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RAKENNUSMESTARIEN   
ROUVAT

PIKKUJOULU 
5.12.2013

 
Musiikkiteatteri 

Kapsäkissä, 
Hämeentie 68, 

Hki

MESTARI-LAULAJIEN 
JOULUKONSERTIT

Joulukonsertti 14.12.  
klo 18 Käpylän kirkossa 
(os. Metsolantie 14)  

Solistina sopraano Johanna Tuomi. 
Johtaa Märt Ratassepp. 
Ohjelma 15 e 

Joulukonsertti 19.12. 
klo 19 Mikael Agricolan kirkossa 
(os. Tehtaankatu 23) 

Solistina baritoni Tommi Hakala. 
Johtaa Märt Ratassepp. 
Pääsyliput 15 € 

VETERAANIKERHON ja 
KULTTUURI- JA PERINNE- 
KERHON yhteinen

PIKKUJOULU 16.12. 
klo 13.00 
yhdistyksen toimistolla

Tervetuloa!

Yhdistyksen PIKKUJOULU 
on jo jäsenlehden ilmestyessä vietetty, 

risteillen Tallinnaan. 

Seuraava Mestari-ilta pidetään siis 
“vasta” ensi vuonna, 13. tammikuuta.

Jäsenlehden toimitus 
toivottaa lukijoille  

iloista Joulumieltä 
ja menestystä  

vuodelle 2014!

Aleksin jouluvalot siirtyivät  
vuonna 2011 led-aikaan.  

Kuva Helsingin Energia / Janne Nikkarinen

Tervetuloa!
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Palkintolautakunnan mielestä Harri Sirén on toteutta-
nut vaativia, haasteellisia ja monipuolisia kohteita 

aikataulujen ja laadittujen budjettien raameissa. Lisäksi 
Harrilla on ollut tinkimätön asenne työturvallisuuden 
nollatoleranssin puolesta. 

Vuoden Rakennusmestari johti päävastuullisena 
Helsingin Vanhankaupunginkosken uuden asuinalueen 
rakentamista ja vanhan varikkoalueen purkutöitä. Vuon-
na 2003 alkaneeseen ja kahdeksan vuotta kestänee-
seen hankekokonaisuuteen kuului 12 kerrostaloyhtiötä, 
kaksi maanlaista pysäköintihallia ja laajat piha-alueet 
vanhan muuntamorakennuksen ympäristössä. 

Vuodesta 1994 YIT Rakennus Oy on ollut Harri Siré-
nin työpaikka. Uusien rakentajasukupolvien opastami-
nen arvokkaaseen työhön on lähellä Vuoden Mestarin 
sydäntä. Toisen polven rakentaja panostaa työmaillaan 
alan opiskelijoiden kesäharjoitteluun ja tarjoaa esimer-
killisesti toimivan työmaan ja työnohjauksen antamaa 
arvokasta kokemusta. Korkeatasoisen perusrakentami-
sen puolustaja painottaa asukkaiden näkökulmaa asun-
toarkkitehtuurissa ja alueiden suunnittelussa ja tuumaa, 
että arkkitehdin suunnitelmat eivät ole niin pyhiä, ettei 
niihin pitkänmatkan mestari voisi tarvittaessa antaa pa-
rannusehdotuksia.

Palkintolautakunta arvosti helsinkiläisen Sirénin pit-
kää osaamista asuntorakentamisessa ja työhistorian 
aikana toteutettuja merkittäviä kohteita. Lisäksi hyvät 
ihmissuhdetaidot ja vahva sitoutuminen henkilökunnan 
motivoimiseen sekä laadun tekemiseen nosti Sirénin 
pisteitä Vuoden Rakennusmestarin valinnassa. Palkin-
toraadin mukaan Harri on karismaattinen vuorovaikutta-
ja, joka on saanut työyhteisön, asiakkaiden ja yhteistyö-
kumppanien arvostuksen. 

Rakentajasukua
”Kunnioitan valintaa Vuoden Rakennusmestariksi. Olen 
ollut onnekas, kun minulla on ollut mahdollisuus olla 
rakentamassa hyviä koteja ja asuinympäristöjä osana 
suurempaa yhteiskunnallista merkitystä”, Harri Sirén 
kiittää saamastaan huomionosoituksesta.

Rakentajasuvun vesana Harri Sirénille ammatinvalin-

Harri Sirén on 
Vuoden Rakennusmestari 2013
Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari 

-palkinto 2013 on myönnetty rakennusmes-

tari Harri Sirénille. Palkinto luovutettiin RKL:n 

liittokokouksessa Mikkelissä 17.11.2013.

ta oli selvä jo nuorena, remonttityömaat tulivat tutuiksi 
jo kouluajoilta. Vuonna 1983 Helsingin Teknillisestä kou-
lusta valmistunutta mestaria kehutaan motivoituneeksi 
rakentajaksi, jolla on myös kyky saada työntekijät sitou-
tumaan yhteisiin tavoitteisiin.  

Rakentamisen perinne jatkuu suvussa, kun 2011 
valmistunut esikoispoika on seurannut isänsä esimerk-
kiä ja työskentelee niin ikään YIT:llä. 

Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari -palkinto 
on julkinen tunnustus esimerkillisestä työstä ja rakenta-
misiin liittyvistä huomattavista ansioista. Palkinnolla 
halutaan korostaa myös rakentamisen ammattitaitoa ja 
kaikkien rakennusasiantuntijoiden tekemän työn merki-
tystä. Vuoden Rakennusmestari on valittu jo vuodesta 
1971 alkaen.

