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Kannen kuva: Eiranrannan uudet puistot
palkittiin Vuoden Ympäristörakenne 2011
-tunnustuksella. Pyhiinvaeltajan puistossa
olevassa matalassa vesialtaassa on yksi
osa taiteilija Jussi Heikkilän kolmiosasesta
taideteoksesta, ”Harmaja”, jossa on paitsi
kyseisen saaren muoto, myös
kaiverrettuna rakkoleväkuvio.
Kuva Anna-Kaisa Nuotio

1/2011
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3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
7/2011
8/2011
9/2011

3.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.5.
1.9.
30.9.
1.11.
1.12.

Aineiston viimeinen jättöpäivä*)
7.12.
11.1.
10.2.
11.3.
11.4.
12.8.
9.9.
10.10.
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.

Puheenjohtajan avaussanat

Syyskokouksessa
A

nen hidastuisi, niin korjausrakentamisen velan lyhentämiseen täytyy löytyä rahaa ja tahtoa.

luksi voi perustellusti todeta, että globaalissa taloudessa kaikki voi muuttua nopeasti. Vielä viime syksynä ihmeteltiin, miten nopeasti ja hyvin vuoden 2008
taantumasta on toivuttu, vaikka pienenä pelkona taustalla mm. Irlannin ongelmat oli jo tiedossa. Nyt lähes
koko mennyt vuosi on ihmetelty euroalueen velkakriisiä
ja seuranneita epävakauksia koko rahoitusalalla. Kalvava epävarmuus Kreikan kohtalosta ja sen aiheuttamasta
vakavasta uhasta maailmantalouden kasvulle on hermostuttanut sijoittajia ja heiluttanut osakemarkkinoita
koko Euroopassa ja kaikkialla muuallakin maailmassa.

Tämän illan aikana tulemme valitsemaan viisi uutta jäsentä yhdistyksemme hallitukseen. Vuonna 2006 yhdistyksemme sääntöjä uudistettiin. Uudistetuissa säännöissä määriteltiin yhdistyksen hallituksen jäsenen toimikausiksi yhtäjaksoisesti enintään kolme kaksivuotiskautta. Tänä vuonna hallituksen erovuoroisten joukossa
on yksi pitkäaikainen ja ansioitunut hallituksen jäsen,
joka joutuu tämän uudistuksen vuoksi jättämään ainakin yhden hallitusvuoden väliin. Itse pidän kyseistä uudistusta erittäin onnistuneena. Se toivottavasti takaa
yhdistyksen hallituksessa vaihtuvuuden, jolla toivottavasti saamme uusia innostuneita jäseniämme uusilla
ajatuksilla mukaan hallitustyöskentelyyn.

Tämä epävarmuus on tietysti näkynyt myös meillä Suomessa. Asunto-, toimitila sekä teollisuusrakentaminen
ovat hidastumassa eikä uuden hallituksen budjetti lupaa tähän paljon apua. Päinvastoin rakennusenergiaan
suunnatut tuet leikataan pois, kotitaloustuen enimmäismäärää pienennetään ja asuntolainan korkovähennysoikeutta leikataan. Edes infrahankkeisiin ei tunnu löytyvän rahoitusta. Aikaisemmin valtiolla oli tapana vastaavassa tilanteessa tukea rakennusalan työllisyyttä aikaistamalla mm. tulevia tie- ja väylähankkeita. Naapurimaa
Ruotsissa valtio toimi ennakoiden, se myönsi syksyllä
yli 5 miljardia euroa tie-, rata- ja väylähankkeisiin.
Kaikesta huolimatta täytyy muistaa, että olemme alalla,
mistä työ ei ns. lopu koskaan. Vaikka uudisrakentami-

Toivon tänään ehdolla olevan innostuneita ja ennakkoluulottomia sekä uudistushenkisiä ehdokkaita hallituspaikoille. Toivon kaikille vaaliin osallistuville jäsenille
onnea ja menestystä.
Mukavaa Syksyn Jatkoa Kaikille
Ari Autio
Puheenjohtaja

MARRASKUUSSA musikaali,
JOULUKUUSSA pikkujoulu
Marras- ja joulukuussa ei järjestetä yhdistyksen perinteisiä Mestari-iltoja.
Niiden sijasta yhdistystuttuja ja heidän seuralaisiaan tavataan marraskuussa
Katri Helena -musikaalissa ja joulukuussa Tallinnaan tehtävällä pikkujoulumatkalla.

hrmy
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Hallitukseen kolme uutta kasvoa

Syyskokouksessa henkilövalintoja
Yhdistyksen Syyskokouksessa tarvittiin myös ääntenlaskijoita, sillä viidelle hallituspaikalle oli tarjolla kuusi hyvää
ehdokasta. Uusina kasvoina hallitukseen nousivat Olli Heire,
Hannu Vehviläinen ja Timo Rissanen.

S

yyskokous aloitettiin juhlavasti
Märt Ratasseppin johtaman
Mestari-Laulajien sävelin. Kuoron
laulua pääse loppuvuonna kuuntelemaan myös perinteisessä Pyhäinpäivän konsertissa sekä kolmessa
joulukonsertissa.
Yhdistyksen puheenjohtaja Ari
Autio muistutti avauspuheessaan
rakennus- ja muunkin alan nopeista
suhdannekäänteistä. Arin puhe on
luettavissa edellisellä sivulla.
Yhdistys on myöntänyt RKL:n
pronssiset ansiomerkit Timo Saarikolle, Hannu Pekkariselle ja Kari

Mikonsaarelle. Heistä Timo ja Kari
olivat paikalla vastaanottamassa Ari
Aution ja Mikko Ojalan ojentamat
ansiomerkit.

Raimo Seppänen johti puhetta
Syyskokouksessa puheenjohtajan
nuijaa kopautteli Raimo Seppänen,
sihteerin tehtävät hoiti Kirsi Takkinen.
Vuoden 2012 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio esiteltiin
ja hyväksyttiin. Ne ovat tutkittavissa
jäsenlehden seuraavilla sivuilla.

Hallituksesta olivat erovuorossa
Kai Juurtela, Kari Mikonsaari, Mikko
Ojala, Hannu Pekkarinen ja Timo
Saarikko. Heistä Kai ja Hannu olivat
ilmoittaneet, etteivät ole ehdolla,
Mikolla puolestaan tuli täyteen
sääntöjen mukainen kolmen perättäisen kauden maksimi. Viidelle hallituspaikalle ehdotettiin kuutta henkilöä, joten kokousväki pääsi äänestämään ja ääntenlaskijat Eino
Menlös ja Kari Laine töihin.
Tasaväkisessä äänestyksessä
Timo ja Kari uusivat paikkansa ja
uusina hallitukseen nousivat Olli
Heire, Hannu Vehviläinen ja Timo
Rissanen. Mika Kuukkanen jäi tällä
kertaa niukasti valitsematta.
Yhdistys ei aseta omaa ehdokasta liiton puheenjohtajaksi. Yhdistyksen ehdokkaaksi liittohallitukseen kaudelle 2011-2012 valittiin
Jari Raukko varamiehenään Esa
Säntti. Ari Aution meneillään oleva
kaksivuotiskausi liittohallituksessa
on puolessa välissä, hänen varamiehensä on Kai Juurtela.
RKL:n Helsingin piirin kokouksen 31.10.2011 ja liittokokouksen
20.11.2011 edustajiksi valittiin 31
varsinaista sekä kolme varaedustajaa.

