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Kannen kuva: Kruunuvuorenrannan 
koonta-aseman julkisivujen reliefimäinen 
pintakuvio on saanut idean rouheisen 
kallion alati muuttuvasta jäkäläkasvus-
tosta. 3D-mallintamalla on löydetty kei-
no toteuttaa uutta muottitekniikkaa, jolla 
on kustannustehokkaasti voitu toteuttaa 
teollisesti valmistetut betonielementit. 
Kuva Timo Kiukkola
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Lippujen hinnat (hintaryhmä B): 
Yhdistyksen jäsen 20 €, seuralainen 50 €. 
Lippuja on varattu näytökseen 80 kappaletta.
 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään perjantaina
10.1.2018 yhdistyksen toimistolle 09 646 343 tai 
sähköpostitse info@hrmy.fi
 
Liput maksetaan 10.1.2018 Helsingin Rakennusmes- 
tarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11,  
viestikenttään ”Mamma Mia”.
 
Huom! Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään 
mennessä maksaneille.

Yksi Suomen massiivisimmista musikaalituotannoista saa 
ensi-iltansa toukokuussa 2018 upouudessa Messukeskus 
Amfi -teatterissa. Päärooleissa nähdään muun muassa Lau-
ra Voutilainen, Nina Tapio, Johanna Kokko ja nuori lupaus 
Petra Pääkkönen. 
Musikaalin 22 ABBA-hittiä on kääntänyt loistavista sanoituk-
sistaan tunnettu Paula Vesala. Suomenkielisiä versioita ei 
tulla julkaisemaan erikseen, joten kappaleet voi kuulla aino-
astaan paikan päällä. 
Mukaansatempaavan tarinan tapahtumapaikkana on kuvan-
kaunis kreikkalainen saari. Donnan, nelikymppisen yksin-
huoltajan, tytär Sofia on menossa naimisiin. Sofia ei tiedä, 
kuka hänen isänsä on, mutta luettuaan äitinsä päiväkirjan 
hän tajuaa, että isäehdokkaita on peräti kolme. Hän kutsuu 
kaikki kolme miestä häihinsä salaa. Yksi miehistä on hänen 
isänsä, mutta kuka?

KESKIVIIKKONA 16.5.2018 klo 19.00
MESSUKESKUS AMFI -teatteri

Messukeskus Amfi on uusi, laadukas musiikkiteatteri, joka tarjoaa yleisölleen huippuluokan musikaalielämyksen korkealaatuisine ääni- 
ja valoefekteineen sekä täydellisine oheispalveluineen. Teatteri sijaitsee loistavien liikenneyhteyksien keskellä Helsingin Pasilassa.

Matka halki
Suomen rakentamisen historian
Rakennetun Suomen tarina kertoo, miten yhteiskunta ja rakentami-
nen ovat vaikuttaneet toisiinsa 1800-luvulta nykypäiviin. Kirja liittää 
ensimmäistä kertaa yhteen arkkitehtuurin, rakentamisen, kaupunki-
suunnittelun ja infrastruktuurin osana Suomen historiaa.

Ainutlaatuinen kirja kertoo itsenäistyvän maan rakentamisesta, ra-
kennetusta ympäristöstä ja sen syntyvaiheista ja samalla myös köy-
hän kansakunnan demokratisoitumisesta ja noususta maailman 
edistyneimpien valtioiden joukkoon. Kirjoittajat johdattavat lukijaa 
halki itsenäisen Suomen historian Harri Hautajärven johdolla.

Kirjan 18 artikkelia tarkastelevat Suomen rakentamista monesta nä-
kökulmasta. Kirjan päätoimittaja, arkkitehti ja tekniikan tohtori Harri 
Hautajärven laaja johdantoartikkeli kokoaa yhteen kirjan lukuisat ja 
vaihtelevat teemat.

Rakennetun Suomen tarina avaa näkymiä menneeseen ja tulevaan. 
Se on monipuolinen, runsaasti kuvitettu tietokirja, joka havainnollis-
taa meille kaikille yhteisen ympäristön arvoa ja merkitystä. Raken-
nukset kertovat ajastaan. Tämä kirja kertoo ilmiöistä ja ihmisistä 
niiden takana. Kirja kuluu itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlan viralli-
siin hankkeisiin.

