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Kannen kuva:
Helsingin Aurinkolahdessa sijaitseva Uutelan
kanava on palkittu Vuoden Ympäristörakenne
2010 -tunnustuksella. Kanavan kolme metriä
korkean vesiputouksen takaa kulkee kävelyreitti.
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Puheenjohtajan palsta
K

opintonsa keskeyttäneet opiskelijat. Ikävä kyllä sama
ongelma on nähtävissä myös Metropolian ensimmäisellä kurssilla opintonsa aloittaneiden mestareiden keskuudessa. Nähtäväksi jää kuinka hyvin onnistumme
saamaan valmistuvat mestarit jäseniksemme. Yhteydenpito Metropoliaan tulee olemaan hallituksen tärkeä
tehtävä.

irjoitan viimeistä kertaa Yhdistyksen puheenjohtajana ajatuksiani tälle palstalle. Seuraavan jäsenlehden
ilmestyessä on Ari Autio juri aloittanut puheenjohtajakautensa. Kymmenvuotinen hallitusrupeama on hurahtanut
nopeasti ja nyt on aika siirtää tarmo muuhun toimintaan. Syysvuosikokouksessa Hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä: Jari Tiimonen, Kalevi Hiltunen ja Martti Saarinen. Jari ja Kalevi ovat rakennusliikkeen palveluksessa
ja Martti on jo muutaman vuoden ollut jäähdyttelemässä työelämästä.

Otin voimakkaasti kantaa RKL:n liittohallituksessa ja
Helsingin yhdistyksen puheenjohtajana Yhdistyksen ja
Liiton päätöksentekoon ja hallitusten kokoonpanoon.
Toin esille kantani, että hallituspaikat kuuluvat pääasiallisesti työelämässä oleville henkilöille, niille joilla on
kosketus työelämässä oleviin jäseniin ja jäsenkelpoisiin
rakennusalan ammattilaisiin. Päätöksenteosta lausuin
kantanani, että hallitus tekee päätökset. Olin aistivinani,
että osa päätöksistä oli tehty jo ennen päättävää kokousta.

Olen useaan otteeseen tuonut julki, että meidän järjestömme eräs ongelma on, että olemme vieraantuneet
jäsenkelpoisista mestareista ja insinööreistä. Rakennusyritysten palveluksessa olevat tekniset toimihenkilöt
eivät tiedosta järjestöämme, eivätkä tunne toimintaamme. Ammatillisaatteellisuus ei sanana aukea tämän
päivän nuorille, vaan jotkut mieltävät meidät poliittiseksi
järjestöksi. Olen ymmärtänyt, että harvat nuoret ovat
kiinnostuneita politiikasta tai muuten poliittisesti aktiivisia. 2011 työskentelynsä aloittavan hallituksen jäsenistä
yli puolet työskentelee rakennusliikkeissä, näiltä osin
viestin pitäisi kulkea myös yrityksiin päin ja jatkossa
tiedotuksen toimia.

Pidän tärkeänä, että hallituksen jäsenet eivät ole johdateltavissa ja muodostavat itse kantansa käsiteltäviin
asioihin, toki heidän on otettava huomioon jäsenistön
mielipiteet. Samoin on tärkeää, että puheenjohtajalla on
oma kanta päätettäviin asioihin ja tarvittaessa hän tuo
sen myös esiin. Syyskokouksessa valittu puheenjohtajamme ottaa kantaa asioihin ja tarttuu toimeen rivakasti.
Hän on tuonut paljon hyviä ideoita yhdistyksemme toimintaan ja on edistänyt aktiivisesti hallitustyöskentelyä.
Olen vakuuttunut, että Ari yhdessä ensi vuoden alussa
aloittavan hallituksen kanssa tulee nostamaan entisestään Helsingin yhdistyksen merkitystä järjestössämme.

Vuosituhannen alussa keskusliiton nimi vaihdettiin: perään liitettiin ”-insinöörit AMK ” ja pienellä viiveellä vaihdettiin lähes kaikkien paikallisyhdistysten nimet mukailemaan RKL:n nimeä. Tällöin myös Helsingin Rakennusmestarit ry:n nimi muutettiin Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:ksi. Nimenmuutos oli perusteltu,
koska rakennusmestarikoulutus oli päätetty lopettaa
edellisen vuosituhannen lopulla. Tällöin järjestössä ajateltiin, että nimenvaihdoksen kautta saamme valmistuvat insinööri AMK:t liittymään jäseniksemme. Kuitenkin
kohta nimenvaihdoksen jälkeen RKL päätti lopettaa
yhteydenpidon oppilaitoksiin ja hiljaiseloa kesti useampi vuosi, samalla myös useimpien paikallisyhdistysten
aktiivisuus tyrehtyi. Insinöörejä ei jostain syystä ole suuremmassa määrin liittynyt jäseniksemme.

Kiitos kaikille saamastani tuesta ja kiitokset Teille, joiden kanssa olen saanut työskennellä Yhdistyksen toiminnan vilkastuttamiseksi. Erityinen kiitos järjestösihteerillemme Kirsi Takkiselle, ilman hänen työpanostaan
eivät kaikki viime vuosina järjestetyt tilaisuudet, matkat,
retket ja koulutukset olisi olleet mahdollisia. Lämmin
kiitos jäsenlehden päätoimittaja Sirkka Saariselle erinomaisen lehden toimittamisesta sekä kirjoitusten deadlineista muistuttamisista. Mestari-illoissa tavataan.

Syksyllä 2007 aloitettiin rakennusmestarikoulutus uudelleen, nimikkeenä rakennusmestari AMK. Työelämässä mestariopiskelijat ja nyt jo valmistuneet ja piakkoin
valmistuvat ovat saaneet hyvän vastaanoton. Ammattikorkeakoulujen suuri ongelma on useilla aloilla ollut
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Mukavaa Joulun Odotusta
Raimo Seppänen
puheenjohtaja
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UUTISIA

Töölönlahden toimistotalorakentaminen käynnistyy
Rakentaminen ei Töölönlahden tuntumassa lopu Musiikkitalon valmistuttuakaan. Marraskuussa julkistettiin Eteran ja Alma Median toimistotalohankkeen arkkitehtikilpailun tulos. Voittaja oli Arkkitehtitoimisto
JKMM Oy. Rakentaminen käynnistyy vuodenvaihteen jälkeen.

T

oimistotiloja viisikerroksiseen rakennukseen tulee noin 10.000 m2.
Talo rakennetaan Helsingin ydinkeskustaan, kaupunkikuvallisesti näkyvälle paikalle Finlandiatalon ja ratapihan väliin. Talon rakentaa Lemminkäinen Talo Oy Pääkaupunkiseutu.
Tuomaristo perusteli voittanutta
ehdotusta mm. seuraavasti: ”Kilpai-

luehdotus on julkisivuiltaan kaikkiin
suuntiin hyvä ja lähestyttävä. Julkisivu rautatieaseman ja ratapihan
suuntaan sekä kohteen sisäänkäynnissä on vahva ja vaikuttava ja
toisaalta Finlandiataloon ja puistoon päin elävä ja inhimillinen. Vaalea rappaus, vaalea luonnonkivi ja
puu materiaaleina tukevat valittua

Uusi toimitalo on keskeinen osa Finlandiapuistoa ja ratapihaa rajaavaa uutta rakennusrintamaa. Rakennus näkyy pitkälle kaukomaisemaan ja toisaalta rakennuksesta
avautuu harvinaisen komeita helsinkiläisnäkymiä jokaiseen ilmansuuntaan. Kuva
Arkkitehtitoimisto JKMM Oy

arkkitehtonista tematiikkaa.
Kerrokset ovat tehokkaita sekä
vertikaaliyhteyksiltään hyvin toimivia
ja sisäisesti joustavasti käytettäviä.
Sisäpuoliseen interiööriin on onnistuttu luomaan tilallinen jännite kahdella yksinkertaisella viillolla. Tämä
aikaansaa työympäristöön dynamiikkaa, vaihtelua ja kiinnostavuutta.”