Loppuvuonna Mestari-iltojen
sijasta teatteria ja pikkujoulu

Mestari-Laulajat Märt Ratasseppin johdolla virittivät yhdistysväen kokoustunnelmaan
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Ennen iltapalaa Jari Raukko veti lokakuun Mestari-illan. Syyskokousta
edeltävässä hallituksen kokouksessa valittujen uusien jäsenien, varsinkin opiskelijoiden, määrä oli ilahduttavan runsas.
Jari muistutti tulevista energiatodistukseen ja yrityksen perustamiseen liittyvistä koulutuksista. Molemmissa oli ilmoittautuneita jo yli
minimimäärän, joten koulutukset
myös järjestetään. Pentti Paavola
puolestaan kertoi, että Veteraanikerhon Pajulahden Kuntoviikko on
jouduttu osanottajien vähyyden

hrmy

Kari Mikonsaari (vas.) ja Timo Saarikko vastaanottivat RKL:n pronssisen ansiomerkin. Merkki myönnettiin myös Hannu Pekkariselle.
vuoksi perumaan. Sen sijaan Veteraanikerho järjestää marraskuun lopulla matkan Tallinnaan Viimsin Spa
kylpylään. Ilmoittautumisaika siihen
on tämän lehden ilmestyessä tosin
jo umpeutunut.
Mestari-ilta oli vuoden 2011
osalta viimeinen. Marraskuussa näet yhdistyksen jäsenet seuralaisineen kokoontuvat Katri Helena
-musikaalia kuuntelemaan. Joulukuussa puolestaan mennään Tallinnaan pikkujoulumatkalle.

Sirkka Saarinen

Raimo Seppänen puheenjohtajana ja Kirsi Takkinen sihteerinä
vetivät Syyskokouksen.

RKL:n Helsingin piirin ja
liittokokousedustajat
Ari Autio
Heikki Autio
Kalevi Berlin
Leila Ellonen
Olli Heire
Kalevi Hiltunen
Kai Juurtela
Jouko Karjalainen
Reino Kukkonen
Mika Kuukkanen
Kari Laine
Eino Menlös

Kari Mikonsaari
Jukka Multanen
Onni Myllymäki
Markku Niemi
Timo Nieminen
Juhani Nurminen
Mikko Ojala
Pentti Paavola
Tapani Paulamäki
Hannu Pekkarinen
Jari Raukko
Timo Rissanen

Paavo Ruusuvuori
Martti Saarinen
Raimo Seppänen
Esa Säntti
Jari Tiimonen
Leena Teelahti
Hannu Vehviläinen
varalla
Raimo Järvelä
Ari Angervuori
Timo Saarikko

KUPEn vetäjäksi
Heikki Autio
Yhdistyksen Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE valitsi Syyskokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi Heikki
Aution. Kokouksessa KUPE kutsui
kunniajäsenikseen edellisen puheenjohtajan Raimo Järvelän sekä
KUPEn ”edeltäjän”, taidekerhon
pitkäaikaisen vetäjän Eero Wastimon.

hrmy

Raimo Järvelä (vas.) ja
Eero Wastimo ovat nyt
KUPEn kunniajäseniä.
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TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2012
Yleistä
Yhdistyksen toiminta tukee jäsenistön kilpailukykyisen ja korkean ammattitaidon sekä arvostuksen säilymistä ja motivoi jäseniä mukaan
yhdistyksen toimintaan.
Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, joka kehittää monipuolisesti rakennustuotannossa työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä. Jäsenistön ammattiosaamista täydennetään ja parannetaan talotekniikkaan ja infraan liittyvillä sekä yleissivistävillä aiheilla.
Yhdistyksen ja liiton nimeämät
opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen
rakennusosastojen rakennusmestari- ja insinööriopiskelijoiden kanssa.
Jäsenhankinnassa päävastuu on liitolla, jota yhdistys tukee. Jäsenhankinnassa panostetaan valmistuviin
rakennusmestareihin ja insinööreihin.
Oppilasjäsenille järjestetään yhdistystiedotus- ja virkistystilaisuuksia. II asteen opiskelijoille tiedotetaan rakennusmestarikoulutusmahdollisuudesta.

Koulutus- ja ohjelmatoiminta
Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on jäsenten ammatillinen kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen materiaalien ja työmenetelmien
kehittyessä sekä lainsäädännön
muuttuessa.
Mestari-illat järjestetään joka
kuukauden toisena maanantaina

syyskuusta toukokuuhun. Mestariillat alkavat klo 18.30; illoissa käsitellään ajankohtaisia koulutus-, ammatti- ja järjestöasioita. Illat voivat
sisältää myös kevyempää ohjelmaa.
RKL:n ja yhdistyksen yhteistyönä järjestetään koulutustilaisuuksia.
Koulutusta ja tiedotusta tarjotaan
myös muiden rakennusalan järjestöjen jäsenille.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.hrmy.fi. Jäsenillä on
mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoimintaan kotisivulla olevan palautelomakkeen avulla.
Nettisivuilla tiedotetaan mm. kokoukset, kurssit, muut tapahtumat,
vapaa-ajanviettokohteet, urheilukilpailut, kilpailujen tulokset yms.
Myös lomamajojen varauksen voi
tehdä kotisivulla olevan sähköisen
varausjärjestelmän kautta. Jäsen
voi halutessaan julkaista yhteystietonsa kotisivulla oleville yritys- ja
asiantuntijapalvelusivuille.
Tiedotuksen pääkanavat ovat
kotisivujen lisäksi yhdistyksen jäsenlehti ja Rakennuslehden RKLpalsta. 9 kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä tiedotetaan
yhdistyksen toiminnasta ja julkaistaan ammattiin ja rakentamiseen
liittyviä kirjoituksia. Lisäksi julkaistaan erikoisnumerona teemalehti.
Jäsenlehti ja teemalehti ovat luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Harrastustoiminta
Harrastustoiminnan tavoitteena on
jäsenistön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen.
Alaosastot järjestävät hiihdon,
maastojuoksun, yleisurheilun, ammunnan, suunnistuksen, uinnin, sukelluksen, keilailun ja golfin mesta-
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ruuskilpailuja. Lisäksi yhdistyksen
puitteissa on mahdollista pelata
lentopalloa.
Uusimpia harrastuslajeja ovat
mailapelijaos, laskettelujaos sekä
sukellustoiminta uintijaoksessa. Mikäli harrastajia on riittävästi, lajeja ja
toimintamuotoja voidaan lisätä.
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua RKL:n mestaruuskilpailuihin. Yhdistys tukee kilpailijoiden matka- ja majoituskorvauksia sekä osallistumismaksuja.
Yhdistys järjestää RKL:n hiihtomestaruuskilpailut Mäntsälän Hirvihaarassa 3.-4.3.2012.
Kulttuuri- ja perinnekerho ja Rakennusmestariveteraanit järjestävät
tapahtumia ja matkoja erilaisiin
kohteisiin, kuten esimerkiksi ammatillisia opintomatkoja.

Muu toiminta
Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat
vapaa-ajanviettopaikat Kallioniemi
Helsingin Laajasalossa, Nestorimaja Vihdin Wuoriolassa ja uusimpina lomamajat Himoslakka A ja B
Jämsän Himoksella.
Yhdistys jatkaa jäsenten liikunta- ja kulttuuriseteleiden tukemista
105 € arvosta.
Porvoon yhdistys kutsutaan helmikuussa 2012 järjestettävälle tanssikurssille.
Yhteistyölle Helsingin RIA:n
kanssa pyritään kehittämään uusia
toimintamuotoja. Lisäksi tehdään
perinteinen Asuntomessumatka,
vuonna 2012 Tampereelle.
Osallistutaan RKL:n kesäkisoihin Jyväskylässä ja Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors
SBH:n pääkaupunkiseudulla järjestämään liittokokoukseen.
Järjestetään toimintavuoden aikana perheille suunnattuja tapahtumia.
Yhteistyötapaamisia jatketaan ja
mahdollisuuksien mukaan tehostetaan muiden järjestöjen kanssa.

hrmy

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RY                          
Talousarvioesitys 2012
Talousarvio
2012

Talousarvio
2011

JULKAISUTOIMINTA		
KULUT
-49.500

-48.300

KOULUTUSTOIMINTA
KULUT

-6.000

Talousarvio
2012

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT			
TUOTOT
Toiminta-avustus
8.750
8.750
KULUT
-8.750
-8.750

-2.000

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
TUOTOT
Toiminta-avustus
1.000
Tuotot
850
1.850
KULUT
-1.850

