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Sairaalan rakennuttaja on Espoon 
kaupungin omistama Kiinteistö 

Oy Espoon sairaala ja urakoitsija 
Lujatalo Oy. Kun uusi Espoon kun-
toutussairaala valmistuu, nyt Jor-
vissa, Puolarmetsässä ja Muuralas-
sa olevat Espoon sairaalapalvelut 
pääsevät saman katon alle.

Urakasta kilpaili viisi eri raken-

Case Espoon sairaala
Kosteus haltuun jokaisessa vaiheessa

Jorvissa on meneillään Espoon kaupungin kaikkien aikojen suurin talonrakennusurakka, 

uuden sairaalan rakentaminen Jorvin sairaalan viereen. Hanke toteutetaan suunnittele ja 

rakenna eli sr-urakkamuodolla, jossa urakoitsijan, Lujatalo Oy:n, vastuulle kuuluvat hankkeen 

suunnittelu ja rakentaminen. Lisäksi urakoitsija ottaa vastuun kiinteistön ylläpidosta kymme- 

neksi vuodeksi. Vaativuus ja vastuunkanto näkyvät hyvin myös hankkeen kosteudenhallinnassa,  

johon on panostettu määrätietoisesti sekä kuivaketjun suunnittelussa että toteutuksessa.

nusliikettä. Lujatalon voittoisaan 
suunnitteluryhmään kuuluivat Luja-
talon lisäksi VPL-arkkitehdit, Arkki-
tehdit Tommila Oy, Arkkitehdit Mar-
tikainen Oy, Wise Group Finland 
(Talotekniikka), Finnmap Consulting 
Oy (Rakennesuunnittelu), Geotek 
(Geosuunnittelu), SITO (Liikenne- ja 
logistiikkasuunnittelu) sekä JP-pa-

loturvallisuus (Palosuunnittelu). 
Hankkeen kokonaislaajuus on 

68 600 brm2 ja kokonaistilavuus on 
310 000 m3. Maanrakennustyöt al-
koivat alkusyksystä  2013. Runko-
työ alkoi 2014 tammikuussa, sai-
raala valmistuu keväällä 2016. 

Lokakuun lopussa 2014 sairaalan 
lohko C oli jo ylhäällä sääsuojattuna. 
D-lohkon runkoasennus oli käynnissä.
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Työmaa etenee  
seitsemänä lohkona
Lokakuun lopulla, reilu vuosi louhin-
tatöiden ja vajaat 10 kuukautta run-
koasennuksen aloituksesta, sairaa-
lan työmaalla on näkyvillä monta 
vaihetta. Seitsemästä lohkosta 
koostuvan rakennuksen ensimmäi-
seen lohkoon saatiin lämmöt päälle 
lokakuussa. Kaksi seuraava lohkoa 
ovat huputettuina. Muutkin lohkot 
ovat maan pinnan yläpuolelle run-
koasennusvaiheessa.

Kellarikerroksia on kolme. Maan-
päällisiä kerroksia on lohkosta riip-
puen kolme tai neljä. Vaativuutta oli 
jo perustusvaiheessa, joka sisälsi 
sekä louhintaa että paalutusta rin-
teessä sijaitsevan tontin alaosan 
pehmeiköllä.

Työmaan vahvuus on noin 140 
henkilöä ja noussee suurimmillaan 
liki 300:aan.

Rakennuksessa on pilari-palkki-
betonielementtirunko, kantavat sei-
nät ovat betonisandwich-element-
tejä. Välipohjat ovat liittorakenteisia: 

ne muodostuvat kuorilaatasta ja 
sen päälle tulevasta paikallavalusta. 
Elementit tekee Lujabetoni ja val-
misbetoni tulee Lujabetonin ase-
malta. Julkisivut ovat graafista be-
tonia: alaosassa tummaa ja ylä-
osassa vaaleaa.

Betonielementtejä kohteeseen 
tulee noin 12 000, joista kolme nel-
jännestä oli lokakuun lopulla asen-
nettuna. "3000 kiveä vielä asenne-
taan", kohteen vastaava työnjohtaja 
Sami Sairanen kertoo työmaata esi-
tellessään.

Runko ylös, sitten huputus
Sairaalatyömaan työpäällikkö Timo 
Salo-Tuisku kertoo, että kosteuden-
hallinta on kohteessa rankattu kor-
kealle. Siihen on panostettu paljon. 
SR-urakkamuoto antaa hänen mu-
kaansa sen toteuttamiseen urakoit-
sijalle yhtälailla sekä mahdollisuuk-
sia että velvollisuuksia.

"Rakennuttaja määrittelee tietyt 
lähtökohdat, joita noudatetaan. Ura-
koitsijana olemme kehittäneet uu-
siakin systeemejä lähtien elementti-
en valmistuksesta ja kuljetuksesta."

Hän muistuttaa, että teoria ja 
käytäntö pitää olla linjassa. Tämän-
kokoisen sandwich-elementtiraken-
nuksen runko on Suomen olosuh-
teissa nostettava ylös ennen kuin 
se voidaan huputtaa. Runkovaihe 
on suunniteltava sellaiseksi, että 
ylimääräinen kosteus saadaan mini-
moitua.

"Holvilta tulevan veden pääsy rakenteisiin 
estetään seinän ja holvin juureen asenne-
tulla, tiivistenauhalla varustetulla lankulla", 
vastaava työnjohtaja Sami Sairanen ja kos-
teuskoordinaattori Harri Jansalo esittelevät.

C-lohkon vesikattotyöt ja IV-konehuoneen 
terästyöt valmistumassa teltan suojassa.

A-lohkon katon sääsuoja on poistettu, mut-
ta seinäsuoja on edelleen paikallaan niin 
kauan, että seinätyöt saadaan viimeisteltyä.

Katon läpimenot pidetään suojattuina 
niin pitkään, että lopulliset asennukset 

ovat valmiita.
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Näin suurena sääsuojattuna 
kohteena sairaalatyömaa on valta-
kunnallisesti pilottihanke.

Suunnitelmallisesti
Salo-Tuiskun mainitsemat perintei-
set ja uudet kosteudenhallintakei-
not selviävät Sami Sairasen ja koh-
teen kosteudenhallintakoordinaat-
tori Harri Jansalon isännöimällä 
työmaakierroksella. Tornando Oy:n 
Jansalo on lisäksi kohteen pääkoor-
dinaattori.

Miehet korostavat, että mitään ei 
tehdä mutu-tuntumalla, vaan toi-
menpiteet perustuvat suunnitelmiin 
ja mittauksiin.