Rakennetun Suomen tarina 
Julkaisijat: Rakennustietosäätiö RTS sr, 
Alvar Aalto -säätiö, Archinfo - Arkkitehtuu-
rin tiedotuskeskus, Arkkitehtuurimuseo, Hel-
singin kaupunkiympäristön toimiala, Raken-
nusmestarien Säätiö sr, Rakennusteollisuus 
RT ry, RAKLI ry, RIL-Säätiö sr, Senaatti-kiin-
teistöt, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry,  
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi, 
Talonrakennusteollisuus ry
Kustantaja: Rakennustieto Oy, 2017
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Pääkaupunkiseudulla rakennus-
markkinat ovat edelleen painot-

tuneet asuntorakentamiseen ja toi-
mitilapuolella pitkäaikaiset raken-
nushankkeet ylläpitävät volyymiä 
hyvällä tasolla. Kiinteistömarkkinoil-
la kaupankäynti on tällä hetkellä 
huippulukemissa.

Kiinteistökaupoissa  
ennätysvolyymi 
Vuonna 2017 kiinteistökauppa-
markkinoilla kolmen ensimmäisen 
vuosineljänneksen volyymi kohosi 
7,2 miljardiin euroon, ja lokakuun 
aikana ylitettiin viime vuoden ennä-
tyksellinen 7,4 miljardin euron ko-
konaisvolyymi. Tammi-syyskuussa 
tehtiin eniten toimistokiinteistöjen 
kauppoja, joiden osuus kokonais-
volyymista oli 44 prosenttia. Liike-
kiinteistöjen osuus kokonaisvolyy-
mistä oli 34 prosenttia.

Vahvan sijoituskysynnän myötä 
Helsingin keskustan prime-kohtei-
den tuottovaatimukset ovat edel-
leen jatkaneet laskuaan. Muissa 
suurissa kaupungeissa toimistojen 
prime-tuottovaatimukset ovat jopa 

RAKLIn tuore katsaus

Rakentamisen kapasiteetti 
pääkaupunkiseudulla täyskäytössä

Rakentamisen kapasiteetti 

pääkaupunkiseudulla alkaa 

olla täyskäytössä, josta joh-

tuen rakennuttajien on va-

rauduttava sekä urakkahin-

tojen nousuun, että urakka-

tarjousten aiempaa vähäi-

sempään määrään.

2-3 prosenttiyksikköä Helsinkiä 
korkeammat, mikä saattaa houku-
tella entistä enemmän kotimaisia ja 
ulkomaisiakin sijoittajia näiden kau-
punkien kiinteistömarkkinoille.

Asuntomarkkinoilla vuokrien 
nousu hidastunut
Asuntomarkkinoilla vuokrien nousu 
jatkuu, mutta hidastuen. KTI:n 
asuntovuokraindeksi osoittaa sekä 
pääkaupunkiseudulla että muissa 
suurissa kaupungeissa 1-2 prosen-
tin vuosinousua uusien vuokrasopi-
musten neliövuokrissa. Pääkaupun-
kiseudulla toimistojen käyttöaste on 
edelleen matala ja suurten kiinteis-
tösijoittajien pääkaupunkiseudun 
toimistojen käyttöaste on KTI:n tie-

tokannassa pysytellyt viimeiset 
kaksi vuotta 81-82 prosentin tuntu-
massa. Edellisvuosien tapaan kes-
kustatoimistojen houkuttelevuus 
säilyy edelleen vahvana vuokra-
markkinoilla. Helsingin ydinkeskus-
tassa uusien vuokrasopimusten ne-
liövuokrien mediaanitaso on nous-
sut ennätyksellisen korkeaksi, lähes 
30 euroon.

Kaikilla rakentamisen  
sektoreilla kasvua
Rakentaminen pääkaupunkiseudul-
la on tällä hetkellä vilkasta ja erityi-
sesti useat monivuotiset hankkeet 
pitävät uudistalorakentamisen mää-
rän korkealla myös lähivuosina. 
Asuntorakentamisen puolella ra-

Keskimäärin
2017 (3. nelj.) 2012-2016 (3. nelj.)

 Myönnetyt rakennusluvat
Toimitilarakentaminen, k-m2 34 789 55 004 

Asuinrakentaminen, k-m2 121 096 65 217

Asuntojen lukumäärä 1 749 833

 Aloitetut rakennukset
Toimitilarakentaminen, k-m2 125 778 44 881

Asuinrakentaminen, k-m2 77 562 55 589

Asuntojen lukumäärä 1 084 703

 Valmistuneet rakennukset
Toimitilarakentaminen, k-m2 73 701 24 388

Asuinrakentaminen, k-m2 91 754 76 359

Asuntojen lukumäärä 1 311 981

 Keskeneräiset talonrakennustyöt 30.9.2017
Toimitilarakentaminen, k-m2 566 213 318 352

Asuinrakentaminen, k-m2 460 484 416 169 

Asuntojen lukumäärä 6 390 5 370

 
Myönnetyt rakennusluvat 39

Aloitetut rakennustyöt 104

Valmistuneet rakennukset 17

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. 
Lähde: Helsingin kaupunkiympäristö
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kenteilla olevien asuntojen luku-
määrä on reippaasti yli vuoden 
2008 tason ja korkeimmillaan vuosi-
kymmeniin.