”Olen ollut onnekas kun minulla on ollut mahdollisuus olla ra-
kentamassa hyviä koteja ja asuinympäristöjä osana suurempaa 
yhteiskunnallista merkitystä”; Vuoden Rakennusmestari -tunnus-
tuksen saanut Harri Sirén toteaa.



Rami Järvinen valmistui 2011 insi-
nööriksi Helsingin Metropolian Am-

mattikorkeakoulusta ja liittyi samana 
vuonna Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry:n jäseneksi. 

Kielitaitoinen ja kansainvälinen 
Nuori Mestari on myös aktiivinen 

Rami Järvinen on 
Vuoden Nuori 
Rakennusinsinööri
RKL:n liitokokouksessa julkistettiin myös RKL:n Vuoden Nuori 

Rakennusmestari AMK 2013. Helsinkiläisen Rami Järvisen 

valintaan vaikuttivat erityisesti nuoren rakennusinsinöörin 

monipuolinen ja ennen kaikkea kansainvälinen työkokemus. 

Rami hakeutui jo nuorella iällä rakennustyömaille aina 

Australiaan saakka ennen opiskelujen aloittamista.

Nyt neljättä ker-
taa jaetun Vuo-
den Nuori Ra-
kennusmestari/
Rakennusinsi-
nööritunnustuk-
sen sai Rami Jär-
vinen, joka on 
Helsingin yhdis-
tyksen ja myös 
hallituksen jäsen.

järjestötyössä; Rami on RKL:n Hel-
singin yhdistyksen nuorten kerhon 
perustajajäsen, jonka lisäksi hän on 
yksi nuorimmista yhdistyksen halli-
tuksen jäsenistä Valmistumisensa 
jälkeen Rami on ennättänyt toimi-
maan työmaainsinöörin tehtävissä 

jo useissa kohteissa Lemminkäinen 
Talo Oy:n palveluksessa.

Rami kiinnostui jo opiskeluaika-
na energiatehokkaasta rakentami-
sesta, hän suoritti opiskeluaikana 
muun muassa Temasekin korkea-
koulussa Singaporessa Green Buil-
ding & Sustainability (T29) -opinnot.

Vuoden Nuori Rakennusmestari/
Insinööri -huomionosoituksella pal-
kitaan vuosittain jo jonkin verran 
ansioitunut nuori osaaja. Ehdok-
kaan työkokemus haettaessa pal-
kintoa saa olla enintään seitsemän 
vuotta valmistumisesta. Huomion-
osoitukseen liittyvän stipendin kus-
tantaa Rakennusmestarien Säätiö. 
Palkinto jaettiin tänä vuonna neljättä 
kertaa.
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Ari Autio on RKL:n 
uusi puheenjohtaja

RKL:n suurimman yhdistyksen, 
Helsingin, puheenjohtajana Ari 

toimii tällä hetkellä toista kautta. 
Helsingin yhdistyksen hallituksen 
jäsenenä hän aloitti vuonna 2007 ja 
puheenjohtajana vuonna 2011.

Maankäyttö- ja  
rakennuslakiesitys puhutti
Liittokokouksessa RKL:n liittohalli-
tus esitti vakavan huolensa edus-

ei. Lakiehdotuksessa on selvä ristiriita 
huomioiden koulutus ja tehtävät sekä 
suuntautuminen koulutuksen jälkeen.  

”Rakennusmestarin ja tuotantopai-
notteinen -insinöörin tutkinto on ainoa 
alan koulutusohjelma, jossa opetuksen 
keskeinen sisältö on tulkita rakennus-
suunnitelmia ja johtaa rakentamista 
mahdollisimman hyvin ja kustannuste-
hokkaasti – oli rakennushanke iso tai 
pieni, haastava tai vähemmän haasta-
va”, linjasi RKL:n hallitus Mikkelissä.

Rakennusmestari Ari Autio valittiin RKL:n seuraavaksi puheen-

johtajaksi Mikkelin liittokokouksessa. Ari on tällä hetkellä 

liiton II varapuheenjohtaja. Hän vastaanottaa puheenjohtajan 

nuijan vuodenvaihteessa Martti Kenkkilältä.

kuntakäsittelyssä olevasta maan-
käyttö- ja rakennuslain muutosesi-
tyksestä. Yksi merkittävä epäkohta 
esityksessä on, että erittäin vaati-
vassa kohteessa työnjohtokoulu-
tuksen saanut teknikko, rakennus-
mestari, (RKM/AMK) ei enää saisi 
toimia vastaavana työnjohtajana.

Eniten ihmetyttää se, että miten 
työnjohtoon kouluttamaton (esim. 
arkkitehti) henkilö voisi johtaa työ-
maata, mutta koulutettu työnjohtaja 
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Talonrakennustöitä arvioidaan 
aloitettavan kuluvana vuonna yh-

teensä 31 miljoonan kuutiometrin 
edestä eli 6 prosenttia vähemmän 
kuin edellisvuonna. Taso on alempi 
kuin vuoden 2009 taantumassa. 
Ensi vuoden aloitusmäärien odote-
taan pysyvän suurin piirtein ennal-
laan. 

