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Pikkujouluissa virittäydytään 
 Isoon Jouluun

Yhdistyksen pikkujoulu
Joulukuussa ei järjestetä yhdistyksen 

perinteistä Mestari-iltaa. Yhdistystuttuja ja 
heidän seuralaisiaan tavataan sen sijaan 
PIKKUJOULUSSA, joka jo perinteisesti 
järjestetään laiva-hotelli-laiva-matkana 

Tallinnaan 3. – 4. joulukuuta.

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

8.12. PIKKUJOULU omalla 
kerholla klo 16.00

Tervetuloa!

Veteraanikerhon ja Kulttuuri- ja 
perinnekerhon yhteinen

PIKKUJOULU 19.12. klo 13.00, 
yhdistyksen toimistolla

Tervetuloa!

Jäsenlehden toimitus  
toivottaa lukijoille Iloista 
Joulumieltä ja menestystä 
vuodelle 2012!
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Kappelin suunnittelemisesta jär-
jestettiin 2000-luvun alussa ark-

kitehtuurikilpailu. Sen voittanutta 
suunnitelmaa ei kuitenkaan toteu-
tettu, sillä seurakuntayhtymä päätti 
luopua hankkeesta silloisen talou-
dellisen tilanteen vuoksi. Helsingin 
kaupunki teetti kuitenkin kappelista 
uuden suunnitelman ja seurakun-
tayhtymä lähti hankkeeseen mu-
kaan tarkennetun toiminta-ajatuk-

Kampin hiljentymiskappelia 
rakennetaan sääsuojassa
Kampin Narinkkatorille toteutettavan hiljentymiskappelin oli 

alun perin tarkoitus valmistua jo ensimmäiseksi adventiksi 

2011. Kovan talven takia aloitus viivästy ja rakennustyöt 

alkoivat vasta maaliskuussa 2011. Työt ovat edenneet uuden 

aikataulun mukaisesti: sääsuojan alta paljastuu tulevaksi 

kevääksi pyöreämuotoinen, veistoksellinen puurakennus.



5hrmy

sen myötä. Kappeli onkin yksi Hel-
singin Design-pääkaupunkivuoden 
kärkihankkeista.

Kappelin käyttötarkoitus on olla 
hiljentymisen ja kohtaamisen paik-
ka. Jumalanpalveluksia tai muita 
varsinaisia seurakunnallisia tilai-
suuksia siinä ei ole tarkoitus järjes-
tää. Sen sijaan tilaa pidetään päivit-
täin auki aamusta iltaan hiljentymis-
tä varten. Myös Helsingin kaupun-
gin sosiaaliviraston työntekijät päi-
vystävät kappelin tiloissa.

Palkinto jo ennen toteuttamista
Kappelin on suunnitellut arkkitehti-
toimisto K2S.   Se on jo ennen val-

mistumistaan saanut runsaasti huo-
miota. Kappelille on myönnetty 
muun muassa The Chicago Athe-
naeumin International Architecture 
Award 2010 -palkinto.

Kappelin näyttävin tila on 11,5 
metriä korkea puurakenteinen kap-
pelisali. Kaikkiaan rakennuksessa 
on tilaa noin 270 neliömetriä ja se 
sisältää kappelisalin lisäksi muun 
muassa informaatioaulan sekä vas-
taanottotilan henkilökohtaisia kes-
kusteluja varten. 

Rakennuksen yleisötilat avautu-
vat Kampin toritasolle. Tilat sijoittu-
vat osittain ajoluiskan edustalle ja 
osittain sen päälle. Ajoluiskan pääl-
le muodostuu Simonkadun puistik-

Idea ja toive hiljentymiskappelin 
rakentamisesta tulivat Helsingin 
kaupungilta. Kampin liikenteellisesti ja 
kaupallisesti vilkas alue kaipaa sekä 
kaupunkikuvallisesti että toiminnallisesti 
pehmentävää elementtiä. Kappelin 
rakentamisesta vastaa Helsingin 
seurakuntayhtymä.

Työmaa-aidassa on taidetta: ”Rauha ja rauhanrakentaminen” ehdotuksia lähetti yhteensä 
46 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää, joiden töistä Kampin kappelin työmaa-aitaan valittiin 
kymmenkunta.

koa täydentävää julkista tilaa, 
josta on porrasyhteys Narink-
katorille.

Rakennuksen kokonaiskus-
tannusarvio on 5 miljoonaa eu-
roa. Kappelin urakoi Pakrak Oy.

Rakennetaan Rauhaa
Kappelin työmaata kiertää aita, 
johon helsinkiläiset taiteilijat 
ovat maalanneet näkemyksiään 
rauhan rakentamisesta. Sama 
viesti verhoaa myös rakennuk-
sen ympärille viritettyä sääsuo-
jaa.

Sirkka Saarinen
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Suurelle yleisölle Jukka Karila on 
tuttu sekä radiosta että TV:stä. 

Jukka on yksi Rakentajan ja remon-
tintekijän teemaillan kolmesta asi-
antuntijavastaajasta. Lisäksi hän oli 
90-luvulla tekemässä kahta raken-
tamiseen liittyvää televisiosarjaa. 
Ympäristöministeriön tuottamassa 
opetusvideossa ”Hyvän pientalora-
kentamisen A ja O” Jukalla oli tuttu 
rooli: hän esitti vastaavaa työnjoh-
tajaa. Myös moni ammattilehti on 
turvautunut Jukan tietämykseen 
selvitellessään taloyhtiöiden ongel-
makohtia.

Päivääkään en ole katunut
Jukka on paljasjalkainen helsinkiläi-
nen, jo toisessa polvessa. Raken-
nusalan valinnalle löytyy taustana 
isoisä, joka vuosisadan vaihteessa 
oli toiminut grynderinä.

