
J
Ä

S
E

N
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

8 ● 16

Valokarnevaali jo 11. kerran

HRI1608_IV ja I kannet.indd   1 18.10.2016   9:44:11



VASTAAVA TOIMITTAJA 
  Sirkka Saarinen 
  sirkka.saarinen@pp3.inet.fi 
 
TOIMITUS JA  
YHDISTYKSEN TOIMISTO 
  Fredrikinkatu 51–53 A 
  00100 Helsinki 
  Puh. (09) 646 343 
  info@hrmy.fi 
  Järjestösihteeri Sanna Eronen
  sanna.eronen@hrmy.fi

TAITTO 
Taittopalvelu

 
PAINOPAIKKA
 
                             
 
www.hrmy.fi

Yhdistyksen jäsenlehden aineisto 
joko suoraan toimistolle tai 
päätoimittajalle osoitteella:
sirkka.saarinen@pp3.inet.fi

SISÄLTÖ   8 •16

 
HRMY JÄSENLEHTI 2016 ILMESTYMISPÄIVÄT

   Aineiston viimeinen jättöpäivä
 1/2016 5.1. 9.12.
 2/2016 1.2. 11.1.
 3/2016 1.3. 9.2.
 4/2016 1.4. 11.3.
 5/2016 2.5. 11.4.
 6/2016 1.9. 12.8.

 7/2016 3.10. 12.9.
         7b/2016* 3.10. 
 8/2016 1.11. 11.10.
 9/2016 1.12. 11.11.

* Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 7/2016 kanssa

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry 

perustettu 1906

Syyskokous valitsi
Hannu Vehviläinen jatkaa puheenjohtajana 3
Marraskuussa TEATTERIIN 3

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 6

TALOUSARVIO 2017 7

Rakentamisen kasvupyrähdys kannattelee työllisyyttä 8

Uusien asuntojen kysyntä yllätti rakentajat 9

RALA:lta uusi palautetyökalu rakennusalalle 10
Rakennushankkeen kosteudenhallintaohje on päivitetty 10

Kestävä Kivitalo 2016 palkinto As Oy Arabiankatu 4:lle 11

Rakennusmestariveteraanit Laulasmaalla 18.–22.9.2016 12

Rakennusmestariveteraanien syyskokous 13

Rakennusmestarien Säätiön STIPENDIMATKA
Rakennusmestarien Säätiön KULTTUURISTIPENDIMATKA 14

Joulukonsertit MESTARI-LAULAJAT 15
Tunnista hälyttävät oireet
Viisi kohtaa AIVOINFARKTISTA 15

Yhdistys tiedottaa 16

Urheilu 17

Jäsenlehti on luettavissa  
myös yhdistyksen kotisivulla 
pdf-muodossa.

Kannen kuva: Linnanmäellä lokakuussa 
järjestetty Valokarnevaali valaisi 
Helsingin hauskimman kaupunginosan 
keskellä lokakuun pimeyttä. 
– Nyt jo yhdennentoista kerran. 
Kuva Lasten Päivän Säätiö

HRI1608_II kansi.indd   2 18.10.2016   9:42:51



38/2016 hrmy

Marraskuussa TEATTERIIN
Marraskuussa ei kokoonnuta perinteiseen Mestari-iltaan, vaan tavataan tuttuja ja 

rentoudutaan teatterissa seuraamalla Komisario Palmun erehdystä.

3

Syyskokouksen aloittivat upeasti 
Mestari-laulajat Märt Ratassepin 

johtamana. ’Kolme kelloa’ kappale 
oli samalla tunnelmapala kuoron 
tulevasta Pyhäpäivän konsertista 5. 
marraskuuta Temppeliaukion kir-
kossa.

Ennen virallista kokousta pääs-
tiin myös aplodeeraamaan. Kalevi 
Berlin vastaanotti hänelle keväällä 
myönnetyn yhdistyksen Kunniajä-
sen -tunnustuksen. Ari Autio puo-
lestaan vastaanotti hänelle myön-
netyn yhdistyksen kultaisen ansio-
merkin.

Vuoden 2017 suunnitelmat  
hyväksyttiin
Syyskokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Raimo Hartonen ja sihtee-
riksi Sanna Eronen. Hannu Vehviläi-
nen esitteli vuoden 2017 toiminta-
suunnitelman ja talousarvion. Ne 
hyväksyttiin pienin täydennyksin ja 
ovat luettavissa seuraavilta sivuilta.

Henkilövalinnoista ensimmäinen 
oli yhdistyksen puheenjohtajan va-
linta seuraavaksi kahdeksi vuodek-
si. Hannu Vehviläinen valittiin yksi-
mielisesti jatkamaan.

Hallituksen kahdeksasta erovuo-
rossa olleista jäsenistä Martti Saari-
sella ja Jari Tiimosella täyttyi sääntö-
jen mukainen yhtäjaksoinen kuuden 
vuoden kausi hallituksessa, joten he 
eivät olleet nyt käytettävissä.

Hallituksen jäsenistä kolme valit-
tiin nyt yksivuotiskaudeksi ja viisi 
kaksivuotiskaudeksi. Jäseniksi eh-
dotettiin erovuoroisista Heikki Auti-
ota, Reino Holappaa, Harri Holo-
paista, Rami Järvistä, Tommi Peuh-
kuria ja Tapio Päiväläistä. Uusina 
niminä ehdolla olivat Trang Huynh-
Nguyen, Heikki Laristo, Timo Saa-

Syyskokous valitsi

Hannu Vehviläinen jatkaa puheenjohtajana
Yhdistyksen syyskokouksessa oli tällä kertaa useita valintoja. Puheenjohtajan kaksivuotiskausi 

oli katkolla. Erovuorossa oli peräti kahdeksan hallituksen jäsentä. Puheenjohtaja Hannu Vehviläi-

nen sai yksimielisen kannatuksen uudelle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen jäsenistä äänestettiin.

Mestari-
Laulajat 
virittivät 
perinteisesti 
Syyskokous-
tunnelmaan.
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Puheenjohtajan  
avaussanat

Arvoisa  
kunniapuheenjohtaja, 
hyvät ammattisisaret ja 
-veljet

Viime jäsenlehtemme kansisi-
vulla on pienen kissan kokoi-
silla kirjaimilla informoitu pa-
lautekortista. – Harmi kyllä, 
palautekorttia ei painotalon 
virheen takia ollutkaan lehden 
sisällä. Ongelma ratkaistiin lä-
hettämällä palautekortti jäse-
nille erillisessä kirjekuoressa, 
joka toivottavasti löysi kaikille 
perille.

Harmittava virhe, mutta jo-
takin hyvääkin: Oli hienoa 
huomata, että lehteämme lue-
taan, puuttuvasta palautekor-
tista tuli näet runsaasti palau-
tetta.

Syksy on alkanut ilmojen 
puolesta loistavasti. – Maail-
malla tapahtuu paljon: on esi-
merkiksi Yhdysvaltojen presi-
dentin vaalien kahden ensim-
mäiseksi päässeen ehdokkaan 
väittelyiden aika. Euroopassa 
on puolestaan edelleen pako-
laisongelma ja meillä mahdolli-
nen naapurivaltion uhka?