”Uudisrakentamisen aloitukset 
ovat vajonneet edellisen taantuman 
pohjalukemiin. Erotuksena on se, 
että vuoden 2009 pudotus oli äkilli-
nen, kun taas nyt on luisuttu alas-
päin vähitellen. Lisäksi tällä kertaa 
kerrostaloasuntojen aloitukset ovat 
pysyneet kohtuullisella tasolla, kun 
taas liike- ja toimistorakentamiseen 
on tullut isompi lovi. Kokonaisuute-
na näin alhaisella tasolla on viimeksi 
oltu suuren laman jälkimainingeissa 
vuonna 1998”, Rakennusteollisuus 
RT:n hallituksen puheenjohtaja, Ru-
duksen toimitusjohtaja Lauri Kive-
käs kuvailee.

Vuokra-asuntotuotantoon  
odotetaan vetoapua valtiolta
Uusien asuntojen aloitukset supis-
tuvat 27 000:een tänä vuonna, sillä 
vapaarahoitteinen asuntokysyntä 
on kärsinyt talousepävarmuuksista. 
Viime vuosina perustettujen uusien 
asuntorahastojen merkitys on li-
sääntynyt asuntokaupassa, ja ne 
ovat korvanneet osittain kotitalouk-
sien vähentynyttä kysyntää. Oma-
kotitalojen aloitusten ennakoidaan 
supistuvan 8 500:een, joka on poik-
keuksellisen pieni määrä. 

Pankkien kiristynyt luottopolitiik-
ka on aiheuttanut sumaa asunnon-
vaihtoketjussa. Syksyllä tilanne on 

Rakentamisen loiva luisu jatkuu
Rakennusteollisuus RT ennakoi lokakuun lopun suhdannekatsauksessaan, 

että rakentaminen jatkaa loppuvuoden 2013 supistumistaan 3 prosentin ver-

ran. Rakentaminen on vähentynyt jo kuuden peräkkäisen vuosineljänneksen 

ajan. RT ennakoi, että rakentaminen pysyy vielä ensi vuodenkin miinuksella. 
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muuttunut hieman parempaan 
suuntaan, ja pankkien välinen kil-
pailu on jo hieman kiristynyt. Laina-
marginaalien nousu on myös py-
sähtynyt.   Ensi vuonna asuntojen 
aloitusmääriin ei odoteta suuria 
muutoksia. Asuntorakentajat ovat 
ainakin tällä hetkellä melko luotta-
vaisia ensi vuoden omistusasunto-
tuotannon suhteen.

Valtion tukema asuntotuotanto 
yltänee 7 000 asuntoon tänä vuon-
na. Hallituksen kehys- ja budjettirii-
hessä päätettiin maaliskuussa lisä-
toimista, joilla normaalien vuokra-
asuntojen tuotantoa pyritään lisää-
mään. Huhtikuusta 2013 alkaen 
voimassa ovat olleet muun muassa 
käynnistysavustukset Helsingin 
seudulle sekä omavastuukoron las-
ku yhteen prosenttiin.

”Ratkaisevassa roolissa ensi 
vuonna on uuden, 20 vuoden kor-
kotukimallin käyttöönotto, jonka 
valmistelu on parhaillaan käynnissä. 
Jotta malli todella saisi hankkeita 
liikkeelle, sen pitää tarjota vuokra-
asuntoja omistaville ja rakennutta-
ville tahoille riittävän vahvoja kan-
nustimia. Esimerkiksi arvonnousu 
tulisi sallia. Rakentajilla olisi kyllä 
kapasiteettia vapaana, ja asunnoille 
on yhä kasvava tarve”, Rakennus-
teollisuus RT:n toimitusjohtaja Tar-
mo Pipatti sanoo.

Infrarakentaminen  
vähenee entisestään
Liike- ja toimistorakennusten aloi-
tukset putosivat vuoden alkupuolis-
kolla peräti 45 prosenttia viimevuo-
tisesta. Toimitilarakentamisen pohja 
on kuitenkin nähtävästi nyt saavu-
tettu, vaikka talouden epävarmuus 
pitää investoinnit edelleen matalalla 
tasolla. Liikerakentamisessa myön-
teinen lupakehitys voi ennakoida 
lievää piristymistä. Hankkeita on 
paljon vireillä, mutta niiden aloituk-
set ovat jääneet toistaiseksi toteu-
tumatta.  Toimistorakentamista yllä-
pitää uusien, tehokkaiden tilojen 
kysyntä ja omaperustainen tuotan-
to. Teollisuusrakentaminen supis-
tuu, mutta varastorakentaminen 
kasvaa. 

Talonrakentamisen pohjatöiden 
väheneminen painaa myös infrara-
kentamista selvästi miinukselle. 
Myöskään uusia väylähankkeita ei 
ole juuri lähtenyt liikkeelle. Lähinnä 
Länsimetron ja Kehäradan suuret 
ratahankkeet ovat pitäneet volyy-
miä yllä. Maa- ja vesirakennusin-
vestoinnit ovat edellisen kerran ol-
leet näin vähäisiä vuonna 1996. 
Valtion elvytystoimista ei ole infralle 
sanottavasti apua, sillä ne kohdistu-
vat valtaosin korjausrakentamiseen.

”Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää, 
että valtio sitoutuisi Länsimetron jat-
keen jälkirahoitukseen, jotta vuo-
denvaihteessa loppuvat louhintatyöt 

voisivat jatkua. Näin vältettäisiin eri-
koisosaajien joutuminen työttömiksi 
ja kustannusten huomattava koho-
aminen, jos hanketta jatkettaisiin 
myöhemmin”, Kivekäs toteaa.