KALLIONIEMI			
TUOTOT			
Tuotot
7.900
5.550
Toiminta-avustus
26.950
24.400
34.850
29.950
KULUT
-34.850
-29.950
			
NESTORI-MAJA
TUOTOT
Tuotot
1.500
1.500
Toiminta-avustus
3.400
4.000
4.900
5.500
KULUT
-4.900
-5.500
HIMOS
TUOTOT
Tuotot
Toiminta-avustus

16.000
9.200
25.200
-25.200

16.800

1.280
-1.280

1.480
-1.480

2.500
6.400
8.900
-8.900

2.500
5.200
7.700
-7.700

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
TUOTOT
Tuotot		
Toiminta-avustus
6.000
KULUT
-6.000

850
4.700
-5.550

LASKETTELU
TUOTOT
Toiminta-avustus
KULUT

1.500
-1.500

KULUT
AMMUNTA
TUOTOT
Toiminta-avustus
KULUT
GOLF
TUOTOT
Tuotot
Toiminta-avustus
KULUT

LENTOPALLO
TUOTOT
Toiminta-avustus
Omakustannus
KULUT
Toiminnan kulut

hrmy

1.500
-1.500

SUUNNISTUS
TUOTOT
Toiminta-avustus
Tuotot
KULUT

1.250
1.250

-2.500

-2.500

1.000
900
1.900
-1.900

4.500
3.000
7.500
-7.500

3.000
3.000
6.000
-6.000

HELSINGIN RAKENNUSMESTARIEN KULTTUURI
JA -PERINNEKERHOTUOTOT

16.800

1.250
1.250

Talousarvio
2011

TUOTOT
Toiminta-avustus
KULUT

3.700
-3.700

3.100
-3.100

UINTI JA SUKELLUSJAOS
TUOTOT
Toiminta-avustus
KULUT

4.010
-4.010

4.000
-4.000

MAILAPELIJAOS (siirretään vuoden 2011 toiminta-avustus)
TUOTOT
Toiminta-avustus 		
1.390
KULUT		
-1.390
HENKILÖSTÖKULUT

-49.750

-47.890

HALLINNON KULUT

-21.350

-20.580

KOKOUKSET

-35.800

-35.800

MUUT KULUT

-49.040

-54.240

-289.380

-271.190

15.000

15.000

274.380

256.190

VARSINAINEN TOIMINTA
VARAINHANKINTA
JÄSENMAKSUT
AVUSTUKSET
Rakennusmestarien Säätiö
josta toiminta-avustus
alajaoksille

-77.940
-62.380
289.380
271.190
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RKL-viesti
Kutsu liittokokoukseen Kotkaan
20.11.
RKL:n jäsenyhdistykset kutsutaan
liittokokoukseen, joka pidetään
Kotkassa Merikeskus Vellamon
auditoriossa (Tornatorintie 99)
20.11.2011 kello 10.00. Edustajien
valtakirjat tarkastetaan kello 8.30 –
9.45. Liittokokouksessa käsitellään
RKL:n sääntöjen 7 §:n asiat ja hyväksytään RKL:n yhteistyöyhdistykset vuodeksi 2012.
RKL:n jäsenyhdistys voi vuosikokouksessaan nimetä edustajansa
RKL:n liittokokoukseen. Kokousedustajiksi voidaan valtuuttaa vain
ne, joista on maksettu 30.6. mennessä RKL:n kuluvan vuoden vuosimaksu tai ne, jotka ovat sääntöjen
mukaan
vuosimaksusta
vapaat. Vain edellä mainituilla on liittokokouksessa äänioikeus. Voidakseen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen on ilmoitettava kirjallisesti
valtuuttamiensa edustajiensa nimet
vähintään viikkoa ennen liittokokousta liiton toimistoon.

lisäksi yhteystietosi ko. asiantuntijaryhmässä.

Hakija voi esittää vaihtoehtoisia
aikoja.

Mentoriksi
nuorelle ammattilaiselle?
RKL:n yrittäjätoimikunnan aloitteesta RKL kokoaa jäsenistöstään ryhmää, joka tulee mentoroimaan vasta valmistuneita, työuransa alussa
olevia rakennusmestareita ja -insinöörejä.
Nuorelle ammattilaiselle mentorointi on tapa kehittyä työelämässä.
Mentorin tulisi sitoutua keskustelemaan, auttamaan ja ohjaamaan
häntä ammatissa kehittymisessä.
Jotta tuo suhde yleensä onnistuisi,
mentorin on oltava kiinnostunut jakamaan näkemyksensä ja kokemuksensa ”oppipojan” tavoitteista
ja halusta kehittyä.
Mentoroinnista kiinnostunut, ota
yhteyttä RKL:n toimitusjohtajaan
Ahti Junttilaan, puh. 09 8770 6510
tai ahti.junttila@rkl.fi.

Talvikauden
30.10.2011
29.4.2012 varaukset on tehtävä viimeistään lokakuun 9. päivä. Kuluvan vuoden vapaat viikot lokakuun
loppuun saakka ovat kuitenkin heti
vuokrattavissa.
Kesäkauden 29.4. - 28.10.2012
varaukset on tehtävä viimeistään
helmikuun 28. päivä. Lisätietoja linkistä www.rkl.fi /vapaa-aika/lomamajat.

Liitolle valitaan uusi
puheenjohtaja
RKL:n liittokokouksessa Kotkassa
20. marraskuuta 2011 valitaan liittohallituksen puheenjohtaja kaudeksi
2012 – 2013.
Toistaiseksi liiton toimistoon on
ilmoitettu yksi ehdokas Martti Kenkkilä Tampereelta. Katso tarkempi
esittelyteksti www.rkl.fi ➝ RKLviesti

Rakennuslehdessä on jäsenyhdistysten käytössä RKL-palsta!
Rakennuslehdessä oleva RKL:n
palsta on maksutta liiton jäsenyhdistysten käytössä. Ilmoittakaa
torstaisin ilmestyvään lehteen tarkoitetut lyhyet kokous- ym. tapahtumatiedot RKL:n toimistoon osoitteella hannu.ahokanto@rkl.fi aina edellisen viikon perjantaihin
kello 14 mennessä. Pidätämme
oikeuden tarvittaessa tiivistää palstalle tulevia tekstejä.

Kiitos jäsen- ja yrittäjäkyselyyn
vastanneille!
RKL:n sähköiseen jäsen- ja yrittäjäkyselyyn syyskuussa vastasi 729
jäsentä, joista yrittäjiä oli 172. Kiitoksia kaikille vastanneille! Julkaisemme kyselyn tulokset Mestari &
Insinöörin joulukuun numerossa.
HUOM! Yrittäjä, hyödynnä RKL:n
nettisivuilla olevaa markkinointipalvelua ja asiantuntijahakua www.rkl.
fi > Asiantuntijapalvelut. Ilmoita spostilla hannu.ahokanto@rkl.fi mitä
palvelua tarjoat. Julkaisemme sen