Suomen kilpailukyky ei vie-
läkään ole muun maailman ta-
solla tai vähän sen yli. Päättä-
jillä ei vieläkään ole käsitystä 
missä mennään. – Suomi tar-
vitsee vientituloja. Onneksi 
kasvukeskuksissa on vauhti 
päällä, kiitos rakentajien.

Nyt on myös havahduttu 
rakennusmestarien ja -insi-
nöörien puutteeseen raken-
nustyömailla ja alettu voimak-
kaasti korostaa koulutuksen li-
säämistarvetta. Hyvä niin.

Mutta palataan asiaan:  
tänään on yhdistyksemme 
Syyskokous. Toivotan kaikki 
tervetulleeksi Syyskokouk-
seen.

Hannu Vehviläinen, puheenjohtaja

Kalevi Berlin nimettiin viime keväänä yh-
distyksen kunniajäseneksi.

Yhdistyksen entiselle ja RKL:n nykyiselle 
puheenjohtajalle Ari Autiolle myönnettiin 
yhdistyksen kultainen ansiomerkki.

Kari Laine keräsi äänestyslipukkeet ja laski 
yhdessä Jukka Multasen kanssa äänet.

rikko, Petri Raunio, Sami Toivola ja 
Ari Turunen.

Ehdolla olleista Trang Huynh-
Nguyen, Tommi Peuhkuri ja Timo 
Saarikko valittiin yksimielisesti yksi-
vuotiskaudeksi. Muista hallituksen 
jäsenistä äänestettiin.

Hyväksyttyjä äänestyslipukkeita 
oli yhteensä 84 kappaletta. Eniten 
ääniä, 64 kappaletta, sai Heikki Au-
tio. Muut neljä hallitukseen valittua 
olivat Rami Järvinen, Reino Holap-
pa, Tapio Päiväläinen ja Harri Holo-
painen.

Yhdistyksen ehdokkaaksi liitto-
hallitukseen valittiin Rami Järvinen 
ja hänen varahenkilökseen Tapio 
Päiväläinen. Liiton huomionosoitus-
toimikuntaan valittiin ehdokkaaksi 
Heikki Autio ja varahenkilöksi Pentti 
Paavola.

Kokous valitsi myös yhdistyksen 
liittokokousedustajat ja piirikokous-
edustajat. Nimilistan löydät ohesta.

Harri Holopainen veti lokakuun 
Mestari-illan ääntenlaskentatauolla. 
Tavallista pidemmäksi venähtänyt 
kokous kasvatti sopivasi ruokahalua. 
Se palkittiin maukkaalla iltapalalla.
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RKL:n liittokokousedustajat ja RKL:n Helsingin piirin kokousedustajat
Jukka Aalto
Ari Angervuori
Ari Autio
Heikki Autio
Kalevi Berlin
Reino Holappa
Harri Holopainen
Trang Huynh-Nguyen

Niilo Hämäläinen
Kalevi Hänninen
Jan-Erik Jusslin
Raimo Järvelä
Asko Järvinen
Rami Järvinen
Anna-Riitta Kallinen
Jouko Karjalainen

Taisto Malinen
Markku Niemi
Leila Nieminen
Timo Nieminen
Mikko Ojala
Pentti Paavola
Tommi Peuhkuri
Tapio Päiväläinen

Paavo Ruusuvuori
Jouko Röpelinen
Timo Saarikko
Raimo Seppänen
Niilo Tapaninen
Jari Tiimonen
Hannu Vehviläinen
Matti Vuorensola.

Varalla: 
Tero Jaatinen
Onni Myllymäki
Mauri Ranta
Ossi Rantakömi
Martti Saarinen

Raimo Hartonen kopautteli puheenjohtajan nuijaa, Sanna Eronen kirjasi tapahtumat ja Hannu Vehviläinen esitteli hallituksen tulevan 
vuoden suunnitelmat.
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Yleistä

Yhdistyksen toiminta tukee jäsenis-
tön kilpailukykyisen ja korkean am-
mattitaidon sekä arvostuksen säily-
mistä ja motivoi jäseniä mukaan 
yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys on ammatillinen henki-
löjärjestö, joka kehittää monipuoli-
sesti rakennustuotannossa työs-
kentelevien toimihenkilöiden yhteis-
työtä. Jäsenistön ammattiosaamis-
ta täydennetään ja parannetaan ta-
lotekniikkaan ja infraan liittyvillä se-
kä yleissivistävillä aiheilla.

Yhdistyksen ja liiton nimeämät 
opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yh-
teistyössä ammattikorkeakoulujen 
rakennusosastojen rakennusmesta-
ri- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. 
Jäsenhankinnassa päävastuu on 
liitolla, jota yhdistys tukee. Jäsen-
hankinnassa panostetaan valmistu-
viin rakennusmestareihin ja insinöö-
reihin ja tehostetaan työssäkäyvien 
jäsenhankintaa.

Oppilasjäsenille järjestetään yh-
distystiedotus- ja virkistystilaisuuk-
sia. II asteen opiskelijoille tiedote-
taan rakennusmestarikoulutusmah-
dollisuudesta. Nuorten kerho järjes-
tää tapahtumia jotka ovat suunnattu 
opiskelijoille.

Jäsenmaksut
jäsenmaksu 20 €
kannattajajäsenmaksu 150 € 
liittymismaksua ei peritä
uudelleen liittymismaksua  ei peritä
oppilasjäsenmaksua ei peritä
Jäsenmaksujen eräpäivä  vahviste-
taan vuosittain pidettävässä liitto-
kokouksessa.

Koulutus- ja ohjelmatoiminta
Toiminnan ensisijaisena tarkoituk-
sena on jäsenten ammatillinen ke-
hittäminen ja ajan tasalla pysymi-
nen materiaalien ja työmenetelmien 

Helsingin Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
kehittyessä sekä lainsäädännön 
muuttuessa.

Mestari-illat järjestetään joka 
kuukauden toisena maanantaina 
klo 18.30 syyskuusta toukokuuhun. 
Illoissa käsitellään ajankohtaisia 
koulutus-, ammatti- ja järjestöasioi-
ta. Illat voivat sisältää myös kevy-
empää ohjelmaa.

RKL:n ja yhdistyksen yhteistyös-
sä järjestetään koulutustilaisuuksia. 
Vuodelle 2017 pyritään järjestä-
mään keväälle ja syksylle kaksi kou-
lutusta. Osallistutaan muiden yhdis-
tysten järjestämiin koulutustapahtu-
miin. Koulutusta ja tiedotusta tarjo-
taan myös muiden rakennusalan 
järjestöjen jäsenille.

Tiedotustoiminta
Yhdistyksen kotisivut ovat osoit-
teessa www.hrmy.fi. Jäsenillä on 
mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoi-
mintaan kotisivulla olevan palaute-
lomakkeen avulla.

Nettisivuilla tiedotetaan mm. ko-
koukset, kurssit, muut tapahtumat, 
vapaa-ajanviettokohteet, urheilukil-
pailut, kilpailujen tulokset yms. 
Myös lomamajojen varauksen voi 
tehdä kotisivulla olevan sähköisen 
varausjärjestelmän kautta. Jäsen 
voi halutessaan julkaista yhteystie-
tonsa kotisivulla oleville yritys- ja 
asiantuntijapalvelusivuille.