Töölönlahden alueesta
rakennetaan kulttuurikeidas ja
kaupunkilaisten olohuone
Helsingin kaupungin suunnitelmissa
on rakentaa Töölönlahden alueesta
kulttuurikeidas ja eräänlainen kaupungin olohuone. Aluetta voi pitää
jo melkein kansallismaisemana, sillä
lähellä sijaitsevat monet merkittävät
rakennukset, kuten Finlandiatalo,
modernin taiteen museo Kiasma ja
ensi keväänä valmistuva Musiikkitalo. Alueelle kaavaillaan myös kirjastotaloa. Lahden ympärille levittäytyvä laaja viheralue tarjoaa mahdollisuuden ulkoiluun, oleskeluun ja erilaisiin kaupunkitapahtumiin. Helsinki
panostaa erityisesti Töölönlahden
puistoihin, joiden yhteinen pinta-ala
on yli 10 hehtaaria. – SS

Huoneistokohtaiset vesimittarit pakollisiksi uudisrakennuksissa

H

uoneistokohtaiset vesimittarit
tulevat pakollisiksi uudisrakennuksissa vuoden 2011 alusta. Huoneistokohtaiset vesimittarit vaaditaan vastedes uudisrakennuksissa,
joissa on enemmän kuin yksi huoneisto. Asuinhuoneistojen lisäksi
mittarit on asennettava toimisto- ja
liikekiinteistöihin.
Huoneistokohtaisen mittauksen
perusteena on paitsi veden ja energian säästö myös kustannusten jakaminen todellisen kulutuksen mukaan. Vesimittareiden tulee olla sellaiset, että todellinen vedenkulutus
voidaan määrätä vastikkeen tai
vuokran maksuperusteeksi. Kulut-

tajan on voitava helposti seurata
omaa vedenkulutustaan joko suoraan mittareista lukemalla tai riittävän usein saatavissa olevan raportoinnin avulla. Mittareilla on seurattava sekä kylmän että lämpimän
veden käyttöä. Lämpimän käyttöveden mittaus on erityisen tärkeätä,
jotta voidaan määrittää veden lämmittämiseen kuluva energia.
Vesimittarien asentaminen jatkaa toimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Pelkästään asuinrakennuksissa käyttöveden lämmitykseen kuluva energia on Suomen kokonaisenergian
käytöstä noin viisi prosenttia.
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Osuus tulee lähivuosina kasvamaan, kun rakennusten muu energiankulutus vähenee tiukentuvien
rakentamismääräysten myötä.
Arvioiden mukaan huoneistokohtaiset mittarit vähentävät vedenkulutusta uudisrakentamisessa keskimäärin noin 10 prosenttia. Tämä
puolestaan vähentää lämmitysenergian kulutusta noin kolme prosenttia.
Vesimittarit säädettäneen myöhemmin pakolliseksi myös korjausrakentamisessa laajojen putkiremonttien yhteydessä. Asia käsitellään korjausrakentamisen energiatehokkuutta koskevien määräysten
valmistelun yhteydessä. – SS

hrmy

ERA17: tehokkaimmat päästövähennystoimet kartoitettu

A

suntoministeri Jan Vapaavuoren
kutsuman ERA17-työryhmän
tehtävänä oli kartoittaa tehokkaimmat keinot rakennetun ympäristön
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Liiketoiminnan, tutkimuksen ja julkishallinnon asiantuntijoista koostuneen
ryhmän työtä vetivät ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes.
Tavoitteeksi asetettiin se, että
Suomi saavuttaisi päästövähennystavoitteensa rakennetun ympäristön osalta etuajassa, jo vuonna
2017. Tuloksena on 31 toimenpideehdotusta, jotka käsittelevät energiatehokasta maankäyttöä, hajautettua energiantuotantoa, rakentamisen ohjausta, kiinteistöjen käyttöä ja omistusta sekä osaamisen
kehittämistä.
Keskeisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi rakentamismääräysten kehityksen kartoittaminen seuraavien
kymmenen vuoden ajalle ja korjausrakentamisen ohjaaminen määräyksillä. Rakennusvalvonnan toiminnan

pitää olla jälkikontrollin sijasta ennakoivaa ja neuvovaa. Kiinteistöille
tulee saada ympäristöluokitukset,
kaupunkiseutujen kasvulle rajat ja
aurinkosähkölle syöttötariffi.
”Kaupungeissa ja maaseudulla
energiaviisaimmat toimenpiteet voivat olla hyvinkin erilaisia. Maaseudulla hajautetun energiantuotannon
rooli saattaa olla merkittävä, kun
taas kaupunkialueilla täydennysrakentamisen ja yhdyskuntarakenteen eheyttämisen rooli korostuu.
Korjausrakentaminen on energiaviisauden edistämisessä keskiössä:
yli puolet vuoden 2050 rakennuskannasta on olemassa jo tänään”,
asuntoministeri Jan Vapaavuori sanoo.
Työryhmän ehdottamista toimenpiteistä osa kohdistuu lyhyelle
ja osa pitkälle aikavälille. Toimenpiteiden alustavien vaikutusarviointien mukaan ne vähentävät rakennetun ympäristön energiankulutusta noin 20–35 prosenttia ja kasvi-

Taidetta
työmaa-aitoihin
Miesten Viikon
kunniaksi

M

ulticoloured Dreams -liike teki
8.11. alkaneen Miesten viikon
kunniaksi väliaikaistaidetta Senaatintorin laidalle, Kiseleff-Sunnin talojen työmaa-aitoihin. Teoksissa teemoina ovat isyys, isänä oleminen ja
miehenä oleminen Liikkeen laajempana tavoitteena on saada kaupungin väliaikaiset rakennelmat taiteen
pohjiksi ja gallerioiksi.
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huonekaasupäästöjä 10–35 prosenttia vuoteen 2050 mennessä
suhteessa nykytilaan. Useimmat
toimenpiteiden edellyttämistä investoinneista ovat taloudellisesti
kannattavia jo nyt. Energiankulutuksen ja päästöjen vähenemisen lisäksi toimenpiteillä voidaan merkittävästi parantaa rakentamisen ja
asumisen laatua.
ERA17-raportissa Suomen rakennetun ympäristön päästöjä on
tarkasteltu ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti. Rakennetussa
ympäristössä käytetään 42 prosenttia kaikesta energiasta ja siitä
aiheutuu 38 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Rakennetun ympäristön
päästöjen vähentämisellä on siis
keskeinen rooli ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä. Hallitustenvälisen
ilmastopaneelin IPCC:n selvitysten
mukaan rakennuksissa ja rakentamisessa päästövähennykset voidaan myös toteuttaa kustannustehokkaimmin.

Henkilökuvassa

MIKKO TYRYLAHTI

Perhe on ollut rakennusmestari Mikko Tyrylahdelle aina ykkönen. Vaikka työ on tullut ”vasta
kakkosena”, Mikon työura erityisesti asuntorakentajana oli mittava: hän näki ja koki rakentamisen niin työmaalla mestarin ja valvojan kuin rakennuttajankin ominaisuudessa. Virtaa on
riittänyt myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen sekä mestaritaitojen parissa RKL-raatilaisena
että aivan erilaisissa töissä, esimerkiksi mehiläisten hoitajana ja sokerijuurikkaan viljelijänä.