”Olin koulupojasta alkaen kesä-
töissä byggalla ja päätin että se on 
oma alani. En näet ole koskaan ollut 
kova lukumies vaan pikemminkin 
käytännön tekijä. Keskikoulun kävin 
Helsingin Lyseossa, Ressussa, eikä 
lukioon meno ollut mielessä mis-
sään vaiheessa.”

Rakennusmestarin lisäksi Juk-
kaa kiehtoi koneteknikon ammatti. 
”Ammatinvalintatesteissä käydes-
säni laitoin nämä vaihtoehdot ykkö-
siksi. Testien perusteella suositeltiin 

rakennusmestarin ammattia. Enkä 
ole päivääkään katunut. Olen naut-
tinut tästä ammatista, joka on toki 
raskas ammatti, mutta hyviä puo-
liakin on tosi paljon”, Jukka kertaa 
ammatinvalintaansa.

Yksi ammatin hyviä puolia on 
sekin, että ammattitaito ei eläkeiäs-
säkään katoa mihinkään. Jukka ko-
rostaakin, että tiedon hyödyntämi-
nen on velvollisuus: ”Esimerkiksi 
taloyhtiöissä on huutava pula koke-
neista mestareista, jotka asiantunti-
joina pystyvät neuvomaan hallitusta 
kunnossapito- ja remonttiasioissa.”

Jukka on luonnollisesti ollut va-
kiojäsen kotitaloyhtiöidensä halli-
tuksissa. Nykyisessä kotitalossa 
Munkkiniemessä on juuri vesi- ja 
viemäriputkien remontti alkamassa. 
Haastattelupäivänä siitä odotettiin 
vielä tarkennettuja urakkatarjouksia.

”Teemme putkiremontin pinnoi-
tusmenetelmällä. Siihen päädyttiin, 
koska arvokkaassa rakennuksessa 
ei ole mitään muuta syytä, miksi 
pitäisi repiä paikat auki.”

RKL-raatilainen
Vuodesta 1995 lähtien Jukka on ol-
lut RKL-Raadin hyväksymä raken-
nusasiantuntija.  Erikoisosaamisalu-
eena hänellä ovat asunto-osakeyh-
tiöissä vastuunjako osakkaan ja ta-
loyhtiön välillä sekä omakoti- ja rivi-

talojen urakka-, takuu- ja vuositar-
kastukset. Tosin kuluvana vuonna 
hän ei terveyssyistä ole ottanut uu-
sia toimeksiantoja.

Jukka oli yksi puuhamiehistä, 
kun RKL-Raati vuonna 1995 perus-
tettiin. ”Kuuluin tuolloin RKL:n tava-
rantarkastustoimikuntaan. Anger-
vuoren Arin kanssa pohdimme, että 
tavarantarkastaja -asiantuntijajär-
jestelmä kaipasi rinnalleen järjestel-
mää, jossa riitatapauksissa tarkas-
taja voi antaa myös suosituksia ja 
toimia sovittelijana, jos jompikumpi 
osapuolista sitä haluaa. Lauri Ko-
mosen ja Matti Eklundin kanssa 
laadimme toiminnalle säännöt, joi-
den pohjalta järjestelmä edelleenkin 
pyörii. Raatimestareita on tällä het-
kellä noin sata.

”Sopiva ja pätevä”, Jukka linjaa 
raatimestarin vaatimukset. Ammat-
tiosaaminen pitää olla luonnollisesti 
vankka, raatimestarilta edellyte-
täänkin vähintään 10 vuoden koke-
musta. Ehdoton edellytys on rehel-
lisyys, toimeksiannosta on kieltäy-
dyttävä, jos tapauksessa on ollut 
millään tavoin mukana. Ehdoton 
vaatimus on myös vuotuiseen raati-
laisille räätälöityyn koulutukseen 
osallistuminen.

Jukka on tehnyt viimeiset kym-
menen vuotta asiantuntijatoimeksi-
antoja pääasiassa juristeille. Esi-
merkiksi asuntokauppariitaan liitty-

Rakennusmestari Jukka Karila:

”Aikuiskoulutus on 
parasta koulutusta”
”En ollut aikoinaan lukumies, vaan selkeästi käytännön 
tekijä”, rakennusmestari Jukka Karila toteaa. Kommentti ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, ettei hän arvostaisi koulutusta. 
Päinvastoin: Jukka korostaa koulutuksen tärkeyttä läpi koko 
työuran. ”Aikuiskoulutus on kaikkein parasta koulutusta” 
-mottoa hän on toteuttanut sekä omalla urallaan että muiden 
kouluttajana. Helsingin yhdistyksen hallituksessa Jukka oli 
kuusivuotiskauden 90-luvulla. Silloinkin hän paneutui 
erityisesti yhdistyksen koulutustarjontaan.

Jukka Karila kannustaa kokeneita mesta-
reita tarjoutumaan asiantuntijoiksi taloyh-
tiöiden korjaushankkeisiin. ”Tiedon hyö-
dyntäminen ja välittäminen on mielestäni 
jokaisen velvollisuus, taloyhtiöille se on 
puolestaan kullanarvoinen apu.”
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en hän tekee tarkastuksen ja sen 
perusteella tarkastuskertomuksen. 
”Rehellisyys korostuu, oikeudessa 
on kerrottava juuri se mitä on itse 
nähnyt ja mitä on itse kirjoittanut.”

Rivitalorakentajana
Entä työuran alku? Rakennusmes-
tariksi Jukka valmistui vuonna 1962 
Helsingin tekusta talonrakennus-
osastolta. Työpaikka löytyi heti ke-
sätyö- ja harjoittelupaikasta Palkki 
Oy:stä. 

