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As Oy Helsingin Tervapääskynen 
Helsingin Hermannissa sai kestävä 
Kivitalo 2012 -tunnustuksen. Alakerros 
piti alun perin rakentaa vuonna 1937 
valmistuneen tallin julkisivujen sisään. 
Vanhat julkisivut ja rakenteet olivat 
kuitenkin niin huonokuntoisia, että ne 
piti purkaa. Vanhan rakennuksen henki 
säilyi silti uudisrakennuksessakin. 
Kuva Tuomas Uusheimo
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Joulukuussa ei järjestetä Mestari-iltaa.
Yhdistystuttuja ja heidän seuralaisiaan tavataan 

sen sijaan jo 1.-2.12. Tallinnaan tehtävällä 
Pikkujoulumatkalla!

Yhdistyksen 
Pikkujoulumatka

Tallinnaan

✰
✰

✰

✰

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää 

19.1.2013 retken Tampereelle katsomaan

      LIZ -musikaalia
Elizabeth Taylor oli yksi Hollywoodin suurimmista tähdistä, glamouria uhkuva ikoni 
ja Oscar-palkittu näyttelijä. Tampereen Työväen Teatteri toi syksyllä 2012 Suurelle 
näyttämölle musikaalin unohtumattoman filmitähden intohimoisesta elämästä! Ni-
miroolissa loistavat upeat Sinikka Sokka ja Maria Lund.

Musikaali seuraa Lizin kiehtovaa, tarunhohtoista elämää Hollywoodin kulta-ajasta 
aina tälle vuosituhannelle asti. Se on täynnä filmitaivaan säihkettä, sykähdyttäviä pu-
kuja, loisteliaita tanssinumeroita sekä tuttuja hittejä vuosikymmenien varrelta.

Elizabeth Taylor suostuu tapaamaan häntä sinnikkäästi 
pommittaneen nuoren tuottajan. Mies tuo tullessaan eloku-
vakäsikirjoituksen ja avaa samalla oven muistojen marssia 
sisään. Ajatus vielä yhden elokuvan, vielä yhden pääroolin 
tekemisestä saa ikääntyneen Lizin muistamaan senkin, minkä 
hän haluaisi mieluummin unohtaa: elokuvanteon, raastavan 
rakkauselämän, suuret voitot, elämänhalun vievät murheet ja 
menetykset. Hän näkee itsensä, avioliittonsa ja eronsa sekä 
hullun, elämää suuremman rakkautensa Richard Burtoniin.

Musikaali seuraa nykyajassa ikääntyneen Lizin taistelua hänelle tar-
jotun roolin kanssa ja tuo nuoren Lizin kautta näyttämölle menneet 
vuosikymmenet, unohtumattomat elokuvat, Hollywoodin glamourin ja 
Elizabeth Taylorin satuakin ihmeellisemmän elämän.

Kahdeksan kertaa avioitunut Elizabeth Taylor täyttäisi tänä vuonna 
80 vuotta. Liz on kunnianosoitus maailman kauneimmaksi naiseksi sa-
notulle safiirisilmälle.

Lähdemme retkelle yhteiskuljetuksella Helsingistä bussilla 19.1.2013 aamupäivästä ja käymme syömässä 
matkan varrella ennen esitystä. Retki on maksuton HRMY:n jäsenille, puolison matkan hinta on 65 euroa, joka 
maksetaan KUPEn tilille FI08 1010 3006 1003 66 ilmoittautumispäivänä. Lähetämme retkestä tarkempaa tie-
toa kirjeitse ilmoittautuneille.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 14.12.2012 Kirsille toimistoon p. 646 343 tai sähköpostilla kirsi.takki-
nen@hrmy.fi. Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä Kirsille. Lippuja on varattu 50 kap-
paletta, sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan matkalle. 

Kuvassa Vesa Kietäväi-
nen (Richard) ja Maria 
Lund (Nuori Liz). Kuva 
Petri Kovalainen / Tam-
pereen Työväen Teatteri

Kuvassa Maria 
Lund (oik.) ja  
Sinikka Sokka.  
Valokuva Petri Ko-
valainen. Graafik-
ko Anne Sillanau-
kee / Tampereen 
Työväen Teatteri
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Rakentaminen kasvoi vielä viime 
vuonna lähes 5 prosenttia. Ta-

lonrakennustöiden aloituksia on ku-

luvana vuonna 12 prosenttia vä-
hemmän kuin viime vuonna. Vuon-
na 2013 aloitusmäärien odotetaan 

jatkavan laskuaan muun muassa 
heikkojen talousnäkymien vuoksi. 
Maa- ja vesirakentamisen määrä 
pysyy tämän vuoden ennallaan ja 
näkymät ensi vuodelle ovat syksyn 
kuluessa synkentyneet. Laajempi 
infrarakentaminen sen sijaan supis-
tuu jo tänä vuonna 3–4 prosenttia ja 
alamäki jatkuu tulevana vuonna. 
Syynä on erityisesti talonrakentami-
sen pohjatöiden väheneminen.

Tänä vuonna talojen uudisraken-
taminen vähenee, mutta niiden kor-
jaaminen on jatkanut tasaista kas-
vuaan rakennuskannan vanhetessa. 
Etenkin julkisten rakennusten pe-
ruskorjauksille sekä kosteus- ja ho-
mevaurioiden korjaamiselle on mit-
tava tarve. Korjausten ja kunnossa-
pidon laiminlyönnit puolestaan vai-
kuttavat suuresti vaurioiden syn-
tyyn.