M

ikko syntyi 80 vuotta sitten nykyisin Janakkalaan kuuluvalla
Vanajalla maanviljelysperheen esikoiseksi. ”Elo ei ollut leveää”, Mikko
myöntää. ”Mutta toimeen tultiin eikä
nälkää tarvinnut nähdä. Sotainvalidi-isä teki maanviljelyn lisäksi töitä
myös vieraalle, joten perheen äidillä
oli tärkeä osa maatalon arjessa.”
”Kieltämättä se että näki miten
kovaa työtä maanviljelys oli, vaikutti
ammatinvalintaan. Rakentaminen
oli varsin luonteva valinta jo sen takia, että maatalossa oppi käsillä
tekemisen taidon. Rakennusmestarin ammatti oli myös tuttu, koska
setä Toivo Tyrylahti oli rakennusmestari. Hänellä oli rakennusliike,
jossa minäkin pääsin kesä- ja harjoittelutöihin”, Mikko kertoo.
Kansakoulun jälkeen Mikko suoritti työn ohessa kirjeopiston kautta
keskikoulua. ”Kun en ollut oikein
kova opiskelija, hoksasin että ikää
alkaa karttua ja perheen perustaminenkin oli jo mielessä. Ajattelin että
on parempi olla hyvä rakennusmestari kuin huono insinööri ja niinpä
pyrin Lahden teknilliseen kouluun.”

Asuntorakentaja ja -rakennuttaja
Rakennusmestariksi Mikko valmistui
vuonna 1955. Työn osalta hänellä oli
sikäli selvät tavoitteet, että hän halusi saada ensin kunnon työmaakokemuksen. Se toteutui, kun hän oli aika
tarkkaan kymmenen vuotta työmaatehtävissä Rakennustoimi Oy:ssä.
Vastavalmistuneen rakennusmestarin ensimmäinen työmaa oli

Hämeenlinnassa. ”Siellä olin kuitenkin vain pari kuukautta, kun minut siirrettiin Helsinkiin Hollantilaistenkadulla sijaitsevalle asuinkerrostyömaalle.
”Kun Asuntosäästäjien Rakennussäätiö haki toimistorakennusmestaria, ajattelin että pitää kokeilla. Heidän palvelukseensa menin
vuonna 1964.” Asuntoja rakennettiin kovaan tahtiin.
Kolmen vuoden työrupeaman
jälkeen Mikko siirtyi Säästöpankkiopistolle valvojaksi. Säästöpankit
rahoittivat Salpa Oy:n rakennuttamia asuntoja Martinlaaksoon ja pian Mikkoa pyydettiin ja hän lupautui heidän valvojiensa päälliköksi.
Salpa Oy:öön Mikko siirtyi vuonna
1972. Hänen Salpa-uransa jatkui
sitten kaksi vuosikymmentä eläkkeelle siirtymiseen saakka vuonna
1992. Valta ja vastuu kasvoivat
vuosien myötä. Mikko nimitettiin
Salpa Oy:n rakennuspäälliköksi ja
hän oli myös johtoryhmän jäsen.
”Hyvä firma, jossa oli hyvä tehdä
töitä. Kukaan ei jäänyt yksin, vaan
tuettiin toinen toisiamme. Vaikkeivät
henkilökemiat tietysti aina menneetkään yksiin”, Mikko muistelee
hyvällä pitkäaikaista työnantajaansa, jonka osake-enemmistön Sato
Oy osti vuonna 1992.
Pitkä ura yhden työnantajan palveluksessa tarkoitti Mikon mukaan
myös sitä että omaa tietotasoa oli
aktiivisesti päivitettävä. Seminaarien ja alan kurssien lisäksi hän suoritti etäopiskellen virallisen LKV-tutkinnon.
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”Siitä oli asuntorakennuttajalle
paljon hyötyä. Oppi ainakin sen ettei alkanut itse leikkimään lakimiestä, vaan osasi turvautua oikeissa
paikoissa alan asiantuntijoihin”,
Mikko naurahtaa.
Päivätyön ohessa Mikko oli
myös muutaman vuoden opettajana Helsingin teknillisessä oppilaitoksessa.

Mestarin töitä edelleen
Rakennusmestarin ammattitaito ei
ole Mikon kohdalla ruostunut eläkkeelläkään. Omakoti- ja rivitalojen
vastaavana ja kouluttautuneena pääsuunnittelijana hän on ollut lukuisilla
työmailla. 1990-luvun lopulla hän hakeutui myös RKL-raatilaiseksi.
Haastattelua lokakuussa tehtäessä Mikolla oli viimeistelyä vaille
kerrostalon linjasaneeraukseen liittyvä neuvonantajatehtävä. ”Roolini on
siinä ollut urakoitsijoiden hankkiminen, urakkasopimusten tekeminen
ja työmaakokousten vetäminen.”

Ensin sänky työmaaparakissa
Ensimmäisenä Helsinki-kesänä Mikolla oli sänky työmaaparakissa.
”Saman tien aloin kuitenkin etsiskellä oikeaa asuntoa, sillä meille oli Ailivaimon kanssa vauvakin jo tulossa.
Pääsimme vuokralaisiksi Pitäjänmäelle omakotitalon yläkertaan.
Sopimuksen syntymisessä auttoi
rakentajatausta, sillä vuokrasopimukseen kirjattiin kuuluvaksi talon
rakennustöitä tunti päivässä. Se ei
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tää toki tehtävää: ”Olemme siivonneet nurkkia, purkaneet ladon ja
puimalan, tehneet uuden varastorakennuksen ja rakentaneet vanhasta
kanalasta nuorimman tyttären perheelle kesäisen nukkuma-aitan. Talo on maalattu ulkopuolelta, mutta
sisälle emme vielä ole ehtineet”,
Mikko kertaa ja naurahtaa puhdetöitä kyllä riittävän. Viime kesänä
hän korjasi navettarakennuksen sananmukaisesti tippumaan alkaneet
räystäät.
Mikko on hankkinut Janakkalasta myös metsäpalstan, jolla sielläkin
riittää touhuamista. ”Nyt on oltu pelastamassa taimia ruohon seasta.”

Yhdistyksen hallituksessa
13 vuotta

Kaikki Tyrylahdet ovat Mikon mukaan keskenään sukua, heitä on elossa vain 19. Mikon
isoisä otti aikoinaan itselleen Tyrynlahti -nimen, josta n-kirjain on tippunut matkan varrella pois. Patoa tarkoittava tyry onkin hyvä pari lahti-sanalle.
sinänsä tuntunut raskaalta. Kun arkipäivien tunnit kuitenkin herkästi
siirtyivät viikonlopuiksi, töitä tuntui
olevan liiaksikin.”
Kun nuori perhe onnistui hankkimaan oman tontin Espoon Uusmäestä, alkoi puolestaan oman kodin
rakentaminen työn ohessa. ”Rahaa
ei paljon liikuteltu. Arava-lainaa
saatiin, kun pienennettiin alkuperäisiä piirustuksia”, Mikko kertoo.
Runkotöihin päästiin, kun kotipuolesta tuotiin lautakuorma, joka oli
jäänyt käyttämättä kun isän suunnitelmat uuden puimalan teosta eivät
olleet toteutuneet.
”Omaan kotiin muutettaessa
siellä oli raakalattiat ja seinissä paljas lauta. Keittiössä oli hella, muttei
tiskipöytää, hyllyt tein raakalaudasta”, Mikko muistelee hartiapankkirakentajan arkea. Toinen lapsi syntyi juuri ennen muuttoa vuonna
1958. Kolmas lapsi taloon tuli sitten
kymmenen vuotta myöhemmin.
Uusmäessä Tyrylahdet asuivat yli
40 vuotta aina vuoteen 2005, jolloin
muutettiin kerrostaloon Leppävaaraan. ”Vaimo kyllä oli kovasti vastaan,
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hän ei olisi halunnut luopua kukkapenkeistään”, Mikko toteaa. ”Itse
olen erittäin tyytyväinen, onhan eläkeläisille hyvä että palvelut ovat lähellä.”