Jukka tosin kertoo hieman jännit-
täneensä, miten työmaalla suhtau-
dutaan heti kärkeen neljän viikon 
lomapyyntöön. Se johtui kertaushar-
joituskutsusta. ”Jännittää ei olisi tar-
vinnut, sillä sekä silloinen Palkki 
Oy:n omistaja Aarne Aarnio että työ-
päällikkö rakennusmestari Arvo Lai-
tinen olivat isänmaallisia kavereita.”

Palkki Oy:ssä ja sitten Polarilla 
Jukka työskenteli vuoteen 1966 
saakka. ”Ensin nuoremman ja sitten 
vastaavan työnjohtajan tehtävissä. 
Halkolan Jaakon puhelu, jossa hän 
kertoi perustavansa rivitalorakenta-
miseen keskittyvän yrityksen tuli 
sopivaan aikaan. Siellä työskentelin 
lähes 30 vuotta, osan aika vähem-
mistöosakkaanakin.”

”Siinä sai koulutusta käytännön 
tekemisen kautta, kun palkkasi työ-
voiman, hankki materiaalit ja pohti 
työmaadetaljit yhdessä arkkitehdin 
kanssa. Samalla oppi myös sosiaa-
liset taidot, kun oli mukana myy-
mässä asuntoja.”

Kun itse vastasi työstä asun-
nonostajalle, työn jäljessä ei ollut 
varaa löysäillä.  ”Jos ongelmia tuli, 
ne piti hoitaa heti. Vastuu oli iso, 
mutta myös vaikutusmahdollisuu-
det olivat huomattavasti paremmat 
kuin nykyisissä isoissa organisaati-
oissa. Niissä kaveri pääsee tai jou-
tuu hoitamaan varsin pientä osaa, 
jolloin kokonaisnäkemystä ei pääse 
syntymään.”

Omaehtoista kouluttautumista
Koulutuksen tärkeys toistuu Jukan 
kanssa jutellessa. ”Nimenomaan ai-
kuiskoulutus”, hän korostaa. Se on 
hänen mukaansa ehdoton edellytys 
että rakennusalalla pysyy ajan ta-
salla. Hyvä esimerkki ovat kosteus-

vauriotulkinnat, jotka ovat 20 vuo-
dessa muuttuneet hurjasti.

”Aikuiskoulutus on mielestäni 
maailman parasta koulutusta. Kou-
lutus menee sata kertaa paremmin 
perille, kun toimii jo ammatissa ver-
rattuna siihen, että lukee koulun-
penkillä kokeita varten.”

Takavuosina aikuiskoulutus jär-
jestyi useimmiten työnantajan kaut-
ta. Nyt on toisin: työsuhteet ovat 
lyhyitä, jolloin työnantajalla ei ole 
intressiä kouluttaa ”pian kuitenkin 
pois lähtevää”. Kaverin onkin itse 
oltava aktiivinen ja hakeuduttava 
ammattikursseille.

Jukka on omalla urallaan toteut-
tanut jatkuvan kouluttautumisen pe-
riaatetta. Kurssilista on myös varsin 
monipuolinen: ammattiosaamisen 
lisäksi listalla on mm. neuvottelu- ja 
johtamistaitojen kartuttamista.

Jukka toimi 90-luvulla kuusivuo-
tiskauden myös Helsingin yhdistyk-
sen hallituksessa. Sielläkin hän kes-
kittyi erityisesti koulukseen. Tärkein 
koulutustarjonnan peruste on hänen 
mukaansa todellinen tarve: ”Kysy-
tään jäseniltä itseltään millaista kou-
lutusta he tarvitsevat. Syventävä, 
käytännönläheinen koulutus vetää 
kyllä tuvan täyteen”, hän uskoo.

”Koulutuksen järjestäminen on-
kin tehokkain tapa parantaa yhdis-
tyksen vetovoimaa aktiivirakentaji-
en piirissä”, hän korostaa.

Palkittua tiedonjakamista
Alussa mainittu ”radiosta tuttu ääni” 
palkittiin viime syksynä Rakennus-
tietosäätiön jakamalla UICB:n Ra-
kennustietopalkinnolla. Jukka ja toi-
mittaja Maija Typpi saivat tunnustuk-
sen korkeatasoisen tiedonvälityksen 
kehittämisestä rakennusalalla.

Suoran radiolähetyksen, jonne 
kuuntelijat soittavat kysymyksiään, 
tekeminen on ollut Jukan mukaan 
itsellekin antoisaa. Tosin tämänsyk-
syinen ohjelma oli Jukalle viimei-
nen. Hän ilmoitti vetäytyvänsä tästä 
tehtävästä eläkkeelle.

Tietoa Jukka on silti valmis jaka-
man edelleen. Esimerkiksi raati-
mestareiden välillä on toimiva ver-
kosto: ”Ei ole häpeä soittaa kolle-
galle, jos on epävarma jostain asi-
asta. Lopullinen päätös on tietysti 
jokaisen oma, mutta viisas on se, 

joka ymmärtää kysyä, ei se joka 
jättää kysymättä.”

Maltti on valttia homekorjauksissa
Kysymykseen, johtuvatko rakenta-
misen ongelmat osaamattomuu-
desta vai välinpitämättömyydestä, 
Jukka vastaa, että ongelmia on, 
niitä ei pidä vähätellä, mutta toisaal-
ta niitä ei pidä myöskään paisutella.

Hän harmittelee, että kosteus-
ongelmien selvittämisessä ala ei ole 
ottanut haastetta riittävällä vaka-
vuudella vastaan. ”Kosteusongel-
mat ja -vauriot ovat eittämättä tätä 
päivää. Ongelmallista on, ettei ole 
laitetta joka analysoisi sisäilman ho-
mepitoisuudet. Tiettävästi tällaises-
ta laitteesta on ympäristöministeri-
ön toimeksiannosta tehty proto-
tyyppi, mutta ongelma on edelleen 
se, ettei mikrobien pitoisuusrajoja 
ole pystytty määrittelemään. Mikro-
bejahan löytyy sisäilmasta aina”, 
Jukka toteaa.