Tiedotuksen pääkanavat ovat 
kotisivujen lisäksi yhdistyksen jä-
senlehti ja Rakennuslehden RKL-
palsta. Yhdeksän (9) kertaa vuodes-
sa ilmestyvässä jäsenlehdessä tie-
dotetaan yhdistyksen toiminnasta 
ja julkaistaan ammattiin ja rakenta-
miseen liittyviä kirjoituksia. Lisäksi 
julkaistaan erikoisnumerona teema-
lehti. Vuoden 2016 teemana oli Kor-
jausrakentaminen. 

Vuoden 2017 Teema-lehden ai-
he on elementtirakentaminen ja ele-
menttirakenteet.

Jäsenlehti ja teemalehti ovat lu-

ettavissa myös yhdistyksen netti-
sivuilla.

Sähköisen viestinnän  
kehittäminen 
Panostaa sähköisen viestinnän ke-
hittämiseen ja panostaa sähköiseen 
asiointiin. 

On ilmennyt tarve viralliselle tie-
dotuskanavalle kesäkuukausia aja-
telleen. Toukokuun lehti tulee liian 
aikaisin syksyn tapahtumia ajatellen 
ja syyskuun lehteen on myöhäistä 
ilmoitella syksyn ensimmäisistä ta-
pahtumista. Lisäksi välillä lehteen ei 
enää ehdi/mahdu ilmoituksia. 

Lehti on ollut ainoa virallinen 
tiedotuskanava. Nyt on tarkoitus 
saada esimerkiksi pieni postikirje tai 
sähköpostiliitteenä jaettava sähköi-
nen lehtinen mukaan. 

Siirtymävaihe kestää ja etenee 
osittain samaan tahtiin jäsenrekis-
terin päivittämisen kanssa (sähkö-
postiosoitteet jne.). 

Tiedotetaan, että yhdistys siirtyy 
yhä enenevässä määrin sähköiseen 
viestintään ja sosiaaliseen mediaan. 

RKL:llä on käytössään mobiili-
applikaatio. Tätä voisi ajatella myös 
HRMY:lle. Myös nettisivuja tulee 
päivittää. 

Tapahtumien ilmoittautumisesta 
ja maksamisesta keskusteltiin. Ilmoit-
tautumisessa voisi mahdollisesti hyö-
dyntää älypuhelinten QR- ja viivakoo-
dinlukumahdollisuutta. Se helpottaisi 
tällä hetkellä työlästä ilmoittautumis-
ten ja maksujen käsittelemistä. 

Harrastustoiminta
Harrastustoiminnan tavoitteena on 
jäsenistön fyysisen ja henkisen hy-
vinvoinnin kehittäminen ja ylläpitä-
minen.

Alaosastot järjestävät hiihdon, 
maastojuoksun, yleisurheilun, am-
munnan, suunnistuksen, uinnin, su-
kelluksen, keilailun, kalastuksen ja 
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 Talousarvio Talousarvio 
 2017 2016 

JULKAISUTOIMINTA -55 500,00 -58 800,00

KOULUTUSTOIMINTA -3 000,00 -3 000,00

KALLIONIEMI
Tuotot
Vuokratuotot 4 300,00 4 400,00
HRV-veneilijät 600,00 600,00
Toiminta-avustus 30 550,00 24 100,00
 35 450,00 29 100,00
Kulut -35 450,00 -29 100,00 

AMMUNTA
Toiminta-avustus 1 000,00 1 350,00
Kulut -1 000,00 -1 350,00

GOLF
Tuotot
Golf-lippujen myynti 2 500,00 2 500,00
Toiminta-avustus 4 900,00 7 500,00
 7 400,00 10 000,00
Kulut -7 400,00 -10 000,00

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Tuotot
RKL:n mestaruuskilpailut  800,00
Toiminta-avustus 3 700,00 5 500,00
 3 700,00 6 300,00
Kulut -3 700,00 -6 300,00

LASKETTELU
Toiminta-avustus 0,00 1 500,00
Kulut 0,00 -1 500,00

LENTOPALLO
Tuotot
Toiminta-avustus 2 200,00 2 200,00
Omakustannus 2 200,00 2 200,00
 4 400,00 4 400,00
Kulut -4 400,00 -4 400,00 

HIMOS
Tuotot
Toiminta-avustus 9 500,00 9 500,00
Vuokratuotot 15 500,00 15 500,00
 25 000,00 25 000,00
Kulut -25 000,00 -25 000,00

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT 
Toiminta-avustus 11 000,00 11 000,00 
Kulut -11 000,00 -11 000,00

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Toiminta-avustus 2 500,00 2 500,00
Muut tuotot 700,00 700,00
 3 200,00 3 200,00 
Kulut -3 200,00 -3 200,00 
  
SUUNNISTUS
Toiminta-avustus 4 650,00 4 650,00 
Rakentaja-Rastit 
(mainostulot) 3 000,00 3 000,00 
 7 650,00 7 650,00
Kulut -7 650,00 -7 650,00

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry 
TALOUSARVIO 2017

 Talousarvio Talousarvio 
 2017 2016 

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Toiminta-avustus 4 100,00 4 100,00
Kulut -4 100,00 -4 100,00

NUORTEN KERHO
Toiminta-avustus 7 600,00 6 500,00
Tuotot 0,00 0,00
 7 600,00 6 500,00
Kulut -7 600,00 -6 500,00

KALAKERHO
Toiminta-avustus 4 000,00 4 000,00
Kulut -4 000,00 4 000,00

MAILAPELIJAOS
Toiminta-avustus 380,00 380,00 
Kulut -380,00 -380,00

UINTI- JA SUKELLUSJAOS
Toiminta-avustukset
Uinti 2 650,00 4 150,00
Oma-vastuu  500,00
Sukellus 3 000,00 3 000,00
 5 650,00 7 650,00
Kulut
Uinti -2 650,00 -4 650,00
Sukellus -3 000,00 -3 000,00
 -5 650,00 -7 650,00

HENKILÖSTÖKULUT -49 810,00 -46 960,00

HALLINNON KULUT -26 900,00 -30 400,00

KOKOUKSET -31 650,00 -32 100,00

MUUT KULUT -65 540,00 -222 540,00

VARSINAINEN 
TOIMINTA -324 130,00 -485 430,00

VARAINHANKINTA

JÄSENMAKSUT 18 500,00 18 000,00

SIJOITUKSET
Osinkotuotot 80 000,00 50 000,00
 98 500,00 68 000,00

AVUSTUKSET
Rakennusmestarien Säätiö 225 630,00 417 430,00
josta toiminta-avustus 
alajaoksille -91 730,00 -91 930,00
 133 900,00 325 500,00

VARAINHANKINTA 324 130,00 485 430,00

golfin mestaruuskilpailuja. Lisäksi 
yhdistyksen puitteissa on mahdol-
lista pelata lentopalloa. 

Mikäli harrastajia on riittävästi, 
lajeja ja toimintamuotoja voidaan li-
sätä.

Yhdistyksen jäsenillä on mah-
dollisuus osallistua RKL:n mesta-
ruuskilpailuihin. Yhdistys tukee kil-
pailijoiden matka- ja majoituskor-
vauksia sekä osallistumismaksuja.