Mehiläisiä ja sokerijuurikasta
Eläkkeelle jäätyään Mikko sopi sisarustensa kanssa että hän sai kotitalon ja sen 10 hehtaarin pellot.
Mikosta tuli ”mehiläisfarmari”.
”Paljon porua, mutta vähän villoja”, Mikko toteaa. ”Toki hunajaakin
tuli, mutta palkoille siinä ei päässyt,
sillä puuhaa oli kovasti ja harmittavasti epäonneakin.”
Sitten Mikko innostui sokerijuurikkaan viljelemisestä. Hänellä oli
viitenä vuonna viitisen hehtaaria sokerijuurikasta. Sokerijuurikkaan viljely päättyi siinä vaiheessa kun viljelemisen ilosta olisi käytännössä joutunut maksamaan: ”Olimme näet
tukijärjestelmien ulkopuolella, koska emme asuneet tilalla ja olimme
molemmat jo eläkkeellä.”
Nyt pellot ovat vuokralla, mutta
mökkinä toimivalla kotipaikalla riit-
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Rakennusmestariyhdistykseen ja liittoon Mikko liittyi heti Helsingin työmaille tultuaan, kuten tuolloin oli tapana. Jäsenyys tarkoitti Mikon mukaan pitkään kuunteluoppilaana oloa.
- Ei oikeastaan niin pitkään, sillä
yhdistyksen hallitukseen Mikko
nousi jo vuonna 1972. Hallitusvuosia kertyi yhteensä 13, joista osan
aikaa hän toimi toisena varapuheenjohtajana ja veti alaosasto
HYRA:a. Myös RKL:n hallituksessa
hän oli yhden kauden 1980-luvulla.
Helsingin yhdistyksen asiat ovat
Mikolla sikälikin hallussa, että hän oli
vuonna 1981 julkaistun yhdistyksen
75-vuotishistoriikin päätoimittaja.

Syntymäpäivät perhepiirissä
Mikolla oli vastikään 80-vuotissyntymäpäivä. Juhlat vietettiin perhepiirissä, johon kolmen lapsen ja
heidän puolisoidensa lisäksi kuuluu
jo kahdeksan lastenlastakin.
Omat lapset eivät rakentajauralle lähteneet. Poika tosin on teknisellä alalla, mutta talojen sijasta hän
valitsi autot, vanhempi tytär on
opettaja, nuorempi kauppatieteilijä.
Seuraavassa polvessa on taas rakentajiakin: kaksi lapsenlasta on
diplomi-insinöörejä, toinen rakennesuunnittelija ja toinen LVI-suunnittelija. Myös veto kauppatieteisiin
näyttää kulkevan suvussa, sillä juuri
vietettiin yhden lapsenlapsen KTMvalmistujaisia.
Sirkka Saarinen

RKL-viesti

toiminnallaan on merkittävästi vaikuttanut korkeatasoisen tiedonvälityksen kehittymiseen rakennusalalla.

Matti Hänninen on Mikkelin piirin vuoden mestari

Rakennustietopalkinto
rakennusmestari Jukka Karilalle

Rakennusmestari Matti Hänninen Pieksämäeltä on valittu RKL:n Mikkelin piirin Vuoden Rakennusmestariksi
2010. Hän valmistui Kuopion Teknillisestä oppilaitoksesta talonrakennuksen linjalta vuonna 1976. Nykyisin
hän on Rakennusliike Kuronen Oy:n toimitusjohtaja,
Matti Hänninen oli Rakennusliike Kuronen Oy:llä vastaavana mestarina vuosina 1977–1983 ja työpäällikkönä vuosina 1984–1998. Lisäksi hän on toiminut yrityksen toimitusjohtajana.

Radio Suomen ohjelma Rakentajan ja remontintekijän
teemaillan tekijät rakennusmestari Jukka Karila ja toimittaja Maija Typpi ja ovat saaneet Rakennustietosäätiön RTS:n myöntämän vuoden 2010 UICB:n rakennustietopalkinnon.
”Radio Suomen Rakentajan ja remontintekijän teemailta tarjoaa vankkaa asiantuntemusta kuluttajille suorassa kontaktiohjelmassa. Rakennusmestari Jukka Karila on teemaillan rakennustekninen asiantuntija, joka
hallitsee niin uudis- kuin korjausrakentamisen ongelmat. Karilan pitkä ja monipuolinen kokemus rakennusalalta sekä hänen taustansa sovitteluelin RKL-Raadissa
heijastuvat Karilan maltillisissa ja rationaalisissa neuvoissa. Tiedetoimittaja Maija Typin laaja kokemus tieteen ja tekniikan toimittajana asettaa rakentamisen ongelmat laajempaan perspektiiviinsä ja toimii ohjelman
suolana”, perusteli RTS:n hallitus valintaansa.
Rakennuskeskusten kansainvälinen liitto UICB on
perustanut vuonna 1978 UICB:n rakennustietopalkinnon (tiedonvälityspalkinnon) edistääkseen hyvää tiedonvälitystä rakennusalalla. Suomessa Rakennustietosäätiö RTS jakaa palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka

RKL:n ampumamestaruuskilpailujen tulokset 2010
Pekka Talvitie Etelä-Pohjanmaalta ampui sekä pienoispistooli- että ilmapistoolikilpailun parhaan tuloksen RKL:n
mestaruuskisoissa Seinäjoella 12.6.2010. Ossi Hellman
Jyväskylästä oli tarkin kivääriampuja. Hänen tuloksensa
olivat parhaat sekä pienoiskiväärillä että ilmakiväärillä.

Asuntotuotanto veti rakentamisen kasvuun
Rakennusteollisuus RT arvioi suhdannekatsauksessaan
rakentamisen elpymisen olleen ennakoitua nopeampaa.
Syynä tähän on ollut voimakkaasti kasvanut asuntotuotanto. Ensi vuonna koko rakentamisen odotetaan kasvavan noin 3 prosenttia ja työllisyyden pysyvän vakaana.

Vuoden Rakennusmestari
-palkinto siltarakentamisen asiantuntijalle

V

altakunnallisen Vuoden Rakennusmestari -palkinnon 2010 on
saanut rakennusmestari Raimo
Vessonen Laihialta. Palkinto luovutettiin hänelle Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK RKL:n liittokokouksessa Rovaniemellä 14.11. Palkintolautakunta painottaa valinnassaan Raimo Vessosen kehittymistä

yhdeksi maamme johtavista silta- ja
betonirakentamisen asiantuntijoista, jolla on merkittävää näyttöä työmenetelmien kehittäjänä ja soveltajana. Lisäksi hän on osallistunut
laajasti infra-rakentamisen kehitysja koulutustoimintaan.
Valintaan vaikuttivat myös hänen
aktiivinen osallistuminen FISE Oy:n
betonirakenteiden suunnittelijoiden
ja työnjohtajien pätevyydentoteamistoimintaan arviointilautakuntien
jäsenenä sekä monipuolinen vaikuttaminen yhteiskunnallisessa ja rakennusalan järjestöjen toiminnassa.
Vessonen on toiminut vuodesta
1973 alkaen TVH:n, Tielaitoksen ja
Destia Oy:n palveluksissa vaativien
siltaprojektien vetäjänä, hän on rakentanut useita satoja uusia siltoja
sekä korjannut likimain tuhat vanhaa
siltaa Tiehallinnolle, kunnille ja tie-
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hoitokunnille sekä Liikenneviraston
Ely-keskuksille ja Rautatieosastolle.
Pitkän työuran merkittävimmistä
kohteista voidaan mainita mm.
Pohjanmaan Portti Jalasjärvellä,
Vaasan yhdystien sillat 15 kpl, kuten myös Vaasan moottoritien jatkeen 18 siltaa ja saman työmaan
150 kilometrin pengerpaalutus joista pisimmät olivat yli 50 metrisiä.