Rakentamisen hinta- ja kustan-
nustason nousu jatkuu tänä vuonna 
aiempaa hitaampana. Maarakenta-
misen kustannukset ovat syyskuun 
tietojen mukaan kääntyneet jopa 
laskuun. Myös urakkahinnat ovat 
laskeneet vuoden aikana. Raaka-
aineiden maailmanmarkkinahinto-
jen mahdollinen nousu näkyy vasta 
ensi vuonna tuotantopanosten hin-
tojen nousuna. Asuntohinnat ovat 
nousseet maltillisesti.

Rakennusinvestoinnit vähenivät 
4 prosenttia viime vuonna, ja tänä 
vuonna alamäki on jatkunut lähes 
samansuuruisena. Vain asuinraken-
nusinvestoinnit pysyivät ennallaan 
tammi-kesäkuussa, mutta asuinra-
kennustenkin lupakehitys oli heik-
koa. Toimitilainvestoinnit ovat edel-
leen supistuneet kymmenyksen.

Rakennustoiminnan työllisten 
määrä on pysynyt ennallaan vaikka 
tuotantomäärät ovat supistuneet. 
Toisaalta alan työttömyys on sa-
manaikaisesti lisääntynyt. Tänä 
vuonna alan arvioidaan työllistävän 
vain hieman vähemmän henkilöitä 
kuin viime vuonna.  Rakennusteolli-
suus RT toteuttaa loppuvuodesta 
työvoimakyselyn, jolla se selvittää 
muun muassa ulkomaisen työvoi-
man määrää.

Uudisrakentaminen 2013 tammi-kesäkuussa 

Luvat Aloitukset 

Muutos, % Muutos, % 

Kaikki rakennukset -5 -11 

Asuinrakennukset -21 -6 

Erilliset pientalot, kpl -30 -11 

Rivi- ja ketjutalot, kpl -28 -13 

Asuinkerrostalot, kpl -13 7 

Liike- ja toimistorakennukset -3 -45 

Julkiset palvelurakennukset 3 4 

Teollisuus- ja varastorakennukset 4 3 

22.10.2013 Rakennusteollisuus RT 13 

Lähde: Tilastokeskus 
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Putkiremontti maksaa  
keskimäärin 230–740 euroa neliöltä

Kiinteistöliiton syksyn 2013 Korjausrakentamisbarometrin alustavien tulosten mukaan 

putkistoremonttien kokonaiskustannukset ovat pysyneet viime kevääseen ja syksyyn 2012 

verrattuna ennallaan. Kiinteistöliiton barometrin vastaajien raportoimat toteutettujen 

putkistoremonttien mediaanihinnat olivat 430 euroa huoneistoneliöltä. Pääkaupunkiseudulla 

mediaanikustannus oli vastaajien mukaan 625 euroa ja muualla Suomessa 250 euroa.

kannattaa palkata hankkeeseen aina 
urakkaneuvotteluista lähtien.

Pääkaupunkiseudulla  
sisäpuoliset viemäriremontit  
harvinaisempia
Pääkaupunkiseudulla perinteisellä ta-
valla ilmoittaa barometrin mukaan 
remontoivansa viemärit noin 60 pro-
senttia ja muualla Suomessa hieman 
alle 40 prosenttia vastaajista. Sisä-
puolisten remonttien osuus vastaajis-
ta on pääkaupunkiseudulla noin kol-
mannes, mutta muualla Suomessa 
noin 43 prosenttia.

Barometrin mukaan pääkaupun-
kiseudulla ns. perinteisten menetel-
mien yhteydessä toteutetaan taloyh-
tiöissä muita selvästi enemmän muita 

korjauksia, esimerkiksi laajoja kylpy-
huoneremontteja. Nämä nostavat 
hankkeiden kokonaiskustannusta 
huomattavasti. Pääkaupunkiseudun 
korkeampia neliökustannuksia selit-
tävät myös asuntojen keskikoon suh-
teellinen pienuus ja muuta maata 
korkeampi yleinen kustannustaso.

Laaja hintahaitari
Kiinteistöliitto on selvittänyt aiempaa 
tarkemmin putkiremonttien kustan-
nuksia kolmessa viimeisessä baro-
metrissä. Tulosten mukaan 80 pro-
senttia pääkaupunkiseudulla rapor-
toiduista putkiremonteista mahtui 
kustannuksiltaan noin 400 ja 950 
euron huoneistoneliöhintaan. Muual-
la Suomessa 80 prosenttia havain-
noista osui noin 100 ja 650 euron 
haarukkaan.

Syksyn 2013 barometrin mukaan 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella pe-
rinteisen mallin mukaiset remontit 
maksoivat kaikkineen mediaaniltaan 
500 euroa ja sisäpuoliset remontit 
230 euroa huoneistoneliöltä. Pääkau-
punkiseudulla perinteisten menetel-
mien mukaiset viemäriremontit mak-
soivat kaikkineen mediaaniltaan 740 
euroa huoneistoneliötä ja sisäpuoli-
silla menetelmillä toteutetut remontit 
mediaaniltaan 350 euroa huoneisto-
neliöltä.

Kiinteistöliiton syksyn barometris-
sa putkiremontin ilmoitti tänä vuonna 
toteuttavansa 153 asunto-osakeyhti-
ön hallituksen jäsentä ja isännöitsi-
jää. Pääkaupunkiseudulla näitä vas-
taajia oli 81 ja muualla Suomessa 72.