”Asuntorakentaminen vastaa nyt 
pitkän aikavälin kysynnän tasoa, 
joten kustannuksia nostavia, tuo-
tantoa rajoittavia tai vaikeuttavia 
toimia pitäisi välttää. Korkeat raken-
nuskustannukset yhdistettynä kor-
kojen nousuodotuksiin voivat joh-
taa vuokrien nousupaineisiin tai jo-
pa vähentää kiinnostusta asuntoin-
vestointeihin”, sanoo Sato Oyj:n lii-
ketoimintajohtaja Antti Aarnio.

Toimitilarakentamisen määrä on 
hyvällä tasolla suurten ja pitkäkes-
toisten hankkeiden takia, mutta 
asuntorakentamiseen verrattuna 
selvästi maltillisemmassa kasvussa. 
Toimitilarakentamisessa selkeintä 
kasvua on tapahtunut toimistora-
kennusten puolella. Aloitusmäärät 
ovat kasvaneet vuoden 2016 alun 
jälkeen selvästi ja rakennuslupien 
määrä viittaakin kasvun jatkumi-
seen. Korjausrakentamisen määrä 
on noin 15 prosenttia korkeammalla 
tasolla kuin edellisen suhdannehui-
pun aikaan vuonna 2008. Myös 
infran rakentaminen jatkuu korkeal-
la tasolla.

Tarjousaktiivisuus heikkoa,  
tarjoushinnat nousussa
Rakentajien kiinnostus urakkatarjo-
usten tekemiseen on tällä hetkellä 
matala. Erityisesti tämä koskettaa 
pääkaupunkiseutua. Keskeisiä syitä 
kehitykseen löytyy suurten yritysten 
isoista monivuotisista hankkeista, 
lisääntyneistä avoimista tarjouskil-
pailuista sekä kapasiteetin korkeis-
ta käyttöasteista kautta rakentamis-
ketjun. Pääkaupunkiseudun tarjo-
ushintaindeksissä vuosinousu oli 
elokuussa 2017 noin 11 prosenttia.

Kirjapainon tilalle 
vuokra-asuntoja
Weilin+Göösin kirjapainona sekä toimisto- ja 
asuinrakennuksena aiemmin toiminut kivitalo palvelee 
kaupunkilaisia jatkossa asuinkäytössä, kun Töölönkatu 
11–15:een valmistuu helmikuussa 2018 yhteensä 
102 Lumo-vuokrakotia.

Kiinteistö on valmistunut pääosin kolmessa vaiheessa vuosina 1925, 
1938 ja 1939, suunnittelijoina vastaavasti Karl Lindahl, Bror A. Öst-
man ja Ragnar Gustafsson. Rakennuksen käyttötarkoitus on muut-
tunut vuosien varrella tarpeen mukaan. Entisen kirjapainon ja toimis-
totilojen paikalta löytyy tänä päivänä omistusasuntoja, ja pian myös 
vuokrakoteja erilaisiin tarpeisiin; valoisia ja kompakteja yksiöitä sekä 
tilavia loft-asuntoja useammalle asukkaalle. 

Uudet asunnot ovat poikkeuksellisen valoisia johtuen isoista ikku-
noista ja normaalia kerroskorkeutta korkeammista huoneista. Asun-
tojen sisustuksessa on huomioitu vanhan arvokiinteistön henki, esi-
merkiksi kattopalkistot saavat jäädä näkyviin.
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LÄNSITERMINAALI 2 ja MUURAMEN KIRKKO 
vuoden valaistuskohteet

Sähkösuunnittelijat NSS ry palkitsi Vuoden 2017 valaistuskilpailussa sisävalaistuskohteena 
Helsingin Sataman Länsiterminaali 2:n ja ulkovalaistuskohteena Muuramen kirkon.

Terminaali on rakennettu palvelemaan nopeaa reittiliikennettä, joten valaistuksen yhtenä tehtävänä on ohjaaminen. Länsisataman termi-
naalin valaistussuunnittelussa yksinkertainen lineaarisen valoviivan idea erilaisin kattoon ja käsijohteisiin tehdyin sovelluksin tukeekin oi-
valtavasti väkimassojen johdattelua terminaalirakennuksessa valon avulla. Toisen kerroksen suuresta aulasta avautuu upea näköala merel-
le. Valtavat ikkunat mahdollistavat myös päivänvalon hyödyntämisen vyöhykkeittäin päivänvalosensoreiden avulla. Valaisimet ja muu tek-
niikka on onnistuttu integroimaan erinomaisesti puurimoista tehtyyn kattorakenteeseen, jonka johdosta tilavaikutelma on rauhallinen ja 
häikäisemätön. Tässä kohteessa valaistus integroituu arkkitehtuuriin ja näin sen pitää ollakin! 