Tunnustus rakentamisen
ammattitaidolle
Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari -palkinto on julkinen
tunnustus esimerkillisestä työstä ja
rakentamiseen liittyvistä huomattavista ansioista. Palkinnolla halutaan
korostaa myös rakentamisen ammattitaidon ja kaikkien rakennusasiantuntijoiden tekemän työn merkitystä. Vuoden Rakennusmestari
on valittu vuodesta 1971 alkaen.
Pohjola Vakuutus Oy:n lahjoittama
palkinto koostuu kiertopokaalista,
henkilökohtaisesta arvoplaketista ja
opintomatkastipendistä.
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Tänä vuonna käynnistetään noin 31 000 asunnon rakentaminen, mikä on runsaan kolmanneksen enemmän
kuin viime vuonna. Uusien asuntojen aloituksista erillisten
pientalojen osuus kohoaa 12 500 asuntoon. Pientaloteollisuuden tilauskanta ja myynti ovat kohentuneet vuoden
2009 kesästä lähtien tuntuvasti. Vuonna 2011 omakotitalojen aloitusmäärää kasvaa vielä jonkin verran ja koko
asuntotuotanto pysynee miltei kuluvan vuoden suuruisena.
Rakentamisen hinta- ja kustannustaso on jälleen lähtenyt nousuun. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen kallistuminen näkyy rakentamisen tuotantopanosten
hintojen kohoamisena. Tarvikepanosten hintojen nousuvauhti oli syyskuussa jo 3,6 prosenttia. Myös vanhojen
asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan.

Viking Linen tarjous jäsenille
Viking Line tarjoaa RKL:n jäsenyhdistyksille tai vapaamuotoisille jäsenryhmille kokousmatkoja edulliseen hintaan. tarjoukset koskevat vain uusia varauksia. Paikkoja
on rajoitetusti. Katso tarjous
www.rkl.fi > jäsenille > RKL-viesti 1.11.2010

Keilaamaan Tampereelle 8. tammikuuta
WEBER – RKM -keilailuturnaus käydään joukkuekilpailuna Tampereella Kaupin keilahallissa la 8.1.2011. Joukkueessa on neljä keilaajaa. Katso kilpailuilmoitus
www.rkl.fi > jäsenille > RKL-viesti 1.11.2010

Myös RKL:n Vuoden nuori insinööri huomioitiin

Kirkkonummen
Pyhän Mikaelin kirkossa,
solistina Johanna Tuomi
lauantaina 15.12. klo 19.00
liput 15 €



Nokialainen Sanna-Kaisa Pylvänäinen on valittu RKL:n
Vuoden nuoreksi insinööriksi 2010. Hän valmistui neljä
vuotta sitten insinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulusta kiinteistönpitotekniikan ohjelmasta.
Palkintolautakunnan valintaan vaikutti monipuolisen
käytännön tietotaidon hankkiminen isännöinnistä ja
kiinteistöhuollosta, joihin liittyy korjaushankkeita kuten
katto-, julkisivu- ja putkistosaneerauksia. Lisäksi yrittäjähenkisyys ja aktiivinen toimiminen RKL:n järjestötehtävissä painoivat valinnassa.
RKL:n perustamalla uudella huomionosoituksella on
tarkoitus palkita vuosittain jo jonkin verran ansioitunut
nuori osaaja. Ehdokkaan työkokemus haettaessa palkintoa saa olla enintään seitsemän vuotta valmistumisesta.
Kummankin huomionosoituksen valinnan suoritti palkintolautakunta, jonka jäseninä ovat RKL:n puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Reijonen, II puh.joht. Timo
Nurmi, III puh.joht. Ari Autio, toimitusjohtaja Kimmo
Sandberg Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIAsta, DI
Harry Lindström, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
RIListä, pääsihteeri Paula Huotelin Suomen Arkkitehtiliitto SAFAsta, ministeri Lauri Tarasti sekä Vuoden Rakennusmestari -palkintoa valittaessa markkinointipäällikkö
Vesa Pääkkönen Pohjola Vakuutus Oy:stä ja RKL:n Vuoden nuorta insinööriä valittaessa Rakennusmestarien
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Markku Niemi.
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Joulukonsertti

Joulukonsertti

Käpylän Kirkossa,
Metsolantie 14, Helsinki,
solistina Johanna Tuomi
lauantaina 18.12. klo 18.00
liput 15 €


Joulukonsertti

Mikael Agricolan kirkossa,
solistina Jaakko Ryhänen
tiistaina 21.12. klo 19.00
liput 15 €


Joulukonsertti

Helsingin Tuomiokirkossa,
solistina Jaakko Ryhänen
keskiviikkona 22.12. klo 19.00
liput 15 €
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Uutelan kanava palkittiin
Vuoden Ympäristörakenteena
Uutelan kanava ympäristöineen sai Vuoden 2010 Ympäristörakenne -tunnustuksen. Helsingin Vuosaaressa, Aurinkolahden kaupunginosassa sijaitseva kanava muodostaa ”kaupungin reunan”. Länsipuolella se rajoittuu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, itäpuolella puolestaan luonnonmukaiseen puistovyöhykkeen, Kauniinilmanpuiston, kautta metsään. Kanavan
katseenvangitsija on kolme metriä korkea vesiputous, jonka
takaa kulkee kävelyreitti.

K

anavan ympäristöineen on rakennuttanut Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Suunnittelusta on vastannut Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy
yhdessä WSP Finland Oy:n kanssa.
Toteuttajat ovat Helsingin kaupungin
rakentamispalvelu Stara, Niska &
Nyyssönen Oy ja Skanska Infra Oy.
Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun järjestävät Puutarhaliitto ja
Rakennustuoteteollisuus RTT.

Kolmessa tasossa
Kanava on leveimmillään noin 45
metriä ja kapeimmillaan 12 metriä.
Pituutta mereen ulottuvalla kanavalla on 700 metriä, siitä vajat 500 metriä on varsinaista kanavaosuutta.

Kanava on porrastettu vesikorkeudeltaan kolmeen tasoon: eteläisin
osa on merenpinnan tasolla, toinen
allas on kolme metriä ja kolmas allas
viisi metriä merenpinnan yläpuolella.
Merenpinnan tasolla oleva kanavaosuus on runsaan kahden metrin
syvyinen, keskiallas metrin syvyinen
ja kanavan pohjukan pisaranmuotoinen allas vain 30 senttiä syvä, joten
siinä voi huoletta kahlata.
Kanavan perustamisolosuhteet
olivat vaativat: kalliota ja hiekkamaata. Pohjavesialueella oli myös
huolehdittava, ettei merivesi pääse
sekoittumaan pohjaveteen. Samoin
oli varmistettava, etteivät itäpuolella
sijaitsevan Uutelan suojellun nevaalueen kosteusolosuhteet kanava-

Uutelan kanavan länsirannan asuntorakentaminen oli välillä pysähdyksissä. Nyt se on
taas käynnissä. Pohjoispään kaarevat asuinrakennukset ovat tosin vasta ”paperilla”.
Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
rakentamisen takia muutu.
Kustannuksien kannalta iso asia
oli se, että ensimmäisten suunnitelmien mukainen paalutus pystyttiin
korvaamaan syvätiivistyksellä. Louhimistarvetta puolestaan vähensi
itäpuolen luonnontilaiseksi jätetty
kalliomaisema.
Merivesi pumpataan kanavan
ylimpään altaaseen merestä ja johdetaan putousten kautta alimpaan
altaaseen. Veden kierrätys pitää kanavan vedenlaadun hyvänä. Kun
keskialtaan pohja viime kesänä asvaltoitiin, saatiin myös edelliskesänä vaivannut leväkasvu kuriin. – SS