Kevääseen verrattuna sisäpuolis-
ten korjausmenetelmien osuus 

kasvoi. Putkiremontoiduista taloyh-
tiöistä 40 prosenttia oli asentanut 
uudet putket vanhojen tilalle. Uu-
teen kohtaan putket oli vaihtanut 10 
prosenttia. Sisäpuolisia menetelmiä 
kuten sujutusta ja sukitusta oli käyt-
tänyt 37 prosenttia vastaajista. Mo-
lempien päävaihtoehtojen yhdistä-
viä menetelmiä oli käyttänyt 13 pro-
senttia vastaajista.

Kouvolassa löydetty  
uudet menetelmät
Kouvolassa putkiremontteja toteute-
taan yhä enemmän vaihtoehtoisilla 
tavoilla. - Näitä pehmeitä menetelmiä 
käytetään paljon runkoviemäreissä. 
Käyttövesiputkia puolestaan uusi-
taan paljon koteloimalla ne uuteen 
paikkaan, kertoo LVI-tarkastusinsi-
nööri Antti Virtanen Kouvolan raken-
nusvalvonnasta.

Virtasen mukaan Kouvolassa teh-
dään lähivuosina runsaasti putkire-
montteja, sillä 1970-luvun alussa ra-
kennettu suuri kerrostalokanta on nyt 
putkiremontti-iässä. Suunnittelutoi-
mistojen kapasiteetti ei ole kasvanut 
Kouvolassa, joten taloyhtiöt voivat 
joutua odottamaan suunnittelua jon-
kin aikaa.

- Taloyhtiön kannattaa varautua 
putkiremonttiin huolellisesti ja käyttää 
ehdottomasti luotettavaa ja osaavaa 
suunnittelijaa sekä valvojaa. Valvojan 
pitää mielestäni olla täysin ulkopuoli-
nen henkilö, joka on tinkimätön ra-
kennusalan ammattilainen. Valvoja 
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Myös putkisaneeraajien 
suojauduttava kemikaaleilta

Työterveyslaitoksen ammatti-ihotautien poliklinikalle on tullut uusi potilasryhmä: 

nuoret putkisaneeraustyöntekijät, jotka ovat saaneet voimakkaita iho-oireita vain 

lyhytaikaisen putkituskemikaaleille altistumisen seurauksena. 

Viemäriputkien korjaaminen put-
kittamalla tai sukittamalla on li-

sääntynyt. Tällöin käytetään epok-
sia ja uretaania, jotka sisältävät ter-
veydelle vaarallisia aineita. Kiinteis-
tö- ja Isännöintiliittojen mukaan uu-
sia menetelmiä käytetään tällä het-
kellä vajaassa 30 prosentissa vie-
märikorjauksista. Tänä vuonna kor-
jataan 10 000–15 000 kerrostalo-
asunnon putket. Saneerausten mää-
rän arvioidaan kaksin-kolminkertais-
tuvan vuoteen 2020 mennessä.

Iho-oireita ja astmaa
Putkituskemikaalien pääsy iholle on 
estettävä. Epoksikemikaalit aiheut-
tavat yleisimmin ihottumaa. Voi-
makkaan hajuiset ja syövyttävät ko-

vettimet voivat aiheuttaa myös ylä-
hengitystie-, silmä- ja astmaoireita. 
Oireita voi ilmetä hyvinkin lyhytai-
kaisen altistumisen seurauksena.

– Altistumistapauksia on useita 
vuosittain, vaikka nuorilla työnteki-
jöillä pitäisi olla tuorein tieto suojau-
tumisesta. Eräässä tutkimuksessa 
totesimme, että vain 41 prosenttia 
haastatelluista käytti kemikaalin-
suojakäsineitä tällaisia kemikaaleja 
vastaan. Ne koetaan hankaliksi, sa-
noo erikoistyöhygieenikko Erja Mä-
kelä Työterveyslaitoksesta. 

– Myös vanhempien työntekijöi-
den asenne vaikuttaa: jos he eivät 
ole tottuneet suojautumaan kunnol-
la eivätkä ymmärrä uusien materi-
aalien riskejä, nuorempi työntekijä 
saattaa seurata mallia, hän jatkaa.

Työterveyslaitoksen  
malliratkaisut opastavat  
suojautumisessa
Työterveyslaitoksen uudet mallirat-
kaisut tarjoavat tiivistettyä tietoa 
erityisen altistavista työvaiheista, 
miten kemikaaleilta tulee suojautua 
ja miten vahinkotilanteisiin varaudu-
taan. Niistä saa tietoa myös siitä, 
mitkä ovat oikeat suojaimet sekä 
miten ne puetaan ja riisutaan oikein.

Suojautumistarve koskee siis 
vain työvaiheita, joissa käytetyt ma-
teriaalit eivät ole vielä ehtineet kui-
vua. Kun saneeraus on valmis,  
altistumisriskiä ei enää ole - ei niin 
työntekijöillä kuin saneerattujen ta-
lojen asukkaillakaan.