”Talousvaikeuksista kärsivät 
kunnat eivät pysty investoimaan 
rakentamiseen niin paljon kuin nii-
den pitäisi. Kunnat tarvitsevat täs-
mäavustuksia erityisesti homekiin-
teistöjen kunnostamiseen. Valtio on 
varannut tähän budjetissaan jonkin 
verran varoja, mutta ei riittävästi”, 
Rakennusteollisuus RT:n toimitus-
johtaja Tarmo Pipatti totesi 30. loka-
kuuta RT:n suhdannekatsauksen 
julkistamistilaisuudessa.

Vuokra-asuntopulaan  
ei helpotusta luvassa
Valtion tukema uusien, tavallisten 
vuokra-asuntojen tuotanto on jää-
mässä kauas tavoitteistaan. Nykyi-
sillä ARA-ehdoilla kiinnostus vuok-
ra-asuntojen rakennuttamiseen on 
laimeaa, ja valtion tukema asunto-
tuotanto supistuu reilun kolman-

Rakennusteollisuus RT: 

Rakentamisen määrä
loivassa alamäessä
Rakentaminen supistuu tänä vuonna 3 prosenttia, ja suunta  

on alaspäin myös ensi vuonna. Talonrakennustöitä aloitetaan 

33,5 miljoonaan kuutiometrin verran. Valtion tukema vuokra-

asuntotuotanto on vähentynyt huomattavasti, ja myös omistus-

asuntoja on alettu rakentaa viimevuotista vähemmän. Tämän 

vuoden asuntoaloitusten määräksi arvioidaan 27 000. Toimi- 

tilarakentaminen jatkuu suhteellisen vakaana. Maa- ja vesi- 

rakentaminen jää edelleen miinukselle. Rakennusalan työlli-

syys heikkenee, ja hinta- ja kustannuskehitys on maltillista.

Rakennusteollisuus RT ry
30.10.2012

1

Rakennustuotannon arvo 
vuonna 2011

Lähde: VTT/ Expert Services Oy

Yhteensä 28,5 mrd. €
Talonrakentaminen
22,7 mrd. €

Maa- ja vesirakentaminen
5,7 mrd. €

Uudis rakent aminen 12,4 mrd. €

Ko rja
usrakent am in en 1 0,3 mrd . €

Kunnossapito
1,6 mrd. €

Muut rakennukset
4,5 mrd. €

Muut rakennukset
6,4 mrd. €

Asuinrakennukset
6,0 mrd. €

Asuinrakennukset
5,9 mrd. € Investoinnit

4,1 mrd. €
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neksen viime vuodesta. 
Omistusasuntojen kysyntä ei ole 

olennaisesti heikentynyt talouden 
epävarmuudesta huolimatta. Kor-
kojen odotetaan pysyvän edelleen 
alhaisina, eikä uusista asunnoista 
ole vielä ylitarjontaa. Pientalojen 
aloitusmäärät jatkavat laskuaan tä-
nä vuonna. Kaikkiaan uusien asun-
tojen aloitukset vähenevät 14 pro-
senttia viime vuodesta.

”Ensi vuodeksi arvioimme asun-
toaloituksiin vain lievää laskua ja 
kokonaismääräksi 26 500 asuntoa. 
Arvio on optimistinen siihen näh-
den, että tänä syksynä muun muas-
sa yleinen työllisyyskehitys on huo-
nontunut. Varsinkin vapaarahoit-
teista tuotantoa koskevat aloitus-
suunnitelmat voivat muuttua hyvin-
kin nopeasti, jos markkina hiipuu”, 
sanoo Rakennusteollisuus RT:n 
hallituksen puheenjohtaja, Lemmin-
käinen Oyj:n toimitusjohtaja Timo 
Kohtamäki.

Myös toimitilarakentaminen su-
pistuu tänä vuonna, vaikka viime 
vuonna toimitilojen aloitukset kään-
tyivät varovaiseen nousuun. Liikera-
kentaminen vähenee kaupan karsi-
essa investointejaan. Toimistora-
kentamista ylläpitää toistaiseksi 
uusien tilojen hyvä kysyntä. 

Rakentamisen hinta- ja kustan-
nustason nousu on hellittämässä. 
Raaka-aineiden maailmanmarkki-
na-hintojen kallistuminen näkyy kui-
tenkin vielä tuotantopanosten hin-
tojen kohoamisena. Urakkahinnat ja 
asuntohinnat nousevat maltillisesti. 

Rakennusteollisuus RT ry
30.10.2012

8

Talonrakennustuotanto, 

kaikki rakennukset, vuosisumma 

milj. m3 

Lähde: Tilastokeskus
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Kokonaistuotannon ja 
rakentamisen kehitys

muutos edellisestä vuodesta, %

Lähde: Tilastokeskus, RT
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Uusi kivitalo 
vanhan Hermannin henkeen

Helsingin Hermannin keskeisellä tontilla on tummanpuhuva 

kerrostalo, jonka tiiliset julkisivut ovat sovussa vanhojen naa-

pureiden kanssa. Uudisrakennus on sovitettu Hermannin hen-

keen sekä arkkitehtonisesti että rakennustavaltaan.