Alvar Aallon nuoruudessaan suunnittelema Muuramen kirkko on peruskorjauksen yhteydessä saanut arvoisensa julkisivu- ja ulkovalais-
tuksen. Kirkko sijaitsee korkealla harjulla, josta valaistus nostaa kirkon hienovaraisesti asukkaiden näkyviin. Häikäisemätön matalilla pol-
larivalaisimilla toteutettu kävelytien valaistus johdattelee kirkkoon menijät kohti valolla esiin nostettua pyörökaarisyvennystä. Valaistus on 
toteutettu tarkasti nykyaikaisella projisointitekniikalla välttäen hukkavaloa. Sopivassa suhteessa toteutettu muiden pintojen valopesu tuo 
koko kirkon näkyviin muodostaen tasapainoisen ja hillityn kokonaisvaikutelman. 
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Rantatunneli on Suomen pisin, 2,3 kilometrin pituinen 
maantietunneli. Hankkeen toteuttamisesta vastasi 

Lemminkäisen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n ja Saanio 
& Riekkola Oy:n muodostama allianssiryhmittymä. 
Hankkeen tilaajaosapuolina toimivat Tampereen kau-
punki ja Liikennevirasto.

Projektiyhdistys toteaa Rantatunnelihankkeen alli-
anssiosapuolten sitoutuneen yhteisesti tavoitteisiin. 
Projekti valmistui etuajassa, alitti budjetin ja ylitti kaikki 
tavoitteet, muun muassa laadun ja työturvallisuuden 
osalta. Allianssiyhteistyössä syntyneiden innovaatioiden 

arvo oli yli 20 miljoonaa euroa. 
Kaksivaiheisen Rantatunnelihankkeen kehitysvaihe 

ajoittui vuosille 2012–2013, ja toteutus käynnistyi loka-
kuussa 2013. Tunneli avattiin liikenteelle 15.11.2016, 
puoli vuotta etuajassa aikatauluaan. 

Kunniamaininnan kilpailussa sai Valtatie 8 parannus-
hanke Luostarinkylän kohdalla. Hankkeen toteutti Des-
tia Oy Liikenneviraston tilauksesta. Destia suunnitteli ja 
toteutti Rauman Luostarinkylään marraskuussa 2016 
valmistuneen eritasoliittymän. Hankkeen toteutuksessa 
hyödynnettiin tehokkaasti tietomalleja ja automaatiota.

Allianssimallilla toteutettu 
Tampereen rantatunneli on Vuoden Projekti
Projektiyhdistys palkitsi Tampereen rantatunnelin Vuoden projektina. Rantatunneli on yksi 
Suomen ensimmäisistä allianssihankkeita. Allianssimallissa asiakas ja palveluntuottajat suun-
nittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä, yhteisellä organisaatiolla ja yhteisillä päätöksillä. 
Hyödyt ja riskit jaetaan.

Kruununvuorenrannan jäteasemalle näyttävä julkisivu

Kruununvuorenrantaa valmistunut koonta-
asema sai näyttävät, kolmiulotteiset julkisi-
vut. Ne saivat Vuoden 2017 Betonijulkisivu 
-arkkitehtuuripalkinnon.

Helsingin Kruunuvuorenrannan uuden asuinalueen 
jätteenkeräys suoritetaan putkikeräysjärjestelmällä, 

jossa kiinteistöjen jätteet siirtyvät yhteiselle koonta-
asemalle maanalaisia imuputkia pitkin. Viime vuonna 
valmistunut koonta-asemarakennus sijaitsee jyrkkää 
louhittua kallioseinämää vasten, jota rakennussuunnitel-
malla on onnistuttu eheyttämään.

Koonta-aseman muotoilulla on piilotettu myös jät-
teenkäsittelyyn liittyvät toiminnot ilman erillisiä näkösuo-
jia. Itsenäinen rakennus viherkattoineen täydentää ym-
päröivää kallioista luonnon maisemaa ja luo kiinnosta-
van näkymän myös vastapäiseen asuntoalueeseen.

Neljän erilaisen nelikulmion yhdistelmä
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n suunnittelema kohde on 
arkkitehtonisesti taidokas rakennuskokonaisuus, jossa 
massoittelu ja ilmeikkäät julkisivut mittakaavaltaan ja de-
taljeineen liittävät arkisen ja teknisen rakennuksen osaksi 
uutta asuinaluetta ja ympäröivää luonnonmaisemaa.