Kohteeseen laadittu kosteuden-
hallintasuunnitelma ohjeistaa katta-
vasti sekä suunnittelua että tuotan-
toa. Sen liitteenä on sääsuojaohjel-
ma, joka puolestaan sisältää sää-
suojaussuunnitelman ja kosteus-
mittaussuunnitelman.

Selvimmin kosteudenhallinta nä-
kyy ulospäin vesikattovaiheeseen 
päässeiden lohkojen sääsuojaukse-
na. Mutta se on paljon muutakin, 
sekä isoja että pieniä asioita, joista 
muodostuu kokonaisuus.

Kosteudenhallinta lähtee suun-
nitteluratkaisuista ja jatkuu ilman 
katkoksia tuotantoon ja työmaalle.

"Sandwich-elementit ovat tuu-
lettuvia. Lämmöneristeenä käyte-
tään mineraalivillaa, jonka kosteu-
den imukyky on huomattavan vä-
häinen. Betonivalinnat tähtäävät 
mahdollisimman nopeaan rakenne-
kosteuden kuivumiseen. Jo ele-
menttitehtaalla varmistetaan, ettei 
elementteihin pääse ulkopuolista 
kosteutta: elementtien yläosat suo-
jataan Kerabit Wind -tuulensuoja-
kalvolla ja ikkunoiden vesipenkit 
ulospäin kallistuvilla vesivanereilla. 
Kuljetuksessa käytetään laitasuo-
jattuja autoja", Sami Sairanen listaa 
toteutettuja keinoja.

Työmaalla elementit puretaan 
vakkeihin, jotka suojataan pressuil-
la, jos elementit eivät mene heti 
asennukseen.

Isoja ja pieniä keinoja
Sairanen huomauttaa, että säähän 
rakentaja ei pysty vaikuttamaan. 
"Tällaisessa kohteessa rakentami-

nen käynnistyy taivasalla. Sääsuo-
jan pystyttäminen on realismia vas-
ta kun runko on nostettu vesikatto-
vaiheeseen. Sitä ennen estetään 
kaiken sen veden pääsy runkoon, 
mikä on suinkin estettävissä."

Sateen aiheuttamaan kosteus-
riskiin onkin sairaalatyömaalla va-
rauduttu tehokkaasti. Sandwich-
elementteihin tehtaalla asennetut 

Ennen lopullisen sadevesiviemäröinnin 
valmistumista ja käyttöönottoa vettä poiste-
taan väliaikaisilla vedenpoistoputkistoilla.

A- ja B-lohkon väliseen tilaan tehdään 
käännetty kattorakenne, luonnollisesti suo-
jateltassa, jota rakennettiin lokakuun lo-
pulla.

Sairaalarakennus on rinteessä. Lokakuun lopulla ensimmäisen eli A-lohkon katon sääsuo-
jaus oli jo poistettu, mutta seinät olivat vielä suojattuina.

Vesi ei pääse valumaan alapuolisiin kerroksiin. Keltaiset putket ovat ns. ulosheittäjiä, jotka 
johtavat yläpuolisen kerroksen vedet ulos. Ikkunapenkkien vesivanerisuojat on asennettu 
elementteihin jo tehtaalla. Kuvat Lujatalo Oy
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suojakalvot ja vesivanerisuojat suo-
jaavat niitä kosteudelta paitsi kulje-
tuksessa ja varastoinnissa, myös 
asennettuna.

"Kun seinäelementti on asennet-
tu, ikkuna-aukkoon asennetaan vä-
littömästi muovisuoja. Lisäksi laa-
tan valun jälkeen seinän juureen 
asennetaan lankku, jossa on tiivis-
tenauha. Se estää holvilta mahdolli-
sesti valuvan veden pääsyn ele-
menttiin", Sairanen esittelee.

Elementin ikkunapenkkiin teh-
taalla asennettu vesivaneri on kal-
listettu ulospäin, joten muovia vas-
ten tuleva viistosade virtaa alas eikä 
pääse rakenteisiin. Lisäksi holville 
mahdollisesti pääsevät vedet ohja-
taan lattiassa kylpyhuonetta varten 
olevaan syvennykseen, josta ne 
johdetaan väliaikaisen putken kaut-
ta ulos. Työmaalla näkyy muuallakin 
väliaikaisia putkia, joita pitkin vesi 
kuljetetaan rakennuksen ulkopuo-
lelle.

Myös vesikaton räystäslinjat 
suojataan muovilla viivytyksettä he-
ti asennuksen jälkeen. Rungon val-
mistuttua vesikattovaiheeseen, se 
sääsuojataan. Vesikaton vesieristys 
päästään tekemään teltassa.

Vesikatolla kävellessä katse kiin-

nittyy umpinaisiin tuuletus- ja vie-
märiputkiin. Pieni, mutta tärkeä 
asia: kun putket avataan vasta ra-
kennuksen valmistuttua, niiden 
kautta ei pääse kulkeutumaan sa-
devettä työmaavaiheessa.

Sääsuojaus pois vasta  
kun julkisivut vesitiiviit
Salo-Tuisku ja Sairanen kertovat, 
että kosteudenhallintatoimenpiteet 
vaikuttavat työmaajärjestelyihin. 
"Varsinkin raudoitus- ja valutöihin. 
Se on hyväksyttävä ja perusteltava 

myös tekijöille", he toteavat.
Kun vesikaton vesieristys on 

saatu tehtyä, tehdään yhdessä ra-
kennuttajan kanssa katselmus, jon-
ka perusteella poistetaan sääsuoja-
uksen huppu.

Seinäteltta jää vielä paikalleen. 
Se käännetään yläosasta niin, ettei 
vesi pääse valumaan julkisivulle. 
Julkisivupellitykset ja kittaukset 
tehdään säältä suojassa. Seinäteli-
ne poistetaan vasta, kun julkisivut 
ovat täysin vesitiiviit.

Kosteusmittaukset:  
vain vihreillä valoilla eteenpäin
Kun lohko on kokonaan sääsuojat-
tu, sinne ei pääse lisäkosteutta ja 
rakennus alkaa kuivua tehokkaasti. 
"Erityisen hyvää tällä työmaalla on 
se, että elementtien kuivuminen on 
alkanut jo tehtaalla ja suojausten 
ansiosta jatkunut kuljetuksessa, va-
rastoituna ja asennettuna", Saira-
nen muistuttaa.