Turvallinen putkitus ja sukitus
Lähde www.ttl.fi/malliratkaisut

•	 Noudata saamiasi työohjeita.
•	 Ennen työn aloitusta, varmista, että työkohteessa on tarvittavat, 
 toimintakuntoiset, ja siistit suojaimet sekä silmähuuhde.
•	 Tutustu henkilönsuojainten ja silmähuuhteen käyttöohjeisiin.
•	 Käytä oikeanlaisia suojaimia oikeaan aikaan.
•	 Erittäin likaavissa työvaiheissa tulee käyttää butyylikumikäsineitä, 
 jotka suojaavat käytetyiltä kemikaaleilta tehokkaasti.
•	 Pidä suojainten sisäpinnat puhtaina, ettet likaa kemikaaleilla ihoasi. 
•	 Älä pue suojakäsineitä kemikaaleilla tahriintuneisiin käsiin.
•	 Varo sotkemasta likaisilla käsineillä ympäristöäsi.
•	 Toimita likaiset työvaatteet pesuun.
•	 Työpäivän päätyttyä käy suihkussa ja vaihda vaatteet. 
•	 Puutu työturvallisuutta vaarantaviin työtapoihin sekä suojainten 
 käytön tai huollon puutteisiin.
•	 Älä ota turhia riskejä. Vältä aina kemikaalikosketusta. 
•	 Käytä tarpeeksi suuria astioita läikkymisvaaran vähentämiseksi.
•	 Pidä työpaikka siistinä ja järjestyksessä

Vahingon sattuessa

•	 Jos kemikaalia roiskuu silmiin 
 tai iholle: 
•	 Huuhdo silmää silmähuuhteella
 tai puhtaalla vedellä vähintään
 15 min. Hakeudu välittömästi
 lääkärin hoitoon. Matkalla 
 lääkäriin tulee huuhtelua jatkaa.
•	 Iho on pestävä heti, kun 
 putkituskemikaaleja on joutunut
  iholle.
•	 Jos työvaatteelle tulee roiskeita,
  ne on vaihdettava ja iho on 
 pestävä välittömästi.
•	 Tapaturmat ilmoitetaan 
 esimiehelle
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Betonijulkisivupalkinto  
kuitubetoniselle kuorielementille

Vuoden 2013 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnon voiti 

Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Helsingistä 

kohteellaan Asunto Oy Lontoonkatu 9. 

Voittaneessa työssä 
yhdistyvät laadukas 

arkkitehtisuunnittelu sekä 
uusi innovatiivinen julkisi-
vuratkaisu. Tuomaristo 
haluaa palkita arkkitehdin 
pitkäjänteisen työn uu-
den julkisivutuotteen ke-
hittämiseksi osaksi suo-
malaista rakentamista.

Palkinto annetaan eri-
tyisesti kuitubetonisen 
julkisivun kuorielementin 
arkkitehtuurista ja tuote-
kehittelystä. Voittanut eh-
dotus on oivallinen esi-
merkki betonin käytöstä, 
jossa julkisivun harsomai-
nen keveys uudistaa ras-
kaaksi mielletyn raken-
nusaineen perinteisiä 
käyttötapoja.

Asunto Oy Lontoon-
katu 9 sijaitsee Helsingin 
Vanhankaupunginlahden 
rantavyöhykkeen tuntu-
massa. Uusi vuokratalo 
on osa korttelia, joka on 
kokonaisuudessaan laa-
dukas esimerkki uuden-
laisesta betonijulkisivu-
arkkitehtuurista.

Lontoonkatu 9:n kuitubetonijul-
kisivuratkaisu on Rieder GmbH:n 
uudella tuotantoteknologialla lasi-
kuitubetonista valmistettu element-
ti, jolla pystytään valmistamaan eri 
kokoisia ja muotoisia sekä kolmi-
ulotteisia verhouselementtejä. Alka-
linkestävällä lasikuidulla vahviste-
tun betonielementin paksuus koh-
teessa on 70 mm. 

Betonijulkisivu-arkkitehtuuripal-
kinnon voittajatoimisto toteuttaa 

hyvin kilpailun tavoitetta: kehittää 
laadukasta betonijulkisivuarkkiteh-
tuuria ja kokeilee uusia ratkaisuja. 
Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika 
Penttinen ovat vuosien ajan suun-
nittelukohteissaan käyttäneet beto-
nin ominaisuuksia laadukkaasti 
hyödyksi. Toimiston suunnittelu-
töissä on arkkitehtoninen kokonai-
suus hallittua, yksityiskohtien suun-
nitteluun on paneuduttu huolella ja 
myös innovatiivisesti onnistuttu ke-

hittämään jotain uutta.
 Betoniteollisuus ry:n nel-

jännen kerran järjestämän 
arkkitehtuuripalkintokilpailun 
tarkoituksena on tuoda esiin 
toteutettuja onnistuneita be-
tonijulkisivukohteita ja niiden 
suunnittelijoita. Kilpailu jär-
jestetään joka toinen vuosi. 
Kilpailussa palkitaan voitta-
nut julkisivun suunnitellut 
arkkitehtuuritoimisto 10.000,- 
eurolla. 

Palkinnon tärkeimpinä 
arvosteluperusteina ovat jul-
kisivun arkkitehtoninen ko-
konaisuus, yksityiskohtien 
suunnittelu, betonin ominai-
suuksien laadukas hyödyn-
täminen, uuden kehittämi-
nen ja kohteen soveltumi-
nen ympäristöön.