Punaista ja tummaa tiiltä. As Oy Helsingin Tervapääskynen 
on paikalla rakennettu kivitalo, joka kunnioittaa vanhan kau-
punkiympäristön perinteitä. Hauska lehmäaiheinen, graafi-
sesta betonista tehty reliefi viittaa Hermannin alueen histori-
aan eläinlääketieteellisen korkeakoulun sijaintipaikkana.
Kuva Tuomas Uusheimo

6 hrmy



7hrmy

As Oy Helsingin Tervapääskysen 
ylimmät kerrokset katsovat 

Vanhan kaupungin lahdelle. Kadulla 
kulkija katselee ensimmäisen ker-
roksen julkisivun punatiiliä pohtien 
niiden ikää: vanhoja, uusia vai uus-
vanhoja?

Tervapääskynen on Julkisten ja 
hyvinvointialojen liitto JHL:n raken-
nuttama vuokratalo. Se valmistui 
vuonna 2011. Asuntoja on kaikki-
aan 65, jotka kaikki oli jo vuokrattu 
valmistumiseen mennessä. 

Ihmekö tuo, sillä rakennus sijait-
see Hermannin keskeisellä paikalla, 
perinteisessä kaupunkiympäristös-
sä. Tervapääskynen on rakennettu 
paikalla eli sen julkisivut on muurat-
tu tiilestä ja rungon välipohjat valet-
tu betonista. Massiivinen rakenne 
takaa asukkaille viihtyisän, turvalli-
sen ja ääntä hyvin eristävän kodin.

- JHL panostaa asukkaiden viih-
tyvyyteen ja pitkiin vuokrasuhteisiin. 
Sen lisäksi liitolle ovat tärkeitä 
omistamiemme vuokra-asuntojen 
koko elinkaaren aikainen laatu, kes-
tävyys ja energiatehokkuus. Ne ote-
taan huomioon niin suunnittelussa, 
rakentamisessa kuin kiinteistöjen 
hoidossakin, JHL:n puheenjohtaja 
Jarkko Eloranta korostaa.

Vanha ei säilynytkään
As Oy Helsingin Tervapääskysen 
rakennusprojektin alkuvaihe on ta-
vallisuudesta poikkeava. Terva-
pääskynen on rakennettu entisen 
eläinlääketieteellisen korkeakoulun 
Ylätallin paikalle. Alun perin suunni-
telmien mukaan osa Ylätallin julki-
sivuista piti säilyttää ja uudisraken-
nus rakentaa ensimmäiseltä kerrok-
seltaan niiden sisään.

- Näin ollen suunnittelun pohjak-
si olikin annettu kuoren mitat ase-
makaavassa määritellyn rakennus-
oikeuden sijasta, kohteen pääsuun-
nittelija, arkkitehti Jarmo Pulkkinen 
Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulk-
kinen Oy:stä toteaa.

Tervapääskyselle myönnettiin 
syksyllä 2009 rakennuslupa Ylätal-
lin ulkoseiniä säilyttäen ja julkisivuja 
ylläpitäen. Vanhat seinät olivat jo 
tuetut, kun rakenteen todettiin ole-
van sen verran huonokuntoinen, 
että sen säilyttämiselle ei ollut pe-
rusteita.

- Vanhan julkisivun integrointi 
osaksi uudisrakennusta lisäsi jo 
suunnitteluvaiheen haasteita. Säily-
tettäväksi määritellyn julkisivun kor-
vaaminen uudisrakenteella raken-
nustöiden jo käynnistyttyä aiheutti 
osapuolille runsaasti ylimääräistä 
työtä. Hyvässä yhteistyössä tilaa-
jan, viranomaisten, suunnittelijoiden 
ja pääurakoitsijan kanssa vanha jul-
kisivu korvattiin vanhaa kunnioitta-
en uudisrakenteella, projektipäällik-
kö Urpo Koivusaari kohteen raken-
nuttajatehtävistä vastanneesta VVO 
Kodit Oy:stä toteaa.

Rakennustapa luonteva valinta
Tervapääskysen suunnittelun alka-
essa Urpo Koivusaaren mukaan 
tutkittiin eri vaihtoehtoja rakennus-
tavaksi.

- Paikallarakentamisella todettiin 
saavutettavan monia etuja. Esimer-
kiksi osa rakenteellisesti haastavis-
ta kohdista pystyttiin järkevimmin 
ratkaisemaan paikalla valettujen 
holvien avulla. Mitään erityisosaa-
mista ei sinänsä tarvittu, sillä koh-
teen suunnitteluryhmällä ja pääura-
koitsija Peab Oy:llä on runsaasti 
kokemusta paikallarakentamisesta, 
Koivusaari toteaa.

Jarmo Pulkkisen mukaan tiilinen 
julkisivu oli ainut oikea valinta kysei-
seen rakennuspaikkaan. Julkisivun 
tiilistä tehtiin useampi mallimuura-
us, jotta löydettiin oikea vaihtoehto. 
Sekä alakerroksen punainen että 
neljän ylimmän kerroksen grafiitin 

musta tiili löytyivät Wienerbergerin 
normaalituotannosta. 

Punainen tiili muurattiin tausta- 
eli patintapinta ulospäin, jotta se 
näyttäisi ikäistään vanhemmalta ja 
muistuttaisi paremmin vanhaa pu-
rettua rakennetta.

Asuntoja tilaajan tarpeisiin
Arkkitehti Jarmo Pulkkinen kiittelee 
myös tilaajan aktiivista roolia. 