Varaa lomahuoneisto Rukalta
tai Kalajoelta!
RKL:n lomahuoneistot Rukalla ja
Kalajoella ovat nyt jäsenten varattavissa. Varaukset tulee tehdä mieluimmin ilmoituslomakkeella, joka
on RKL:n nettisivulla osoitteessa
http://www.rkl.fi/vapaa-aika/lomamajat/fi_FI/varauslomake/ tai sähköpostitse eeva.stjerna@rkl.fi tai
faksilla (09) 147 080. Ellei sähköpostia ole käytettävissä, varaukset
ja tiedustelut myös puhelimitse (09)
8770 6511 / Stjerna.
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Joululahjaksi rakennusmestarit
100 vuotta -kuvakirja
RKL:n 100-vuotisnäyttelyn (2005)
valokuvista on valmistumassa nelivärinen kuvakirja, joka ilmestyy
18.11.2011. A4-kokoisen teoksen
on tuottanut RKL:n Kulttuuri- ja perinnetoimikunta. Juhlakirja on mainio joululahja! Yhdistys voisi antaa
kirjoja myös syntymäpäivälahjoina
tai muiden huomionositusten yhteydessä.
Rakennusmestarit 100 vuotta antaa selkeän kuvan ja läpileikkauksen
100-vuotiaan RKL:n toiminnasta eri
aikakausina. Samalla tuodaan esiin
rakentamisen kehitystä eri puolilla
Suomea kirjan sivuilla olevien rakennuskohteiden kuvien avulla.
Juhlakirjoja voi tilata RKL:n toimistosta Eeva Stjernalta hintaan 34
€ + postituskulut, eeva.stjerna€rkl.fi
tai tai 09 8770 6511.
Heikius Hus korjasi potin
kesän Asuntomessujen
yleisöäänestyksissä
Kesän Asuntomessujen yleisöäänestyksessä yleisön ylivoimainen
suosikki kaikissa kategorioissa oli
Heikius Hus. Sen vahvuuksia olivat
yleisön mielestä tilaratkaisut, valoisuus ja saunatilat. Kaksikerroksisessa perinne-puutalossa on merihenkistä kartanoromantiikkaa, jonka
rantasauna lisää saaristoasumisen
tunnelmaa. Kohde sai äänistä taloäänestyksessä 13,6 %, sisustusää-
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nestyksessä 13,2 % ja pihaäänestyksessä 9,67 %.
Voittajakohteen rakennuttaja ja
näytteilleasettaja on Heikius HusTalo Ab, pääsuunnittelija Kaj Heikius ja arkkitehtisuunnittelija Elisa
Ahlqvist.
RAVAn seminaari 8.11.
Rakennuttajat ja valvojat RAVA ry
järjestää tiistaina 8.11.2011 klo
12.00 – 16.00 rakennuttajille ja valvojille ajankohtaisia asioita käsittelevän seminaarin Tampereen teknillisellä yliopistolla Konetalon salissa
1702, osoitteessa Korkeakoulunkatu 6, 33720 Tampere.

Rakennusmestaripäivä 19.11.

Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99, Kotka
Klo
11.30
13.00
13.15
14.00
14.30

Yhteislounas, ravintolasali
Avaus, RKL:n puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Reijonen
Energiamääräykset muuttuvat 1.7.2012, Pekka Seppälä
Kahvitauko
Kosteus- ja hometalkoot -projektin tilannekatsaus ja
kouluttautumistarve, ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen
15.15 AMK-päättötöiden palkitseminen
Palkittavien töiden esittely, opiskelijat.
Palkitseminen RKL:n
II puheenjohtaja
Nurmi -infotilaisuus
Miten
perustanTimo
yrityksen?
15.45 Päätössanat, RKL:n toimitusjohtaja, Ahti Junttila

maanantaina 7.11.2011 klo 17.00 – 21.00
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu

Yrityksen perustamisen infotilaisuuden tavoitteena o
yritystoiminnan suunnittelusta, yritysmuodoista, yrit
rahoituksesta, starttirahasta sekä yrityksen perustam

ENERGIATODISTUSKOULUTUS
Miten
perustan yrityksen?Infotilaisuus
-infotilaisuus
on tarkoitettu kaikille yrittäjyydestä kiin
tiistaina 1.11.2011 klo 17.00
– 21.00
toimiville.
maanantaina
7.11.2011
klo 17.00 – 21.00

Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu 51-53A, Helsinki
Koulutuksen sisältö:
Rakennusmestarien talo, ravintolasali, Fredrikinkatu
51-53, Helsinki
Energiatodistus muuttuu erilaiseksi vuonna 2012. Rakentamista koskevan lainsäädännön mukaan
Yrityksen perustamisen infotilaisuuden tavoitteena on antaa henkilölle perustietoa
1. yrittäjyys
rakennuslupaa haettaessa lupa-asiakirjoihin on pitänyt 1.1.2008 alkaen liittää pääsuunnittelijan
yritystoiminnan suunnittelusta, yritysmuodoista, yrittäjän talouslaskelmista ja velvollisuuksista,
2. yritysidea
allekirjoittama rakennuksen energiatodistus. Olemassa oleville rakennuksille on vaadittu
rahoituksesta, starttirahasta sekä yrityksen perustamisen käytännön toimenpiteistä.
3. liiketoimintasuunnitelman la
energiatodistus 1.1.2009 jälkeen tapahtuneen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.
Infotilaisuus on tarkoitettu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille sekä kertauksena myös
4. rahoitus-, kannattavuus- ja m
yrittäjinä
toimiville. annetaan tärkeää tietoa esimerkiksi rakennuksen käyttökustannuksista
Energiatodistuksella
ja sen
5. yritysmuodot
vuoksi on tärkeää, että todistus on ammattitaitoisesti laadittu.
6. rahoituksen järjestäminen
Koulutuksen sisältö:
7. verotus
1. yrittäjyys
Koulutus soveltuu pääsuunnittelijoina
toimivien lisäksi muillekin rakennusalan asiantuntijoille.
8. starttiraha
2. yritysidea
9. vakuutukset
Koulutuksen sisältö 3. liiketoimintasuunnitelman laatiminen
Koulutuksessa opetetaan
vanhojen sekä
uusien asuinrakennusten
energiatodistuksen laatiminen
4. rahoitus-,
kannattavuusja myyntilaskelmat
eli rakennusten ET- luokan määrittäminen manuaalisesti ja kaupallisten ohjelmien avulla. Lisäksi
5. yritysmuodot
Kouluttaja: Timo Mäkilä, yritysneuvoja,
YritysHelsink
kurssilla perehdytään uusiin, vuonna 2012 voimaan tuleviin lämmöneristysmääräyksiin
sekä
6. rahoituksen järjestäminen
matalaenergia- ja passiivitalosovelluksiin.
7. verotus
1. starttiraha
Energiatehokkuutta koskeva uusi lainsäädäntö
8.
2. vakuutukset
Energiatodistus ja milloin sitä tarvitaan
9.
3. Energiatehokkuuden
laskenta
Kouluttaja: Timo Mäkilä,
yritysneuvoja, YritysHelsinki
4. Uudisrakennuksen energiatodistus pääsuunnittelijan vastuulla
Koulutus on maksuton
5. Energiatodistuksen merkitys ja energiatehokkuus
Koulutus on maksuton
Ilmoittautumiset viimeistään 3.11.2011 www.rkl.fi > koulutus > rakennusasiantuntijakoulutus.
6. Energiatodistuksen laatiminen
Lisätietoja antaa Tommi Savolainen 050-5709112, tommi.savolainen@rkl.fi
Ilmoittautumiset viimeistään 3.11.2011 www.rkl.fi
Koulutuksen järjestää Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
yhdessä
RKL:nSavolainen
kanssa. 050-5709112, to
Lisätietoja
antaa Tommi
Kouluttaja: Hannu Partanen, FinnEnergia Oy
Koulutuksen järjestää Helsingin Rakennusmestarit ja
hrmy
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RT:n suhdanne-ennuste:

Rakentamisen kasvu
taittumassa
Rakentaminen kasvaa vielä tänä vuonna 4 prosenttia,
mutta ensi vuonna kasvu pysähtyy. Kuluvan vuoden talonrakennustöiden aloitusmäärä on viimevuotisella tasolla eli
noin 38 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2012 sekä
asuntotuotanto että toimitilarakentaminen supistuvat.
Infrarakentaminen kääntynee ensi vuonna lievään nousuun
monen heikon vuoden jälkeen, arvioi Rakennusteollisuus RT
ry:n 12. lokakuuta julkistetussa suhdanne-ennusteessaan.

