutkinto
•Ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen
•Kuormausnosturin käyttö asennustöissä
•Kurottajan käyttö nostotöissä

Muut koulutukset
•Alamiestyöskentely
•Sähköturvallisuus
•Varastonosturin ajolupaan valmentavat 
koulutukset
•Valmiuksia nostoalalle - perehdytyskoulutukset

Maarakennusala
Kiljavantie 6, Rajamäki | Sarkatie 1, Vantaa

14

Koulutamme sekä aikuisia että nuoria 
maarakennusalan ammattilaisia tai 
sellaisiksi aikovia
•Opetuskäytössä on noin 20 hehtaarin 
harjoittelualue Vihtijärvellä
•Koulutuksessa panostettu uusimpaan 
teknologiaan; 3D-koneohjaukseen sekä
simulaattorikoulutukseen
•Tiivis yhteistyö alan yritysten kanssa
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Kehä I:n ylittävä
VIIKIN PUISTOSILTA avattiin
Puistosilta Helsingin Viikissä avattiin syyskuun alussa. Idea puistosillasta syntyi jo 

1990-luvun alussa Viikin osayleiskaavan laadinnan yhteydessä, kun suunnittelijat 

huolestuivat Vanhankaupunginlahden herkän luonnonsuojelualueen kuormittumisesta. 

Ratkaisuksi päätettiin rakentaa 
Kehän ylittävä silta, joka yhdis-

tää Viikin ja Kivikon ulkoilualueet. 
Puistosillan esikuva oli Saksassa 
Münchenin olympialaisia varten 
1970-luvulla rakennettu silta, jota 
pitkin ihmiset voivat ylittää mootto-
ritien liikenteen heitä häiritsemättä.

Idean isä Suomessa on raken-
nusvirastossa työskennellyt maise-
ma-arkkitehti Pentti Peurasuo.

”Puistosilta on esimerkki aidosti 
urbaanin ja ekologisen kaupunki-
ympäristön suunnittelusta. Sen an-
siosta Viikin ja Kivikon ulkoilualuei-
den välillä on nyt helppo liikkua. 
Tällaiset ratkaisut lisäävät koko Hel-
singin kilpailukykyä ja houkuttele-
vuutta”, Peurasuo sanoo.

Puistosillan rakentaminen on 
Puistosillan korkeus Kehä I:n ajoratojen kohdalla 5,6 – 8,2 metriä. Sillan rakentamiskus-
tannukset olivat noin 2 miljoonaa euroa. Kuva Valdimir Pohtokari, Liikennevirasto

Puistosillan kannelle tuleva osin kumpareiksi muotoiltava maamassa ja istutukset 
kohoavat betonireunoille. Kunhan lunta tulee, sillalla on tila myös ladulle. 

Kuva Vladimir Pohtokari, Liikennevirasto
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Kalasataman taidekilpailun finalistit on valittu 261 ehdotuk-
sen joukosta. Kaikkiin kilpailuun osallistuneisiin ehdotuksiin 
voi tutustua näyttelytila Laiturilla lokakuussa 2016.

Helsingin kaupungin järjestämän Kalasataman taidekilpailun 
ensimmäinen vaihe on ratkennut. Toiseen vaiheeseen etenee 
12 ehdotusta. Palkituista 12 ehdotuksesta nähtävissä on 
myös pienoismallit.

Kilpailun tavoitteena on löytää taideteokset, jotka voidaan 
toteuttaa Kalasatamaan rakentuvalle uudelle asuinalueelle. 
Alueen esirakentaminen on käynnissä ja ensimmäisten 
asuntojen rakentaminen alkaa vuoden 2016 lopussa. Taide-
kilpailu on osa Kalasataman ympäristötaidehanketta.

Teoksia etsitään kolmeen kohteeseen Sompasaaressa ja 
yhteen Sörnäistenniemessä, Sompasaaressa kohteet ovat 
uuden asuinalueen keskellä sijaitseva Loviseholminpuisto, 
Nihdinkanavan varrella olevalle Vinsentinaukio ja Aallonhal-
koja-nimisen kadun päätteenä oleva Aallonhalkojanaukio. 
Sörnäistenniemessä kohteena on Capellanaukiolle.

Finalistit näyttelytila Laiturilla 
5.10.2016 – 22.10.2016

KALASATAMAN TAIDEKILPAILU

Havainnekuva Kalasatamasta, etualalla Sompasaari. 
Kuva: Ville Riikonen, Voima Graphics/ Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

osa Kehä I:n parantamishanketta, 
josta vastaavat Liikennevirasto se-
kä Helsingin kaupungin rakennusvi-
rasto. Urakan aikana on muun mu-
assa rakennettu Kivikkoon erita-
soliittymä, joka yhdistää Viikin, Kivi-
kon ja Myllypuron. Kaikki työt val-
mistuivat syksyllä 2016.

Ulkoilija ei huomaa  
sillalta liikennettä
Liikkujille silta tarjoaa miellyttävän 
reitin, sillä se muistuttaa virkistys-
ympäristöä. Kaukalomaiselta, kor-
keareunaiselta ja normaalia leveäm-
mältä sillalta ei juuri huomaa liiken-
nettä. Kasvillisuutta istutetaan sillal-
le runsaasti: pihlajia, kirsikkapuita, 
tuomia sekä havupuita ja nurmea.