Kanavan itärannan Kauniinilmanpuisto on itsenäinen puisto, mutta käytännössä osa kanava-aluetta. Puiston suunnittelun lähtövaatimuksena oli mahdollisimman luonnonmukainen ilme. siihen on
päästy, vaikka paikalta pitikin ensin kaivaa 12 metriä maata pois.
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Puupalkinto
Aalto-yliopiston
LUUKKU-talolle
Vuoden 2010 Puupalkinnon sai Aalto-yliopis-

Arkkitehtuuriltaan Luukku-talo on hillityn kaunis, moderni jatke suomalaiselle puuarkkitehtuurille. Myös talon tilasuunnittelussa on lähdetty uusille urille. Talo on äärimmäisen kompaktisti mutta silti toimivasti mitoitettu. Ikkunoiden koossa ja suuntaamisessa on haettu
luonnonvalon ja energiatehokkuuden välistä optimia. Kuvat: Puuinfo

ton nollaenergiatalo Luukku. Kunniamaininta
annettiin Kuokkalan kirkolle.

L

uukku-talo on monella tapaa uraa uurtavana. Se
näyttää mallia tulevaisuuden energiatehokkaasta rakentamisesta ja osoittaa, että nollaenergiatalojen rakentaminen on mahdollista myös Suomen oloissa. Luukkutalossa on toteutettu monia uusia ratkaisuja muun muassa runkorakenteissa, eristeissä, sisäverhouksissa
osana sisäilman ja kosteustekniikan hallintaa, lasin ja
puun liitoksissa sekä talotekniikassa.
Luukku-talo osoittaa, että rakentamisen ympäristövaikutuksia voidaan pienentää, kun suunnittelun tavoitteeksi
otetaan mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Talon ympäristövaikutuksia on tarkasteltu sen koko elinkaaren ajalta
mukaan lukien rakennustuotteiden valmistus. Yli 75 prosenttia talon rakennusmateriaaleista on uusiutuvia. Talon
tarvitsema energia tuotetaan aurinkoenergialla.
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Luukku-talon suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi
Aalto yliopiston Luukku-team, arkkitehtisuunnittelijana
Ulla Prami ja Wood Program-työryhmä. Hankkeen suojelija on asuntoministeri Jan Vapaavuori. Luukku-talon
päärahoittaja on Sitra ja hankkeeseen on osallistunut
useita yrityksiä.
Vuoden 2010 puupalkintolautakunnan kunniamaininnan saa Kuokkalan kirkko Jyväskylässä. Kirkko on
kaunis lisä suomalaiseen puuarkkitehtuuriin ja jatkaa
osaltaan sen viime vuosikymmenellä alkanutta menestystä. Kuokkalan kirkon arkkitehtisuunnittelusta vastaavat arkkitehdit Anssi Lassila, Teemu Hirvilammi ja Jani
Jansson. Kirkon rakennuttaja on Jyväskylän seurakunta.
Puupalkinnon jakavat Puuinfo Oy ja Puuinformaatio ry.
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Talkoot Konkaan kämpällä
Puolangalla sijaitsevan Konkaan kämpän talkoot toukokuun lopulla saivat liikkeelle aktiivista ja osaavaa
väkeä eri puolelta Suomea. Työlistalla oli varastoliiterin rungon ja perustusten parantaminen sekä rakennuksen laajentaminen muutamalla metrillä.

P

erustusten betonijalat oli valettu
jo syksyn 2009 talkoissa. Tehtävää riitti silti vielä kevään talkoisiinkin. Vanhan osan perustukset tasattiin, jotta rakennus saatiin suoraksi.
Runkoa puolestaan vahvistettiin,
jottei lumikuorma pääse tekemään
vaurioita.
Uuden osan runkoa tehtiin aluksi
pienemmällä porukalla, kunnes talkooväkeä tuli lisää. Vesikatto ja seinälaudoitus etenivät sopuisasti rinta rinnan sopuisasti ja työturvallisuudesta huolehtien. Vesikatto tehtiin vanhan mukaan huovasta kolmiorimasysteemillä.
Maalaamaankin ehdittiin vielä
talkooajan puitteissa. Ainoastaan
ovet ja ikkunat jäivät jälkitöiksi. Koko projekti valmistui syyskesällä.
Hyvän talkooväen lisäksi projektin myötävaikuttajia ovat Rakennusmestarien Säätiö ja RKL.
Esa Säntti

Varastoliiterin vanhan osan runko ja perustukset
vahvistettiin. Lisätilaa saatiin jatkamalla liiteriä parilla
metrillä.

Aikaansaapaa talkooporukkaa toukokuussa 2009 Konkaan kämpällä.

Konkaan kämpälle ympäri vuoden
Rakennusmestarien Kuntoliiton kämpälle Puolangan
Konkaalla ovat kaikki rakennusmestariyhdistysten jäsenet tervetulleita kuntoilemaan, kalastamaan, marjastamaan, sienestämään, metsälle ja myös löhöilemään.
Tilaa on reilusti. Kämppään mahtuu nukkumaan 30-40
henkilöä.
Maja on Metsähallituksen vanha tukkikämppä, joka
on kunnostettu Kuntoliiton käyttöön. Valaistus, liesi ja
jää-/pakastinkaappi toimivat nestekaasulla, viemäri on,
hyvälaatuinen vesi tulee ämpärissä sisälle ja viemäri vie
ulos. Saunalle vesi menee putkea pitkin (nosto kaivosta
käsipumpulla).
Majan vierestä kulkee myös valtakunnallinen kelkkareitti.

Kämppämestarina varauksia hoitaa Pekka Hakalin puhelin 0400-182346 (kotiin 08-511254) Yhteyttä voi ottaa
myös sähköpostin välityksellä
pekka.hakalin@pp.inet.fi.
Kämppävaraukset kuitenkin puhelimitse.
Kämpän vuokra:
●

vuokra (sis. saunamaksun) 4,00 €/jäsen/vrk

●

vuokra jäsenperheeltä enintään 10,00 €/perhe/vrk

●

vuokra muilta kuin jäseniltä 18,00 €/hlö/vrk

●

saunan vuokra jos ei asu kämpällä 10,00 €/hlö
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HTOL 1967
A-luokkalaisia

TAVATTIIN VASKIJÄRVELLÄ

Sulo Lehti (keskellä)
esittelee Karkkilan
Vaskijärven rannassa
sijaitsevaa kesäpaikkaa Timo Saarelle
(vas.), Reijo Pitkäselle, Vesa Karjalaiselle
sekä Pauli ja Anja
Penttilälle.

Osa vuoden 1967 Helsingin teknillisestä koulusta valmistuneista A-luokan rakennusmestareista puolisoineen tapasi toisensa Aino ja Sulo Lehden kesäpaikassa Karkkilan Vaskijärvellä.
Kokoonkutsujana toimi Reijo Pitkänen.