Kulttuuri- ja perinnekerho ja Ra-
kennusmestariveteraanit järjestävät 
tapahtumia sekä matkoja erilaisiin 
kohteisiin, kuten esimerkiksi amma-
tillisia opintomatkoja.

Yhdistys on tarkentanut ohjeita 
alaosastojen tilaisuuksien tuesta ja 
toiminnasta. ”Hallituksen toiminta-
ohjeet koskien alaosastojen HRMY:n 
myöntämällä tuella järjestämiä mat-
koja ja tilaisuuksia 1.9.2015”

Muu toiminta
Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat 
vapaa-ajanviettopaikat Kallioniemi 
Helsingin Laajasalossa ja lomama-
jat Himoslakka A ja B Jämsän Hi-
moksella.

Aktivoidaan uusien sekä nuorten 
mestareiden ja insinöörien toimin-
taa. Toimikunnan vastuullisena ve-
täjänä toimii Niilo Hämäläinen ja 
oppilasjäsenenä Teemu Appelgren.

Yhdistys jatkaa jäsenten liikun-
ta- ja kulttuuriseteleiden tukemista 
yhteisarvoltaan 100 € arvosta.

Pyritään järjestämään yhdistys-
vierailuja lähialueelle.

Yhteistyönä Helsingin HeRIA:n 
kanssa pyritään kehittämään uusia 
toimintamuotoja. Syksyisin pide-
tään HeRIA:n kanssa hallitusten vä-
linen tapaaminen. Syksyllä 2017 
järjestelyvastuu on HRMY:llä.

Lisäksi tehdään HeRIA:n kanssa 
perinteinen Asuntomessumatka 
vuoden 2017 kohteeseen Mikkeliin.

Syksyllä 2017 osallistutaan jär-
jestettävään liittokokoukseen. Liit-
tokokouksen paikkakunta ei ole vie-
lä vahvistunut.

Järjestetään toimintavuoden ai-
kana jäsenten perheille suunnattuja 
tapahtumia. 

Yhteistyötapaamisia jatketaan 
muiden järjestöjen kanssa, toimin-
taa tehostetaan mahdollisuuksien 
mukaan.
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Rakentamisen kasvun taustalla on 
ennen kaikkea suhdannekään-

teisiin voimakkaasti reagoiva uudis-
rakentaminen. Uudisrakentamisen 
volyymin ennakoidaan kasvavan 
kuluvana vuonna 14 prosenttia 
etenkin asuntorakentamisen ja jul-
kisen palvelurakentamisen siivittä-
mänä.

Talonrakentamisen aloituksia ar-
vioidaan kertyvän tänä vuonna  
38 miljoonan kuutiometrin verran. 
Tason mataluutta usean heikon 
vuoden jälkeen kuvaa se, että aloi-
tuksissa ollaan yhä kymmenisen 
prosenttia alle kymmenen viime 
vuoden keskiarvon, joka on noin  
41 miljoonaa kuutiometriä.

Kasvua on nyt lähes kaikissa 
rakennustyypeissä. Esimerkiksi toi-
mitilarakentamisen aloitukset hy-
pähtävät viidenneksen ylöspäin. 
Terveydenhuollon rakennuksissa ja 
opetusrakennuksissa aloitusmäärät 
ovat olleet tasaisen nousujohteisia 
jo pitkään.

”Uudisrakentamista ylläpitää 
keskittymiskehitys sekä vanhojen 
epäkäytännöllisten ja huonokun-
toisten tilojen uusimistarve. Talon-
rakentamisen pohjatyöt ovat nosta-
neet kasvu-uralle myös infraraken-
tamisen, joka painottuu vastaavasti 
kasvukeskuksiin”, Rakennusteolli-
suus RT:n pääekonomisti Sami Pa-
karinen sanoo.

Rakennustuotannon kasvu nä-
kyy voimakkaasti työllisyydessä. 
Rakennustoiminnassa työllisiä oli 
tammi -elokuussa keskimäärin 
9 400 enemmän kuin edellisvuoden 
vastaavana ajankohtana. Raken-

Rakentamisen kasvupyrähdys 
kannattelee työllisyyttä
Rakentaminen kasvaa tänä vuonna 6-7 prosenttia, ennakoi Rakennusteollisuus 

RT lokakuussa julkistamassaan syksyn suhdannekatsauksessaan. Ensi vuonna 

kasvuvauhti laantunee 1,5 prosenttiin. Nopea nousu on tuonut rakennusalalle 

lähes kymmenentuhatta uutta työpaikkaa vuodessa.

nusalan työllisten vuosikeskiarvon 
odotetaan nousevan vuoden lop-
pua kohden 177 000 henkilöön.

”Koko maamme työllisyyslisäyk-
sestä valtaosa on tullut tänä vuonna 
rakentamisesta. Myös pitkällä aika-
välillä rakentaminen tarjoaa töitä 
etenkin kasvavilla kaupunkiseuduil-
la. Tämä tulee ottaa huomioon kou-
lutusmäärissä ja koulutuksen sijoit-

tumisessa”, Rakennusteollisuus 
RT:n hallituksen puheenjohtaja Tero 
Kiviniemi YIT:stä toteaa.

Työvoiman lisääntynyt tarve nä-
kyy voimakkaasti yrityksissä. Suurin 
tuotantoa rajoittava tekijä on tällä 
hetkellä ammattitaitoisen työvoi-
man saatavuus. Kapeikot ovat syn-
tyneet pääasiassa tiettyihin toimi-
henkilötason tehtäviin.

Rakentamisen määrä supistui yhtäjaksoisesti vuoteen 2014 asti. Rakentamisen 
määrä kääntyi kasvu-uralle vuonna 2015, mutta on yhä vajaat 10 prosenttia 
alemmalla tasolla kuin edellinen huippu vuonna 2010.

Rakennusteollisuuden tilauskanta on pysytellyt yhä alle normaalitason.
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Asuntoaloituksia on pantu liik-
keelle roimasti yli sen, mitä Ra-

kennusteollisuus RT ennusti vuosi 
sitten syksyllä. RT:n pääekonomisti 
Sami Pakarinen sanoo monen teki-
jän osuneen nyt kohdilleen.  

”Asuntosijoittajien osuus uusien 
asuntojen hankinnoista on pysytel-
lyt ennätyksellisen korkealla tasolla 
samalla kun kuluttajakysyntä on el-
pynyt. Lisäksi kasvavat kaupungit 
ovat kyenneet lisäämään tonttitar-
jontaansa, mihin on myötävaikutta-
nut valtion tuki joukkoliikennehank-
keille. Myös rakennusteollisuus on 
pysynyt kirimään, vaikka tekijöistä 
ja tuotteista on ollut jossain määrin 
pulaa.”

Kerrostalojen uudisasuntotuo-
tanto jakautuu Pakarisen mukaan 
nykyisin karkeasti kolmeen yhtä 
suureen osaan: vapaarahoitteisiin 
omistusasuntoihin, vapaarahoittei-
siin vuokra-asuntoihin sekä valtion 
tukemiin ARA-vuokra-asuntoihin. 
Tämä tarkoittaa, että lähes 70 pro-
senttia uusista kerrostaloasunnois-
ta tuotetaan lähtökohtaisesti vuok-
rakäyttöön.