- JHL:ssä ymmärrettiin tämän 
tyyppisen kohteen haasteet ja halut-
tiin viedä projekti läpi parhaalla mah-
dollisella tavalla, Pulkkinen toteaa.

JHL oli alun perin valmis vanhan 
julkisivun säilyttämiseen. Jatkossa-
kaan ei haluttu tinkiä materiaaleista 
ja sisustusratkaisuista. Persoonalli-
sen lisän Tervapääskyselle antaa 
graafisesta betonista tehty reliefi.

Tilaajan toivomuksesta kohtee-
seen haettiin lupaa poiketa asunto-
jen keskipinta-alan vaatimuksista, 
jotta talo soveltuu paremmin vuok-
rakohteeksi. Pari isompaa asuntoa 
jaettiin kolmioiksi ja yksiöiksi.

- Se mahdollistaa esimerkiksi 
perheen eri sukupolvien asumisen 
lähellä toisiaan. Yhdellä oven siirrol-
la kahdesta asunnosta saadaan 
taas tarvittaessa yksi isompi. Hyvää 
asumisen aikaista muuntojousta-
vuutta siis, Jarmo Pulkkinen sanoo.

As Oy Helsingin Tervapääskysen 
toteuttajille myönnettiin vuoden 
2012 Kestävä Kivitalo -palkinto.

Leena-Kaisa Simola/Taskut

As Oy Helsingin Tervapääskynen, Eläinlääkärinkatu 5, Helsinki

65 asuntoa, 5 asuinkerrosta, kellari- ja ullakkokerrokset

huoneistoala 3 820 m2

valmistunut 2011

paikalla valettu betonirunko

puhtaaksimuurattu tiilinen julkisivu

Tilaaja: Julkisen ja hyvinvointialojen liitto JHL

Rakennuttamistehtävät: VVO Kodit Oy

Pääurakoitsija: Peab Oy

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy/ 
   Jarmo Pulkkinen ja Karla Sivula

Rakennesuunnittelu: Gabrielsson & Pietiläinen/ Juha Gabrielsson

Asemakaavoitus: Helsingin KSV/ Mikael Sundman ja Tuomas Hakala
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Helsingin rakennuslautakunta hy-
väksyi 23.10.2012 rakennuslu-

van, mikä mahdollistaa rakennus-
töiden aloittamisen. Arctian tavoit-
teena on ottaa uudisrakennus käyt-
töön jo vuoden 2013 kesällä. Noin 
950 kerrosneliön tiloihin muuttaa 35 
arctialaista Espoon Keilarannasta.

- Maahenkilöstön sijoittuminen 

jäänmurtajien ja niiden miehistön vä-
littömään läheisyyteen tuo runsaasti 
toiminnallisia etuja. Oma toimistora-
kennus on nykyistä edullisempi rat-
kaisu. Kelluva konttori sopii hyvin 
myös liiketoimintamme luonteeseen, 
sanoo toimitusjohtaja Tero Vauraste.

Toimistorakennus sijoitetaan si-
vuun Ulkoasiainministeriön hallin-
noiman Merikasarmin edestä. Näin 
suojellun Merikasarmin ja sen edus-
tana olevan Laivastopuiston kau-
punkikuvallinen dominanssi säilyvät 
entisellään.

Uudisrakennus sulautuu  
ympäristöönsä
Toimistorakennuksen pitkät julkisi-
vut tehdään pääosin mustasta, per-
foroidusta ja profiloidusta alumiinio-
hutlevystä. Päätyseinät ovat koko-
naisuudessaan lasia.

Uudisrakennuksen horisontaali 
hahmo ja mustat julkisivut vertautuvat 

jäänmurtajien mustiin teräsrunkoihin. 
Toimistorakennus hahmottuu yhtenä 
aluksista, mittakaavaltaan kuitenkin 
jäänmurtajia selvästi pienempänä.

Kelluvan konttorin pääarkkitehti 
on Mikko Summanen Arkkitehtitoi-
misto K2S Oy:stä. Hänen viimei-
simpiä töitään on myös Hiljaisuu-
den kappeli Helsingin Kampissa.

- Olemme esitelleet uudisraken-
nusta Katajanokan asukkaille, Jään-
murtajalaiturin naapureille ja Helsin-
gin kaupungin virkamiesjohdolle. 
Kaikki ovat olleet tyytyväisiä. Koska 
käytännössä koko toimistorakenta-
minen tehdään muualla, myös työ-
maaliikenne ja melu häiritsevät ka-
tajanokkalaisia mahdollisimman 
vähän, toteaa Vauraste.

Kelluvan konttorin rakentajaksi 
on valittu innovatiiviseen ja kevyeen 
teräskennotekniikkaan erikoistunut 
Shippax Oy Uudestakaupungista. 
Teräsrakenteinen ponttoni rakenne-
taan Western Shipyardin Teijon tela-
kalla, mistä se uitetaan meriteitse 
Arctechin Helsingin telakalle. Her-
nesaaressa valmistetaan ja varus-
tellaan varsinainen toimisto-osa. 
Valmis konttori uitetaan lopulliselle 
paikalleen Katajanokalle, missä se 
kytketään Jäänmurtolaituriin.

Kuvat Arkkitehtioimisto K2S Oy

Arctia rakentaa

Arctia Shipping keskittää toi-

mintansa Katajanokalle ja ra-

kentaa varustamon toimisto-

tiloiksi kelluvan konttorin. 