”On saatava sekä pitävät mitta-
ustulokset että taulukot pitoisuus-
rajoille. Nyt käytetään sivelynäyttei-
tä ja mitataan niistä kasvattamalla 
saatuja pitoisuuksia. Ne eivät kui-
tenkaan vastaa sitä todellista sisäil-
maa, jota ihminen hengittää.”

Kosteusvauriot ovat valitettavan 
tavallinen asuntokauppariitojen aihe. 
Jukan mielestä yksi keino selkiyttää 
tilannetta olisi marssijärjestys Ruotsin 
tapaan. Siellä näet asunnon ostaja, ei 
myyjä, teettää kuntotutkimukset.

Monelta riitatilanteelta vältyttäi-
siin myös nykyistä perusteellisimmil-
la tarkastuksilla. ”Tarkastuksen teet-
täjän mielestä se ei kuitenkaan saisi 
maksaa juuri mitään. Ei ymmärretä, 
että käyttämällä tutkimiseen hieman 
enemmän euroja, voidaan välttyä 
valtavilta oikeuskuluilta.”

Myös ongelmakohtien korjaami-
sessa olisi Jukan mukaan syytä olla 
malttia: ”Monessa tapauksessa esi-
merkiksi alapohjan mikrobien leviämi-
nen voitaisiin estää tiivistämällä ja 
koteloinneilla. Sen sijaan revitään 
kaikki auki ja tehdään kymmenien tu-
hansien eurojen korjaukset - turhaan.”

Majuri Karila
Maanpuolustus on ollut vahvasti 
mukana Jukan elämässä Santaha-
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Helsingin Musiikkitalo Töölönlah-
den rannalla kuuluu Suomen 

haastavimpiin rakennuskohteisiin. 
Rakennusprojektissa käytettiin suuri 
määrä erilaisia lattiamateriaaleja, joi-
den asentaminen toteutettiin suunnit-
telijan haastavien toiveiden mukaan.

Kohteessa käytettiin Parketti 
Romanoff Oy:n maahantuomia ma-
teriaaleja muutamin poikkeuksin, 
joita olivat muun muassa WISA-
Trans -vaneri (UPM) sekä oksaton 
mäntylankku (Kyyjärven Saha). 
Suurimman osan Musiikkitalon par-
keteista asensi Parketti Romanoff 
Oy. Parketti Romanoff Oy:n puoles-
ta työhön osallistui yli 20 henkilöä 
työn eri vaiheissa.

Lattian- ja seinänpäällysteliitto 
ry on vuodesta 2001 lähtien järjes-
tänyt Vuoden Lattia -kilpailua. Kil-
pailun tarkoituksena on korostaa 
lattian merkitystä pintana, edistää 
laadukasta lattiaurakointia ja lisätä 
alan arvostusta.

Laki velvoittaa työnantajan huo-
lehtimaan työnantajamaksuista, 

kuten työeläke- ja sosiaaliturva-
maksuista sekä veroista. Myös ura-
kanantajalla eli työn tilaajalla on 
velvoitteita.   Tilaajavastuulain mu-
kaan hänen on selvitettävä urakkaa 
antaessaan muun muassa, miten 
eläketurva on hoidettu. Tätä varten 
urakkatarjoukseen on liitettävä to-
distus työeläkevakuutuksesta ja 
eläkemaksujen maksamisesta. 

Jos eläkevakuutus jätetään hoi-
tamatta, tilanne on ongelmallinen 
myös työntekijän kannalta. Pimeäs-
tä työstä ei kerry työeläkettä.

Etera on ensimmäinen eläkeyh-
tiö, joka on kehittänyt sähköisen, 
reaaliaikaisen eläkevakuutustodis-
tuksen. Todistusta on kehitetty yh-
dessä työnantaja- ja työntekijäliitto-
jen kanssa. Työntekijämäärät il-

moittava Etera-todistus on selkeä 
etu kaikille osapuolille.

Vakuuttamisen laiminlyönnit 
käyvät entistä vaikeammiksi, kun 
todistus sisältää työntekijätiedot. 
Jos esimerkiksi todistus osoittaa, 
että rakennusliikkeellä on työeläke-
vakuutuksen piirissä kaksi työnteki-
jää, sillä määrällä ei pysty kovin 
suurta taloa rakentamaan.

Etera-todistuksen voi tulostaa 
Eteran verkkosivuilta. Etera siirtää 
kuukausittain eläkevakuutustodistuk-
sia myös Tilaajavastuu.fi -palveluun, 
josta julkisella sektorilla toimivat töi-
den tilaajat voivat saada todistuksen.

Rakennuksilla arvioidaan pime-
ästä työstä koituvan joka vuosi noin 
500 miljoonan menetykset yhteis-
kunnalle. Harmaa talous vääristää 
kilpailua, heikentää työntekijöiden 
asemaa ja lisää rikollisuutta. 

Musiikkitalossa Vuoden Lattia
Parketti Romanoff Oy:n urakoimat Helsingin Musiikkitalon 
lattianpäällystetyöt saivat Vuoden Lattia 2011 -tunnustuksen.

minassa suoritetun asepalveluksen 
jälkeenkin. Hän kertoo joutuneensa 
kertausharjoitusputkeen. Sotilasar-
vo onkin nykyään majuri.

Jukka on hyödyntänyt rakenta-
misosaamistaan myös maanpuo-
lustustoiminnassa – ja toisinpäin. 