Pakarinen ennakoi sijoittaja-
markkinan kuitenkin hivenen jäähty-
vän, kun vuokramarkkinoille valmis-
tuu runsaasti lisää asuntoja. RT:n 
lokakuisen asuntotuotantokyselyn 
mukaan vuokra-asuntojen osuus 
vapaarahoitteisesta tuotannosta 
vähenee ensi vuonna. Tulevan vuo-
den asuntoaloitusten kokonaismää-
räksi arvioidaan 34 000.

ARA-asuntojen aloitusmäärä 
notkahtaa lievästi tänä vuonna. Val-
tion myöntämien korkotukilainojen 

Uusien asuntojen  
kysyntä yllätti rakentajat
Tänä vuonna aloitetaan Rakennusteollisuus RT:n tuoreimman arvion mukaan 

36 000 asunnon rakentaminen. Määrä on kymmenkunta prosenttia enemmän 

kuin viime vuonna ja jopa yli 40 prosenttia isompi kuin pari vuotta sitten. 

Valtaosa uusista asunnoista päätyy vuokrakäyttöön.

valtuudet mahdollistavat ensi vuo-
deksi suuremman tuotannon.

”Heinäkuussa voimaan tullut uu-
si kymmenen vuoden korkotukimal-
li on saanut hyvän vastaanoton. 
Tänä vuonna sen kysyntä ylitti ne-
linkertaisesti sille myönnetyt valtuu-
det. On hienoa, että hallitus on 
ryhtynyt toimeen markkinahintaa 
edullisemman vuokra-asuntotuo-
tannon aktivoimiseksi”, Rakennus-
teollisuus RT:n toimitusjohtaja Tar-
mo Pipatti sanoo. 

Asuntotuotanto painottuu tätä 
nykyä kasvukeskusten pieniin ker-
rostaloasuntoihin. Kaikkien aloitet-
tujen uusien asuntojen keskipinta-
ala on nyt 90 neliömetrin tuntumas-
sa, kun se vuonna 2008 oli 130. 
Tämän vuoksi asuntoaloitukset ei-
vät kasva kuutoissa mitattuna yhtä 

paljon kuin kappalemääräisesti.
Entistä pienempien asuntojen 

suosio näkyy myös omakotitalo-
markkinoilla. Pientalovalmistajat 
ovat vastanneet kysyntään kehittä-
mällä kaupunkiympäristöön sovel-
tuvia kompakteja talomalleja. Uusi-
en omakotitalojen aloitukset ovat 
painuneet viime vuosina pohjaluke-
miin, mutta tänä vuonna niiden 
odotetaan kääntyvän varovaiseen 
kasvuun. RT:n arvio tämän vuoden 
uusista omakotialoituksista on 
6 600.
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Rakentamisen Laatu RALA ry jul-
kaisi syyskuussa uuden työka-

lun, jolla rakennusalan yritykset voi-
vat pyytää palautetta yhteistyö-
kumppaneiltaan rakennushankkeen 
aikana tai sen päätyttyä. Palautteen 
kerääminen edistää läpinäkyvyyttä 
ja asiakaslähtöisyyttä koko alalla.

RALA-palautteen avulla palaut-
teen keruu on helppoa ja nopeaa, 
sillä palautelomake koostuu val-
miista kysymyspatteristosta. Kysy-
mykset liittyvät projektin aikaiseen 
toimintaan. Kysymykset on kehitet-
ty yhteistyössä rakennusalan yritys-
ten ja asiantuntijoiden kanssa.

Kyselyyn vastaajia pyydetään 
arvioimaan yrityksen toimintaa as-
teikolla yhdestä viiteen. Vastaajat 
saavat myös halutessaan suositella 
kyselyn lähettänyttä yritystä.

Kerätty aineisto  
on vertailukelpoista
Palautejärjestelmä kokoaa kyselyn 
vastaukset automaattisesti rapor-
tiksi, jossa kysymyskohtaiset pa-
lautteet esitetään helppolukuisessa 
kuvaajassa.

Raportissa esitetään myös ver-
tailutietoa siitä, miten kyseinen pro-
jekti on onnistunut suhteessa yri-
tyksen aikaisempiin projekteihin tai 
alan muiden toimijoiden projektei-
hin. 

Aineisto on vertailukelpoista, 
koska kaikista projekteista esite-
tään samat kysymykset.

Sähköisen RALA-palautekyselyn 
voi käynnistää hankkeen tilaaja, ra-
kennuttaja, konsultti, pääurakoitsi-
ja, suunnittelija tai aliurakoitsija.

”Palautteen kerääminen on vah-
va viesti siitä, että yritys on kiinnos-
tunut yhteistyökumppaneidensa 
kokemuksista, RALAn toiminnan-
johtaja Tuula Råman sanoo. ”Pa-
lautteen keräämisen lisäksi olen-
naista on palauteraporttien hyödyn-
täminen toiminnan kehittämisessä.”

RALA:lta uusi 
palautetyökalu 
rakennusalalle

Helsingin rakennusvalvontavirasto on päivittänyt 
Kosteudenhallinta - menettelytapaohjeensa 
koskemaan koko rakentamisen ketjua. 
Ohjeessa havainnollistetaan myös videon avulla 
rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulle kuuluvaa 
oikea-aikaista ja ennakoivaa toimintaa 
kosteusriskien eliminoimiseksi rakentamisen eri 
vaiheissa. 

Ohjeen mukaista menettelyä sovelletaan Helsingissä 
kaikissa uudisrakennushankkeissa sekä niissä 
korjaus- tai muutostöissä, joissa on riski, että 
rakenteet altistuvat ulkopuoliselle kosteudelle. 
 
Ohje on yhdenmukaistettu muiden valtakunnallisten 
kosteudenhallintaa käsittelevien ohjeiden kanssa.  
Ohje löytyy mm. Helsingin rakennusvalvonnan 
verkkosivujen Tietopankista 
www.rakvv.hel.fi

Rakennushankkeen 
kosteudenhallinta-
ohje on päivitetty

Käy katsomassa: www.pksrava.fi

Tälle sivustolle on koottu Helsingin, Espoon, 
Vantaan ja Kauniaisen rakennusvalvontojen 
YHTEISIKSI KÄYTÄNNÖIKSI 
sopimia tulkintoja ja toimintatapoja.
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vanhojen tehdasrakennusten arkki-
tehtuurin vuoksi.”

Kestävä Kivitalo -palkinto myön-
netään henkilöille ja yhteisöille, jotka 
ovat osallistuneet laadukkaasti tii-
lestä ja betonista paikalla rakennet-
tujen rakennusten toteutukseen.

Tiilestä paikalla muuraten ja beto-
nista paikalla valaen on varmis-

tettu rakennuksen pitkä ja huoltova-
paa elinkaari sekä hyvä ääneneristä-
vyys, mikä on asumisviihtyvyyden 
kannalta tärkeää.