Kaksikerroksinen toimistora-

kennus sijoittuu Katajanokan 

Laivastopuiston edustalle 

jäänmurtajien laiturin viereen.

kelluvan 
konttorin Katajanokalle

Kelluva kaksikerroksinen konttorirakennus on suunnitelmien mukaan valmiina jo kesällä 2013.

Kelluvan konttorin julkiasivut ovat lasia ja mustaa alumiiniohutlevyä.
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Helsingin Vanhassa kirkossa  
14.12. klo 19.00

Solistina baritoni Tommi Hakala 
Liput 15 € kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen.

Käpylän kirkossa  
15.12. klo 18.00

Solistina sopraano Johanna Tuomi
Liput 15 € kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen.

Mestari-Laulajien ja  
Aikamiesten Joulukonsertti  
Mikael Agricolan kirkossa  

21.12. klo 19.00 
Solistina tenori Jyrki Anttila

Johtaa Mart Ratassepp 
Liput 15 € kuoron jäseniltä tai ovelta tuntia ennen.

Tervetuloa!

MESTARI-LAULAJAT
johtajanaan

Märt Ratassepp

Joulukonsertit  
2012

Auroransilta palkittiin
Suomen Rakennusinsinöörien Liiton myöntä-

män RIL-Palkinnon sai tänä vuonna Auroran-

silta Helsingissä.

Auroransilta on rakennettu liikenteellisesti ja kaupun-
kikuvallisesti haastavaan paikkaan vilkkaasti liiken-

nöidyn Nordenskiöldinkadun ylitse. Silta on rakennus-
teknisesti uraa uurtava. Useaan suuntaan kaartuva 
muoto on sekä teknisesti vaativa että esteettisesti kor-
keatasoinen, totesi arkkipiispa Kari Mäkinen julkistaes-
saan valitsemansa voittajan Helsingissä 15.11.

Erittäin ahtaan ja haastavan siltapaikan ratkaisuja on 
haettu pitkän prosessin aikana jo 1980-luvulta saakka. 
Vasta hankkeesta järjestetty siltakilpailu antoi sillalle sen 
lopullisen muodon ratkaisten siltapaikan haastavat reu-
naehdot. Ratkaisu haettiin luomalla staattiselta toimin-
tavaltaan innovatiivinen siltarakenne.

Ratkaisu kunnioittaa alueen kaupunkikuvallista hen-
keä. Samalla se ratkaisee reunaehtojen muodostaman 
ongelman nimenomaan innovatiivisen insinööritaidon 
avulla, yhdistäen erilaisten staattisten rakenteiden peri-
aatteet oikeastaan uudeksi siltatyypiksi.

Kaksi teräksistä puolikaarta
Sillan kantava rakenne Nordenskiöldinkadun ylittävässä 
pääjänteessä muodostuu kahdesta puolikaaren muotoi-
sesta teräskaaresta, jotka yhtyvät lakipisteen jälkeen. 
Yhdistynyt kaarirakenne tukeutuu Nordenskiöldinkadun 
pohjoispuolelle sijoittuvaan teräspilariin. Kaariin kiinnite-
tyt vetotangot kannattelevat kulkutasona toimivaa ohut-
ta pituussuunnassa jännitettyä betonilaattaa, joka on 
vaakakaareva. Kantta kannattelevan kaarirakenteen an-
siosta vältyttiin risteysalueen näkemiä peittäviltä pilari-
rakenteilta. Samoin betonikansi voitiin toteuttaa hyvin 
ohuena, minkä ansiosta silta täyttää tiukimmatkin es-
teettömyysvaatimukset.

Oman haasteensa rakennustyömaalle toi sen sijainti 
erittäin vilkkaasti liikennöidyllä kadulla. Liikenne on toi-

minut pääsääntöisesti häiriöittä koko rakennustyön 
ajan.

Auroransillan tilaajana oli Helsingin kaupungin ra-
kennusvirasto ja suunnittelusta vastasi WSP Finland. 
Pääurakoitsija oli Lemminkäinen Infra. Teräsrakenteet 
valmisti, asensi ja pintakäsitteli Ruukki. Silta avataan 
liikenteelle marraskuussa, noin kaksi kuukautta alkupe-
räistä aikataulua myöhemmin.  -SS

Auroransilta on ohuella kansirakenteella toteutettu jännitetty, te-
räksinen kaarisilta, johon suunniteltu vaakageometria ja perustus-
työt ovat vaatineet erikoisosaamista. Sillan pääaukkoa kannattele-
vat vetotangot, jotka pääurakoitsija Lemminkäinen Infra asensi ja 
jännitti omana työnä. Kuva:RIL
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vasta vuosien päästä. Kuolemaan johtaneita tapauksia 
2000-luvulla on arvioitu olleen viisi.

Aluehallintovirasto aloittaa ensi kesänä tarkistus-
käynnit pientalojen rakennuskohteissa. Työsuojeluhal-
linnon määritelmän mukaisesti pientalorakentamisessa 
(myös valmistalo) on samat velvoitteet kuin ammattira-
kentamisessa.

Kaikkien hankkeeseen osallistuvien tahojen tulee 
panostaa rakennustyön turvallisuuteen. Koska raken-
nuttaja eli tulevan pientalon asukas ja omistaja vastaa 
viime kädessä työmaansa turvallisuudesta, myös RKL 
haluaa olla mukana jakamassa oikeaa tietoa pientalo-
hankkeen onnistuneelle ja turvalliselle läpiviennille.