Puistoillan on suunnitellut Kivi-
kon koko tie- ja rakennussuunnitte-
lusta vastaava Ramboll Finland Oy. 
Helsingin kaupungin satsauksen 
ansiosta sillan luonne ja rakenne 
muuttuivat. Yleissuunnitelmassa se 
oli vielä normaali kapea betoninen 
kevyen liikenteen silta. Tiesuunni-
telmavaiheessa se oli liittorakentei-
nen, pyöreillä pilareilla oleva maise-
masilta. Rakennussuunnitelmavai-
heessa maisemasilta muutettiin 
betoniseksi, korkealujuusbetonilla 
valetuista pilareista tuli muotoillut ja 
reunoista korkeat.

Päällysrakenteessa  
kevennysputkia
117 metriä pitkä ja leveimmillään 
21-metrinen kaukalomainen kansi 
valettiin paikalla. Betonikaiteiden 
jatkeeksi asennettiin vihreät teräsri-
tiläkaiteet, jotka keventävät Kehältä 
katsottuna varsin massiivista beto-
nirakennetta.

Normisillasta poiketen puistosil-
lan mitoituksessa on mukana lumi-
kuorma, maamassat sekä niiden 
vettymisestä aiheutuva paino.

Arkkitehdin linjakkaiden betoni-
tukien yläosaan ideoimista rei’istä 
luovuttiin. Raudoitus kävi näet ah-
taaksi, vaikka päällysrakenteeseen 
sijoitettiin kevennysputkia. Halkaisi-
jaltaan noin metriset putket ja nii-
den tuuletusputket piti ankkuroida 
jämäkästi paikoilleen, jotteivät ne 
valuvaiheessa päässeet nosteen 
vaikutuksesta liikkumaan. – SS
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Ahlström Capital, YIT ja HGR Property Partners rakennuttavat Helsingin 
Kaartinkaupunkiin Kasarmitorin laidalle uuden kiinteistön, johon valmis-

tuu työpiste jopa tuhannelle työntekijälle loppuvuodesta 2017. Kiinteistöön 
tulee seitsemän kerrosta ja 16 000 kerrosneliömetriä toimistotilaa. Uudisra-
kennus valmistuu kaupungin entisen rakennusviraston kiinteistön tilalle. 
Kiinteistön on suunnitellut Arkkitehtitoimisto SARC ja sen pääsuunnittelija 
on Antti-Matti Siikala. Kiinteistö sijoittuu kahdelle tontille ja se rakennetaan 
LEED Platina -ympäristösertifikaatin vaatimusten mukaisesti. – SS

Rakennusviraston talo purettiin

Uusi toimistotalo
Kasarmitorin laidalle
Kasarmitorin laidalta puretun Helsingin rakennusviraston 

entiselle tontille valmistuvan uudisrakennuksen peruskivi 

muurattiin elokuun lopulla.

Uusi toimistotalo Kasarmitorin laidalla on seitsemän kerroksen harjakorkeudessaan 
huhtikuussa ja valmis vuoden 2017 loppuun mennessä. 
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto SARC
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Kasarmikatu 21 -toimistokiinteistön 45 
metriä pitkään työmaa-aitaan tilattiin 
nykytaidetta ja graffitia yhdistävä teos. 
”Työmaa-aidan kuvitusta voidaan lukea 
vasemmalta oikealla, kuten kirjaa. Teok-
seni kuvaa työmaan vaiheita. Alussa 
työmaalla on yksinkertaisia muotoja, 
jotka alkavat hahmottua ja muuttuvat 
vähitellen ihmisiksi. Myös rakennustyö-
maa etenee yksittäisistä rakennusmateri-
aaleista valmiiseen kokonaisuuteen ja 
toimistorakennukseen, jonne muuttavat 
ihmiset ja heidän myötään elämä”, 
kertoo katutaitelija Jani Tolin. 

Vanha Helsingin rakennusviraston ra-
kennus purettiin kevään ja kesän aika-
na, louhintatyöt valmistuivat syyskuun 
alussa. Kuva YIT
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Laajentunut pysäköintitalo P5 nostaa lentoaseman 
parkkipaikkojen kokonaismäärän 13  000:een. 4600 

pysäköintipaikallaan P5 on tiettävästi Suomen suurin 
parkkitalo. Laajennuksen punainen lanka on energiate-
hokkuus.

Finavia käynnisti pysäköintitalo P5:n laajennustyöt 
syksyllä 2014. Alkuperäiseen rakennukseen on nyt ra-
kennettu kaksi lisäkerrosta ja uusi lisäosa. Tuloksena on 
3000 uutta parkkipaikkaa.

P5:ssa asiointia nopeuttaa ja helpottaa rekisterikil-
ven tunnistusjärjestelmä, joka pyritään asentamaan tu-
levaisuudessa lentoaseman kaikkiin pysäköintitaloihin.

Betonirakenteinen P5 on kylmä pysäköintilaitos, joten 
tiloja ei ole hissejä, porrastorneja ja tiettyjä teknillisiä tiloja 
lukuun ottamatta tarve lämmittää lainkaan. 120 000 neliö-
metrin kokoisen rakennuksen valaistus koostuu led-valai-
simista, joita pelkillä pysäköintitasoilla on lähes 3 000.