Arabiankatu 4:n rakennuttajana 
toimi Työeläkeyhtiö Varma. Raken-
nuttajapäällikkö Tuomas Vaarasalon 
mukaan Varma painottaa rakennut-
tamissaan asuntokohteissa laatua – 
niin suunnittelussa, toteutuksessa 
kuin rakennusmateriaaleissakin.

”Materiaalien tulee olla kestäviä, 
rakennuspaikan olosuhteisiin sopi-
via, energiatehokkaita ja elinkaarel-
taan taloudellisia. Myös materiaalien 
kierrätettävyys tulee huomioida”, 
Vaarasalo sanoo.

”Käsinlyödyn tiilen kustannusvai-
kutus ei ollut merkittävä verrattuna 
vakiotiileen, mutta antiikinomaisen 
Pastorale-tiilen käyttö oli kuitenkin 
hyvin perustelua taloa ympäröivien 

Kestävä Kivitalo 2016 palkinto 
As Oy Arabiankatu 4:lle
Käsinlyödyistä tiilistä muuratut julkisivut yhdistävät Arabianrantaan kesäkuussa 2015 
valmistuneen kerrostalon luontevasti alueen vanhoihin teollisuusrakennuksiin. 
Rakennuksen rungon välipohjat paikalla valettua betonia.

Käsinlyödyt tiilet on valmistettu 
tiilenpolton perinteitä kunnioittaen.

Ahtaasta tontista huolimatta Arabiankatu 4:ssä on vehreä ja yhteisöllinen sisäpiha. 
Julkisivujen valkoinen rappaus liittää uudisrakennuksen alueen 

30- ja 40-lukujen tehdasrakennuksiin.

Vuoden 2016 palkinnon saivat As Oy Arabiankatu 4:n toteuttajat
•	 Arkkitehtitoimisto Brunow&Maunula Oy: 

pääsuunnittelija Pekka Ojalammi (arkkitehtisuunnittelu)

•	 Skanska Talonrakennus Oy: 
työpäällikkö Jouni Laukkarinen (pääurakoitsija)

•	 A-insinöörit Turun Juva Oy: projektipäällikkö Jari Tanner ja 
vanhempi suunnittelija Terhi Kivilä (rakennesuunnittelu)

•	 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: 
Tuomas Vaarasalo, rakennuttajapäällikkö (rakennuttaminen)
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Rakennusmestariveteraanit 
Laulasmaalla 18.–22.9.2016
Hiljaisuutta, todella kauniita syyspäiviä, kilometritolkulla laa-

keaa hiekkarantaa ja hyviä patikkaretkipolkuja oli tarjolla 

mielen ja ruumiin virkistykseksi. Itseään sai syyttää jos ei it-

selleen tai matkakumppanilleen virkistystä löytänyt.

Aamulenkin tyyntä maisemaa Lahesperen lahden rannassa. 
Taustalla siintävät Pakrin niemen tuulimyllyt.

Tarkkaavaisena opasta kuuntelemassa.

Matkakohteeksi oli valikoitunut 
tällä kertaa Laulasmaa, n. 6000 

asukkaan pieni kunta n. 35 km Tal-
linnasta länteen. Matkamme ja var-
maan koko kunnan keskipiste oli 
2000-luvun alkuvuosina rakennettu 
kylpylähotelli. Sen tarjoamat palve-
lut vastasivat käsittääkseni melko 
hyvin kohtuullisiksi katsottavia odo-
tuksiamme, mutta matkustavaisten 
ikiaikaisen tavan mukaan teimme 
vertailuja niin aiemmin kokemiimme 
vastaaviin paikkoihin Virossa kuin 
elämänmenoon koti-Suomessa: Po-
sitiivisinta ainakin minusta oli ylei-
nen siisteys. Kylpylä- ja majoitus-
palveluissahan se on tietenkin pe-
rusoletus, mutta Laulasmaalla se 
ulottui tiukasti aidattujen omakotita-
lojen pihoilta ja metsäpoluilta vast-
ikään asfaltoitujen teiden pientareil-
ta vatupassin tarkasti pystytettyihin 
liikennemerkkeihin. Miinuspuolelle 
jäi ehkä joidenkin mielestä liiankin 
rauhallinen tunnelma, opaskartto-
jen, suomenkielisten palvelujen saa-
misen vaikeus ja yllättäen jääkaap-
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pien puuttuminen hotellihuoneista.
Retkipäivänämmekään emme 

menneet merta edemmäksi kalaan 
vaan kävimme hotellimme edessä 
aukeavan Lahesperen lahden toi-
sella puolella. Edesmenneen Neu-
vostoliiton tärkeästä ydinsukellus-
veneiden erikoismiehistön koulu-
tustukikohdasta ei ollut nähtävissä 

Rivijäseneksi omasta halustaan 
jäävän Pentti Paavolan tilalle valit-

tiin puheenjohtajaksi yksimielisesti 
Taisto Malinen. Erovuoroiset hallituk-
sen jäsenet, Heikki Autio, Martti Saa-
rinen ja Matti Vuorensola valittiin uu-
delleen; omasta halustaan luopuvan 
Martti Rauluksen tilalle valittiin Kalevi 
Hänninen. Vanhoina partoina jatkoi-
vat Eino Menlös ja Leila Nieminen.

Virallisten asioiden käsittelyn jäl-
keen Vuorensola piti vakio-ohjel-
maksi muodostuneen tietokilpailun. 
Arvokkaan kirjapalkinnon voitti tasa-
pisteisiin päättyneen kisan ratkais-
seen lisäkysymyksen hoksannut 
Ossi Rantakömi ja Eino Menlösin oli 
tyytyminen toiseen palkintoon. 

Vastaavanlaista harmaat aivoso-
lut liikkeelle panevaa toimintaa on 
tarkoitus jatkaa tulevissakin tapaa-
misissa.

Rakennusmestariveteraanien 
syyskokous

Lähes 30 päivittäisen seitsemästä neljään -työelämän 
taaksensa jo jättänyttä jäsentämme kokoontui 28.9. 
veteraanikerhon syyskokoukseen Fredrikinkatu 51-53:n 
kerhotilaan. Asialistalla olivat tietenkin sääntöjen mukaiset 
syyskokousasiat talousarvion ja toimintasuuunnitelman 
vahvistamisineen ja henkilövalintoineen.

Muitakin samaan päämäärään 
tai vain virkistykseenkin tähtääviä 
ohjelmaehdotuksia otetaan mie-
luusti vastaan vaikkapa allekirjoitta-

neen sähköpostiin: 
matti.vuorensoa@elisanet.fi

Kuva ja teksti: Matti Vuorensola

Rakennusmestariveteraanit Keilan kartanon ketjusiltaa kuormittamassa…

juuri sen enempää kuin lähes 300 
vuotta aiemmista Pietari Suuren lai-
vastotukikohdan salaisista ”laivojen 
piiloitustunneleista”.

Oppaamme kyllä selvitti kiitettä-
västi Pakrin niemen Suuren Naapu-
rin varjostamaa elämää ennen ja 
sataman tuulimyllyjen maailmaa nyt.

Mukavampia juttuja kertoi op-

paamme toisessa vierailukohtees-
samme romanttisissa Keilan puto-
uksen maisemissa. Sivumennen 
mainittakoon, että varsin hyvä op-
paamme oli raavas mies.