AS OY LONTOONKATU 9

Arkkitehtisuunnittelu: 
Arkkitehdit Kirsi Korhonen 
ja Mika Penttinen Oy
Valmistumisvuosi: 2012
Rakennuttaja: Sato Oyj
Pääurakoitsija: 
NCC Rakennus Oy
Kuitubetonielementtitoimittaja:
Seroc Oy / Rieder GmbH

Kuva Jussi Tiainen



11hrmy

Koulutusta:

KULUTTAJASOPIMUKSET RAKENNUSTÖISSÄ
4.2.2014 klo 14.00–18.00 Metropolia amk, Agricolankatu 1–3, Helsinki

Kuluttajasopimukset rakennustöissä koulutuksen pohjana on Rakennustiedon Sopimuslomake Net valmiit sopi-
muspohjat. Koulutuksessa selvitetään kuluttajasopimuksia koskeva lainsäädännölle tyypillinen pakottavuus. Kulut-
tajasuhteisiin liittyvien lakien tuntemusta ja -ehtojen paikoin vaikeaselkoisia määräyksiä valotetaan käytännön esi-
merkkien ja työmaatilanteiden avulla – ei siis ”juristilatinaa” puhumalla. Viimeaikainen rakennustapojen kehitys 
edellyttävät rakennusprojekteissa uudenlaista yhteistyötapaa tilaajan, asukkaan ja urakoitsijan välillä. Tämän kehityk-
sen seurauksena sopimuksiin ja yhteistyömenettelyihin on tehtävä muutoksia, joihin koulutuksessa paneudutaan.

Kuluttajasopimukset rakennustöissä koulutus soveltuu kaikille rakennushankkeessa mukana oleville, jotka työs-
sään joutuvat tekemisiin kuluttaja lain säädännön kanssa, kuten eri toimialojen urakoitsijoille, vastaavalle työnjoh-
tajille, rakennuttajille, konsulteille, tarjouslaskijoille jne.

Kouluttajana Sopimusten ”sudenkuopista” on asianajaja, rakennusinsinööri Kalle Lyytinen, joka on erikoistunut 
rakentamisoikeuteen. Hän on hoitanut urakkasopimuksiin, rakennusvirheisiin ja asuntokauppoihin liittyviä toimeksi-
antoja vuodesta 2000 alkaen. Lisäksi kouluttajana toimii paikkakuntakohtaisesti Rakennustieto  Oy:n edustaja.

Koulutus on RKL:n rakennusasiantuntijakoulutus, kestoltaan 4 tuntia.

Osallistumismaksu on RKL:n jäsenrekisterissä oleville 50 €, muut 90 €. Hinta sisältää koulutuksen aineiston.

Ilmoittautumiset viimeistään 27.1.2014 RKL:n kotisivuilla olevan lomakkeen kautta: 
http://www.rkl.fi/koulutus/rakennusasiantuntijakoulutus/fi_FI/ilmoittautumislomake_1_1/
Koulutuksen tuottaa Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, järjestelyistä vastaa Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry.

Lisätietoja: Joakim Högström, puh 045-633 2346 tai joakim.högström@rkl.fi

●  VASTAAVA MESTARI   ●  TYÖSUOJELUKOORDINAATTORI ●  KVV- TYÖNJOHTAJA

●  ENERGIALASKELMAT ●  KUNTOARVIOT ●  VALVONTA

●  RAKENNUTTAMINEN ●  LÄMPÖKUVAUKSET ●  MÄRKÄTILATARKASTUKSET

●  ARKKITEHTISUUNNITTELU ●  PÄÄSUUNNITTELU

Etsimme yrittäjähenkisiä mestareita yhteistyöhön.

 

 VASTAAVAN MESTARI  

 TYÖSUOJELUKOORDINAATTORI 

 KVV‐ TYÖNJOHTAJA 

 ENERGIALASKELMAT 

 KUNTOARVIOT 

 VALVONTA 

 RAKENNUTTAMINEN 

 LÄMPÖKUVAUKSET 

 MÄRKÄTILATARKASTUKSET 

 ARKKITEHTISUUNNITTELU 

 PÄÄSUUNNITELU 

 

Etsimme yrittäjähenkisiä mestareita yhteistyöhön 
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YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN  
JÄSENET 2013

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

Reino Holappa, 040-532 2272
reino.holappa@tts.fi

Rami Järvinen, 050-563 9134
rami.jarvinen@lemminkainen.fi

Mika Kuukkanen, 040-685 4280
mkuukkanen@hotmail.com

Kari Mikonsaari, 050-3673 110
kmikonsaari@gmail.com

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

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

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

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

RAKENNUSMESTARI- 
VETERAANIT
Joulukuu 16.12. klo 13.00  
Joulukuun kuukausikokous ja pikkujoulu yhdes-
sä KUPE:n kanssa, yhdistyksen toimisto

Kevään 2014 toimintaa
Helmikuu 03.02.2014 klo13.00
Veteraanikerhon kevätvuosikokous yhdistyksen 
toimistolla. Huom! Muuttunut ajankohta.

Helmikuu 24.02.2014 klo 13.00
Kuukausikokous ja ulkoilupäivä Paloheinässä.

Maaliskuu 24.03.2014 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen toimistolla.

Huhtikuu 28.04.2014 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen toimistolla.

Toukokuu 19.05.2014 klo 13.00
Kevätkauden päätöstilaisuus ja kuukausikokous 
Kallioniemessä.

 
Uusia jäseniä
Arto Savonen Totti Jussi Johannes Soini
Marko Kalevi Turunen  Peter Mauritz Öhman

Tervetuloa!

RAKENNUS-
MESTARIKLUBI RY
Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS 
pidetään tiistaina 4.2.2014 klo 18.30 
yhdistyksen kokoustiloissa (6 krs)
Fredrikinkatu 51-53, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset 
asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset pitsi-
reunaiset letut.