"Kuivumista seurataan suunni-
telmien mukaisesti kosteusmittauk-
sin", hän esittelee liikennevaloperi-
aatteella toteutettuja mittauspöytä-
kirjoja. "Vain vihreillä valoilla ede-
tään."

"Mittaustuloksien perusteella 
päätetään milloin ikkunat voidaan 
asentaa, milloin voidaan aloittaa 
pölynsidontamaalaukset, milloin 
aloittaa lattioiden pinnoitus", hän 
luettelee esimerkkejä. Jokaista kos-
teusseurantaa vaativaa työvaihetta 
seurataan niin kauan, että valot 
ovat vihreät.

Työvaihe voidaan aloittaa vasta, 
kun siihen on saatu lupa "kovalta 
kolmikolta", johon Sairasen ja Jan-
salon lisäksi kuuluu kosteudesta 
vastaava työnjohtaja Petri Mursu.

Kosteusmittauspalaverit pide-
tään joka toinen viikko. Niissä seu-
rataan meneillään olevia työkohteita 
ja määritellään uudet kohteet, joita 
aikataulun mukaisesti aletaan seu-
raamaan.

Kosteusmittaukset ja väliaikaiset 
lämmitykset tekee aliurakoitsija Po-
lygon Oy. Jos aikataulu tulee vas-
taan jonkin rakenteen kuivaksi saat-
tamiseksi, Polygon tekee kohde-
kohtaisen kuivatussuunnitelman ja 
huolehtii kuivatuksesta.

Sirkka Saarinen

Ikkunat suojataan samaan tahtiin rungon 
noston kanssa. Kuva Lujatalo Oy

Väliaikaiset vesiviemäröinnit asennettuna. Vaikka yläpuolinen holvi on vasta kallistusvalu-
vaiheessa, sisälle päässeen veden määrä on erittäin vähäinen. Sääsuojaa rakennetaan par-
haillaan. KuvatLujatalo Oy

Sekä ulkoa että holvilta tulevan ve-
den pääsy rakenteisiin on estetty: 
ikkunat on suojattu muovilla, sei-
nän ja holvin juureen on asennettu 
tiivistenauhalla varustettu lankku. 
Kuva Lujatalo Oy
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RAKENNUSMESTARIEN SÄÄTIÖN 

STIPENDIMATKA 
ANDALUSIAAN 9.–19.4.2015

Matkalla tutustutaan kiehtovaan Andalusi-
an historiaan, kulttuuriin ja nykypäivään. 
Matkan alustava reitti on Malaga–Granada–
Cordoba–Sevilla–Jerez de la Frontera–
Gibraltar–Ronda.

Lähtö Helsingistä torstai-iltana 9.4.2015 
klo 20.20 ja paluu Helsinkiin varhain sun-
nuntaiaamuna 19.4.2015 klo 6.30.

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n 
(Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL 
ry) jäsenyhdistysten varsinaisille jäsenille: 
RKL:n Helsingin piirille 10 stipendiä, muut 
14 piiriä 1 stipendi / RKL:n piiri.

Matka järjestetään ryhmämatkana yhteis-
työssä Olympia Kaukomatkatoimiston 
kanssa, josta tulee Suomesta mukaan mat-
kanjohtaja koko matkan ajaksi sekä Raken-
nusmestarien Säätiöstä matkaisäntä.

Stipendimatkaan sisältyy ohjelman mukai-
set lennot, lentokenttäkuljetukset kohtees-
sa, majoitus kahden hengen huoneissa, 
puolihoito, retket ja kiertokäynnit sisään-
pääsyineen, juomarahat ja palvelupalkkiot 
yms. sekä suomalaisen oppaan palvelut.

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mu-
kaansa seuralaisen, joka omalla kustan-
nuksellaan (paikkoja rajoitetusti, joten ha-
kemuksessa tulee olla maininta asiasta).

Stipendin arvo on 2.380 € ja yhden hengen 
huoneen lisämaksu on 590 €. Säätiö on 

velvollinen ilmoittamaan verottajalle kaikki 
myöntämänsä yli 1.000 €:n suuruiset sti-
pendit.

Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen 
hoitavat omat kulunsa kotoaan Helsinki-
Vantaan lentokentälle ja takaisin mahdol-
lisine välimajoituksineen.

Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendi-
en saajien eikä seuralaisten matkavakuu-
tuksia. RKL:n vuosimaksun maksaneilla 
on turvanaan liiton matkavakuutus.

Hakijalta edellytetään kiertomatkalle so-
veltuvuutta sekä kohtuullista fyysistä ja 
henkistä kuntoa. 

Hakemukset tulee toimittaa säätiön toi-
mistoon perjantaihin 16.1.2015 klo 16.00 
mennessä joko postitse, sähköpostitse 
tai säätiön kotisivujen kautta.

Kaisa Aho
Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51 - 53 A
00100 HELSINKI
kuoreen merkintä "Andalusia 2015"
tai
kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.inet.fi
tai
www.rakennusmestariensaatio.fi

Kaisa Aho p. 09 - 612 0870 vastaa myös 
puhelimitse mahdollisiin kysymyksiin.

Rakennusmestarien Säätiö julistaa jälleen haettavaksi 
24 stipendiä Espanjan Andalusian kiertomatkalle 
9.–19.4.2015
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Arkkitehtuurin Finlandia puolan-
juutalaisten historian museolle
Ensimmäistä kertaa jaetun arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon 

voitti arkkitehti Rainer Mahlamäen suunnittelema puolanjuu-

talaisten historian museo Varsovassa. Palkinnon jakoi Suo-

men Arkkitehtiliitto SAFA, ja palkinnonsaajan valitsi taloustie-

teen professori Sixten Korkman.

Ehdolla olivat puolanjuutalaisten 
historian museon ohella Kaisa-

talo eli Helsingin yliopiston pääkir-
jasto, Seinäjoen pääkirjasto Apila 
sekä Mäntän Serlachius-museo 
Göstan laajennus, Göstan paviljonki.

Arkkitehtitoimisto Lahdelma ja 
Mahlamäki Oy voitti Varsovan muse-
osta käydyn kilpailun vuonna 2005 
yli 200 ehdotuksen joukosta. Pää-
suunnittelijana toimi Rainer Mahla-
mäki. Rakennus avattiin jo runsas 

vuosi sitten, Varsovan gheton kan-
sannousun 70-vuotispäivänä. Näyt-
tely ja  viralliset avajaiset olivat kui-
tenkin vasta lokakuussa 2014.