K

uluvan ja ensi vuoden kasvuennusteita on Suomessa alennettu
syksyn aikana heikentyneen kansainvälisen kehityksen seurauksena. Yleisen taloustilanteen muutokset vaikuttavat rakentamiseen viipeellä. Ensi vuoden alkupuolisko
jatkuu rakentamisessa kohtuuhyvällä tasolla jo käynnistettyjen kohteiden ansiosta. Loppuvuonna rakentaminen saattaa kuitenkin kääntyä selvään laskuun.
Tämän vuoden asuntoaloitusten
määräksi arvioidaan 30 500, mikä
on yli 3 000 vähemmän kuin viime
vuonna. Vapaarahoitteisia kerros- ja
rivitalohankkeita käynnistettiin tämän vuoden alkupuoliskolla runsaasti. Tarjonnan kasvu ja asunnonostajien lisääntynyt varovaisuus
hillitsevät kuitenkin asuntoaloituksia. Kuluttajien luottamuksen horjuminen pienentää myös pientalotuotantoa.
”Epävarmuuden lisääntyminen
on saanut rakennusyhtiöt jossain
määrin siirtämään asuntoaloituksia
tältä syksyltä ensi vuoteen. Myös
ensi vuonna aloituksia tehdään hyvin harkiten. Tunnelma on kuitenkin
melko luottavainen. Valmiita myynnissä olevia asuntoja on nyt vähem-

män kuin normaalisti, matala korkotaso helpottaa asunnonhankintaa
eikä uusien asuntojen tarve ole kadonnut mihinkään etenkään kasvukeskuksissa”, Rakennusteollisuus
RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti muistuttaa.
Aiemmat elvytystoimet näkyvät
vielä tänä vuonna valtion tukemassa tuotannossa, mutta aloitusmäärät ovat supistuneet selvästi. Tulevana vuonna tuettu asuntorakentaminen vähenee entisestään. Kokonaisuudessaan asuntoaloituksien
arvioidaan jäävän ensi vuonna
27 000 asuntoon.
”Korkotukilainojen omavastuukoron puolittaminen lokakuun puolivälistä alkaen on tarpeellinen apu
kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon vauhdittamiseksi. Muitakin
keinoja on kehitettävä ja otettava
nopeasti käyttöön, varsinkin jos rakentaminen alkaa hyytyä”, Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, Lemminkäisen toimitusjohtaja Timo Kohtamäki sanoo.

Odotettavissa nollakasvua

aloitusmäärät kasvavat hieman.
Vuoden 2007 huipputasosta ollaan
kuitenkin kolmanneksen jäljessä.
Nykyisen tason voidaan katsoa olevan lähellä normaalia. Liikerakentaminen kasvanee jonkin verran uusien suurkohteiden myötä. Teollisuus- ja logistiikkarakentaminen lisääntynee hieman. Maa- ja vesirakentaminen supistuu yhä tänä
vuonna, mutta ensi vuodeksi on
viimein luvassa pientä kasvua uusien hankkeiden myötä.
Rakennusinvestoinnit lisääntyivät alkuvuonna lähes 7 prosenttia,
ja koko vuoden kasvuksi arvioidaan
4 prosenttia. Ensi vuonna rakennusinvestointien ennakoidaan pysyvän tämänvuotisella tasolla. Uhkana kuitenkin on, että rakennusinvestoinnit kääntyvät laskuun jo ensi
vuonna epävarman talouskehityksen takia.
Rakentamisen hinta- ja kustannustason nousu on laantunut. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen hienoinen lasku on alkanut
näkyä kotimaisissa panoshinnoissa. Euron heikkeneminen toisaalta
nostaa tuontiraaka-aineiden hintoja. Urakkahinnat ovat jatkaneet
nousuaan kuluvan vuoden aikana,
mutta kesän jälkeen ne ovat alkaneet alentua. Vanhojen asuntojen
hinnat kääntyivät vilkkaasta asuntokaupasta huolimatta kesällä lievään
laskuun.
Rakennustoiminnan työllisten
määrä alkoi viime vuonna kohota, ja
alan työttömyys on vähentynyt
edelleen tämän vuoden aikana. Tänä vuonna alan arvioidaan työllistävän yhteensä 176 000 henkilöä. Ulkomaisen työvoiman määrä ei ole
mukana luvuissa, mutta sen arvioidaan kasvaneen.

Toimitilarakentaminen on elpynyt
kuluvana vuonna, ja toimitilojen
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Betoni
on korvannut puun rautateillä
Suomen rataverkon pituus
on reilut 6 600 kilometriä.
Vuonna 2010 siitä jo 70 %
oli rakennettu betonisilla
ratapölkyillä puisten sijaan.

B

etoniset ratapölkyt otettiin Suomessa käyttöön 1960-luvulla,
kun Valtion rautatiet aloitti rataverkon sähköistämisen. Betonipölkkyjen etuna oli pidemmän käyttöiän
lisäksi ennen kaikkea se, että kiskot
voitiin hitsata yhteen jopa kilometrien pituisiksi radan jäykemmän rakenteen ansiosta. Myös raideleveyden parempi pysyvyys oli betonisiin
ratapölkkyihin siirtymisen peruste.
Sittemmin junien akselipainon
nostaminen 25,0 tonniin ja nopeuden kasvattaminen 220 kilometriin

Pama Oy:n Forssan tehtaalla oli syyskuussa juhlan aika. Juhlittavana oli tehtaan viides
miljoonas ratapölkky.
tunnissa asettivat ratapölkyille yhä
suurempia vaatimuksia.
Betonisia ratapölkkyjä valmistetaan Suomessa kahdella paikkakunnalla: Parma Oy Forssassa ja
Lujabetoni Oy Siilinjärvellä.
Parma on valmistanut betonisia
ratapölkkyjä vuodesta 1990. Syyskuussa Forssan tehtaalla oli juhlan
aika, kun viides miljoonas Parma
Oy:n ratapölkky valmistui. Tällä
pölkkymäärällä voidaan rakentaa
noin 3 000 kilometriä rautatietä, mikä vastaa rataa Utsjoelta Forssan
tehtaan kautta Parman kaupunkiin
Italiaan.
Lujabetoni puolestaan käynnisti
ratapölkkyjen valmistuksen vuonna
2005.
Radanrakentajat luottavat nykyään
betoniin. Rataverkosta jo 70 % on rakennettu puun sijasta betonipölkyillä.
Kuva Kauvatsan ratasillalta, Parma Oy.

hrmy
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Puisia ratapölkkyjä on korvattu
betonipölkyillä vauhdilla ja työ jatkuu edelleen. Vuonna 1995 perustettu Ratahallintokeskus osti parhaimmillaan jopa 640 000 betonista
linjapölkkyä vuodessa. Sittemmin
Liikennevirastoksi muuttunut Ratahallintokeskus ostaa tänä vuonna
noin 200 000 pölkkyä ja ensi vuoden ennuste on 150 000. Määrä on
supistunut kiivaimmista vuosista,
sillä uusia merkittäviä ratahankkeita
ei ole lähiaikoina näkyvissä.
Parma valmistaa ainoana betonitehtaana myös betonisia vaihdepölkkyjä. Niiden ansiosta junien nopeuksia on voitu nostaa vaihteidenkin alueella. Parhaimmillaan vuosituhannen vaihteessa betonisia
vaihdepölkkyjä valmistettiin 33 500
juoksumetriä, kun viime vuoden tarve oli 27 500 juoksumetriä.
- SS

Eiranrannan uudet puistot
olivat jo ensimmäisenä käyttökesänään
”valmiita”, sillä merenrantahenkisen kasvillisuuden
ansiosta ei tarvitse odotella vuosia esimerkiksi puiden kasvamista.

EIRANRANNAN uudet puistot
Helsingissä vuoden
ympäristörakenne 2011
Eiranrannan kolmen puiston kokonaisuus Helsingissä on
palkittu Vuoden 2011 Ympäristörakenne -tunnustuksella.
Pyhiinvaeltajanpuisto, Pyhän Birgitan puisto ja
Rantakallionpuisto muodostavat luontevan ja korkeatasoisen
jatkon Kaivopuiston ja Eiran rannan puistovyöhykkeelle.
Aikaisempi kaupungin laidan joutomaa on nyt tyylikäs ja
viihtyisä, kaupunkimainen merenrantamiljöö, joka
houkuttelee kävelyyn ja oleskeluun.