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry on tuot-
tanut keväällä 23-sivuisen oppaan pientalon rakennut-
tajille. Julkaisusta tehdään myös kieliversiot (ruotsi, viro 
ja venäjä) vuoden loppuun mennessä.

RKL toivoo, että julkaisu löytää pientalon rakennutta-
jat, jotka ostavat rakennustyön urakoitsijalta tai käyttä-
vät ulkopuolisia tekijöitä.

Julkaisu löytyy osoitteesta: http://www.rkl.fi/ajan-
kohtaista/Toimintaa/fi_FI/Tyoturvallisuusopas/

RKL-viesti

Pientalorakentamisessa työtapaturman Rakennusmes-
tarit ja -insinöörit AMK RKL on huolissaan työturvalli-
suuden tilasta pientalorakentamisessa, sillä rakennus-
hankkeeseen ryhtyvät eivät yleensä tiedosta työturvalli-
suusvastuitaan. Pientalon rakennuttaja on harvoin ra-
kentamisen ammattilainen.

Riski on iso, koska lähes kaikessa säästetään. Työtä 
tehdään ”tylsillä välineillä” - ilman kypärää ja ilman tur-
vakenkiä tai kunnon telineitä. Lisäksi työturvallisuusvel-
voitteet ovat harvoin rakennuttajalla selvillä. Teetetyt 
työt tehdään pääsääntöisesti ilman kirjallista sopimus-
ta, eikä paikalla ole työnjohtoa varmistamassa työnteki-
jöiden tekemisiä tai tekemättä jättämisiä.

Tapaturmista iso lasku
Työsuojeluviranomaisten mukaan rakennustyömaalla 
tapahtuu moninkertainen määrä tapaturmia verrattuna 
ammattirakentamiseen, jossa tapaturmataajuus on kes-
kiarvoisesti 60 (tapaturmaa/miljoonaa työtuntia koh-
den). Pientalorakentamisen työmailla kaikkia tapauksia 
ei kirjata, osissa tapaturmista terveyshaitta ilmenee 

Tilaajan opas auttaa rakennuttajaa
PIENTALOTYÖMAILLA PIILEE TYÖTURVALLISUUSRISKI

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n hallitus otti kantaa pientalotyömaiden työturval-

lisuuteen RKL:n liittokokouksessa Espoon Hanasaaressa 18.11.2012.

Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari -palkinto 
2012 luovutettiin rakennusmestari Jukka Lintuselle 
RKL:n liittokokouksessa Espoossa 18.11.2012.

Saarijärveläinen Jukka Lintunen on toteuttanut 
vaativia, haasteellisia ja monipuolisia kohteita aika-
taulujen ja laadittujen budjettien raameissa. Hän on 
hyvän työturvallisuuden pitkäaikainen puolestapu-
huja sekä yhteisten asioiden hoitaja.

Jukka Lintunen on palkittu useaan otteeseen an-
siokkaasta työstään: Keski-Suomen työsuojelupiiri 
(2004), Skanskan työturvallisuuskilpailun voitto 
(2005), Skanskan vuoden vastaava mestari (2007), 
Skanskan Golden Hart Hat palkintoehdokkuus (2007) 
ja Keski-Suomen vuoden rakennusmestari (2009).

Vuoden Nuori Rakennusinsinööri 
2012 -tunnustuksen sai riihimäke-
läinen Veera Kehtola. Hän valmistui 
2010 insinööriksi Hämeen ammatti-
korkeakoulusta rakennustuotannon 
koulutusohjelmasta.

Hän on toiminut työmaainsinöö-
rin tehtävissä jo useissa kohteissa. 
Nykyinen työkohde on Helsingin 
kulttuuritalon saneeraustyömaa, 
jossa hän vastaa työmaa-, laadun-
varmistus-, työturvallisuus- ja han-
kintasuunnitelmien laadinnasta se-
kä niiden ylläpidosta ja valvonnasta.

Vuoden  
Rakennusmestari: 

Jukka 
Lintunen

Yksi Skanskalla 
työskentelevän Jukka 
Lintusen kohteista oli 
keväällä valmistunut 
Peurunka Areena, jossa 
hän työskenteli 
työmaapäällikkönä.

Vuoden Nuori  
Rakennusinsinööri: 

Veera  
Kehtola
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Etsintäkuulutus 
yksi ja kaksi!

Yksi:
Löytyykö arkistostasi yhdistyksen 

Toimintakertomus vuodelta 1976 
Se on julkaistu kyseisen vuoden 

jäsenlehdessä.

Jos löytyy, voitko soittaa toimistolle 
09 - 636 343 Kirsille. Sovitaan kopioinnista.

Kaksi:
Kallioniemen vuokrasopimuksen solmimisesta 
tulee ensi keväänä kuluneeksi 40 vuotta ja 
sen kunniaksi vuosista kootaan ”historiikki”. 
Jos Sinulla on julkaisuun sopivia mukavia 

kuvia/muisteluita Kallioniemestä, 
otatko yhteyttä toimistolle.

Kiitos!

Jäsenlehden 
toimitus 
toivottaa 
lukijoille

Valoisaa Joulumieltä ja 
menestystä vuodelle 2013!