Museo sijaitsee sodanaikaisella 
ghettoalueella, komendanttiviraston 
paikalla. Aidatulle alueelle suljettiin 
puoli miljoona juutalaista. Sieltä hei-
dät kuljetettiin tuhoamisleireille. 
Museon toisella puolella sijaitsee 
gheton sankareiden kansannousun 
monumentti, jolle suunnittelijat teki-
vät parin. Talokin on iso monument-
ti, joka suhtautuu maltillisesti ympä-
ristöönsä.

Kolmivaiheinen urakkakilpailu
Kohteen urakkakilpailu oli kolmivai-
heinen. Kymmenen kuukautta kestä-
neessä kilpailussa urakoitsijoilla oli 
kaksi deadlinea, jolloin he voivat teh-
dä täsmentävät kysymykset. Urakoit-
sijat kävivät hankkeen erittäin tarkasti 
läpi, enimmillään kysymyksiä oli lähes 
400. Arkkitehti vastasi ja teki tarvitta-
essa lisäpiirustukset. Urakka-asiakir-
joihin kuului muun muassa perspektii-
vikuvat aulasta ja julkisivuista. Ura-
koitsija sitoutui niiden perusteella 
lopputuloksen ulkonäköön.

Ennen urakkasopimuksen alle-
kirjoittamista urakoitsija oli sitoutu-
nut taloon sataprosenttisesti. Ura-
koitsija, puolalainen Polimex Mos-
tostal, otti täyden vastuun toteutuk-
sessa. Hankkeessa ei tunnettu lisä-
laskutusperiaatteita. Talon urakka-
sopimus tehtiin 160 miljoonan slo-
tin, siis 40 miljoonan euron, mukai-
sesti ja sen se myös maksoi.

Sisätilassa vapaita muotoja
Keskusaulan vapaamuotoisen tilan 
toteuttamiseksi urakoitsijalle annet-
tiin kolme vaihtoehtoa:  täysmassii-
vinen paikallavalettava betoniseinä 
tai täysin teräsrakenteinen seinä, 
johon kiinnitetään kuitubetoniset 
paneelit. Kolmantena vaihtoehtona 

Keskusaulan seinärakennetta laskettiin pitkään paikallavaluna. Koska muoto on va-
paa, se ei siis perustu ennustettavaan matemaattiseen viivaan, paraabeliin, jokaisesta 
muotista olisi tullut erilainen ja muotteja olisi tarvittu satoja. Seinärakenteesta olisi 
massiivisena tullut myös painava. Ainoa luonteva tapa oli luoda kuorirakenne, jossa 
hoituvat sekä statiikka että palo-osaston rajana olevan seinän palo- ja savusuojaus. 
Kuva Pawel Paniczko
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oli yhdistelmärakenne, jossa teräs-
rakenteisen ytimen molemmin puo-
lin tehdään ruiskutekniikalla 7–15 
senttiä paksu betonikuori. Urakoit-
sija valitsi yhdistelmärakenteen.

Ratkaisevaa oli se, että aulan 
seinä on kantava. Pidempi seinä on 
90 ja lyhyempi 70 metriä pitkä. Kaa-
revien muotojen rinnalla nimen-
omaan seinän kantavuuden ratkai-
seminen, laskeminen ja toteuttami-
nen vaati valtavasti töitä tietokone-
ohjelmien tekemisestä lähtien.

Kaarevia seiniä lukuun ottamatta 
museon vaaka- ja pystyrakenteet 
ovat perinteistä betonirakentamis-
ta. Puhdasvalubetonipintoja on esi-
merkiksi ulkopuolisissa portaissa 
sekä pohjoispihan maanpinnan ala-
puolelle laskettujen myymälätilojen 
rakenteissa. Kahdeksan metriä 
maan pinnan alapuolella olevat jä-
reät näyttelytilojen betonirakenteet 
valettiin pohjaveden takia veden-
paineen kestävällä betonilla. 

Museon betonin kiviaineksena 
käytettiin kalkkikivihiekkaa, joka an-
taa betonille vaalean sävyn.

Pitkä rakentamisaika
Kaarevaan seinään tehtiin kolme 
ruiskubetonikerrosta, ensin karke-
ampi ja sitten hienommat ruiskube-
tonikerrokset. Ruiskubetonointia 
varten seinään tehtiin tiheä ruuduk-

korakenne, johon päällimmäistä 
kerrosta varten asennettiin seinän 
oikeaa muotoa noudatteleva apulis-
tat. Listat olivat mittari, johon beto-
nointi sai ulottua. Niiden ansiosta 
muodot onnistuivat hyvin. Koko sei-
nän mittatarkkuus on jälkimitattuna 
viiden sentin sisällä.

Seinän peruskenttiin jakamisella 
ja ruudukon apusaumoilla on myös 
toinen funktio: liikuntasaumojen rin-
nalla ne ohjaavat hiushalkeamien 
synnyn saumakohtiin.

Museon rakentaminen käynnis-
tyi heinäkuussa 2009. Pääsyy pit-
kään aikatauluun oli juuri kaareva 
seinä, jonka kehittämiseen varattiin 

vielä aikaa. Rungon nosto eteni 
kaarevan seinän ehdoilla, koska vä-
lipohjat piti saada lepäämään sei-
nän varaan.

Kaarevuus tarkoitti kaikkia ma-
teriaaleja, myös seinässä olevia la-
sirakenteita. Vaativa rakenne oli esi-
merkkinä kattoikkunan. Toinen puo-
li taloa on lippana toisen päällä ja 
kattojen kohtaamiskohdassa on ik-
kuna. Suuri, puistoon avautuva lasi-
seinä  on puolestaan pingotettu 
lattian ja räystäslinjassa olevan ison 
palkin varaan. Lasilevyjen korkeus 
ja muoto vaihtuvat, joten myös nii-
den liikkeet piti laskea tarkasti.

Sirkka Saarinen

Rakennuslehden jo vuodesta 

1986 alkaen jakama Vuoden  

Työmaa -palkinto myönnettiin 

tänä vuonna Kansalliskirjaston  

peruskorjaus- ja konservointi- 

hankkeelle.

Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnit-
telija on LPR-arkkitehdit Oy, ra-

kennesuunnittelija IdeaStructura Oy 

Kansalliskirjaston työmaa on

Vuoden Työmaa 2014
ja pääurakoitsija NCC Rakennus Oy.