R

akennustuoteteollisuus RTT:n ja
Puutarhaliiton järjestämässä kilpailussa palkittiin voittokohteen rakennuttamisesta Helsingin kaupungin rakennusvirasto katu- ja puistoosasto, suunnittelusta Ramboll Finland Oy ja Arkkitehtitoimisto Pertti
Pääsky Oy sekä toteutuksesta VRJ
Etelä-Suomi Oy ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

Läntinen kaupunkitekniikka.
Eiranrannan ja Merisatamanrannan uusittu ja osin peruskorjattu
puistovyöhyke sisältää yhteensä
kahdeksan puistoa ja kaksi pysäköintialuetta sekä lähes 1,5 kilometriä ranta-aluetta. Pinta-alaltaan se
on noin 10 hehtaaria.
Puistoista neljä on uusia: vuonna 2008 valmistunut Hylkeenpyytä-
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jän kenttä sekä Pyhän Birgitan puisto, Pyhiinvaeltajanpuisto ja Rantakallionpuisto. Uutta on myös hiekkaranta-alue, josta on mahdollisuus
päästä veteen. Peruskorjattuja
puistoja ovat Luostaripuisto, Fredrik Stjernvallin puisto, Ursininkallio
sekä Meripuisto. Merisatamanrannan ja Eiranrannan pysäköintialueet
on toteutettu puistomaisina, yleisilmeeltään vehreinä.

Ympäristörakentamista
paikan hengessä
Eiranrannan uudet puistot liittyvät
luontevaksi osaksi Eiran vanhoja ja
uusia asuinkortteleita ja täydentävät Kaivopuiston ja Merisatamanrannan virkistysaluekokonaisuutta.
Hyvällä suunnittelulla ja korkeatasoisella ympäristörakentamisella
satamarata-, teollisuus-, ja varastotoiminnan pilaamasta joutomaasta
on luotu merellinen virkistys- ja
ajanviettopaikka.

hrmy

Täyttöalueelle rakennetun, mereen rajoittuvan Pyhän Birgitan
puiston keskeinen viheralue on
dyynimäisesti muotoiltu nurmialue.
Rannassa nurmeen liittyvä istutusalue rajautuu kaarevaan muuriin ja
raittiin, jolla on penkkejä ja istuskelemaan kutsuvia graniittipaaseja.
Rantaraitilta pääsee portaita pitkin
laituritasanteelle ja veteen.
Lähimpänä uutta asuinkorttelia,
Pyhiinvaeltajanpuistossa sijaitsee
upea, lähes 800 neliömetrin suuruinen luonnonkivireunainen vesiallas,
joka liittää alueen rantavyöhykkeeseen. Myös Rantakallionpuiston
koirapuisto luonnonkallioineen erottuu omaleimaisena normikoirapuistoista.

Kestää kovan kulutuksen
Eiranrannan alue on suunniteltu ja
rakennettu kestämään kovaa kulutusta. Alue on toteutettu ammattitaidolla ja työn jälki on erinomaista.
Materiaali- ja kasvivalintoineen loppuun asti harkitussa suunnittelussa
ja kestävässä rakentamisessa on
otettu huomioon myös kunnossapidon tarpeet. Alueen ylläpito on suh-

Syy rannan varsin raskaaseen rakentamiseen on kova merenkäynti. Tällä kohtaa avomereltä tuleva aallokko on Helsingissä kovinta. Aallot voivat pahimmillaan olla jopa viisimetrisiä. Puiston isot kivipaadet ovatkin istuskelun ja auringonoton lisäksi tarkoitettu rikkomaan korkeita aaltoja ja suojaamaan istutuksia.
teellisen helppoa eikä laajoista pinta-aloista huolimatta vaadi kohtuuttomia kustannuksia. Kasvivalinnat,
kuten erilaiset heinät, ovat paikkaan
sopivia ja onnistuneita.
Eiranrannan puistoaluekokonai-

suus rikastuttaa merkittävällä tavalla lähialueen asukkaiden, helsinkiläisten ja turistien virkistysmahdollisuuksia korkeatasoisessa, hengeltään ja tunnelmaltaan käyttäjäystävällisessä ympäristössä.
- SS

Mestari-Laulajien konsertit syksyllä 2011
Kuoroa johtaa Director musices Märt Ratassepp
Perinteinen
Pyhäinpäivän konsertti
Temppeliaukion kirkossa
la 5.11. klo 13.00
Pääsylippu 15,-

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

hrmy

13

Bukarestin ”Champs-Élysées”
ja Ceausescun Kansan Palatsi
Mustanmeren risteilyllä

onstantan suuresta satamakaupungista oli 3 tunnin bussimatka
pääkaupunki Bukarestiin, Cernavodan kautta. Kaupungin laidalla oli
tien varressa, verkkoaidan takana
viisireaktorinen vanha atomivoimala, mallia Tsernobyl? 1970-luvulta.
Se herätti ihmettelyä ja ehkä pelkoakin. Ylitimme Tonavan kaupungin
kohdalta. Nicolae Ceausescun hallitus oli kaivauttanut vankityövoimalla
noin 40 km pitkän oikokanavan lähistöltä Mustalle merelle. Valtavalla
työmaalla menehtyi paljon ihmisiä
epäinhimillisissä olosuhteissa.
Suurimman osan n. 200 km:n
matkasta ajoimme EU:n rahoittamaa yksitoikkoisen suoraa moottoritietä, tasaisissa silmänkantamattomiin ulottuvissa peltomaisemissa.
Matkalla sivuutimme joitakin kyliä,
joissa vanhat omakotitalot olivat aitojen, hedelmäpuiden ja pensaiden
takana hyvin suojassa. Romania on
omavarainen ja luonnonvaroiltaan

rikas maa. Ainoastaan öljyä on jouduttu viime aikoina vähän tuomaan,
koska hulluina vuosina varannot
pumpattiin joiltakin alueilta loppuun.
Bukarestissä on noin 2,6 milj.
asukasta eli 10 % maan väestöstä.
Kaupunki sijaitsee Etelä-Romaniassa, noin 50 km:n päässä Tonavan
pääuomasta ja Bulgarian rajasta.
Opas kertoi: ”Romanialaiset ovat
olleet aina ihastuneita ranskalaisiin
ja suunnitteluttivat ranskalaisarkkitehdeilla monia rakennuksia ennen
II maailmansotaa ja kansanvaltaisen yksipuoluediktatuurin syntyä v.
1947. Näistä Jugend-linnoista on
monia vieläkin jäljellä.”
Kaupunkiin tulijaa vastaanottamassa on jopa Riemukaari. Bukarestia alettiinkin kutsua 1930-luvulla
Pikku Pariisiksi. Myös harmaita
kommunistiajan rakennuksia näkyi
katujen varsilla. Kaupunkia alettiin
rakentaa uudelleen v. 1983. Tulevan
Kansan keskustan (Centrul Civic)
paikalta oli sitä ennen purettu rakennukset 8 km2 alueelta eli viidesosasta historiallisesta vanhasta
keskustasta. Sen 40.000 asukasta
oli siirretty uusiin asuntoihin, pienellä varoitusajalla. Alueella oli lisäksi 3
luostaria, 20 kirkkoa, 3 synagogaa,
3 sairaalaa, 2 teatteria ja yksi merkittävä stadion.
Tilalle suuruudenhullu Nicolae
Ceausescu, vaimonsa innostamana

Bukarestin Uniiri-bulevardi, jonka päässä
Kansan Palatsi, 1980-luvun lopulta.

Jugend-taloja kunnostettuna ja
katot lyijylevyillä katettuna.

pysähdyimme päiväksi
Romaniaan, josta tässä
muutamia muistiin
merkintöjä.