Julkisivun reliefimäinen pintakuvio on saanut idean 
rouheisen kallion alati muuttuvasta jäkäläkasvustosta. 
3D-mallintamalla on löydetty keino toteuttaa uutta 
muottitekniikkaa, jolla on kustannustehokkaasti voitu 
toteuttaa teollisesti valmistetut betonielementit.

Moni-ilmeinen julkisivu koostuu vain neljästä erilai-
sesta nelikulmiosta, joita eri asentoihin sijoittamalla 
syntyy vaikutelma monimutkaisesta kokonaiskuviosta.

Ruosteensävyyn patinoidut julkisivut ja innovatiivinen 
arkkitehtuuri liittävät rakennuksen rouheisen kallioleikka-
uksen ja metsämaiseman sävyihin. Arkkitehtien oivallus 
värjätä harmaa arkinen betonipinta auringonvalossa väl-
kehtivään ruskean sävyyn korostaa rakennuksen julkisi-
vuja, mutta on samalla kustannustehokas tapa toteuttaa 
ilmeikäs kokonaisuus tiukoissa kustannusraameissa.

Rakennuksen harmaat sandwich-elementit on pati-
noitu Betonipallas Oy Pertti Kukkosen Umbra-patina-
värjäysmenetelmällä. Kemiallisessa reaktiossa vesiliu-
koiset rautayhdisteet reagoivat betonin pinnassa se-
menttihydrataatiotuotteiden kanssa ja väri muuttuu 
ruosteen ruskean sävyiseksi. Käsittely tehdään isoina 
pintoina elementtisaumojen yli ja tarvittaessa se myös 
tasaa mahdollisia elementtien sävyeroja. 

Kruunuvuorenrannan koonta-aseman arkkitehtisuunnittelija on 
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, rakennuttaja Kruunuvuorenrannan 
Jätteen Putkikeräys Oy, urakoitsija Oy Rakennuspartio, elementti-
suunnittelija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, elementtien 3D-
mallinnus Betoniviidakko Oy, betonielementtitoimittaja Parma Oy. 
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HKL:n johtokunta ja Espoon kau-
pungin teknisen toimen johtaja 

ovat päättäneet valita YIT:n ja VR 
Trackin muodostaman ehdokasryh-
mittymän Raide-Jokerin rakennus-
urakoitsijaksi. Urakka kattaa Helsin-
gin Itäkeskuksesta Espoon Keila-
niemeen kulkevan pikaraitiotien ra-
kentamisen. Sopimus on tarkoitus 
allekirjoittaa marraskuun loppuun 
mennessä.

Raide-Jokerin kokonaisbudjetti 
on 275 miljoonaa euroa, josta ra-
kentamiskustannusten osuus on ti-
laajan arvion mukaan noin 205–225 
miljoonaa euroa. Tilaaja saattaa liit-
tää urakkaan myös optioita esimer-
kiksi varikon rakentamisesta. 

Raideyhteys mahdollistaa kasvun
Helsingin seudun väestön ennuste-
taan kasvavan voimakkaasti tule-
vaisuudessa, mikä luo haasteita lii-
kenteelle ja yhdyskuntarakenteelle. 
Raide-Jokeri on tärkein poikittaisis-
ta joukkoliikennehankkeista, joka li-
sää matkustamisen luotettavuutta 
ja mukavuutta. Nopea raideyhteys 
mahdollistaa aluerakentamisen tii-
vistämisen.

Raide-Jokeri on noin 25 km pit-
kä pikaraitiotie Helsingin Itäkeskuk-
sesta Pitäjänmäen ja Espoon Lep-
pävaaran kautta Keilaniemeen. Ko-

ko osuudeltaan kaksiraiteisen radan 
rakennustöiden arvioidaan alkavan 
vuonna 2019.

Allianssimalli sitouttaa kaikki 
osapuolet hankkeeseen
Hanke toteutetaan allianssimallilla. 
Kaikkien toimijoiden yhteiseen so-
pimukseen pohjautuva toteutusta-
pa pyrkii varmistamaan koko hank-
keen edun sekä yhteisten tavoittei-
den toteutumisen. Mallilla voidaan 
saavuttaa laadullisesti, taloudelli-
sesti ja aikataulullisesti hyvä loppu-
tulos. Hankkeen osapuolina toimi-
vat Helsingin ja Espoon muodosta-

ma tilaajaorganisaatio, kesällä valit-
tu suunnitteluryhmittymä (Ramboll, 
Sito ja VR Track) sekä nyt valittu 
urakoitsijaryhmittymä.