Eipä olisi uskonut, että niin tasai-
sista maisemista löytyisi 6 metrin 
putouskorkeutta hyödyntävän histo-
riallisen voimalan lisäksi eksoottinen 
puisto kanavineen ja siltoineen sekä 
uusgoottilaisen Keila-Joan kartanon 
rakennukset molemmin puolin jokea.

Matkanjohtajana toiminut Ra-
kennusmestariveteraanien väistyvä 
puheenjohtaja Pentti Paavola an-
saitsee kiitokset tämänkin matkan 
vetämisestä, vaikka paluumatka 
Laulasmaalta Tallinnaan ei sujunut-
kaan aivan Strömsöön malliin. Lä-
hes 50 hengen joukossamme oli 
myös monia, joiden ei tarvinnut se-
litellä kotijoukoilleen miksi tulikin 
aiottua myöhemmällä laivalla Hel-
sinkiin. Heillä kun sattui olemaan 
kotijoukot mukana.

Teksti ja kuvat: Matti Vuorensola
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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.

HRI1608_3-15.indd   14 18.10.2016   9:40:47



158/2016 hrmy

Joulukonsertit 2016

MESTARI-LAULAJAT
Johtaa Märt Ratassepp

Munkkivuoren kirkossa
la 17.12. klo 19.30
Solistina Jaakko Ryhänen

Pääsylippu 20 €, Ticketmasterilta (Lippupalvelu), 
kuorolaisilta tai ovelta tuntia ennen.

Käpylän kirkossa
to 22.12. klo 18.00

Solistina sopraano Johanna Tuomi
Ohjelma 15 €, kuorolaisilta tai ovelta tuntia ennen.

1. Mikä on aivohalvaus?
Aivohalvaus syntyy, kun verenkierto jossain aivojen 
osassa häiriintyy. Halvaukset jaetaan aivoinfarktiin, ai-
voverenvuotoon ja tilapäiseen aivoverenkierron häiri-
öön. Infarktissa aivovaltimoon tulee tukos, jolloin aivo-
solut eivät saa tarpeeksi happea ja kuolevat. Aivoveren-
vuodossa valtimo vuotaa verta. Suurin osa aivohalvauk-
sista on infarkteja. Aivoverenkierron häiriöt ovat suoma-
laisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy.

2. Mistä tunnistaa aivoinfarktin?
Yhdeksässä tapauksessa kymmenestä infarkti tunnistetaan
 - VOIMATTOMASTA RAAJASTA
 - ROIKKUVASTA SUUPIELESTÄ tai
 - PUUROUTUNEESTA PUHEESTA.

Tukokset aiheuttavat kuitenkin erilaisia oireita eri osissa 
aivoja, ja esimerkiksi tasapainovaikeudet, näkökyvyn 
menetys ja äkillisesti alkanut voimakas päänsärky voi-
vat olla merkkejä infarktista. Huolestua kannattaa sil-
loin, kun ihminen äkillisesti menettää kävely-, puhe- tai 
näkökykynsä.

3. Mitä ovat TIA-oireet ja miten ne liittyvät  
 aivoinfarktiin?
TIA-oireet (transient ischemic attack) ovat ohimeneviä 
aivoverenkierron häiriöitä, jotka johtuvat väliaikaisesta 
tukoksesta aivoissa. Tukos voi olla esimerkiksi sydä-

Tunnista hälyttävät oireet

Viisi kohtaa AIVOINFARKTISTA
Yhdistyksen jäsen otti yhteyttä. Oman Läheltä piti -tilanteen, TIA-kohtauksen saaneena, 
hän vinkkasi jakamaan tietoa myös jäsenlehden lukijoille.

mestä aivoihin kulkeutunut hyytymä, joka kuitenkin liu-
kenee itsestään. Oireet ovat samankaltaisia kuin aivoin-
farktissa, mutta kestävät vain hetken. Ohimenevät oi-
reet ennustavat infarktia, ja TIA-oireita saanut on suu-
ressa riskissä saada uuden, vakavamman tukoksen. 
Vaikka käden velttous, suupielen roikkuminen tai pu-
heen puuroutuminen menisivätkin hetkessä ohi, täytyy 
aina soittaa hätänumeroon.

4. Millaista ensiapua potilaalle annetaan?
Ensimmäisenä on varmistettava, että potilas kykenee 
hengittämään. Sen jälkeen hänet on asetettava makuu-
asentoon, koska istuma-asennosta halvaantunut voi 
kaatua ja satuttaa itsensä pahemmin. Tämän jälkeen 
ainoa ensiapu on mahdollisimman pikainen SOITTO 
HÄTÄNUMEROON.

Aivoinfarkti tapahtuu kallon sisällä eikä poistu itsestään, 
joten kotikonstit eivät auta. Ennen sairaalassa tehtyä 
kallon kuvausta ei voida tietää, onko aivoissa tukos vai 
vuoto. Siksi esimerkiksi verta ohentavan aspiriinin anta-
minen voi pahentaa tilannetta entisestään.

5. Mitkä ovat infarktia ennakoivia oireita?
Aivoinfarktille on tyypillistä, että oireet alkavat yllättäen 
vain minuuttien sisällä. Ainoa ennakoiva oire ovat ohi-
menevät halvauskohtaukset eli TIA-häiriöt. Aivoinfarkti 
on kuitenkin mahdollista tunnistaa heti sen alettua.
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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

Häyrinen, Jarmo Antero
Julin, Matti Juhani
Julin, Markku Tapio 
Laine, Kalle Viljo Jorma

Murto, Rami Asko Aleksi
Nyberg, Jukka Ilmari
Sakko, Jukka Veikko A.
Savila, Markku

UUDET JÄSENET

Rakennusmestarien Rouvat

MARRASKUUN ILTA 
10.11. klo 18.00 yhdistyksen toimistolla

”kolmoissynttärit”
Tervetuloa toivottaa ohjelmatoimikunta!

…………………..
 

JOULUMYYJÄISET
lauantaina 19.11. klo 11.00-14.00

Yhdistyksen toimistolla 6. kerros
 

Myytävänä: sukkia, lapasia, koristeita.
Kahviossa mm joulupuuroa ja joululeivonnaisia

Arpajaiset
 

Tervetuloa jouluostoksille!

…………………..
 

TEATTERIESITYS  
KOUVOLASSA

(Salpausselänkatu 38, omat kyydit )

la 3.12. klo 13.00
”Suurenmoista” riemukas komedia unelmista 

ja uskosta omaan itseen!
 

Yhteinen lounas esityksen jälkeen 
paikallisessa ravintolassa.

 
Sitova ilmoittautuminen maksamalla 

30€ /Rouva 10.11. mennessä
Rouvien tilille FI59 1323 3000 1012 48

Seuralainen maksaa kustannusten mukaan.
 

Lisätietoja Aune Korkeamäki p. 050 309 5263

Tervetuloa!
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YHDISTYS tiedottaa

Rakennusmestariklubi Ry

Perinteinen ”musta kasi” kinkkubiljardi kisataan

lauantaina 3.12.2016 klo 10.00 alkaen 
mukaan pääsee kello 11.00 asti.

Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51-53, 3. krs 

Glögi ja kahvitarjoilu pelaajille ja katsojille.