K

okoonnuimme 16. heinäkuuta
puolen päivän aikaan Karkkilan
torilla. Kun kaikki ilmoittautuneet
olivat saapuneet paikalle, autoletkamme lähti Sulon johdattamana
kohti Vaskijärveä.
Tervetulotoivotuksen ja tervetuliaismaljojen jälkeen kunnioitimme
hiljaisella hetkellä äskettäin menehtyneen luokkatoverimme Helsingin
rakennustarkastajana elämäntyönsä tehneen Rauno Pöystin muistoa.
Sulon johdolla teimme tontti- ja
kiinteistökierroksen. Sulo esitteli
meille koko ”plantaasinsa” siihen
kuuluvine rakennuksineen – joita
tosiaan riitti!
Saunojakin oli lämmitettynä kolme kappaletta. Ylivoimaisesti suosituimmaksi osoittautui savusauna.
Rannassa olevan grillikatoksen
luona nautimme talon tarjoiluista: oli
halstrattuja muikkuja, juustoja ja salaatteja sekä juomapuolta jokaiselle
sopivasti. Ruokailun jälkeen saunottiin ja uitiin Vaskijärvessä.
Illan aikana muistelimme kaikkia
luokkatovereitamme ja tietenkin
myös kaikkia opettajiamme. Illan jo
hämärtyessä kiitimme emäntää ja
isäntää ja lähdimme kohti kotia.
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Koulu- ja sen jälkeisissä ajoissakin riitti muisteltavaa.
Aino ja Sulo Lehti järjestivät upeat puitteet tapaamiselle.

Kiitos Ainolle ja Sulolle hienosti järjestetystä tapaamisesta!
Kaikkien mukana olleiden puolesta Pauli Penttilä
Kuvat: Vilho Järveläinen
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Sealifen joulukuusen kynttilöiden virran lähde
on sähköankerias Raipe. Raipen
valaisemaa
kuusta ihastelee
intendentti Markus Dernjatin
Kuvat Jakke
Nikkarinen/
STT Info Kuva.

Sähköankerias Raipe
valaisee Sea Lifen jouluvalot
L

innanmäellä sijaitsevassa Merimaailma Sea Lifessa on tänä
jouluna käytössä todella ekologinen
sähkömuoto. Joulukuusen kynttilät
nimittäin palavat taatusti uusiutuvalla energialla. Virran lähteenä toimii keskuksen oma sähköankerias
Raipe.
Eläinvoimalla toimivien jouluvalojen lisäksi Sealifeen saapui marraskuun lopussa myös eläviä joulukoristeita. Värikkäät rasvakalat
muistuttavat joulukuusen palloja ja
tulevat piristämään jättiläismeritähti
Sakarin allasta, samalla myös piraijat saavat oman perinteisen joulukuusensa.

Sähköankerias (Electrophorus electricus) on Etelä-Amerikan koillisosissa elävä kala. Sähköankerias on saanut nimensä siitä, että se voi antaa
saaliilleen jopa 650 voltin sähköiskun. Sähköaistinsa avulla se paikantaa
myös saaliinsa. Nimestään huolimatta sähköankerias ei ole ankeriaan
sukulainen, vaan se kuuluu veitsikaloihin.
Sähköankerias tuottaa sähköä kuin
paristo. Pyrstön sähköelimissä on
rivissä tuhansia levyjä, jotka tuottavat sähkövarausta. Varauksen sähköankerias voi purkaa shokkeina
kehonsa läpi lähettämällä signaalin
aivoista keholle (muistuttaa ihmisen
hermotoimintaa).
Linnanmäellä sijaitseva elämyskohde SEA LIFE on avoinna päivittäin
klo 10.00 - 17.00 (ke 10.00-20.00) paitsi jouluaattona ja -päivänä.

Jäsenlehden toimitus
toivottaa lukijoille
Iloista Joulumieltä ja
menestystä vuodelle 2011!
14
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YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN
JÄSENTEN
YHTEYSTIEDOT
VUONNA 2010

Oppilasjäsenet

Uudet jäsenet

Kaarina Ekman
Joonas Sakari Hänninen
Sami Petteri Kuikka
Janne Mikael Kolhonen
Esko Juhani Lahtinen Olli Antero Laaksonen
Petri Juuso Juhani Pellikka
Tervetuloa!

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

VETERAANIKERHO
20.12. Veteraanikerhon sekä
Kulttuuri- ja
Perinnekerhon
yhteinen Pikkujoulu,
yhdistyksen toimistolla
klo 13.00

1. varapuheenjohtaja
Ari Autio 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi
2. varapuheenjohtaja
Esa Säntti 050-3900 925
esa.santti@yit.fi
Kai Juurtela 7745 2146, 041-510 7714
kai.juurtela@vallilan-kiinteistot.fi

2011
24.1.

28.2.

KEVÄTVUOSIKOKOUS
yhdistyksen toimiston
kokoustiloissa klo 13.00

Eino Menlös 045-678 1933, 726 1316/k
eino.menlos@luukku.com
Kari Mikonsaari 050-367 3110
kari.mikonsaari@ncc.fi

KUUKausitapaaminen JA
ulkoilupäivä paloheinässä
klo 13.00

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

Tervetuloa!

Mikko Ojala 0400-961 664, 698 3966/k
mikko.ojala3@luukku.com,
mikko.ojala@hotmail.com
Pentti Paavola 0400-933 003
penttirk.paavola@luukku.com

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Perinteinen ”musta kasi” kinkkubiljardi kisataan

Hannu Pekkarinen 044-585 2782
hannu.pekkarinen@luja.fi

lauantaina 11.12.2010
klo 10.00 alkaen.
Mukaan pääsee kello 11.00 asti.

Jari Raukko 040-318 2132
jari.raukko@kerava.fi, jari.raukko@kolumbus.fi

Pelipaikan osoite on
Fredrikinkatu 51 - 53.

Timo Saarikko 0400-356818
timo.saarikko@yit.fi

Glögi ja kahvitarjoilu pelaajille ja katsojille.
Hallitus

hrmy

15

YHDISTYS tiedottaa

Veteraanikerho

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

tekee kokous- ja kevätkauden

ohjelmasuunnitteluristeilyn

Ohjelmallinen PIKKUJOULU hyvän
seuran ja ruuan parissa omalla kerholla

maanantaina 17.01.2011 Tallinnaan

torstaina 9.12.2011 alkaen klo 16.00.

Laiva on Viking EXPS joka lähtee
Katajanokan terminaalista klo 11.30
ja on Tallinnassa klo 14.00
Paluu Tallinnan A-terminaalista klo 18.00
ja on Helsingissä klo 20.30.

Ilmoittautumiset
viimeistään perjantaina 3.12.
Pirkko Kirjavaiselle 050 502 1839 tai
Maila Luomalle 050 521 2987.
Osallistumismaksun 20 € voi myös naputella Rouvien tilille nro 132330-101248.

Ilmoittautumiset Mikko Ojalalle p. 0400961 664 tai Eino Menlösille p. 045-678 1933
sekä maksu 10.12.2010 mennessä tilille
204420-16055.
Mukaan mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoita myös syntymäaika ilman sosiaalitunnusosaa.

Kaikki mukaan viihtymään; paketin ja iloisen
joulumielen kera!
toivottaa N–Y kirjainryhmäläiset

***

RAKENNUSMESTARIEN
ROUVAT

Matkan hinta on jäsenille 10 € ja puolisolle
35 € sisältäen matkan, buffet-ruokailun paluumatkalla ja kokouskahvit menomatkalla.
Tarkista, että sinulla on voimassa oleva passi tai poliisin antama henkilökortti mukanasi.
Satamassa tulee olla viimeistään 1/2 tuntia
ennen laivan lähtöä.