Suomen suurin pysäköintitalo 
valmis Helsinki-Vantaalle valmistui 3000 uutta parkkipaikkaa ja 

30 sähköauton latauspistettä.

Älykkäällä ohjauksella varustetulla led-valaistuksella 
saavutetaan jopa 80 % energiansäästö verrattuna pe-
rinteisiin valaistusratkaisuihin. 

Miljardin euron kehitysohjelma
P5:n laajennus on osa Finavian käynnistämää noin mil-
jardin euron kehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on vah-
vistaa Helsinki-Vantaan asemaa Euroopan johtavien 
vaihtolentoasemien joukossa. 

Kehitysohjelman myötä Helsinki-Vantaan liikenneyh-
teydet ovat monipuolistuneet. Uusien parkkipaikkojen 
lisäksi lentoasemalle avautui kesällä 2015 junayhteys, 
jonka ansiosta se on entistä paremmin saavutettavissa 
eri puolilta Suomea. Vuoden 2016 ensimmäisellä nel-
jänneksellä jo 13 prosenttia Helsinki-Vantaalle tulevista 
matkustajista saapui junalla. –SS

Laajennuksessa pysäköintitalo P5:een rakennettiin kaksi lisäkerrosta ja uusi lisäosa. Kuva Finavia
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Konsultti laski, että eräässä esi-
merkkikohteessa lämmintä ilmaa 

puhalletaan vuosittain kadulle noin  
8 000 euron arvosta Helsingin kau-
kolämmön hinnoilla (50 euroa/MWh) 
laskettuna. Kohde oli tavallinen kivi-
jalkamyymälä.

Lauhdutinlaitteiden tehtävä on 
poistaa liiketilasta mm. kylmäkonei-
den aiheuttamaa lämpökuormaa. Ne 
pumppaavat lämpöä ulos hieman 
samaan tapaan kuin ilmalämpö-
pumppu puhaltaa lämpöä sisään.

Minne lämmön  
voi edullisesti johtaa?
Taloyhtiöiden lämmönjakohuoneet 
sijaitsevat asuintalojen alakerrassa 
lähellä kivijalkaliikkeitä. Lämmön 
siirtäminen lämmönjakohuoneen 
kautta asukkaiden käyttöön ei yleen-
sä olisi merkittävästi kalliimpaa kuin 
lauhduttimen hankinta ja käyttö. 

Lämpöä voi hyödyntää esimer-
kiksi käyttöveden esilämmitykseen ja 
märkätilojen lattialämmitykseen. 
Putkiremontin yhteydessä tulisi kan-
nattavaksi erottaa märkätilojen läm-
mitys käyttövesipiiristä, jossa se ylei-
simmin on. Silloin taloyhtiö saisi vielä 
lisää säästöä, koska se voisi laskea 
myös käyttöveden lämpötilaa. 

Kaupunkikuva paranee,  
melutasot pienenevät  
ja luonto kiittää
Monet kivijalkakaupat sijaitsevat 
kaupunkien keskustoissa. Ympäris-
tön viihtyisyys paranee, jos siellä 
voidaan luopua kaupunkikuvallisesti 
haastavista lauhdutinlaitteista. 

Rakennusvalvonta ehdottaa:

Energia talteen
asuintalojen
liiketiloista

Helppoja energiansäästömahdollisuuksia ei 

ole montaa. Helsingin rakennusvalvonnas-

sa havahduttiin siihen, että kivijalkakaup-

pojen ja ravintoloiden lauhduttimet puhal-

tavat kallista lämpöä ulos sen sijaan, että 

se hyödynnettäisiin taloyhtiössä. Asiaan 

tarttumalla taloyhtiöiden ja liikkeenharjoit-

tajien säästöt voisivat olla suuria.

Osa kaupunkilaisista myös kärsii 
laitteiston aiheuttamasta melusta, ja 
laitteiden poistaminen auttaisi sii-
henkin. Hukkaan heitetyn lämmön 
talteenotto on myös ympäristöystä-
vällistä. 

Idean tarina
Rakennusvalvonnan alue-arkkitehti 
ei innostunut keskeisellä paikalla 
olevan talon katujulkisivuun kiinni-
tettäväksi suunnitellusta lauhdutti-
mesta. Lauhdutin ei ole kaupunkiku-
van kaunistus, ja tiedossa oli jo ai-
emmista kohteista meluvalituksia ja 
kiistoja lauhduttimen paikasta.

Rakennusvalvonnan lvi-teknikko 
pyydettiin apuun ja huomattiin, että 
hukkaan heittämisen sijaan lämpöä 
voisi ohjata taloyhtiön käyttöön. Lu-

Kaksi lauhdutinta katolla. Kuva Stella Vahteristo

van hakija innostui vaihtoehdoista ja 
selvittää asiaa. 

Idea ei ole uusi. Siitä puhuttiin jo 
Wäinö Jaurolan vuoden 1958 kylmä-
tekniikan oppikirjassa. Suurissa lii-
ketiloissa lämpö jo hyvin hyödynne-
tään. Rakennusvalvonta ehdottaa, 
että kaupunkien taloyhtiöt ja liiketilat 
tarttuisivat todelliseen energian-
säästömahdollisuuteen.