Kustannukset ja aikataulu  
tarkentuvat ensi vuoden aikana
Projektissa käynnistyy seuraavaksi 
kehitysvaihe, jossa urakoitsija, 
suunnittelija ja tilaaja suunnittelevat 
ja kehittävät rakentamisprojektin si-
sältöä. Samalla tarkentuvat projek-
tin kustannukset ja aikataulu. Noin 
vuoden kestävän kehitysvaiheen 
jälkeen siirrytään toteutusvaihee-
seen, jolloin rata rakennetaan.

Mikä Raide-Jokeri?
•	Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja.

•	Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Espooseen. Raideyhteys korvaa 
runkobussilinja 550:n eli Bussi-Jokerin, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Sen 
kuljetuskapasiteetti ei pysty vastaamaan kasvavaan matkustajamäärään.

•	Raide-Jokeri kulkee pääosin omalla kaistallaan, millä varmistetaan vaunun nopea, sujuva ja luotettava 
kulku. Tavoitteena on noin 25 km/h keskimääräinen matkanopeus.

•	Rataa liikennöidään korkealuokkaisilla, kahteen suuntaan ajettavilla pikaraitiovaunuilla. Vaunuihin mahtuu 
2–3 kertaa enemmän matkustajia kuin telibusseihin.

•	Raide-Jokeri-radalle tulee 33 pysäkkiparia. Pysäkit sijoitetaan paikoille, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa 
asumisen, työpaikkojen tai palvelujen keskittymiä.

•	Raide-Jokerin linjan varteen suunnitellaan uutta asunto- ja työpaikkarakentamista muun muassa Itäkes-
kukseen, Myllypuroon, Viikkiin, Oulunkylään, Maunulaan, Haagaan, Pitäjänmäkeen, Perkkaalle, Otanie-
meen ja Keilaniemeen. Erityisesti pysäkkien ympäristöistä tavoitellaan vetovoimaisia paikkoja, jotka hou-
kuttelevat asumisen lisäksi työpaikkoja ja palveluita.

YIT ja VR Track rakentamaan Raide-Jokeria
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Osa 2 sisältää läntisen radan 
Pyynikintorilta Lentävännie-

meen. Sen toteuttamisesta pääte-
tään myöhemmin Tampereen kau-
punginvaltuustossa. Osan 2 tavoi-
teaikatauluna on suunnitella tar-
kemmin vuosina 2020–2021 ja 
päästä rakentamaan vuosina 2021–
2024.

Raitiolinjaston pituus on yhteen-
sä 23 km. Liikennöinnin on määrä 
alkaa ensimmäisellä osalla vuonna 
2021.

Raitiotieallianssin muodostavat 
tilaajaosapuoli Tampereen kaupunki 
sekä palveluntuottajaosapuolet VR 
Track Oy, YIT Rakennus Oy ja Pöyry 
Finland Oy.

Raitiotieallianssi suunnittelee ja 

Tampereen raitiotien 
rakentaminen vauhdissa
Tampereen raitiotien rakentaminen on käynnissä. Rakentaminen on jaettu kahteen osaan. En-

sin rakennetaan osa 1 vuosina 2017–2021. Se sisältää radat Pyynikintorilta itään Hervantajär-

velle ja yliopistolliselle keskussairaalalle. Lisäksi rakennetaan varikko Hervantaan.

rakentaa raitiotien ja varikon. Tam-
pereen kaupunki vastaa raitiovau-
nujen hankinnasta ja joukkoliiken-
nejärjestelmän suunnittelusta.

Rakentaminen näkyy  
kaupungin arjessa
Huomaamatta ei raitiotie keskelle 
kaupunkia ilmesty, ja projekti ha-
keekin vertaistaan Suomessa.

”Raitiotien rakentaminen näkyy 
vahvasti kaupungin arjessa. Työ-
maat sijaitsevat erittäin vilkkaiden 
kulkureittien varrella, ja tilapäisiä lii-
kennejärjestelyjä joudutaan teke-
mään paljon. Rakentaminen etenee 
kuitenkin lohkoittain siten että mis-
sään kohtaa ei ole yhtäjaksoista 

haittaa koko nelivuotisen rakennus-
vaiheen ajan”, kertoo yksikönjohta-
ja Jarkko Salmenoja YIT:ltä.

Työmaiden lähellä on asuintaloja 
ja yrityksiä, joten maassa on paljon 
runkovesilinjoja, kaukolämpöputkia 
ja kaapeleita. Johtosiirtoja varten 
tarvitaan paljon hyvin syviä kaivauk-
sia, samalla kun ympärillä liikkuu 
kevyttä liikennettä ja autoilijoita. 