Tervetuloa 
Hallitus 
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Urheilua

 

Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu

Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja 
kulttuuriseteliä voi käyttää lähes 6000 liikunta- ja kulttuuripaikassa ympäri Suomen (lista yrityksistä löytyy 
yhdistyksen toimistolta ja osoitteesta www.smartum.fi). Tarjolla on runsaasti sekä liikuntapaikkoja että kult-
tuuria, kuten näyttelyitä, musiikkia, kursseja, teatteria, urheilutapahtumia ja elokuvia.

Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi  
lunastaa seteleitä 42 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 euroa (yht. 105 euroa).

Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen 
käyttöön. Sillä ei voi maksaa lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita. 
Käyttäjän tulee kirjoittaa oma nimi setelin takapuolelle viimeistään palvelua 
maksettaessa.

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, 
Fredrikinkatu 51-53 A 6. krs. p. 09-646 343

LASKETTELUJAOS 

Himokselle 24.–26.1.2014

Majoitus (Himoslakka A:ssa ja B:ssä) ja laskettelu-
lippu yhdistyksen jäsenelle ilmainen. Kuljetuksen 
jokainen järjestää itse.

Ilmoittautuminen 19.1.2014 mennessä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
Timo Arrasvuori puh. 040-4659 190 
sähköposti timo.arrasvuori@gmail.gom

Tahkolle 21.–23.3.2014

Laskettelujaos maksaa majoituksen Tahkolla. 
Lähtijän varausmaksu on 50 €, joka on maksettava 
20.12.2013 mennessä Helsingin Rakennusmesta-
rit ja -insinöörit AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11.

Varausmaksulla maksetaan laskettelulippu. 
Kuljetuksen Tahkolle jokainen järjestää itse. 

Ilmoittautuminen 
ja lisätiedot 
Janne Pahl 
puh. 040-8333 397 
sähköposti 
janne.pahl@espoo.fi

SUKELLUS: 
Intro-kurssi joulukuussa

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n su-
kellusjaos järjestää sukelluksen Intro-kurssin Sukel-
lus-Areenassa 19.12.2013 klo 18.00. 

Kurssilla käydään ensin läpi sukelluksen teoriaa ja 
sen jälkeen pääset kokeilemaan sukeltamista laitteil-
la Veikkolassa Pohjoismaiden syvimmässä, 8 metrin 
altaassa. Kurssi kestää n. 4 tuntia ja kurssin suori-
tuksesta saa todistuksen.

Veikkolan allas sijaitsee osoitteessa Turuntie 690 A, 
02880 Veikkola. Helsingistä päin tultaessa risteyk-
sessä on tien oikealla puolella kyltti Sukellusareena.

Kurssin hinta on 60 €, josta sukellusjaos maksaa 
puolet.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Markku Siikanen 
050 461 6692 tai markku.siikanen@pp2.inet.fi
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
 
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, 
laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä. Himoksella on täysi-
mittainen golfkenttä.

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.

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 2014:
- viikot 1-7:
 350 €/viikko
- viikot 8-10
 (koulujen hiihtolomaviikot):
 450 €/viikko
- viikot 11-16:
 350 €/viikko
- viikko 17 (Pääsiäinen):
 450 €/viikko
- viikot 18-48: 
 200 €/viikko
- viikot 49-51 
 (Itsenäisyyspäivä – 
 joulunalusviikko): 
 350 €/viikko
- viikko 52 (Joulu): 
 450 €/viikko

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.



Rakennusmestarien Säätiö kiittää

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

Rauhallista Joulua ja
Onnea Vuodelle 2014



Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånäs 0400-839 614

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, 8392 3413

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070

AMPUJAT
Esa Säntti  044-349 1491

GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521

KALLIONIEMI
Kari Mikonsaari 050-367 3110

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)

YHDYSHENKILÖT 2013Tapahtumakalenteri 2013

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

Joulukuu
 30.11.– Yhdistyksen Pikkujoulumatka
 1.12. Tallinnaan
 5.12.  Rakennusmestarien Rouvat, Pikkujoulu, 
  Musiikkiteatteri Kapsäkki, klo 18.00
 14.12.  Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, 
  Käpylän kirkko, klo 18.00
 16.12.  Veteraanikerho, 
  joulukuun kuukausikokous ja pikkujoulu 
  yhdessä KUPE:n kanssa, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00
 19.12.  Sukellus: Intro-kurssi, Veikkola, klo 18.00
 19.12.  Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, 
  Mikael Agricolan kirkko, klo 19.00

2014
Tammikuu
 13.1.  Tammikuun Mestari-ilta, klo 18.30
 24.–26.1.  Lasketteluretki Himokselle, 
  Laskettelujaos

Helmikuu
 3.2.  Veteraanikerho, Kevätvuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00
 4.2.  Rakennusmestariklubi, vuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 18.30
 10.2.  Helmikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 24.2.  Veteraanikerho, kuukausikokous 
  ja ulkoilupäivä Paloheinässä, klo 13.00

Maaliskuu
 10.3.  Maaliskuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 21.–23.3.  Lasketteluretki Tahkolle, Laskettelujaos
 24.3.  Veteraanikerho, kuukausikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00

Huhtikuu
 14.4.  Yhdistyksen Kevätvuosikokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 14.4.  Huhtikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo
 28.4.  Veteraanikerho, kuukausikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00

Toukokuu
 12.5.  Toukokuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 19.5.  Veteraanikerho, Kevätkauden 
  päätöstilaisuus ja kuukausikokous 
  Kallioniemessä, klo 13.00