Jos kiinnostuit asiasta,
voit ottaa yhteyttä 
asennustarkastaja 
Vilho Hinkkaseen, 
p. 09 310 26308, 
vilho.hinkkanen@hel.fi, 
Helsingin rakennusvalvonta.
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Talonrakennustöiden aloitusten 
arvioidaan tänä vuonna yltävän 

38,5 miljoonaan kuutiometriin. Se 
on edelleen vähemmän kuin pitkän 
aikavälin keskiarvo, mutta lähes vii-
denneksen viime vuotta enemmän. 
Vastaavalla tasolla oltiin viimeksi 
viitisen vuotta sitten. Välissä on ol-
lut monta heikkoa vuotta, mutta nyt 
uudisrakentaminen on vilkastunut 
kaikilla sektoreilla. Asuntojen lisäksi 
tehdään etenkin toimitiloja ja julkisia 
rakennuksia, kuten kouluja.

”Myönteisen kehityksen taustal-
la on kaupunkien imu ja talouden 
lievä elpyminen. Työttömyyden hie-
man helpotettua kotitaloudet ovat 
aktivoituneet myös asuntokaupoille 
ja patoutunut kysyntä purkautuu. 
Rakentaminen puolestaan kannat-
telee kotimarkkinoita”, Rakennuste-
ollisuus RT:n pääekonomisti Sami 
Pakarinen kuvaa.

Asuntorakentamisen vauhdittu-
minen on vapaarahoitteisten ker-
ros- ja rivitalojen ja erityisesti pien-
ten asuntojen varassa. Omakotita-
lojen iso pudotus on pysähtynyt ja 
luvassa on jopa hienoista kasvua. 
Valtion tukema vuokra-asuntotuo-
tanto vähenee viime vuoteen verrat-
tuna.

”Pitkään odotettu lyhyt korkotu-
kimalli ei ole tuomassa toivottua li-
säystä vuokra-asuntojen tuotan-
toon. Sille myönnetyt valtuudet riit-
tävät vain muutaman sadan asun-
non aloittamiseen ensi vuonna. 
Asumisen korkea hinta kasvukes-
kuksissa estää jatkossakin työvoi-
man liikkuvuutta ja siten työllisyy-
den paranemista, ellei asuntopolitii-
kassa ryhdytä järeisiin toimiin”, RT:n 
toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo.

Sekä tänä että ensi vuonna arvi-
oidaan aloitettavan kaikkiaan 
34 000 asunnon rakentaminen. Täl-
le vuodelle olisi kysyntää enem-
päänkin, mutta aloituksia arvioidaan 
siirtyvän ensi vuodelle muun muas-

RT:  Rakentamisessa ennakoitua
 kovempi kasvu

Rakentamisen suhdannekäänne on toteutumassa odotettua 

jyrkempänä. Kun huhtikuussa Rakennusteollisuus RT ennusti 

täksi vuodeksi 3,5 prosentin kasvua, elokuisessa välikatsauk-

sessaan se on korottanut ennustetta 6,5 prosenttiin. Nousu 

jatkuu ensi vuonna, mutta selvästi maltillisempana. 

sa tuoteteollisuuden toimitusaiko-
jen venyessä äkillisen suhdanne-
nousun vuoksi.

Infrarakentamista lisää väyläver-
koston kunnossapitotöiden ja ta-
lonrakentamisen pohjatöiden kas-
vu. Rakennusteollisuus RT:n halli-
tuksen puheenjohtaja Tero Kivinie-
mi pitää kuitenkin valitettavana, että 
valtio on siirtämässä ensi vuodeksi 
varatusta perusväylänpidon lisäpa-
ketista 100 miljoonaa euroa vuodel-
la eteenpäin. ”Bitumin hinnan nous-
tessa samalla rahalla saa entistä 
vähemmän tienpintaa”, Kiviniemi 
toteaa.

Rakentamisen työllisiä oli tam-
mi-kesäkuussa keskimäärin reilut 
11  300 enemmän kuin edellisvuo-
den vastaavana aikana. Työllisyy-
den lisäys rakentamisessa vastaa jo 
yli kymmentä prosenttia hallituksen 
työllisyystavoitteesta vaalikauden 
loppuun mennessä. Rakennusalalla 
olisi töitä tarjolla enemmänkin, mut-
ta kaikissa ammattiryhmissä ei löy-
dy kasvaville kaupunkiseuduille tar-
peeksi tekijöitä.

Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset 

30.8.2016 Rakennusteollisuus RT 9 
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN 
STIPENDIMATKA 
ANDALUSIAAN 

20.–30.4.2017

Rakennusmestarien Säätiö julistaa jälleen haetta-
vaksi 24 stipendiä Espanjan Andalusian kiertomat-
kalle 20.–30.4.2017. Matkalla tutustutaan kiehtovaan 
Andalusian historiaan, kulttuuriin ja nykypäivään.

Matkan alustava reitti on Malaga–Granada–Cordoba–Se-
villa–Jerez de la Frontera–Gibraltar–Ronda. Lähtö Helsin-
gistä torstai-iltana 20.4.2017 klo 20.40 ja paluu Helsinkiin 
varhain sunnuntai aamuna 30.4.2017 klo 06.40.