Ku
va

t M
al

la
 H

uk
ka

ne
n

Mauno-Mato

Elokuva on yhdistyksen jäsenelle ilmainen. 
Seuralaisen lipun hinta: 10,50 euroa/aikuinen, 6 euroa/lapsi.

Ilmoittautuminen sekä lippujen viimeinen maksupäivä 16.1.2013.
Ilmoittautuminen: kirsi.takkinen@hrmy.fi tai 09-646 343
Maksu Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11

Rölli ja kultainen avain on koko perheen 
vauhdikas ja musiikin siivittämä seik-

kailuelokuva. Pieni Juurakko-tyttö ys-
tävystyy jo harmaahapsisen, suurta sa-
laisuutta kantavan Röllin kanssa. Heidän kä-
sissään on salaperäisen avaimen ja koko Röllikylän 
kohtalo. Yhdessä nämä kaksi heittäytyvät pelottomasti 

tehtävään ja saavat avukseen monta muutakin omi-
tuista otusta. Elokuva on riemukas ja koskettava 

kertomus ystävyyden voimasta.

Tuottaja:Marko Röhr, Ohjaus ja käsikirjoitus:Taavi Vartia
Pääosissa: Allu Tuppurainen, Mikko Leppilampi, Krista Kosonen, 
Jarkko Niemi, Turkka Mastomäki, Iina Kuustonen, Ville Haapasalo, 
Alina Tomnikov, Jari Kotilainen, Linnea Röhr ja Christian Ruotanen

Elokuva ennakkonäytöksenä 
22.1.2013 klo 17.00, 

Finnkino Tennispalatsi, sali 4 
(ensi-ilta 1.2.2013)

Elokuviin tammikuussa:

Jarkko Niemi 
(Rölli nuorena)

Krista Kosonen (Laulunopettaja), 
Turkka Mastomäki (Kylän vanhin), 

Jari Kotilainen (Iso-Rölli) ja 
Ville Haapasalo (Seppä)



hrmy

 
UUSIA JÄSENIÄ
Jari Kankainen
Jukka Paavo Antero Manninen
Asko Mäkeläinen
Iiro Salonen
Mikko Savolainen

HALLITUKSEN JÄSENET 
VUONNA 2012
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

Olli Heire, 0400-894 811
olli.heire@gmail.com

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

Timo Rissanen, 050-593 6671
rissanentimo@hotmail.com

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

Esa Säntti, 044-3491491
esa.santti@gmail.com

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

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

YHDISTYS tiedottaa

12

Tervetuloa!

Aalto Aleksi Antero 
Aro Risto Kalle Juhani 
Baranov Aleksei 
Eerola Per 
Elg Vesa Valtteri 
Heikkonen Petri Kalevi 
Hulkkonen Iiro Julius 
Hytönen Ville Arvid 
Immonen Erno Matti Tapio 
Jantunen Oskari Mikko 
Jonninen 
   Jonne Ilpo Johannes 
Järvinen Taru Tuulia 
Kallioniemi Jouni Kalevi 
Kangasmaa Veijo Olavi 
Karhunen 
   Lauri Pekka Olavi 
Kiviniemi Santtu-Pekka 
Klippi 
   Marko Mika Johannes 
Koro Eetu Ilari 
Kujamäki Sami Juhani 
Kuronen Lassi Olavi 
Latvala Jarkko Pekka Alari 
Lehtinen Antti-Juhani 
Lindberg Marianne 
Lith Niklas Sebastian 
Liukkonen Aku Samuli 
Mammadov Muslum 
Manninen Kati Kristiina 
Nieminen Seppo Edvard 
Nyqvist Roope Johannes 

Peltonen 
   Pyry Samu Petteri 
Pesonen Tony 
Pessala Jari Ilkka Juhani 
Pikkusilta 
   Tuomo Antti Oskari 
Puntti Sakari Bertel 
Pättikangas Olli Petteri 
Ryynänen Pekka Juhani 
Räisänen Matti 
Räsänen Mikko Olavi 
Rönkkö Markku Antero 
Salmelainen Niko
Salo Jouni Johannes 
Savolainen Pasi Petteri 
Seipäjärvi Markus Antero 
Seppänen Mika Juhani
Shestakov Dmitry 
Sikanen Jari Henrik 
Sjöblom Elina 
Suur-Konka Jari Kalevi 
Tiitto 
   Jesse Mikael Benjamin 
Toivanen Jussi 
Tähtivalo 
   Timo Hannu Tapio 
Vainioranta Arttu Tapani
Vermilä Santeri Olavi 
Virtanen 
   Riku Aarro Ragnar 
Väänänen Juha Oskari

OPISKELIJAJÄSENIÄ

URHEILUA

Yhdistyksen yleisurheilumestaruuskilpailut

Jäsenlehti 8:ssa julkaistuista tuloksista puuttui yksi tulos:
Pituus M70 1. Jaakko Virtanen 314

Pistekilpailun kolme parasta muuttui, korjatut tulokset:
1. Esko Kuoksa 19 2. Jaakko Virtanen 18. 3. Ilkka Wastimo 16
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RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

HYVÄT ROUVAT
Mennään kaupunginteatteriin katsomaan 

Viulunsoittaja katolla 
lauantaina 9.2.2013 klo 13.00.

Mukaan pääsee maksamalla Rouvien tilille 
(132330-101248) 20.12.2012 mennessä 
25 euroa Rouvat ja 59 euroa muut seuralaiset.