Carl Ludvig Engelin suunnittele-
ma, vuosien 1840 – 1845 aikana 
vaiheittain valmistunut Kansalliskir-
jaston vanhin osa, yhdessä 1907 
valmistuneen ja Gustav Nyströmin 
suunnitteleman Rotunda-osan kans-
sa, kuuluu kulttuurihistoriallisesti, 
arkkitehtonisesti sekä rakennussuo-
jeluarvoiltaan erityisen merkittäviin 
arvorakennuksiin Suomessa. 

Kansalliskirjasto on arvoraken-
nus, jonka peruskorjaus ja konser-
vointi edellyttää erityistä osaamista 
ja huolellisuutta kaikilta hankkeen 

osapuolilta. Modernin tekniikan, es-
teettömyyden ja turvallisuusnäkö-
kohtien yhteensovittaminen arvok-
kaisiin tiloihin on vaativaa ja edellyt-
tää saumatonta yhteistyötä.

Senaatintorin varrella sijaitsevaa 
Kansalliskirjastoa ei ole kertaakaan ra-
kennuksen lähes 200-vuotisessa his-
toriassa kunnostettu yhtä mittavasti ja 
monipuolisesti kuin nyt. Ensi vuonna 
valmistuvalla työmaalla on onnistuttu 
sovittamaan suojelu ja konservointi yh-
teen olosuhde- ja aikatauluhallinnan 
sekä eri aikakausien rakenteiden ja 
niiden korjaamisen kanssa. - ss

99/2014 hrmy

Ulkomuodoltaan rakennus on yksinkertainen, neliömäinen laatikko, 
jonka kaksoisjulkisivut ovat silkkipainettua lasia ja kuparia. 
Rakennus ei kuitenkaan näytä laatikolta, sillä sisätila 
näkyy ulos kahdelta lasiseinäiseltä sivulta. 
Näyttelytilat sijoitettiin kellariin. 
Kuva Pawel Paniczko
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Sunnuntaina 15.3.2015, klo 15.30
Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö, Ensi linja 2

Maaliskuussa koko perheen musiikkiseikkailu:

PEPPI PITKÄTOSSUPEPPI PITKÄTOSSU
Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 10 €, lapsi (alle 17-v.) 15 €, avec 47 €

Ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle info@hrmy.fi tai (09) 646 343 ja lippujen maksu 12.2.2015 
mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. 

- Liput lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä maksaneille.

Mukaan mahtuu 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta!

Kaupunginteatterin suuren näyttämön pistää vinksin 
vonksin kaikkien tuntema Peppi Pitkätossu 15. tammi-
kuuta alkaen. Kun maailman vahvin tyttö, Peppi Pit-
kätossu, eräänä päivänä muuttaa hevosineen ja api-
noineen hylättyyn taloon, koko kylä menee sekaisin. 

Astrid Lindgrenin rakastettu tarina tuodaan näyttä-
mölle Staffan Götestamin dramatisoimana, Georg 

Riedelin säveltämänä ja Liisa Ryömän suomentamana. 
Koko perheen musiikkiseikkailun ohjaa Milko Lehto, ja 
kapellimestarina toimii Markku Luuppala. Nimiroo-
lissa roolissa vuorottelevat Anna-Riikka Rajanen ja 
Maija Koivisto. Pepin ajaton anarkia pääsee oikeuksiin-
sa lavastaja Markus Tsokkisen, pukusuunnittelija 
Riitta Röpelisen ja koreografi Jyrki Karttusen yllättä-
vässä visuaalisessa toteutuksessa.

Kuva
 M

irk
a K

lee
mola
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Didrichsenin taidemuseon Edvard Munch – Elämän 
tanssi -näyttely tuo Munchin Suomeen 15 vuoden tau-
on jälkeen. Näyttelyn ekspressiivinen kuvamaailma 
kertoo Munchin ”elämän tanssista” - kokemuksista ja 
inhimillisistä vastoinkäymisistä, jotka puhuttelevat myös 
nykykatsojia.

Näyttelyn ydin muodostuu Norjan Munch-museon Ste-
nersen-kokoelman öljyvärimaalauksista. Täydennystä 
näyttelyyn tulee Norjan Kansallismuseosta, Thielska 
Gallerietista, Göteborgin taidemuseosta, Prins Eugen 
Waldemarsuddesta, Ateneumista ja Turun taidemuse-
osta. Näyttelyssä on esillä kolmisenkymmentä öljyväri-
maalausta ja parikymmentä grafiikkateosta. Merkittä-
vimmät öljyväriteokset ovat Elämän tanssi, Sairas Lap-
si, Melankolia, Historia ja Vampyyri. Grafiikan teoksista 
mm. Huuto ja Madonna ovat mukana kokoonpanossa.

HUOM! Munchin teoksiin liittyvien turvamääräysten 
vuoksi näyttelykäynnin yhteydessä suoritetaan turvatar-
kastus. Näyttelytiloihin sopimattomat esineet pyyde-
tään jättämään sisäänkäynnin lähellä sijaitseviin lukolli-
siin lokeroihin tai narikkaan. Säilytystilojen rajallisuu-

desta johtuen pyydetään kuitenkin välttämään ylimää-
räistä tavaraa ja mahdollisuuksien mukaan jättämään 
isommat kantamukset esimerkiksi autoon. Näyttelyti-
laan ei saa viedä A4-kokoa isompaa laukkua. Kannattaa 
varautua turvatarkastukseen, joka on lainaajatahon 
vaatimus: kaikkien pitää kulkea metallitunnistusporttien 
läpi. Näyttelytilaan ei saa viedä teräviä metalliesineitä, 
mitään syötävää, juotavaa eikä muita nesteitä.

Ilmoittautumiset viimeistään 7.1.2015 KUPE:n pu-
heenjohtajalle Heikki Autiolle ensisijaisesti sähköpostilla 
heikki.autio@kolumbus.fi tai p. 050-5727491. Muista 
jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhteydessä 
Heikille. Opastuksen vuoksi osallistujamäärä on rajattu 
25 henkeen eli sen verran voimme ottaa ilmoittautuneita 
mukaan.

Tavataan keskiviikkona 14.1. klo 18.15 Didrichsenin 
taidemuseossa osoitteessa Kuusilahdenkuja 1, 00340 
Helsinki. Näyttelykäynti maksaa  6 euroa HRMY:n jäse-
nille, puolison lipun hinta on 8 euroa. Näyttelykäynnin 
hinta on maksettava 7.1.2015 mennessä KUPEn tilille 
FI08 1010 3006 1003 66.