”Oma pääosaamisalueeni on ol-
lut Helsingin puolustuksen erikois-
tehtävät. Kertausharjoitukset ja 
muu maanpuolustustoiminta on an-
tanut eväitä myös siviilipuolelle, eri-
tyisesti systemaattiseen toimintaan. 
Sekä armeijassa että rakennustyö-
maalla pitää osata antaa käskyjä ja 
kantaa myös niistä vastuu.”

Suoraan rakennusalaan liittyi 
myös Jukan jäsenyys Puolustusta-
loudellisessa suunnittelukunnassa. 
Kriisiajan puolustukseen liittyen 
siellä mietittiin myös rakennusliik-
keiden toimintaa.

Maanpuolustustoiminnan siivit-
tämänä alkoi Jukan pitkäaikainen 
itsepuolustuslajien harrastaminen ja 
kouluttajana toimiminen. ”Meitä oli 
parinkymmenen kaverin joukko, jo-
ka perusti sissikerhon. Stadilaisena 
en partiota lukuun ottamatta ollut 
juuri liikkunut luonnossa. Niinpä sis-
sikerhossa aloimme kamppailulaji-
enlisäksi jotostelun: teimme metsä-
reissuja ja harjoittelimme vaativia 
erätaitoja.”

”Ammuntaa olen myös harrasta-
nut pitkään. Metsästänyt en ole, 
oma saalistusviettini on kalastami-
nen. Kesäpaikassamme Lohjansaa-
rella on paljon kuhaa, jota kalastan 
painouistimella”, Jukka kertoo.

Kesäpaikka Lohjansaaressa
Lohjansaaren mökki on mieluisa 
paitsi Jukalle ja Ulpu-vaimolle myös 
kahdelle pojalle ja heidän perheil-
leen. Vanhempi poika on LVI-in-
sinööri, nuorempi on komentaja-
kapteeni merivoimien esikunnassa. 
Lapsenlapsia on kuusi. Heille Ulpu 
ja Jukka ovat vuosia järjestäneet 
kesäisiä viikon-kuukaudenkin mum-
mi-ukki hoitojaksoja.

”On ollut hienoa viettää aikaa 
lastenlasten kanssa. Nyt kun nuo-
rinkin on jo kuusivuotias, heillä al-
kaa tosin olla jo omat kesälomame-
nonsa.”

Sirkka Saarinen

Etera-todistus torjuu harmaata taloutta
Etera on kehittänyt sähköisen, kuukausittaiset työntekijä- 
tiedot sisältävän eläkevakuutustodistuksen. Se auttaa 
urakkakilpailussa löytämään reilua peliä pelaavat yritykset.
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Pelastuslaki määrittelee, että kun 
ryhdytään tulityöhön tai muuhun 

työhön, joka lisää tuntuvasti tulipa-
lon tai muun onnettomuuden vaa-
raa, on huolehdittava riittävistä va-
rotoimista.

Tulitöiden suojeluohje ja tulityö-
standardi määrittelevät, kuinka tuli-
töiden turvallisuudesta käytännössä 
huolehditaan. Merkittävä muutos on, 
että voimassa oleva tulityökortti tu-
lee olla sekä tulityöluvan myöntäjällä 
että tulityön tekijällä. Tämä varmis-
taa sen, että tulityöluvan myöntäjä 
tuntee tulitöihin liittyvät riskit. Jos 
työn tilaajalla ei ole riittävästi asian-
tuntemusta tulityöluvan myöntämi-
seen, hän voi käyttää apunaan tuli-
työkortillista asiantuntijaa. Tulityön 
tekijä voi joskus myöntää luvan itse 

itselleen tehtyään ensin tilapäisellä 
tulityöpaikalla tulityöstä aiheutuvien 
vaarojen selvityksen ja arvioinnin.

Tulitöitä tehdään erilaisissa työ-
ympäristöissä hyvin paljon erilaisilla 
työmenetelmillä. Tulitöitä ovat muun 
muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, 
polttoleikkaustyöt, metallien hionta 
ja katkaisu laikkaleikkurilla sekä 
kuumailmapuhaltimen käyttö.

Aina kun on mahdollista, tulityöt 
on tehtävä vakituisella tulityöpaikal-
la tai palovaarattomia työmenetel-
miä käyttäen. Jos tulitöitä joudu-
taan tekemään tilapäisellä tulityö-
paikalla, vaaditaan aina riskien arvi-
oinnin perusteella laadittu kirjalli-
nen, määräaikainen tulityölupa. Tu-
lityöluvan myöntää työn tilaajan tuli-
työsuunnitelmassa nimeämä henki-

lö. Tulityöluvassa yksilöidään tuli-
työluvan myöntäjä, työn suorittaja 
ja tulityövartija. Tulityölupa on aina 
määräaikainen ja tulityöpaikkakoh-
tainen. Lupa oikeuttaa vain luvassa 
mainittujen tulitöiden suorittamisen.

Tulityöturvallisuuskoulutus on 
ollut todella tehokas keino tulitöistä 
johtuvien palojen ehkäisemiseksi. 
Koulutuksen aloittaminen vaikutti 
1990-luvulla nopeasti niin, että tuli-
töistä aiheutuneiden tulipalojen 
osuus kaikista suurpalovahingoista 
laski merkittävästi. Uusilla vaati-
muksilla pyritään pitämään hyvä ti-
lanne hallinnassa

Lähde: Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestö ja Suomen Palopäällystöliitto

E-luvun käyttöön ottaminen muut-
taa rakennuslupien myöntämispe-

rusteita.  Jotta rakennuslupa heltiää, 
pitää E-luvun olla tarpeeksi alhainen. 

Nyt käytössä oleva rakennuksen 
energiatodistus säilyy, mutta sen 
asteikko muuttuu. Jatkossa energi-
aluku auttaa hahmottamaan parem-
min talojen välisiä eroja.