Lisätietoja Aune Korkeamäki 
p.050-309 5263 / 09-563 0838

YHDISTYS tiedottaa

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS 
pidetään tiistaina 5.2.2013 klo 18.30 
yhdistyksen kokous tiloissa (6. krs)
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsireu-
naiset letut.

Tervetuloa 
Hallitus 

VETERAANIKERHO ja
KUPE
Yhteinen 

PIKKUJOULU
17.12. klo 13 yhdistyksen toimistolla, Rakennus-
mestarien talon kuudennessa kerroksessa

Tervetuloa!

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Perinteinen ” musta kasi ” kinkkubiljardi kisataan
lauantaina 8.12.2012  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

Yhdistyksen jäsenten liikunta- ja kulttuurisetelietua on päivitetty. Erillisten Liikuntaseteli ja Liikunta- ja kult-
tuurisetelien sijasta jäsenet saavat jatkossa Liikunta- ja kulttuuriseteliedun, joka käy maksuvälineenä sekä 
kulttuuri- että liikuntapalveluihin.

Jäsen voi vuoden aikana ostaa 5 euron arvoisia Liikunta- ja kulttuuriseteleitä enintään 42 kpl á-hintaan  
2,5 € (yhteisarvo 105 €).

Liikunta-kulttuuriseteli (arvo 5 €) avaa ovet lukuisiin kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin. Valittavana on elokuvia, 
museoita, teattereita, oopperaa, konsertteja, urheilutapahtumia ja vaikka ohjattuja taidekursseja. Sillä voi 
myös maksaa esimerkiksi uimahalli-, kuntosali- ja mailapelipalveluja sekä ohjattuja ryhmäliikuntapalveluja 
sellaisissa liikuntapaikoissa, jotka ovat liittyneet Smartum-verkostoon.

Liikunta- ja kulttuurisetelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fredrikinkatu 51-53 A,  
6. krs. puh. 09-646 343. Toimistolta löytyy myös lista yrityksistä, joissa liikunta- ja kulttuuriseteleitä voi 
käyttää. Lista löytyy myös internetistä osoitteesta www.smartum.fi kohdasta Tietoa liikunta- ja kulttuuri-
seteleistä  käyttöpaikat. Helsingin seudulla käyttöpaikkoja on runsaasti!

Jäsenetu: LIIKUNTA- ja KULTTUURISETELI
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
 
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneisto Jämsän Himoksella. Maasto ja maisemat sopivat 
oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, 
sienestystä.

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

Vuoden 2013 varausanomukset käsiteltiin marraskuussa.
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.
 

 
NESTORI -maja

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

Vihdin Wuoriolassa on käytössä ympäri vuoden.

Varausmaksut 2012:
- viikot 16-48: 200 €/viikko
- viikot 49-51 (Itsenäisyyspäivä – joulunalusviikot): 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

Varausmaksut 2013:
- viikot 1–7: 350 €/viikko
- viikot 8–10 
 (koulujen hiihtolomaviikot):  
 450 €/viikko
- viikot 11–13: 350 €/viikko
- viikko 14 (Pääsiäinen): 
 450 €/viikko
- viikot 15-48: 200 €/viikko
- viikot 49-51 
 (Itsenäisyyspäivä –  
 joulunalusviikot): 
 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

Huom! 
Huoneistojen vaihtopäivä 
on perjantai.Vas. A-talo

Oik. B-talo



 

kiittää 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n jäsenille

Rauhallista Joulua ja 
Onnea Vuodelle  

2013

Rakennusmestarien Säätiö



Joulukuu
 1.-2.12. Yhdistyksen Pikkujoulumatka Tallinnaan

 8.12. ”Musta kasi” kinkkubiljardi,  
  Rakennusmestariklubi, klo 10.00

 13.12. Rakennusmestarien Rouvat, Pikkujoulu,  
  Ravintola Nyyrikki, klo 18.00

 14.12. Mestari-Laulajat, joulukonsertti,  
  Helsingin Vanha kirkko, klo 19.00

 15.12. Mestari-Laulajat, joulukonsertti,  
  Käpylän kirkko, klo 18.00

 17.12. Rakennusmestariveteraanit ja KUPE,  
  yhteinen Pikkujoulu, yhdistyksen toimisto,  
  klo 13.00

 21.12. Mestari-Laulajat, joulukonsertti,  
  Mikael Agricolan kirkko, klo 19.00

2013
Tammikuu
 14.1. Tammikuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30

 19.1. LIZ-musikaali, KUPEn järjestämä retki,  
  Tampereen Työväen Teatteri

 22.1. Elokuva: Rölli ja kultainen avain,  
  Finnkino Tennispalatsi sali4, klo 17.00

Helmikuu
 5.2. Rakennusmestariklubin Vuosikokous,  
  yhdistyksen toimistolla, klo 18.30

 9.2. Rakennusmestarien Rouvat,  
  Viulunsoittaja katolla,  
  Helsingin kaupunginteatteri, klo 13.00

 11.2. Helmikuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30

Maaliskuu
 11.3. Maaliskuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30

Huhtikuu
 8.4. Yhdistyksen Kevätkokous,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30

 8.4. Huhtikuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo

Toukokuu
 13.5. Toukokuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30

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 044-3491491

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
Heikki Autio 050-572 7491

LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190

LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614

MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933

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
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus)
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