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n (Raken-
nusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry) jäsenyhdistys-
ten varsinaisille jäsenille: RKL:n Helsingin piirille 10 
stipendiä, muut 14 piiriä 1 stipendi / RKL:n piiri.

Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olym-
pia Kaukomatkatoimiston kanssa, josta tulee Suomes-
ta mukaan matkanjohtaja koko matkan ajaksi sekä 
Rakennusmestarien säätiöstä matkaisäntä.

Stipendimatkaan sisältyy ohjelman mukaiset lennot, 
lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden 
hengen huoneissa, puolihoito, retket ja kiertokäynnit 
sisäänpääsyineen, juomarahat ja palvelupalkkiot yms. 
sekä suomalaisen oppaan palvelut.

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seura-
laisen, omalla kustannuksellaan (paikkoja rajoitetusti, 
joten hakemuksessa tulee olla maininta asiasta).

Stipendin arvo on arviolta noin 2.600 € ja yhden hen-
gen huoneen lisämaksu on noin 600 €. Stipendinsaaja 
ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat kulunsa ko-
toaan Helsinki–Vantaan lentokentälle ja takaisin mah-
dollisine välimajoituksineen.

Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendinsaajien eikä 
seuralaisten matkavakuutuksia. Hakijalta edellytetään 
kiertomatkalle soveltuvuutta sekä kohtuullista fyysistä 
ja henkistä kuntoa. 

Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verohallinnolle kaik-
ki myöntämänsä yli 1.000 €:n suuruiset stipendit.

Hakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon su 
4.12.2016 mennessä joko postitse, sähköpostitse 
tai säätiön kotisivujen kautta valmiilla lomakkeella. 
Säätiön kotisivuilla on nähtävillä myös tarkka mat-
kaohjelma.

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51–53 A
00100  HELSINKI
tai
www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit

Kaisa Aho p. 09-612 0870 vastaa puhelimitse mahdol-
lisiin kysymyksiin.

RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN 
KULTTUURISTIPENDIMATKA 

MAROKKOON
19.–29.1.2017

Rakennusmestarien Säätiö julistaa jälleen haetta-
vaksi 24 matkastipendiä Marokkoon suuntautuvalle 
valtakunnalliselle rakentamisen kulttuurimatkalle.

Matkan alustava reitti on Hki–El Jadida–Casablanca–
Rabat–Volubilis–Fas–Meknes–Afourer–Marrakech. 
Lähtö Helsingistä torstaina 19.1.2017 klo 6.55 ja paluu 
Helsinkiin sunnuntaina 30.1.2017 klo 0.30

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n (Rakennus-
mestarit ja -insinöörit AMK RKL ry) jäsenyhdistysten 
varsinaisille jäsenille: RKL:n Helsingin piirille 10 stipen-
diä, muut 14 piiriä 1 stipendi / RKL:n piiri.

Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olym-
pia Kaukomatkatoimiston kanssa, josta tulee Suomes-
ta mukaan matkanjohtaja koko matkan ajaksi sekä 
Rakennusmestarien säätiöstä matkaisäntä.

Stipendimatkaan sisältyy ohjelman mukaiset lennot, 
lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden 
hengen huoneissa, puolihoito, retket ja kiertokäynnit 
pääsymaksuineen, suomalainen matkanjohto.

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seura-
laisen, omalla kustannuksellaan, paikkoja rajoitetusti, 
joten ilmoita asiasta hakemuksessasi.

Matkan arvo noin 2.240 € ja yhden hengen huoneen 
lisä on noin 440 €. Stipendinsaaja ja mahdollinen seu-
ralainen hoitavat omat kulunsa kotoaan Helsinki–Van-
taan lentokentälle ja takaisin mahdollisine välimajoituk-
sineen.

Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendien saajien 
eikä seuralaisten matkavakuutuksia. Hakijalta edellyte-
tään kiertomatkalle soveltuvuutta sekä kohtuullista 
fyysistä ja henkistä kuntoa.

Rakennusmestarien Säätiö on velvollinen ilmoittamaan 
verottajalle maksamansa, vähintään 1 000 €:n suuruiset 
stipendit. 

Hakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon su 
6.11.2016 mennessä joko postitse tai sähköpostitse 
tai Rakennusmestarien Säätiön kotisivujen kautta 
www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit, jossa 
on nähtävillä tarkempi matkaohjelma sekä lomake 
hakua varten.

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51–53 A
00100 HELSINKI
tai
kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi

Kaisa Aho p. 09-612 0870 vastaa puhelimitse mahdol-
lisiin kysymyksiin.
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KERÄÄ 
VANHA JENGI 

KASAAN!
Eikö olisi mukava vaihtaa 
kuulumiset vanhojen luokka-
kavereiden kesken?

Kerää vanha porukka kasaan 
esimerkiksi opiskelukavereis-
tasi. 

Yhdistys hoitaa illan käytän-
nön järjestelyt ja ohjelman. 
Tilaisuus voi olla esimerkiksi 
saunominen, jääkiekko-otte-
lun seuraaminen aitiossa, kar-
tingia…

Ota yhteyttä yhdistyksen toi-
mistoon, niin sovitaan tapaa-
misen yksityiskohdista.

Tavoitteena on saada yhdis-
tykseen uusia jäseniä sekä 
aktivoida jo jäseninä olevia 
osallistumaan yhdistystoimin-
taan.