Energian tuotantomuoto huomioon
Ensi vuonna voimaan tuleva ympä-
ristöministeriön rakentamismäärä-
yskokoelma muuttaa rakentamisen 
energiatehokkuuden käsittelyä ja 
laskentaa merkittävästi. Keskeinen 
muutos on tavassa, jolla rakennuk-
sen energiankulutusta tarkastellaan. 

E-luvun laskennassa huomioi-

daan myös rakennuksen käyttämän 
energian tuotantomuoto. 

Uusiutuvan energian, kuten 
maalämmön, käyttö tarkoittaa pie-
nempää E-lukua. E-lukua on mah-
dollista pienentää myös muun mu-
assa hyvällä lämmöneristyksellä ja 
ilmanvaihdon lämmön talteenotolla.

Yläraja energian kulutukselle
Uudet rakentamismääräykset aset-
tavat rakennuksen kokonaisenergi-
an kulutukselle ylärajan. Energian-
kulutuksen pitää pysyä sallituissa 
rajoissa, mutta rakentaja saa suun-
nitella entistä vapaammin sen, mi-
ten tähän päästään. 

Sen sijaan, että rakentajalle ladel-
taisiin tarkat määräykset lämmön-

eristeistä ja ilmanvaihdosta, jatkossa 
panostetaan kokonaisajatteluun. 
Energiankulutusta tarkastellaan ko-
konaisuutena: lämmityksen lisäksi 
myös ilmanvaihto, valaistus ja veden 
lämmitys vaikuttavat lopputulokseen.

Mikä on E-luku?
2012 rakentamismääräykset esittä-
vät kokonaisenergiankulutuksen 
suorituspohjaisella E-luvulla. Se las-
ketaan rakennukseen ostettavien 
energioiden ja energiamuotojen ker-
toimien tulona ja ilmaistaan yksiköllä 
kWh/m2 vuodessa. Uusi esitystapa 
jättää keinot vaaditun energiatehok-
kuuden saavuttamiseksi vapaaksi.

Lähde: Sitra

Pelastuslaki uudistui
Myös tulityöluvan myöntäjällä  
tulee olla voimassa oleva tulityökortti
Tulitöiden turvallisuutta pyritään parantamaan entisestään. Vuoden alussa voimaan tulleen suoje-
luohjeen mukaan voimassa oleva tulityökortti tulee tulityöntekijän lisäksi olla tulityöluvan myön-
täjällä. Myös tänä vuonna voimaan tullut pelastuslaki määrää ensimmäistä kertaa tulitöistä.

Energialuku tulee 1. heinäkuuta 2012
Rakentamisen uudet energiamääräykset astuvat voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Uudis-
rakennuksille lasketaan kokonaisenergian käyttöä määrittelevä uusi E-luku eli energialuku.  
Mitä pienempi E-luku on, sitä energiatehokkaampi rakennus on kyseessä.
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RKL-viesti

Pientalohankkeen pääsuunnittelijan ja  
vastaavan työnjohtajan pätevyys
RKL tarjoaa pientalohankkeen pätevyyden hakemista 
hintaan 180 € (normaalihinta 345 €) RKL:n vuosimaksun 
maksaneille jäsenille. Tarjous koskee pientalohankkeen 
vastaavan työjohtajan ja -pääsuunnittelijan pätevyyttä.

Vuosina 2008–2011 kurssin ja tentin suorittaneet 
voivat hakea pätevyyttä alennettuun hintaan vuoden 
2012 ensimmäiseen lautakunnan kokoukseen asti (tam-
mikuu).

Lisätietoja antaa Joni Jääskeläinen, 
puh. 0400 343 264 tai fise@rkl.fi

Markkinointirakennusmestareilta  
jääneet varat stipendeinä opiskelijoille
RKL:n jäsenyhdistys Markkinointirakennusmestarit ry 
lopetti toimintansa viime vuonna. Yhdistyksen jä-
senet  ovat siirtyneet kotipaikkaansa lähinnä olevaan 
RKL:n jäsenyhdistykseen.

Vuonna 1965 perustettu yhdistys luovutti jäljellä ol-
leet varansa 937,82 euroa RKL:lle jaettavaksi menesty-
ville AMK -opiskelijoille stipendeinä. 

Liittohalllitus päätti  7.10.2011, että kyseiset varat 
jaetaan vuodenvaihteessa 2011–2012 valmistuville ra-
kennusmestariopiskelijoille kolmena 350 euron stipen-
dinä.

”Työelämästä ovat parhaillaan eläköitymässä ns. 
suuret ikäluokat. Tämä tarkoittaa tuhansien ra-

kennusmestarien ja -insinöörien nopeaa poistumista 
rakennus- ja kiinteistöalalta. Näin syntyneeseen valta-
vaan työvoimatarpeeseen ei voida vastata vähentä-
mällä niitä ammattikorkeakouluja, joissa on rakennus-
alan työnjohdon ja rakennustekniikan koulutusohjel-
mia”, painotti RKL:n puheenjohtaja Eero Reijonen.

”Haluamme tähdentää, että varsinkin rakennusalan 
työnjohdon eli rakennusmestarikoulutuksen vetovoi-
maluvut olivat viime keväänä erittäin hyvät; nuorisoas-
teelle on 3,32 ja aikuiskoulutukseen peräti 5,83”.

Rakennusmestarikoulutukseen  
tarvitaan 500 aloituspaikkaa
”Aloituspaikkojen määrä rakennusmestarikoulutuk-
seen kasvoi edellisvuodesta noin 20 prosenttia ja en-
sisijaisten hakijoiden määrä noin 22 prosenttia. Kehi-
tyksen suunta on tavoitteidemme mukaista, kohti 500 
aloituspaikan minimiä. Myönteistä on myös se, että 
talonrakentamisen ja LVI-tekniikan lisäksi suuntautu-
misvaihtoehdoista mukana on myös infra”, Reijonen 
sanoi.