C
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lähti rakennuttamaan Pariisin
Champs-Élysées mallina, juhlavaa
Uniiri-bulevardi puistokatua suihkualtaineen. Kadusta piti tulla muutamaa metriä pitempi kuin esikuvansa. Bulevardin varrelle oli 8-12-kerroksisia rakennuksia, tyyliltään
mahtipontista ”ceausescun arkkitehtuuria”. Käyttötarkoitus oli jäänyt
miettimättä, koska ne seisovat nyt
osin tyhjinä. Uusklassisista monumentaalisista rakennuksista tuli
mieleen arkkitehti Albert Speerin
suunnitelmat Hitlerille. Anca Petrescun rakennukset Bukarestissa ovat
pyöreähköine muotoineen miellyttävämmän näköisiä. Bulevardi on
itä-länsisuuntainen. Sen päässä on
Kansan Palatsi.
Toimistorakennus on toiseksi
suurin maailmassa. Suurempi on
vain Yhdysvalloissa Washingtonin
lähellä sijaitseva Pentagon. Rakennusta suunnittelemaan palkattiin
700 arkkitehtiä, joita johti kansallisen arkkitehtikilpailun voittanut
nuori 27-vuotias nainen, Anca Petrescu. - Elena Ceausescu oli tyttönimeltään Petrescu, sattumaako?
Työntekijöitä palkattiin 20.000.
Nykyisin jo kansallismonumenttina
pidetty rakennus on 270 m pitkä,
240 m leveä ja 86 m korkea. Lisäksi
maan alla on neljä kerrosta (h=14 m)
parkki- ym. tiloja sekä luolastoja aina 92 metriin.
Rakennuksessa on 1100 huo-

Kommunistiajan arkkitehtuuria: asuinkerrostalo keskustassa 1960-70 luvulta.

hrmy

Kansan Palatsi on maailman toiseksi suurin toimistorakennus.
netta, joista isoin sali on 2000 m2.
Tilavuus on 2.550.00 m3 ja huoneistoala 330.000 m2. Materiaalit hankittiin pääosin Romaniasta: terästä
700.000 tn.; puutavaraa 900.000 tn.;
villamattoja 200.000 m2; marmoria
noin 375.000 m3, kristallia 3500 tn.;
kultaa, lasia, peilejä ym. Marmori
loppui vuosiksi maan hautakiviteollisuudelta. Kansa näki nälkää ja koki
vilua kaksi vuosikymmentä.
Suuri rakennus ei täysin valmistunut ennen vallankeikausta. Nicolae Ceausescu ei siis päässyt vilkuttelemaan kansalle talon parvekkeelta, vaikka halu oli varmasti suuri.
Sen teki ensimmäisenä julkkiksena
1990-luvun alussa edesmennyt popin kuningas Michael Jackson.
Rakennuksessa on paljon vapaata huonetilaa vuokrattavaksi.
Siinä toimii ainoastaan Romanian
parlamentti sekä pari museota. Tu-

risteille järjestetään päivittäin opastettuja tunnin kierroksia, jossa näkee rakennuksen prameutta sisäpuoleltakin. Meidän aikatauluumme
kierros ei valitettavasti sopinut.
Seuraava kohteemme oli ortodoksinen Patriarkan Katedraali. Onneksi se säilyi, vaikka oli purkutuomittujen joukossa. Viimeinen kohde
oli kylämuseo Hevastraun-puistossa. Matkalla pysähdyimme vallankumousaukiolla, jonka toisella laidalla oli entinen kommunistisen
puolueen keskuskomitean rakennus. Sen toisen kerroksen parvekkeelta ”Ajatusten Tonava ja Karpaattien nero” piti viimeisen puheensa kansalle 21.12.1989. Siinä
hän vielä epätoivoisesti lupasi kaikille 100 leitä/kk ansiolisää, mutta
se ei enää riittänyt. Kuulijat buuasivat pitkäaikaiselle johtajalleen, joka
poistui sisätiloihin. Näin päättyi

Vallankumousaukion takana keskuskomitean rakennus, jonka keskellä II krs:n parveke. Edessä on korkea muistomerkki vallankumouksessa kaatuneille.

vuodesta 1967 Romaniaa johtaneen itsevaltiaan taival. Seuraavana
päivänä hän vaimonsa kanssa pakeni rakennuksesta katon kautta
helikopterilla. Kolme päivää myöhemmin heidät surmattiin ampumalla.
Ulkoilmakylämuseolla oli 90 autenttista asumusta eri puolilta Romanian maaseutua. Tutustuimme
vain kahdeksaan taloon, koska laiva
odotteli jo Constantassa Ukrainan
Odessaan lähtijöitä. Bukarestin kerrottiin 2000-luvun aikana puhjenneen uuteen loistoon. Kulttuurielämä kukoistaa ja rakennuksia oli
restauroitu taidokkaasti. Työtä on
kuitenkin vielä paljon odottamassa
rahoitusta. Jugend-tyylin rakennuksia oli saneerattu siisteiksi. Oma
huomioni kiinnittyi esimerkiksi kattojen monimuotoisiin lyijylevyverhouksiin.
Seurueemme oli retkeen tyytyväisiä. Suosittelen kohdetta muillekin, mielellään useampipäiväisenä.
Teksti ja kuvat: Raul Ahllund
Pieni anekdootti: Englannissa
Buckinghamin palatsissa v. 1978
valtiovierailullaan Ceausescu sai
lahjaksi labradorinnoutajan. Se ristittiin Corbuksi ja ylennettiin myöhemmin everstiksi. Koiraa ajelutettiin kaluunat kaulassa Bukarestin
kaduilla.

Kansan Palatsi aukion laidassa on asuntorakennus virkamiehille.
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YHDISTYS tiedottaa

Uusia jäseniä

HALLITUKSEN
YHTEYSTIEDOT
VUONNA 2011

Arto Kalevi Blomqvist
Timo Tapani Karén
Jarkko Johannes Lehtonen
Ville Juhani Leikas
Veikko Ilmari Luode
Jari Juhani Puranen
Marko Tapio Päiväläinen
Harri Sakari Vainikka

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

Uusia oppilasjäseniä
Sampo Kalervo Ahlholm
Antti Juho Petteri Aro
Teemu Mikael Hakasalo
Tuomas Jalmari Heiskanen
Tero Oskari Huovinen
Suvi Tuulia Höyden
Marko Kaarlo Jokinen
Samuel Kari Artturi Juntunen
Juho Ilpo Kaarkoski
Jaakko Kalevi Karenius
Henri Artturi Koskelainen
Oskari Raimonpoika Kruth
Tero Mikael Parkkinen
Ivo Pärnapuu
Jani Mikael Rönnberg
Ville-Sakari Salapuro
Vesa Matti Sankari
Markku Juhani Skants
Otto Eemeli Suominen
Nike Juhani Viitanen

Heidi Anniina Aho
Teemu Samuli Björkbacka
Antti Markus Elieser Heinonen
Jere Mikko Joonas Hellsten
Sami Mikael Hållfast
Toni Petteri Immonen
Niko Joonas Jokivuori
Aki Aleksi Kaakinen
Ari Aarne Juhani Kalliomäki
Marko Tapani Kolehmainen
Sami Mikael Kouvalainen
Mikko Olavi Paju
Hamza Michael Peltola
Ville Antti Sakari Rokka
Jenni Emilia Sahlberg
Jukka Tapani Salminen
Tiina Tuulia Irene Siika-Aho
Tommi Pietari Suikkanen
Tauno Teiter
Juuso Emil Westerlund

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

Tervetuloa!

Veteraanikerhon
kuukausitapaamiset
yhdistyksen toimistolla

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

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

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

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

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

19.12. klo 13.00 Kerhon ja KUPEN yhteinen
Pikkujoulu

Tervetuloa!
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URHEILUA
RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT
Muistattehan, että marraskuunkin iltaa
vietetään omalla kerholla
10.11. klo 18.00 alkaen.
Tervetuloa viihtymään
´´ällien ja ämmien´´ seuraan

***
RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT
PERINTEISET JOULUMYYJÄISET
20.11.2011 klo 11.00-14.00
Rakennusmestarien talolla, 3 kerros
Fredrikinkatu 51-53 A
Myynnissä kahvia, puuroa, pikkupurtavaa,
arpoja, käsitöitä ja koristeita
sekä jouluksi leivonnaiset,
laatikot että
rosollit
pakkaseen.
TERVETULOA!