Edward Munchin teos Historia / Kuva: Didrichenin taidemuseo

Edvard Munch – Elämän tanssi 
-näyttelyyn tutustuminen Didrichsenin taidemuseossa

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää opastetun taidenäyttely 
käynnin Didrichsenin taidemuseoon Edvard Munch – Elämän tanssi -näyttelyyn 14.1.2015.
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Digijärjestelmäkameran käyttö 
manuaaliasetuksilla -kamerakurssi

Helsingin rakennusmestarien Kulttuuri- ja perinnekerho järjestää yhdessä HeRIA ry:n kanssa  
Digijärjestelmäkameran käyttö manuaaliasetuksilla -kamerakurssin 17.-18.1.2015 viikonloppuna.

Kurssilla käydään läpi digijärjestelmäkameran käytön 
perusperiaatteet, pääpaino on manuaalivalotuksen 
opettelussa ja ymmärtämisessä. Kurssin tavoitteena on 
antaa valmiudet ottaa ilmaisuvoimaisempia ja teknises-
ti parempia kuvia sekä oppia käyttämään omaa järjes-
telmäkameraa. Kurssia käydäkseen ei tarvitse aiempaa 
tietoa kameratekniikasta, oma kiinnostus ja innostus 
riittää. Tunneille tarvitaan oma kamera, muistikortti, täy-
si akku sekä muistiinpanovälineet.

Ilmoittautumiset viimeistään 7.1.2015 KUPE:n sihtee-
rille Anna-Riitta Kalliselle ensisijaisesti sähköpostilla 
anna-riitta.kallinen@gravicon.fi tai p. 040-770 9799. 
Muista jättää puhelinnumerosi ilmoittautumisen yhtey-

dessä Anna-Riitalle. Kurssille mahtuu 14 henkeä eli sen 
verran voimme ottaa ilmoittautuneita mukaan. Paikkoja 
on varattu puolet KUPE:lle ja puolet HeRIA:n jäsenille. 

Kurssin hinta HRMY KUPE:n jäsenille on 50 euroa. 
Kurssin hinta on maksettava 7.1.2015 mennessä KU-
PEn tilille FI08 1010 3006 1003 66. Odota ennen mak-
sua että Anna-Riitta vahvistaa kurssipaikkasi. 

Kurssi pidetään klo 9-17 kumpanakin päivänä ja lou-
nastauko on klo 12-13. Kurssi pidetään HRMY:n toimis-
tolla  Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs. Kurssin opettajana 
toimii Paula Virta.

Mestari-Laulajat 
 

Johanna Tuomi

JOULUKONSERTTI
Käpylän 
kirkossa 

lauantaina 
13.12. 
klo 18

Ohjelma 
kuorolaisilta 

tai 
tuntia ennen
kirkon ovelta.

&

J
P
V
 
/
 
F
L

 Jäsenlehden toimitus
    toivottaa lukijoille
   Jouluiloa 2014
           &
       menestystä
    vuodelle 2015!
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Näe ihmeellinen Manhattan ja uusi World 
Trade Center, nauti merituulesta Miamin 
valkoisilla hiekkarannoilla ja koe Ever- 
gladesin luonnonpuisto. Lähde matkaan!

Mestari Laulajat -mieskuoro täyttää ensi vuonna 100 
vuotta. Juhlan kunniaksi kuoro lähtee kulttuurimatkalle 
Yhdysvaltain itärannikolle, New York Cityn kautta aurin-
koisen Floridan palmurannoille suomalaisten Lake Wort-
hiin ja kansainväliseen Miamiin. Mukaan otetaan mielel-
lään RKL:n jäseniä seuralaisineen. Matkanjohtajana toi-
mii Mestari-Laulajien puheenjohtaja Hannu Ahokanto.

Matkan hintaan 3 300 € sisältyy:
• Finnairin lennot Helsinki – NYC  ja American 
 Airlinesin lennot NYC – Miami – Lontoo – Helsinki
• ohjelman mukaiset hotelliyöpymiset 2H-huoneessa 
 hyvissä hotelleissa
• ohjelman mukaiset retket oppaineen
• oppaiden ja kuljettajien palkkiot
• 4 lounasta, 2 illallista
• 2 kuoron konserttia
 
Lisämatkana Bahaman-risteily:
• 3 vrk Majesty of the Seas -laivalla 
• suomenkielinen opastus
• Alustava hinta 765 € 
 (tarkentuu osallistujamäärän mukaan)
     
Ilmoittautuminen viimeistään 16.1.2015 
h.ahokanto@gmail.com tai p. 040 53 180 63.

Mestari-Laulajat & Jaakko Ryhänen
Joulukonsertti

johtaa Märt Ratassepp

Mikael Agricolan kirkossa ma 22.12. klo 19 (os. Tehtaankatu 23).
Liput 15 € Lippupalvelusta, kuorolaisilta tai tuntia ennen ovelta.

Töölöläinen-Kamppi-Eira 2014 100x65_Taitto 1  10.11.2014  10.41  Sivu 1

Miami Beachin rantakatu

Mestari-Laulajien mukana New Yorkiin ja Floridaan 1.–13.6.2015

Statue of Liberty
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RKL-viesti

Torniolainen Juha Alapuranen on  
Vuoden Rakennusmestari 2014

Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari -palkinto 
2014 on myönnetty rakennusmestari Juha Alapuraselle. 
Palkinto luovutettiin RKL:n liittokokouksessa Torniossa 
16.11.2014.

Palkintolautakunnan mielestä Juha Alapuranen on 
pitkänlinjan yrittäjä, joka on työllistänyt Lapissa ansiok-
kaasti alan ammattilaisia. Hän on johtanut yli 20 vuotta 
ylitorniolaista betonivalmisosien valmistukseen keskit-
tyvää perheyritystä YBT:tä. Lisäksi Vuoden mestari on 
ollut aktiivisesti mukana alueella eri luottamustehtävissä 
kehittämässä alueen elinkeinoelämää. 

Juha Alapurasen yritys on Ylitornion toiseksi suurin 
työllistäjä ja tärkeä alan kouluttaja. Yritys valittiin vuon-
na 2007 betonialan Vuoden koulutusmyönteisimmäksi 
työyhteisöksi Suomessa. 

Alapurasen yksi vahvuuksista on sopeutumiskyky ja 
laaja-alaisuus. Nopeaa reagointia ja nokkeluutta ympä-
ristötekijöiden äkillisiin muutoksiin onkin uran eri vai-
heissa tarvittu. YBT:n 10 miljoonan markan elementti-
tehdas valmistui Ylitornioon keskelle pahinta lamaa 
vuonna 1993. Vuonna 2008 yrittäjä joutui lomauttamaan 
kaikki työntekijät väliaikaisesti, mutta yritys selvisi niis-
täkin vaikeista ajoista.