Rakennusmestarikoulutusta annetaan vuonna 

2011 kahdeksassa ammattikorkeakoulussa: Helsin-
gin, Hämeen, Kuopion, Oulun seudun, Tammisaaren 
(ruotsinkiel.), Tampereen, Turun ja uutena Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa. Aloituspaikat ovat suurim-
maksi osaksi talonrakentamisen puolella. Yhteensä 
uusia paikkoja oli tänä syksynä tarjolla 357, josta 275 
nuorisoasteella ja 82 aikuiskoulutuksessa. Ensisijaisia 
hakijoita oli yhteensä 1390.

AMK-koulutusta eripuolilla maata
”Vetovoimavaikeuksia on pienillä paikkakunnilla, esi-
merkiksi Keski-Pohjanmaalla ja Lapissa. Rakennus-
alan tarpeiden mukaista kuitenkin on säilyttää am-
mattikorkeakoulutus kaikilla kasvukeskusalueilla sekä 
varmistaa osaavan työvoiman tarjonta esimerkiksi 
Pohjois-Suomen vapaa-ajanrakentamisen tarpeet 
huomioon ottaen.”, Reijonen tähdensi.

Opetusministeriö selvittää parhaillaan ammattikor-
keakoulujen rahoitus-, ohjaus- ja hallintomallien uu-
distusta. Selvityksen on määrä olla valmis marras-
kuun loppuun mennessä.

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:llä on 76 
jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea. Niissä on yhteen-
sä noin 10 000 jäsentä.

Ammattikorkeakouluja vähennettävä harkiten
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n liittohallitus otti lokakuussa kantaa opetus-
ministeriön aikomukseen vähentää ammattikorkeakoulujen määrää 25:stä enintään 
18:aan. Liitto on huolestunut erityisesti rakennusalan työnjohdon ja rakennustekniikan 
koulutusohjelmien jatkosta.
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RKL-KILPAILUJA 
2012

• Hiihtokilpailut järjestää  
Helsingin yhdistys Mäntsälän 
Hirvihaarassa 3.–4.3. 

• Keilailun mestaruuskilpailut 
Kotkassa 27.2–11.3. 

• Pilkkikilpailu järjestetään  
Kuusamossa 

• RKL:n yleisurheilun mestaruus-
kilpailut pidetään Jyväskylässä

• Suunnistusmestaruudet  
ratkotaan Rovaniemellä 

• Golfmestaruudesta kilpaillaan 
Jyväskylässä

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

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

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

RKL-kisoja

KENESTÄ RKL:n 
HIIHTO-MESTARI 
2012

RKL haastaa kaikki 
jäsenyhdistyksensä 
jäsenet kuntoilemaan 
ja tavoittelemaan 
Hiihto-Mestari nimikettä. 

1. Osallistumisoikeus on 
RKL:n vuosimaksun 
maksaneilla jäsenillä.

2. Hiihtoaika on 
1.10.2011–30.4.2012.

3. Jäsenyhdistykset ilmoittavat 
kootusti osallistuneiden 
hiihtokerrat ja kilometrit  
liiton toimistoon 15.5.2012 
mennessä.

4. Yli 600 kilometriä hiihtäneet 
palkitaan Hiihto-Mestari 
kunniakirjalla.

5. Eniten kilometrejä keränneiden 
nimet julkaistaan Mestari& 
Insinööri-lehdessä ja parhaat 
palkitaan.

Mestari-Laulajien 
joulukonsertit 2011

Kuoroa johtaa 
Director musices Märt Ratassepp
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YHDISTYS tiedottaa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Rakennusmestarien 
Rouvat

Vuosikokous
Torstaina 19.1.2012 klo 18.00 omalla kerholla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa! 
Johtokunta

 
RAKENNUS-
MESTARIKLUBI RY

Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS 

pidetään tiistaina 31.1.2012  klo 18.30 
yhdistyksen kokoustiloissa (3 krs)
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
mukaiset asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset 
pitsireunaiset letut.

Tervetuloa 
Hallitus 

 
RAKENNUS-
MESTARIKLUBI RY

Perinteinen ”musta kasi” kinkkubiljardi 
kisataan

lauantaina 10.12.2011 klo 10.00 alkaen 
mukaan pääsee kello 11.00 asti.

Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51- 53.  
(sisäänkäynti Eerikinkadun puolelta)

Glögi ja kahvitarjoilu pelaajille ja katsojille. 

Hallitus
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URHEILUA
Uusia jäseniä
Vesa Jaakko Tapani Haronoja, 
Pertti Juhani Hirvi ja 
Arto Juhani Pylkkänen

Uusia oppilasjäseniä
Laura Mikaela Kähkölä ja 
Katariina Outi Maria Rikkonen

Tervetuloa!

Yhdistyksen Golf-mestaruuskilpailut
20-vuotisjuhlakilpailu
 
Tuloksia

PB 1
1. Taavi Kenkkilä 37
2. Vesa Merisalo 36
3. Ahti Junttila 33
4. Markku Karppinen 32
5. Pekka Punnonen 30
6. Markku Pennanen 30

PB 2
1. Seppo Kuokkanen 33
2. Jouni Jauhiainen 31
3. Kari Haavisto 25
4. Janne Kyllönen 23
5. Ismo Saarinen 20
6. Pauli Vilo 17

Veteraanit 65
1. Raimo Kostiainen 35
2. Matti Väätänen 22
3. Reijo Heinänen 22
4. Raimo Sormunen 22
5. Esko Hiltunen 22
6. Antti Kuparinen 21

Veteraanit 70

1. Jouko Pentikäinen 29
2. Raimo Linden 29
3. Lauri Visti 22
4. Kai Hagelberg 21
5. Reijo Sytelä 18
6. Eljas Repo 16

Lyöntipeli ilman tasoituksia
1. Taavi Kenkkilä 75
2. Pekka Punnonen 87
3. Jouni Hasu 90
4. Ahti Junttila 90
5. Markku Karppinen 93
6. Vesa Merisalo 94

LASKETTELU-
JAOS
Himoksen molemmat loma-
asunnot ovat laskettelujaok-
sen käytössä 20-22.1.2012
Maaliskuussa mennään puo-
lestaan Tahkolle.