Esimerkiksi Hämeenkadulla val-
mistaudutaan rakentamaan kiskot, 
pysäkit, pyörätiet ja jalkakäytävät 
kerralla, eikä alunperin suunnitellus-
ti vaiheittain peräkkäisinä vuosina. 
Näin korttelin kokonaisuus valmis-
tuu nopeammin eikä haitta ei ole 
niin pitkäkestoinen.

Kuvaaja Susanna Lyly



10 hrmy 9/2017

Millainen yhteiskunta – 
sellainen kerrostalo
Itsenäisen Suomen kerros-

talojen historia kertoo yhteis-

kunnan muutoksesta. 

Tasa-arvoistuminen, maalta 

muutto, talouden heilahtelut 

ja ympäristöasioiden nousu 

näkyvät kaikki myös ajan 

rakennuskannassa.

Suomen ensimmäiset kerrostalot 
nousivat 1880-luvulla suurempiin 

kaupunkeihin. 1900-luvun alussa, 
eli Suomen itsenäistyessä, kerros-
talorakentamista kohtasi useampi 
murros. 1900-luvun alussa teräsbe-
toni mullisti rakennusteollisuuden ja 
kerrostalojen rakentaminen kiihtyi. 
Samaan aikaan asumismuoto ker-
rostaloissa muuttui yhä enemmän 
omistusasumiseksi, kun aikaisem-
min niissä oli asuttu lähinnä vuok-
ralla.

”Suomalaisen kerrostalon histo-

riassa juuri omistusasuminen on 
omanlainen piirteensä. Muualla ker-
rostaloissa on aina ollut lähinnä 
vuokra-asuntoja. Suomelle on omi-
naista omistusasuminen ja omat 
pienet taloyhtiöt, jotka myös huo-
lehtivat talojen hoitamisesta”, ker-
too Rakennustiedon Petri Neuvo-
nen, joka on toimittanut myös ker-
rostalojen historiasta kertovan kirja-
sarjan.

Vuonna 1917, Suomen itsenäis-
tyessä, maassa oli vielä voimissaan 
perinteinen luokka-ajattelu. Se hei-

Vuonna 1951 valmistunut 
Käärmetalo Käpylässä. Ku

va
 Y

IT
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jastui myös aikansa rakennuksissa.
”Eräs luokka-ajattelun fyysinen 

ilmentymä kerrostaloissa olivat kah-
det erilliset portaat. Monissa 
1910-luvun kerrostalossa oli vielä 
erillinen pääporras ja keittiön por-
ras”, Neuvonen kertoo esimerkkinä.

Tuohon aikaan kerrostaloissa 
asui lähinnä porvaristoa, työväki 
asui kaupungin laidalla puutaloissa 
tai kerrostalojen pihasiivissä. Niinpä 
1900-luvun alun kerrostalokodit oli-
vat suuria edustusasuntoja, joissa 
huonejako oli nykypäivän ihmisen 
silmin erikoinen.

”Salit ja herrainhuoneet olivat 
suuria ja ylellisiä. Kerrostalohuo-
neistot kopioivat pitkälti huonejär-
jestyksessään vielä maalaiskarta-
noiden pohjapiirroksia”, Neuvonen 
kertoo.

1920-luvun funktionalismin 
myötä alkoi muutos.

”Funktionalismi liudensi luokka-
vastakohtia. Sen ohjaava idea oli, 
että asumisolosuhteet olivat sa-
manlaiset kaikille ihmisille”, Petri 
Neuvonen sanoo.

Sarjatuotantoa
Toinen suuri murros kerrostalora-
kentamisessa Suomessa tapahtui 
1960-luvulla. Vasta silloin Suomes-
sa löi todella läpi rakennusteollisuu-
den teollistuminen. Se vauhdittui, 
kun sodan jälkeisestä pula-ajasta 
päästiin eroon ja kaupunkeihin 
muuttavat ihmiset tarvitsivat ki-
peästi asuntoja.

”Käytännössä ensimmäiset ko-
keilut tehtiin jo 1950-luvulla, mutta 
1960-luku oli elementtirakentami-
sen nousu- ja kulta-aikaa.  Asunto-
tuotannossa oli ratkottava määrälli-
siä haasteita ja sarjatuotanto oli 
ratkaisu asuntopulaan. Vanhaan 
tyyliin ei enää voitu rakentaa. Sa-
malla myös talot standardoituivat 
hyvin samanlaisiksi”, Neuvonen sa-
noo.

Rakentamisen huippuvuosi Suo-
messa oli 1974. Sen jälkeen 1980 
-luvulla kerrostalorakentamisessa 
haluttiin kokeilla uudenlaisia asioita, 
harmaat laatikot eivät enää kelvan-
neet. 1980-luvun jälkeen ympäris-
tökysymykset ovat vaikuttaneet 
paljon rakentamiseen.