Kaikkien osallistujien ei vielä 
tarvitse olla yhdistyksemme 
jäseniä.

Kysy lisää (09) 646 343 tai 
info@hrmy.fi

Mieskuoro
MESTARI-LAULAJAT
Perinteinen Pyhäinpäivän konsertti

Temppeliaukion kirkossa
la 5.11.2016 klo 13.00

Liput 15 € kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen.

Joulukonsertit 2016
Munkkivuoren kirkossa

la 17.12. klo 19.30
Solistina Jaakko Ryhänen

Liput 20 € Lippupalvelusta 1.11. alkaen,
kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen konserttia.

Käpylän kirkossa
to 22.12. klo 18.00

Solistina sopraano Johanna Tuomi
Liput 15 € kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen.
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Teatteriin tiistaina 15.11. klo 19.00

KOMISARIO PALMUN EREHDYS 
Helsingin kaupunginteatterin 
Arena-näyttämö, Hämeentie 2, Helsinki

Lippujen hinnat: 
Yhdistyksen jäsen 10 €, seuralainen 40 €. 
Lippuja varattu 180 kappaletta

Kahvitarjoilu väliajalla.

Sitovat ilmoittautumiset ja maksu viimeis-
tään maanantaina 10.10.2016 yhdistyksen 
toimistolle puhelimitse (09) 646 343 tai 
sähköpostitse info@hrmy.fi

Liput maksetaan 10.10.2016 mennessä 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11.

Huom! Paikat lunastetaan vain maksun 
eräpäivään mennessä maksaneille.

Kuva Helsingin kaupunginteatteri Tapio Vanhatalo

Komisario Palmun erehdys on ensimmäinen Suomessa nähtävä 
teatteriversio kaikkien tuntemasta komisariosta. Teos on hieno 
osoitus siitä, että muiden kirjallisuudenlajien ohella Waltari hal-
litsi mainiosti myös jännityskirjallisuuden kirjoittamisen. Uppori-
kas, mutta omalaatuinen Bruno Rygseck löytyy kotoaan kuollee-
na, hukkuneena omaan kylpyaltaaseensa. Komisario Palmu al-
kaa yhdessä Kokin ja Virran kanssa tutkia tapaturmaksi päätel-
tyä tapausta. Ihmetystä herättää, kun kaikki kuuluisan, mutta 
eriskummallisen Rygseckin suvun jäsenet vierailevat Brunon 
talolla juuri tänä samana aamuna. Selviää, että talossa on edel-
lisenä iltana pidetty juhlat, joissa on leikitty pimeiden voimien 
kanssa. Monien käänteiden ja legendaarisen Kämpissä vietetyn 
lounaan jälkeen Palmulle alkaa selvitä tapahtumien koko kuvio.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n perinteinen

PIKKUJOULUMATKA TALLINNAAN 26.–27.11.2016
Lähtö lauantaina Helsingistä klo 10.30–12.30 Tallink Starilla

Paluu sunnuntaina Tallinnasta klo 13.30–15.30 Tallink Superstarilla

Matkan hinta on yhdistyksen jäsenelle 35 € jaetussa 2-hengen huoneessa, 84 € yhden hengen huoneessa, seuralaisen hinta 105 €.

Hintaan sisältyy - laivamatka meno-paluu kansipaikoin - majoitus kahden hengen huoneessa TallinkSpa-hotellissa
 - amiainen hotellissa - kuljetus satama-hotelli-satama
 - pikkujouluillallinen ja juomia - ohjelmana Anne Adams orkestereineen

Laivalla on mahdollisuus nauttia omakustanteisesti aamiainen menomatkalla ja lounas paluumatkalla.

Sitova ilmoittautuminen yhdistyksen toimistolle viimeistään 10.10.2016 mennessä joko 
sähköpostitse info@hrmy.fi tai puhelimitse (09) 646 343.
Ilmoitathan samalla osallistujien nimet ja syntymäajat.

Matka on maksettava viimeistään 10.10.2016 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. 
Paikkoja matkalle on varattu 110 kappaletta.

Huom!
•   Liput lunastetaan vain määräajassa lipun maksaneille.
•   Peruutuksissa noudatamme matkajärjestäjän peruutusehtoja, 
     jolloin peruuttaja vastaa koko matkan hinnasta. 
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YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2016

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

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

2. varapuheenjohtaja
Reino Holappa 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

Heikki Autio 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi

Harri Holopainen  050-309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com

Niilo Hämäläinen  050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi

Jan-Erik Jusslin 050-440 3300
jan-erik.jusslin@yit.fi

Tommi Peuhkuri 0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com

Tapio Päiväläinen 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi

Jouko Röpelinen 044-210 3225
jropelinen@gmail.com

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

Jari Tiimonen 040-759 4339
jari.tiimonen@welho.com
jari.tiimonen@rakennuspartio.fi

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

Toimisto
info@hrmy.fi

Heikkinen Riikka Katariina
Heinonen Jussi Ilmari
Hytönen Ville 
Hämäläinen Janne Tapani
Hänninen Simo
Hätälä Jouni
Juntunen Samuel
Kangasluoma Ari
Karjalainen Miika Johannes
Kukkonen Juho-Matias
Laakso Tuomas Antero
Lappeteläinen Raimo
Lehtinen Antti Juhani