Lähde mukaan!? Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset jaoksen vetä-
jälle Timo Arrasvuorelle, 
t.arrasvuori@gmail.com, 
040-465 9190 

LIIKUNTASETELI ja/tai KULTTUURISETELI
Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu. Jäsen voi saada etuna joko liikunta-
seteleitä 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 ohjattu-
ja taidekursseja. Liikuntasetelillä (arvo 4 €) voi puolestaan maksaa esimerkiksi uimahalli-, 
kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja ryhmäliikuntapalveluja sellaisissa liikuntapai-
koissa, 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. Lis-
ta löytyy myös internetistä osoitteesta www.smartum.fi  kohdista Tietoa liikuntasetelistä ja 
Tietoa kulttuuriseteleistä  →  käyttöpaikat. Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!
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NESTORI -maja

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

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi loma-
huoneisto Jämsän Himoksella. Maasto ja mai-
semat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyt-
töön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin pati-
kointia, marjastusta, sienestystä.

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

Vuoden 2012 varaukset käsitellään ja vahvistetaan marraskuussa. 
Vuotta 2012 koskevat varausanomusten toimitusaika päättyi 28.10. 
Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistosta  
Kirsi Takkiselta puh. (09) 646 343. Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta  
www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. Siellä on myös lyhyt esittely kohteista. 

Varausmaksut 2011: viikot 18-48: 150 €/viikko, viikot  49-52: 300 €/viikko
Varausmaksut 2012:
- viikot 1–7: 350 €/viikko
- viikot 8–10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
- viikot 11–14: 350 €/viikko
- viikko 15 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
- viikot 16-48: 200 €/viikko
- viikot 49-51 (Itsenäisyyspäivä – joulunalusviikko): 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko
Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA



Rakennusmestarien Säätiö

kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa  
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit 
AMK ry:n jäsenille

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2012



	Joulukuu
	 3.-4.12.		 Yhdistyksen	Pikkujoulu,	laivamatka	Tallinnaan
	 8.12.		 Pikkujoulu,	Rakennusmestarien	Rouvat,	
	 	 omalla	kerholla	klo	16.00
	 10.12.		 ”Musta	kasi”	-biljardikisa,	Fredrikinkatu	51-53		
	 	 (sisäänkäynti	Eerikinkadun	puolelta)	
	 	 klo	10	alkaen
	 17.12.		 Mestari-Laulajat,	Joulukonsertti,	
	 	 Käpylän	kirkko	klo	18
	 19.12.		 Veteraanikerho	ja	KUPE,	yhteinen	pikkujoulu	
	 	 klo	13.00
	 20.12.		 Mestari-Laulajat,	Joulukonsertti,	
	 	 Mikael	Agricolan	kirkko	klo	19
	 22.12.		 Mestari-Laulajat,	Joulukonsertti,	
	 	 Tuomiokirkko	klo	19

	 2012
Tammikuu
	 9.1.		 Mestari-ilta,	Rakennusmestarien	talo
	 19.1.		 Rakennusmestarien	Rouvat,	Vuosikokous,	
	 	 omalla	kerholla	klo	18.00
	20.-22.1.		 Laskettelujaos	Himoksella
	 31.1.		 Rakennusmestariklubi,	Vuosikokous,	
	 	 yhdistyksen	toimisto	klo	18.30

	Helmikuu
	 13.2.		 Mestari-ilta,	Rakennusmestarien	talo

	Maaliskuu
	 3.-4.3.		 RKL:n	hiihtomestaruuskilpailut	Mäntsälän	
	 	 Hirvihaarassa,	järjestäjänä	Helsingin	yhdistys
	 12.3.		 Mestari-ilta,	Rakennusmestarien	talo

	Huhtikuu
	 16.4.		 Yhdistyksen	kevätkokous,	
	 	 Rakennusmestarien	talo
	 16.4.		 Mestari-ilta,	Rakennusmestarien	talo

	Toukokuu
	 14.5.		 Mestari-ilta,	Rakennusmestarien	talo

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

Helsingin	Rakennusmestarit	ja	-insinöörit	AMK	ry

MESTARI-LAULAJAT	RY
Hannu	Ahokanto	040	5318063

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT	RY
Markku	Pennanen	040-590	1466

RAKENNUSMESTARIKLUBI	RY
Esa	Annala	0400-400 636,	8392	3413

RKM-VENEILIJÄT	HRV	RY
Kaj	Grönroos	0400-946	070

AMPUJAT
Esa	Säntti		050-390	0925

GOLF
Raimo	Kostiainen	0400-409	800

HIIHTO-	JA	YLEISURHEILU
Raimo	Hartonen	044-224	4521

KALLIONIEMI
Kai	Juurtela	09-7745	2146,	041-510	7714

KULTTUURI-	JA	PERINNEKERHO
Raimo	Järvelä	09-728	2469,	0400-168 870

LASKETTELU
Timo	Arrasvuori	040-465	9190

LENTOPALLO
Erkki	Ahvenainen	0400-217	614

MAILAPELIT
Eino	Menlös	045-678	1933,	09-726	1316/k

NESTORI-MAJA
Olavi	Järvi	050-341	7502

RAKENNUSMESTARIEN	ROUVAT
Tuula	Toivonen	050-435	1127

RKM-VETERAANIT
Pentti	Paavola	0400-933	003

SUUNNISTUS
Sakari	Heikkinen	050-354	3085

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