Palkintolautakunta arvosti ylitorniolaisen yrittäjähen-
kisyyttä. Lisäpisteitä ahkera yrittäjä sai työllistämisestä 
alueella ja aktiivista otetta kouluttaa työntekijöitä an-
siokkaasti.

Alapuranen on korostanut tuotekehittelyä ja työnte-
kijöiden koulutuksen roolia koko YBT:n olemassaolon 
ajan. Kaikilla viidellä kymmenellä ammattilaisella on 
alan koulutuksen ja ammattitaidon merkkinä ammatti-
passit. Alapuranen on myös ensimmäisenä pk-yrittäjä-
nä Suomessa aloittanut kouluttamaan betonielement-
tien rakentajia ja asentajia yhdessä oppilaitosten, Am-
mattiopisto Lappian ja Utbildning Nordin ja Tornionlaak-
son työvoimatoimiston, kanssa.

”Kunnioitan valintaa Vuoden Rakennusmestariksi. 
Olen ollut etuoikeutettu, kun minulla on ollut mahdolli-
suus rakentaa oman maakunnan ympäristöä ja yhtei-
söä”, Juha Alapuranen kiittää saamastaan huomion-
osoituksesta.

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.

Vuoden Nuori Rakennusmestari/Insinööri on  
Kim Mäkiruoho

RKL:n liitokokouksessa julkistettiin myös RKL:n Vuoden 
Nuori Rakennusmestari/Insinööri AMK 2014. Turkulai-
nen rakennusmestari Kim Mäkiruohon valintaan vaikut-
tivat erityisesti nuoren rakennusmestarin monipuolinen 
ja laaja työkokemus. Rakentaminen on aina ollut turku-
laiselle ykkösvaihtoehto ammatinvalinnassa.

Peruskoulun jälkeen tie vei ammattikoulun raken-
nuslinjalle ja sieltä myöhemmin mestariopintoihin. Ra-
kennusmestaritehtävien lisäksi Kim on ollut lukuisilla 
työmailla ennen ammattikorkeakoulua ja opiskelujen 
ohessa kirvesmiehenä. Vuoden Nuorella taitajalla siis 
pysyy itselläänkin kirves kädessä.

Kim Mäkiruoho valmistui 2012 rakennusmestariksi 
Turun Ammattikorkeakoulusta ja liittyi samana vuonna 
Turun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäse-
neksi. 

Nuori Mestari on ollut aina aktiivinen toimija järjestö-
työssä; Kimi oli opiskeluaikanaan RKL:n opiskelijatoimi-
kunnassa perustamassa RKL:n Nuorten Klubia. Tällä 
hetkellä hän on myös Turun yhdistyksen hallituksen jä-
sen.

Valmistumisensa jälkeen Kim on ennättänyt toimi-
maan jo useissa kohteissa Consti Korjausurakointi Oy:n 
palveluksessa. Lisäksi hän on päätyön ohessa tehnyt 
puolenkymmentä pientalotyömaan vastaavan työnjoh-
tajan tehtäviä.

Vuoden Nuori Rakennusmestari/Insinööri -huomion-
osoituksella palkitaan vuosittain jo jonkin verran ansioi-
tunut nuori osaaja. Ehdokkaan työkokemus haettaessa 
palkintoa saa olla enintään seitsemän vuotta valmistu-
misesta. Huomionosoitukseen liittyvän stipendin kus-
tantaa Rakennusmestarien Säätiö. Palkinto jaetaan tä-
nä vuonna viidettä kertaa.
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YHDISTYS tiedottaa

15

HALLITUKSEN  
JÄSENET 2014

Puheenjohtaja 
Ari Autio, 050-4412 000
ari.autio@consrak.fi

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

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

Niilo Hämäläinen, 040-823 7058
Niilo.Hamalainen@ncc.fi

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

Mika Kuukkanen, 040-685 4280
mika.kuukkanen@peab.fi

Kari Mikonsaari, 050-3673 110
kari.mikonsaari@jmoy.fi

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

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

UUSIA JÄSENIÄ
Esa Harri Aaltonen
Kari Niklas Enkvist
Leena Huuskonen
Mauri Juhani Kiistala
Anna Kaariina Koskela
Joona Artturi Miinin
Seppo Sakari Patja
Arvo Pount
Olli Ilmari Suomalainen

OPISKELIJAJÄSENIÄ
Henri Matti Holmstén
Kent Daniel Jensen
Matti Elias Kuismin

Tervetuloa!

Rakennusmestariklubi ry

Sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS 
pidetään 

tiistaina 27.1.2015 klo 18.30
yhdistyksen kokoustiloissa (6. krs)
Fredrikinkatu 51-53 A, Helsinki

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksen jälkeen 
nautitaan perinteiset 
pitsireunaiset letut.

Tervetuloa!
Hallitus
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YHDISTYS tiedottaa

RAKENNUSMESTARI-
VETERAANIT

Kevätkauden 2015 
tapahtumia

Tammikuu 26.1.2015 klo 13.00
Veteraanikerhon kevätvuosikokous 
yhdistyksen toimistolla.

Helmikuu 23.2.2015 klo 13.00
Liikuntapäivä ja kuukausikokous. 
Paikka avoin.

Maaliskuu 23.03.2015 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen toimistolla.

Huhtikuu 27.04.2015 klo 13.00
Kuukausikokous yhdistyksen toimistolla.

Toukokuu 18.05.2015 klo 13.00
Kevätkauden päätöstilaisuus ja 
kuukausikokous Kallioniemessä.

RAKENNUSMESTARIEN 
ROUVAT

PIKKUJOULU
Torstaina 11.12. klo 16.00 
yhdistyksen toimistolla

Ilmoittautuminen 5.12. mennessä:
Aune Korkeamäelle p. 050-309 5263 tai
Pirkko Kirjavaiselle p.050-502 1839
 
Osallistumismaksu 20 € 
Rouvien tilille FI 591 3233000 101248
 

Tervetuloa toivottavat A – K ryhmäläiset 
ja ota mukaasi paketti ja iloinen joulumieli!

Veteraanikerhon ja 
KUPE:n yhteinen

PIKKUJOULU
15.12.2014 klo 13.00
yhdistyksen toimistolla

Tervetuloa!