Pokela Leena
Pärssinen Esko Matti
Ranne Jussi
Reijonen Mika Joakim
Rintaniemi Pekka
Seppänen Juha
Vermilä Santeri
Väänänen Mikko Ilari

OPPILASJÄSENET 

Marttinen Mirka
Mehtonen Sari Susanna
Pirinen Tero

UUDET JÄSENET

Helsingin rakennusmestarien 
Kulttuuri- ja perinnekerho

VUOSIKOKOUS
pidetään 7.10.2016 kello 17.00

yhdistyksen kerhotilassa, 
3.kerros, Fredrikinkatu 51-53.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Jokainen yhdistyksen jäsen on myös Helsingin 
RKM-KUPE jäsen.

Tervetuloa vuosikokoukseen
Hallitus

HUOM!
Kulttuuri- ja perinnekerhon 2017 hallituksen 
järjestäytymiskokous H1/2017 pidetään 
välittömästi vuosikokouksen jälkeen.

Tervetuloa!
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Helsingin Rakennus-
mestariveneilijät HRV ry:n

sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
torstaina 20.10.2016 

klo 18.00 Kallioniemessä,
osoite Keulakuvantie 18, 00870 Helsinki. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Jäsenet joukolla päättämään 
yhteisistä asioista!   

Hallitus

Kallioniemessä 
veneilykauden  
päättäjäiset 
ja lipunlasku 
syyskokouksen jälkeen.

KALLIONIEMEN TALKOOT: 
la 8.10. ja 15.10. alk. klo 10.00

Kallioniemen sekä laitureiden 
talvikuntoon laittaminen. 

 Tervetuloa!

RKL:n 
Helsingin piirin kokous

pidetään tiistaina 25.10.2016 klo 17.00
Rakennusmestarien talossa yhdistyksen kerho-
tilassa 3. krs., Fredrikinkatu 51–53 A, Helsinki

Rakennusmestarien 
Rouvat

LOKAKUUN ILTA
13.10. klo 18.00 yhdistyksen toimistolla

Tervetuloa toivottaa ohjelmatoimikunta!

SYYSMAASTOJUOKSU 
MESTARUUSKILPAILU

Pirkkolan pururadalla 
torstaina 13.10.2016 klo 18.00

Matkana kaikilla 3 km

Sarjat: M/N ja kaikki ikäsarjat alkaen 
35 vuodesta 5 vuoden välein +rouvat.
Avoin kuntosarja myös perheenjäsenille 
ilman ajanottoa. Kuntosarjassa palkinnot 
arvotaan.

Ennakkoilmoittautumiset 
Raimolle 044-2244521 tai 
rharton1@welho.com 
tai kilpailupaikalla klo 17.45 mennessä

Tervetuloa myös oppilasjäsenet!

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

URHEILU
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URHEILU

 
Yhdistyksen 
UINTIMESTARUUS-
KILPAILUT

lauantaina 29.10.2016 klo 15.00
Mäkelänrinteen 
uintikeskuksessa Helsingissä

Lajit: vapaa- ja rintauinti
sarjajako 5. vuoden välein

Tervetuloa joukolla mukaan!

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu

Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja kult-
tuuriseteliä voi käyttää lähes 6000 liikunta- ja kulttuuripaikassa ympäri Suomen (lista yrityksistä löytyy yhdis-
tyksen toimistolta ja osoitteesta www.smartum.fi). Tarjolla on runsaasti sekä liikuntapaikkoja että kulttuuria, 
kuten näyttelyitä, musiikkia, kursseja, teatteria, urheilutapahtumia ja elokuvia.

Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi 
á-hintaan 2,5 € (yht. 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yht. 50 €).

Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyt-
tää, että setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa 
lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö

Liikunta- ja kulttuurisetelit tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus puh. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai 
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta – ei siis käteismaksua. Maksu Helsin-
gin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen 
nimi ja maksettujen setelien määrä.

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.

Yhdistyksen yleisurheilun 
mestaruuskilpailut
Kilpailut järjestettiin 24.8.2016 Vuosaaren kentällä hy-
vissä olosuhteissa Sporttiveteraanien kilpailujen yhtey-
dessä. Vain viisi mestaria oli kilpailemassa tällä kertaa.

Tulokset: 100 m
 M65 1. Raimo Hartonen 17,55
 M70 1. Jorma Tuominen 18,20

 1500 m
 M65 1. Raimo Hartonen 5,41,0
  2. Martti Passi 5,41,1

 Kuula 5 kg
 M65 1. Raimo Hartonen 6,63

 Kuula 4 kg
 M70 1. Jorma Tuominen 9,47
 M75 1. Veikko Luode 7,12

 Kiekko 1 kg
 M70 1. Jorma Tuominen 22,49
 M75 1. Veikko Luode 21,82

 Pituus
 M70 1. Jorma Tuominen 3,06
 M85 1. Åke Lund 2,52
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Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi 
lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti 
ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, 
laskettelua, muulloin patikointia, marjas-
tusta, sienestystä. Himoksella on myös 
täysimittainen golfkenttä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä 
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikko-
vuokraa. Molemmissa majoissa on talvikaudella 
käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa 
hissilippua. Majoihin ei saa tuoda lemmikkejä. Tu-
pakointi sisätiloissa on kielletty.