VUOSIKOKOUS
torstaina 20.1.2011 klo 18.00
omalla kerholla

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa risteilemään!
Hallitus

TERVETULOA! JOHTOKUNTA!

rakennusmestariKLUBI sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään

tiistaina 1.2.2011 klo 18.30

yhdistyksen kokoustiloissa (3 krs), Fredrikinkatu 51-53, Helsinki
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsireunaiset letu.
Tervetuloa! Hallitus
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URHEILU
YHDISTYKSEN
YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT
Pidettiin 11.9. Pukinmäenurheilukentällä yhdessä Sporttiveteraanien
mestaruuskilpailujen kanssa.
Tulokset (sis. korjaukset jäsenlehden
8-2010 tuloslistaan):
100 m
m 60 1. Raimo Hartonen
16,2
m 65 1. Ilkka Wastimo
18,2
2. Voitto Torniainen
21,7
3. Pentti Mäenpää
23,1
4. Esko Kuoksa
46,6
m 70 1. Jaakko Virtanen
17,6
m 75 1. Kalevi Vartiainen
18,9
m 80 1. Åke Lund
17,1
m 85 1. Lasse Taiminen
22,5
1500 m
m 60 1.
m 65 1.
2.
m 70 1.
2.
m 75 1.

Raimo Hartonen
Ilkka Wastimo
Voitto Torniainen
Kalevi Hänninen
Jaakko Virtanen
Kalevi Vartiainen

5,38
6,17
8,20
7,35
7,39
8,36

Pituus
m 65 1.
2.
3.
m 70 1.
m 75 1.
m 80 1.
m 85 1.

Ilkka Wastimo
Voitto Torniainen
Esko Kuoksa
Jaakko Virtanen
Kalevi Vartiainen
Åke Lund
Lasse Taiminen

3,04
2,29
1,53
3,18
2,86
3,58
2,28

Kuula
m 60 1. Raimo Hartonen
m 65 1. Raimo Karhu
2. Reino Kettunen
3. Ilkka Wastimo
4. Voitto Torniainen
5. Esko Kuoksa
m 70 1. Jaakko Virtanen
2. Reijo Korhonen
3. Lauri Visti
m 75 1. Kalevi Vartiainen
m 80 1. Åke Lund
m 85 1. Lasse Taiminen

8,19
8,76
8,44
7,43
7,33
5,66
8,23
8,04
7,40
7,43
7,80
6,81

YHDISTYKSEN GOLFMESTARUUSKILPAILUT
Pidettiin Keimola Golfin kentällä 23.9.2010. Osallistujia oli 28.
Tuloksia
A-sarja,
lyöntipeli ilman tasoituksia
1. Taavi Kenkkilä
83
2. Jouni Hasu
86
3. Erkki Lirkki
91
4. Jouko Pentikäinen 96
5. Markku Pennanen
96
6. Seppo Kuokkanen 96
B-sarja, PB 1
1. Jouni Hasu
2. Erkki Lirkki
3. Taavi Kenkkilä
4. Markku Pennanen
5. Markku Karppinen
6. Timo Matomaa

35
34
29
29
28
27

C-sarja, PB 2
1. Seppo Kuokkanen
2. Vesa Merisalo
3. Raimo Kostiainen
4. Ismo Saarinen
5. Pentti Raumala
6. Jouni Jauhiainen

36
34
32
30
25
22

Veteraanit
1. Esko Hiltunen
2. Raimo Sormunen
3. Jouko Pentikäinen
4. Matti Väätänen
5. Reijo Heinänen
6. Kari Nikkinen

36
29
28
27
25
24

Kilpailijoita 17. väylän greenillä.

Erkki Lirkki odottelee greenin vapautumista.

Golfia Aurinkorannikolla
PAR 1 Mijas-viikkokilpailussa 20.10.2010 Mijas Los Lagos
SARJA I
1. Lepistö Mattias 5 Tammer Golf 73
2. Saarentola Tapani O Lauro 74
3. Pennanen Markku 13 Rönnas 74
SARJA II
1. Kuokkanen Seppo 19 Hiekkaharju 33
2. Viljamaa Timo 19 Master 32
3. Remes Pekka 17 Rovaniemi 30
Aurinkorannikon kenttien greenfeehinnastoja yhdistyksen toimistossa.

LASKETTELUJAOS
Himoksen molemmat loma-asunnot ovat laskettelujaoksen käytössä
21.–23.1.2011. Sunnuntaina laskettelukoulu kolmelle ryhmälle:
lautailijat, aloittelevat laskettelijat ja kokeneet laskettelijat.
Lähde mukaan!? Ilmoittaudu jaoksen vetäjälle Timo Arrasvuorelle,
t.arrasvuori@gmail.com, 040-465 9190

hrmy
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Golfjaoksen jäseniä Santana Golfin kentällä.

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 käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua.
Loppuvuoden 2010 osalta vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä
yhdistyksen toimistosta Kirsi Takkiselta puh. (09) 646 343. Varausehdot ja
-lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos.
Siellä on myös lyhyt esittely kohteesta.
Varausmaksu 2010 & 2011
viikot 1 – 17 ja 49 - 52: 300 €/viikko
viikot 18 - 48: 150 €/viikko

NESTORI -maja
Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

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

LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen uuden jäsenedun, kun jo useamman vuoden voimassa ollut liikuntaseteli saa rinnalleen kulttuurisetelin 1. syyskuuta lähtien. 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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Rakennusmestarien
Säätiö
kiittää kuluneesta vuodesta
ja toivottaa
Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry:n jäsenille

Rauhallista
Joulua ja Onnea
Vuodelle 2011

tapahtumakalenteri 2010
Joulukuu
1.12. Viiva Italia -näyttely, KUPE,
Ateneumin taidemuseo klo 17.45
5.12. Yhdistyksen Pikkujouluristeily Tallinnaan
9.12. Rakennusmestarien Rouvat,
N-Y kirjainryhmän järjestämä pikkujoulu
11.12. ”Musta kasi” kinkkubiljardi,
Rakennusmestariklubi klo 10.00
15.12. Mestari-Laulajat, Joulukonsertti,
Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko
klo 19.00
18.12. Mestari-Laulajat, Joulukonsertti,
Käpylän kirkko klo 18.00
20.12. Veteraanikerhon ja Kulttuuri- ja perinnekerhon
yhteinen pikkujoulu, yhdistyksen toimisto
klo 13.00
21.12. Mestari-Laulajat, Joulukonsertti,
Mikael Agricolan kirkko klo 19.00
22.12. Mestari-Laulajat, Joulukonsertti,
Helsingin tuomiokirkko klo 19.00

YHDYSHENKILÖT 2010
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
YHDYSHENKILÖLUETTELO/
TIEDOTUSVASTAAVAT 2010
MESTARI-LAULAJAT RY
Lasse Suomi   0500-701 064
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   09-530 8050/t, 0400-416 833

2011
Tammikuu
10.1. Mestari-ilta
17.1. Veteraanikerho,
ohjelmasuunnitteluristeily Tallinnaan
20.1. Rakennusmestarien Rouvat,
Vuosikokous omalla kerholla klo 18.00
21.-23.1. Laskettelujaos Himoksella
24.1. Veteraanikerhon Kevätvuosikokous,
yhdistyksen toimisto klo 13.00
Helmikuu
13.2. Perhetapahtuma:
Disney on Ice -jääshow, Hartwall-Areena
14.2. Helmikuun Mestari-ilta
28.2. Veteraanikerhon kuukausitapaaminen
ja ulkoilupäivä Paloheinässä klo 13.00

KALLIONIEMI
Kai Juurtela   7745 2146, 041-510 7714
KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Raimo Järvelä   09-728 2469, 0400-168 870
LASKETTELU
Timo Arrasvuori   040-465 9190
LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen   0400-217 614
MAILAPELIT
Eino Menlös   045-678 1933, 09-726 1316/k
NESTORI-MAJA
Olavi Järvi   050-341 7502
RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen   050-435 1127
RKM-VETERAANIT
Mikko Ojala   09-698 3966, 0400-961 664
SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen   050-354 3085
UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine   09-386 5084/k, 044-355 5282
Ari Laamanen   0400-502 771 (sukellus)

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