Hallitus

Rakennusmestari-
veteraanit

KUUKAUSIKOKOUS 
28.11.2016 klo 13.00 
yhdistyksen kerhotilassa

Tervetuloa

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

Ammunnat vuonna 2016
SMY radalla Sipoossa
Metsästysammunta 50 kiekkoa 24.5.2016
Yleinen sarja 1. Mika Heino 26
Y 50 1. Esa Säntti 32 2. Timo Rissanen 28

Skeet ammunta 50 kiekkoa 7.6.2016
Yleinen sarja 1. Mika Heino 21
Y 50 1. Esa Säntti     28+1 2. Asko Korhonen 28+0
 3. Timo Rissanen 21

Metsästys Trap 50 kiekkoa 24.8.2016
Yleinen sarja 1. Mika Heino 33 2. Aki Känkänen 25
 3. Jyri Tiimonen 24
Y 50 1. Esa Säntti 35 2. Timo Rissanen 19
Y 60 1. Jari Tiimonen 7

SSG:n radalla Sipoossa
Hirviammunta 4+6+10 10.8.2016
Yleinen sarja 1. Mika Heino 164 2. Aki Känkänen 149
 3. Jyri Tiimonen 92 4. Leo Nurminen 54
Y 50 1. Esa Säntti 135 2. Timo Rissanen 92
Y 60 1. Jari Tiimonen 46
Y 80 1. Eino Papinniemi 39
Naiset Hanna Terho 37

KIERTOPALKINTOKIINNITYS
 2013 2014 2015 2016  
Esa Säntti 181 182 151 162
Aki Känkänen 176 154 29 99
Pentti Känkänen 116 19 40 0
Timo Rissanen 107 101 94 114
Mika Heino  125 155 162
Petri Salmi   124 0

8

URHEILU

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK:n sukellusjaos järjestää sukelluksen 
Intro-kurssin Sukellus-Areenassa Veikkolassa 
24.11.2016 klo 18.00. Kurssilla käydään ensin 
läpi sukelluksen teoriaa ja sen jälkeen pääset 
kokeilemaan sukeltamista laitteilla Veikkolassa 
Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin altaas-
sa. Kurssi kestää noin 4 tuntia.

Veikkolan allas sijaitsee osoitteessa Turuntie 
690 A, 02880 Veikkola. Helsingistä päin tulta-
essa risteyksessä on tien oikealla puolella 
kyltti Sukellus-areena.

Myös yhdistyksen jäsenet, joilla on sukellus-
kortti, ovat tervetulleita.

Kurssin hinta on 60 €, josta sukellusjaos mak-
saa puolet.

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

SUKELLUS: 
Intro-kurssi 
marraskuussa
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URHEILU

Kivikon hiihtohalli (Savikiekontie 4) avasi ovensa hiihtä-
jille jo 1. lokakuuta. Hiihtohalli on vain noin 15 minuutin 
päässä Helsingin keskustasta. Hiihtoladun peruskierros 
on noin 850 metriä, lisälenkki 200 metriä, ja latujen le-
veys on 6–8 metriä. Sisäänpääsymaksuun sisältyy sau-
nominen sivakoinnin jälkeen.

Kivikossa hiihdetään tällä kaudella aiempaa huomat-

Tuloksia:

PB 1
1. Aimo Peltonen 32
2. Pauli Partia 30
3. Juhani Kattilakoski  28

V 65
1. Seppo Kuokkanen 34
2. Pentti Raumala 28
3. Pekka Laurila 25

Erikoiskilpailut:
Lähimmäs lippua: Raimo Linden
Pisin draivi: Janne Kyllönen
Paras Scratch: Pauli Partia

PB 2
1. Jorma Laakkonen 30
2. Raimo Kostiainen 28
3. Janne Kyllönen  27

V 70
1. Jouko Pentikäinen 33
2. Reijo Heinänen 32
3. Matti Väätänen 28

tavasti paremmissa olosuhteissa, sillä viime talven pak-
kasten aikana ehdittiin tykittää lunta riittävästi hallin tä-
män kauden tarpeisiin. Tykkilumen lisäksi Kivikon hiih-
to-olosuhteita parannetaan uudella lumentekokoneella, 
joka mahdollistaa latujen kunnostamisen myös kesken 
hiihtokauden. Laitteella tuotetaan halliolosuhteissa hy-
välaatuista lunta, jota tarvittaessa levitetään latu-uralle.

VINKKI:             Kivikossa hiihdetään jo

Yhdistyksen 
GOLF-mestaruuskilpailut

Keimola  Golfin Saras kentän väylältä 1.

pelattiin 8.9.2016 Keimola Golfin Saras-kentällä. 
Kilpailuun osallistui 26 jäsentä.

Golfin kaupunkiottelu 
Jo toistakymmentä vuotta on jatkunut neljän 
RKM-yhdistyksen välinen golfkilpailu, joka on pe-
lattu joukkuekilpailuna nelihenkisin joukkuein. 
Joukkueiden paremmuus ratkeaa yhteenlaskettu-
jen pistepogeytulosten perusteella.

Helsingin joukkueeseen on kutsuttu edellisen 
vuoden yhdistyksen kilpailussa parhaiten menes-
tyneet pelaajat. 

Lappeenrannan jäätyä pois joukosta, on tilalle 
tullut Lahden yhdistys.

Tänä vuonna oli Helsingin vuoro järjestää tapahtu-
ma ja kilpailupaikaksi valittiin Vuosaari Golfin 
kenttä.

Tulokset Helsinki 118
 Pohjois-Kymi 104
 Lahti  100
 Kotka   93

Kiertopalkinnon saa omaksi viidellä voitolla. Tällä 
hetkellä Helsingin joukkueella on kolme voittoa ja 
Pohjois-Kymillä kaksi. 

Golfjaos 
Raimo Kostiainen
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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 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. 
Tupakointi 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. 
Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta 
www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. Siellä on myös lyhyt 
esittely kohteista.

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Ku
va

t: 
Ta

pa
ni

 M
äk

ip
ää

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
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Tapahtumakalenteri 2016

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

Marraskuu
 5.11.  Pyhäinpäivän konsertti, Mestari-laulajat,
  Temppeliaukion kirkko, klo 13.00
 10.11.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  marraskuun ilta, yhdistyksen toimisto
 15.11.  Teatteri: Komisario Palmun erehdys, 
  Helsingin Kaupunginteatterin 
  Arena-näyttämöllä, 
  Hämeentie 2, klo 19.00
 18.–20.11.  RKL:n liittokokous, Pori
 19.11.  Myyjäiset, Rakennusmestarien Rouvat, 
  Rakennusmestarien talo
 24.11.  Sukellus Intro-kurssi, Veikkola, klo 18.00
 26.–27.11.  Yhdistyksen pikkujoulumatka Tallinnaan
 28.11.  Rakennusmestariveteraanit, 
  kuukausikokous, yhdistyksen Kerhotila, 
  klo 13.00

Joulukuu
 3.12.  Kinkkukisa, Rakennusmestariklubi, 
  yhdistyksen Kerhotila, klo 10.00
 3.12.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  teatteriretki Kouvolaan, klo 13.00
 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

Valokarnevaali jo 11. kerran
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