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava 
itse mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoi-
den paikallaoloajan.

Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä 
yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343. Varaus-
ehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/
jäsenedut/himos. Siellä on myös lyhyt esittely koh-
teista.
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Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

Varausmaksut 2016:
- viikot 1-7: 350 €/viikko
- viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 
   450 €/viikko
- viikot 11, 12 ja 14: 350 €/viikko
- viikko 13 (Pääsiäinen): 450 €/viikko

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

- viikot 15-48: 200 €/viikko
- viikot 49-51 
   (Itsenäisyyspäivä ja joulunalusviikot): 
   350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

VUODEN 2017 VIIKKOJA KOSKEVAT VARAUSANOMUKSET

Vuoden 2017 Himos-huoneistojen varaukset käsitellään ja vahvistetaan marraskuussa.  
Vuotta 2017 koskevat varausanomukset on toimitettava yhdistyksen toimistoon  
31. lokakuuta mennessä: info@hrmy.fi tai 09-646 343.

Samaa viikkoa haluavista aikaisempien käyttökertojen määrä ratkaisee. 
Tasatilanteessa saaja ratkaistaan arpomalla. Tämän jälkeen vapaaksi jääviä viikkoja / 
peruuntuneita varauksia voi hakea pitkin vuotta.



  

Tapahtumakalenteri 2016

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

Lokakuu
 7.10  KUPE, Vuosikokous, 
  yhdistyksen kerhotilassa, klo 17.00
 8.10.  Talkoot, Kallioniemi, klo 10.00
 8.10.  Valoa Syksyyn -konsertti, KUPE, 
  Helsingin konservatorio, klo 14.00
 10.10.  Yhdistyksen Syyskokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 10.10.  Lokakuun Mestari-ilta, 
  Syyskokouksen jälkeen
 13.10.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  lokakuun ilta (ohjelmatoimikunta), 
  yhdistyksen toimisto, klo 18.00
 13.10.  Syysmaastojuoksu mestaruuskilpailu, 
  Pirkkolan pururata, klo 18.00
 15.10.  Talkoot, Kallioniemi, klo 10.00
 20.10.  HRV, Syyskokous ja veneilykauden 
  päättäjäiset, Kallioniemi, klo 18.00
 22.10.  Perhetapahtuma: Shrek-musikaali, 
  Linnanmäen Peacock, klo 13.00
 22.10.  Teatterimatka Tampereelle, TTT Cabaret, 
  HeRIA ja HRMY 
 25.10. RKL:n Helsingin piirin kokous, 
  yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 17.00
 27.10.  Rakennusmestariveteraanit, 
  kerhon 40-vuotisjuhla, ravintola Kaarre, 
  Sokos Hotel Vaakunan 10. kerros, 
  Kaivokatu 3, klo 14.00
 29.10.  Yhdistyksen uintimestaruuskilpailut, 
  Mäkelänrinteen uintikeskus, klo 15.00

Marraskuu
 5.11.  Pyhäinpäivän konsertti, Mestari-laulajat, 
  Temppeliaukion kirkko, klo 13.00
 10.11.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  marraskuun ilta (L-N kirjainryhmä), 
  yhdistyksen toimisto
 15.11.  Teatteri: Komisario Palmun erehdys, 
  Helsingin Kaupunginteatterin 
  Arena-näyttämöllä, Hämeentie 2, klo 19.00
 19.11.  Myyjäiset, Rakennusmestarien Rouvat, 
  Rakennusmestarien talo
 26.-27.11.  Yhdistyksen pikkujoulumatka Tallinnaan
 28.11.  Rakennusmestariveteraanit, 
  kuukausikokous, yhdistyksen Kerhotila, 
  klo 13.00

Joulukuu
 3.12.  Kinkkukisa, Rakennusmestariklubi
 17.12.  Joulukonsertti, Mestari-Laulajat, 
  Munkkivuoren kirkko, klo 19.30
 19.12.  Rakennusmestariveteraanit ja KUPE, 
  pikkujoulutilaisuus, yhdistyksen Kerhotila, 
  klo 13.00
 22.12.  Joulukonsertti, Mestari-Laulajat, 
  Käpylän kirkko, klo 18.00

Yhdyshenkilöt 2016
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063
h.ahokanto@gmail.com

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånäs 0400-839 614
lars.anas@elisanet.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, 8392 3413
rantahiukka@gmail.com

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Niklas Enkvist 040-5882988
nenkvist@gmail.com

AMPUJAT
Esa Säntti  044-349 1491
esa.santti@gmail.com

GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800
raimo.k.kostiainen@gmail.com

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521
rharton1@welho.com

KALAKERHO
Reino Holappa 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

KALLIONIEMI
Reino Holappa 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.fi

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

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

NUORTEN KERHO
Tommi Peuhkuri 0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839

RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003
paavolapentti@gmail.com

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
sakari.heikkinen@hel.fi

UINTI JA SUKELLUS
Tero Jaatinen 0500-481283 (uinti)
Markku Siikanen 050 461 6692 (sukellus)
markku.siikanen@pp2.inet.fi

Lehden sisällä on palautekortti –
vastaathan 17.10. mennessä!