SUKELLUS harrastukseksi

SUKELLUS harrastukseksi

Helsingin Rakennusmestarit ja
insinöörit
AMK:n sukellusjaos
Helsingin
Rakennusmestarit
ja insinöörit AMK:n sukellusjao

kurssin
Sukellus-Areenassa 25.11.2011 klo 18:00. Kurssilla
järjestää
sukelluksen teoriaa ja sen jälkeen pääset kokeilemaan suk
sukelluksen Intro-kurssin
Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaassa. Kurssi kes
Sukellus-Areenassa 25.11.2011 klo 18:00.
suorituksesta saa todistuksen.

Kurssilla käydään ensin läpi sukelluksen teoriaa
Jos sukelluksesta kiinnostuneita löytyy riittävä määrä, järjes
ja sen jälkeen pääset kokeilemaan sukeltamista
jonka kustannuksiin sukellusjaos osallistuu.
laitteilla Veikkolassa Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaassa. Kurssi kestää n. 4 tuntia
Veikkolan allas sijaitsee osoitteessa Turuntie 690 A, 02880
ja kurssin suorituksesta saa todistuksen.
tultaessa risteyksessä on tien oikealla puolella kyltti Sukellu

Jos sukelluksesta kiinnostuneita löytyy riittävä
Kurssin hinta on 50 €, josta sukellusjaos maksaa puolet.
määrä, järjestetään keväällä sukelluskurssi, jonka kustannuksiin sukellusjaos osallistuu.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Markku Siikanen 050 461 66
markku.siikanen@pp2.inet.fi
Veikkolan allas sijaitsee osoitteessa Turuntie 690
A, 02880 Veikkola. Helsingistä päin tultaessa
risteyksessä on tien oikealla puolella kyltti Sukellusareena.
Kurssin hinta on 50 €, josta sukellusjaos maksaa
puolet.

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Markku Siikanen
050 461 6692 tai
markku.siikanen@pp2.inet.fi

Perinteinen ”musta kasi”
kinkkubiljardi kisataan
lauantaina 10.12.2011 klo 10.00 alkaen.
Mukaan pääsee kello 11.00 asti.
Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51 - 53.
(sisäänkäynti Eerikinkadun puolelta)
Glögi ja kahvitarjoilu pelaajille ja katsojille.
Hallitus

hrmy
SUKELLUS harrastukseksi

17

URHEILUA
YHDISTYKSEN YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT
3.9. Pukinmäen kentällä
Tulokset:
100 m
m 60 1. Raimo Hartonen
m 65 1. Esko Kuoksa
2. Voitto Torniainen
m 70 1. Jaakko Virtanen
m 75 1. Kalevi Vartiainen
m 80 1. Åke Lund

15,28
18,09
22,72
18,89
19,69
18,40

1500 m
m 60 1. Raimo Hartonen
m 65 1. Esko Kuoksa
2. Voitto Torniainen

5,26
7,00
7,45

Pituus
m 65 1.
2.
m 70 1.
m 80 1.

Esko Kuoksa
Voitto Torniainen
Jaakko Virtanen
Åke Lund

271
224
298
316

Kuula
m 60 1.Raimo Hartonen
m 65 1.Voitto Torniainen
2. Esko Kuoksa
m 70 1. Jaakko Virtanen
m 75 1. Kalevi Vartiainen
m 80 1. Åke Lund

7,59
5,95
5,52
8,04
7,40
6,89

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!

YHDISTYKSEN
SYYSMAASTOJUOKSU
29.9 juostiin yhdistyksen syysmaastojuoksut Pirkkolan pururadalla lämpimän +14 asteen syyssään vallitessa. Matkana kaikilla oli 3 km.
Tulokset:
m 60 1. Raimo Hartonen
2. Paavo Tomminen
m 65

12,27
13,04

1. Esko Kuoksa
2. Voitto Torniainen
3. Kalevi Vikman

16,14
16,58
17,20

m 70 1. Kalevi Hänninen

15,28

Mailapelijaos/Tennis tiedottaa
Oletko kiinnostunut tenniksestä?
Haluatko tenniksen perusopetusta
tai valmennusta?
Ota yhteys harjoitusten vetäjiin.
Yhteystiedot:
Martti Rissanen 050-5269 725, martti.rissanen@evl.fi
Eino Menlös 045-6781 933, eino.menlös@luukku.com
Mika Menlös 044-5717 100, mika.menlos@gmail.com

Tervetuloa tenniksen pariin!

LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI
Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu. Jäsen voi saada etuna joko liikuntaseteleitä 52 kpl á 2 € (104 €) tai kulttuuriseteleitä 42 kpl á 2,5 € (105 €) tai molempia siten
että niiden yhteisarvo on enintään 105 €.
Kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana on
elokuvia, museoita, teattereita, oopperaa, konsertteja, urheilutapahtumia ja vaikka ohjattuja taidekursseja. Liikuntasetelillä (arvo 4 €) voi puolestaan maksaa esimerkiksi uimahalli-,
kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja ryhmäliikuntapalveluja sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.
Liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi tilata ja hakea yhdistyksen toimistolta, puh. 09-646 343.
Toimistolta löytyy myös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi käyttää. Lista löytyy myös internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdista Tietoa liikuntasetelistä ja
Tietoa kulttuuriseteleistä → käyttöpaikat. Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!
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NESTORI -maja
Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

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

HIMOKSELLE JÄSENETUNA
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 talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa
hissilippua.
Vuoden 2012 varaukset käsitellään ja vahvistetaan marraskuussa.
Vuotta 2012 koskevat varausanomusten toimitusaika päättyi 28.10.
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 kohteista.
Varausmaksut 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.
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tapahtumakalenteri 2011
Marraskuu
1.11.
5.11.
7.11.
10.11.
12.11.
14.11.
19.11.
20.11.
20.11.

24-27.
25.11.
28.11.
Joulukuu
3.-4.12.
10.12.

17.12.
19.12.
20.12.
22.12.
2012
Tammikuu
9.1.
Helmikuu
13.2.
Maaliskuu
3.-4.3.

12.3.
Huhtikuu
16.4.
16.4.

Koulutustilaisuus: Energiatodistus,
Rakennusmestarien talo klo 17.00
Mestari-Laulajien Pyhäinpäivän konsertti,
Temppeliaukion kirkko klo 13.00
Yrittäjäkoulutusta,
Rakennusmestarien talo klo 17.00
Rakennusmestarien Rouvat,
omalla kerholla klo 18.00
Yhdistyksen uintimestaruuskisat,
Mäkelänrinteen uintikeskus klo 13.00
Katri Helena -musikaali,
Helsingin Kaupunginteatteri klo 19.00
Rakennusmestaripäivä, Kotka
RKL:n liittokokous, Kotka
Myyjäiset, Rakennusmestarien Rouvat,
Rakennusmestarien talolla
klo 11.00-14.00
Veteraanikerhon matka Tallinnaan
Viimsi Spa kylpylään
Sukellus Intro-kurssi, Sukellus-Areena,
Veikkola klo 18.00
Veteraanikerho,
kuukausitapaaminen klo 13.00
Yhdistyksen Pikkujoulu,
laivamatka Tallinnaan
”Musta kasi” -biljardikisa, Fredrikinkatu
51-53 (sis.käynti Eerikink. puolelta)
klo 10 alkaen
Mestari-Laulajat, Joulukonsertti,
Käpylän kirkko klo 18
Veteraanikerho ja KUPE, yhteinen
pikkujoulu klo 13.00
Mestari-Laulajat, Joulukonsertti,
Mikael Agricolan kirkko klo 19
Mestari-Laulajat, Joulukonsertti,
Tuomiokirkko klo 19

Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo

YHDYSHENKILÖT 2011
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

Mestari-ilta,
Rakennusmestarien talo

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127

RKL:n hiihtomestaruuskilpailut Mäntsälän
Hirvihaarassa, järjestäjänä
Helsingin yhdistys
Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo

RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003

Yhdistyksen kevätkokous,
Rakennusmestarien talo
Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo

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

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085
UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 09-386 5084/k, 044-355 5282
Ari Laamanen 0400-502 771 (sukellus)