LASKETTELUJAOS 
Himokselle ja Tahkolle

HIMOKSELLE 23.–25.1.2015
Majoitus (Himoslakka A:ssa ja B:ssä) ja laskettelu-
lippu yhdistyksen jäsenelle ilmainen. Kuljetuksen 
jokainen järjestää ja maksaa itse.

Ilmoittautuminen 15.1.2015 mennessä 
Timo Arrasvuorelle puh. 040-4659 190 tai 
timo.arrasvuori@gmail.com

TAHKOLLE 20.–22.3.2015
Laskettelujaos järjestää ja maksaa majoituksen 
Tahkolla. Lähtijän varausmaksu on 50 €, joka  
on maksettava 31.12.2014 mennessä Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11.

Varausmaksulla maksetaan laskettelulippu. 
Kuljetuksen Tahkolle jokainen järjestää 

ja maksaa itse. 

Tahkolle lähtijöiden ilmoittautumi-
nen 31.12.2014 mennessä 
Janne Pahlille puh. 050-3364 
298 tai janne.pahl@espoo.fi.
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Rakennusmestarien Säätiö 
kiittää

kuluneesta vuodesta ja toivottaa
Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry:lle

Rauhallista Joulua
&

Onnea Vuodelle 2015
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Varausmaksut 2015:
- 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 49-52 
 (Itsenäisyyspäivä - 
 joulunalusviikot): 
 350 €/viikko
- viikko 53 (Joulu): 
 450 €/viikko

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 myös täysimittainen 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 on kielletty.
 
Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava itse mukana varatulla lomaviikolla koko 
vierailijoiden paikallaoloajan.

Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343. 
Varausehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. 
Siellä on myös lyhyt esittely kohteista.

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Ku
va

t: 
Ta

pa
ni

 M
äk

ip
ää

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.
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Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Liikunta- ja 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 kulttuuria, kuten näyttelyitä, musiikkia, 
kursseja, teatteria, urheilutapahtumia ja elokuvia.

Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi á-hintaan 
2,5 € (yht. 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yht. 50 €).

Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyttää, että 
setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa lasten tai 
muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö
Liikunta- ja kulttuurisetelit tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus puh. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai 
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta - ei siis käteismaksua. Maksu Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen nimi ja 
maksettujen setelien määrä.

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, Fedrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
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Tapahtumakalenteri 2014

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

Joulukuu
 11.12. Rakennusmestarien Rouvien pikkujoulu, 
  yhdistyksen toimisto, klo 16.00
 13.12.  Joulukonsertti, Mestari-Laulajat, 
  Käpylän kirkko, klo 18.00
 15.12.  Veteraanikerhon ja KUPE:n 
  yhteinen pikkujoulutilaisuus, 
  yhdistyksen toimisto klo 13.00
 22.12.  Joulukonsertti, Mestari-Laulajat, 
  Mikael Agricolan kirkko, klo 19.00

2015

Tammikuu
 12.1.  Tammikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 14.1.  Edward Munch, Elämän tanssi -näyttely, 
  KUPE, Didrichsenin taidemuseo, 
  klo 18.15
 17.-18.1.  Kamerakurssi, KUPE ja HeRIA, 
  yhdistyksen toimisto, klo 9-17
 23.-25.1.  Laskettelujaos Himokselle
 26.1.  Rakennusmestariveteraanit, 
  Kevätvuosikokous,  
  yhdistyksen toimisto, klo 13.00
 27.1.  Rakennusmestariklubi, Vuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto, klo 18.30

Helmikuu
 9.2.  Helmikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 23.2.  Rakennusmestariveteraanit, 
  Liikuntapäivä ja kuukausikokous, 
  klo 13.00

Maaliskuu
 9.3.  Maaliskuun mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 15.3.  Perhetapahtuma: Peppi Pitkätossu, 
  Helsingin Kaupunginteatteri, klo 15.30
 20.-22.3.  Laskettelujaos Tahkolle
 23.3.  Rakennusmestariveteraanit, kuukausi-
  kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00

Huhtikuu
 13.4.  Yhdistyksen Kevätkokous, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 13.4.  Huhtikuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo,  
  heti Kevätkokouksen jälkeen
 27.4.  Rakennusmestariveteraanit, kuukausi-
  kokous, yhdistyksen toimisto, klo 13.00

Toukokuu
 11.5.  Toukokuun Mestari-ilta, 
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 18.5.  Rakennusmestariveteraanit, kevätkauden 
  päätöstilaisuus ja kuukausikokous, 
  Kallioniemi, klo 13.00

Yhdyshenkilöt 2014
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

MESTARI-LAULAJAT RY
Hannu Ahokanto 040-531 8063, 
h.ahokanto@gmail.com

RAKENNUSMESTARIKEILAAJAT RY
Lars Ånas 0400-839 614, lars.anas@elisanet.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY
Esa Annala 0400-400 636, rantahiukka@gmail.com

RMK-VENEILIJÄT HRV RY
Kaj Grönroos 0400-946 070, 
http://hrmv.wordpress.com/

AMPUJAT
Esa Säntti 044-349 1491, esa.santti@gmail.com

GOLF
Raimo Kostiainen 0400-409 800, 
raimo.k.kostiainen@gmail.com

HIIHTO- JA YLEISURHEILU
Raimo Hartonen 044-224 4521, 
rharton1@welho.com

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

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

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491, 
heikki.autio@kolumbus.fi

LASKETTELU
Timo Arrasvuori 040-465 9190, 
t.arrasvuori@gmail.com

LENTOPALLO
Erkki Ahvenainen 0400-217 614, 
erkki.ahvenainen@elisanet.fi

MAILAPELIT
Eino Menlös 045-678 1933, 
eino.menlos@luukku.com

NUORTEN KERHO
Rami Järvinen 050-563 9134, 
rami.jarvinen@lemminkainen.com
Niilo Hämäläinen 040-823 7058, 
niilo.hamalainen@gmail.com

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Tuula Toivonen 050-435 1127, 
tuula.toivonen10@luukku.com
Pirkko Kirjavainen 050-502 1839

RKM-VETERAANIT
Pentti Paavola 0400-933 003, 
paavolapentti@gmail.com

SUUNNISTUS
Sakari Heikkinen 050-354 3085, 
sakari.heikkinen@hel.fi

UINTI JA SUKELLUS
Kari Laine 044-355 5282 (uinti), 
kari.laine@rpm-mestarit.fi
Markku Siikanen 050-461 6692 (sukellus), 
markku.siikanen@pp2.inet.fi
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