Globaalit trendit näkyvät nyt

Tällä hetkellä rakentamisen muu-
tosta näyttävät heiluttavan globaalit 
trendit. YIT:n kehitysjohtaja Marko 
Oinas listaa kaupungistumisen, di-
gitaalisuuden ja kestävän kehityk-
sen megatrendeinä, jotka vaikutta-
vat tällä hetkellä myös rakentami-
sessa.

”Kaupungistuminen tarkoittaa 
sitä, että ihmiset haluavat asua kau-
punkimaisessa ympäristössä, siellä 
missä on elämisen humua ja palve-
luita. Trendi on ollut ennakoitua kiih-
keämpää ja se koskee niin lapsiper-
heitä, virkeitä vanhuksia kuin sink-
kutalouksia”, hän kertoo.

Digitalisaation vaikutukset liitty-
vät nyt jo kaavoitukseen.

”Kun esimerkiksi liikkuminen os-
tetaan jatkossa palveluna, oma au-
to ei ole välttämättömyys. Se tar-
koittaa, että parkkipaikkoja ei tarvi-
ta samassa määrin kuin ennen – tai 
ainakaan jokainen ei tarvitse omaa 
parkkipaikkaa.”

Oinaan mukaan muutokset esi-
merkiksi ihmisten asumisen motii-
veissa tapahtuvat nyt nopeasti.

”Ihmiset äänestävät kyllä nyky-
ään jaloillaan. Jos asumispaikka tai 
asunto ei vastaa heidän asumisen 
motiivejaan, he vaihtavat paikkaa. 
Nyt rakentajien pitäisikin osata 
kuunnella ja ennakoida ihmisten toi-
veita herkällä korvalla. Kun rakenta-
misen ja erityisesti kaavoituksen ai-
kataulut kestävät vuosia ja muutok-
set ihmisten motiiveissa tapahtuvat 
nopeasti, pitäisi olla koko ajan hie-
man edellä aikaansa.”

Kohti korkeuksia
Neuvosen mielestä tämän hetken 
trendi näyttää olevan tornirakenta-
minen.

”Nyt halutaan rakentaa ylöspäin. 
Tämä trendi sopii varmastikin jo-
honkin paikkoihin, mutta sitä ei pidä 
kopioida kaikkialle”, hän sanoo.

Hänen mielestään Suomen ker-
rostalojen historia kertookin tietyn-
laisesta yhden totuuden maasta.

”Suomessa on hyvin tyypillistä, 
että valtaratkaisut leviävät kaikkial-
le. Niinpä kunkin aikakauden raken-
nukset ovat Suomen kaupungeissa 
keskenään hyvin samankaltaisia.”

SUOMALAISEN 
KERROSTALON 
VUOSIKYMMENET

1910
Jugend ja Art Nouveau – 
arkkitehdit tulivat mukaan 
kaupunkisuunnitteluun

1920 
Klassismi – keskityttiin 
yhtenäiseen kaupunkikuvaan 
ja julkisivulinjoihin

1930 
Funktionalismi – Motto: 
”muoto seuraa tarkoitusta” 
ohjasi talosuunnittelua

1940  
Romantiikka – rakentaminen 
oli kiivasta sodan jälkeisen 
jälleenrakennuksen takia

1950  

Realismi – kaupungistuminen 
kiihtyi

1960  
Betonilähiöitä – 
elementtirakentaminen yleistyi

1970  
Tehotuotantoa – 
rakentamisessa suosittiin 
yksinkertaisuutta ja 
helppoutta

1980  
Postmodernismia – leikkiä 
väreillä ja muodoilla

1990–2000
teollisuusalueet muuttuivat 
asuinalueiksi, lasi ja teräs 
myös kerrostalorakentamiseen
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RKM-veteraanit syöpäsairaalassa
Veteraanien lokakuun kuukausi-

kokous 23.11. pidettiin talomme 
ulkopuolella varsin poikkeukselli-
sessa, mutta erittäin mielenkiintoi-
sessa paikassa.

Paikka oli Jätkäsaaressa Crusel-
lin sillan pielessä sijaitsevan Docra-
tes-syöpäsairaalan luentosali ja 
pääosassa oli itse sairaala, johon 
saimme tutustua parhaiden mah-
dollisten asiantuntijoiden opastuk-
sella.

Kokouksen jälkeen saimme 
kuulla sairaalan perustajiin ja pää-
omistajiin kuuluvan Sädehoidon yli-
lääkärin, LT Timo Joensuun erittäin 
mielenkiintoisen ja hienosti kokoon-
pannun esityksen syövänhoidon 
nykytilasta ja v. 2007 perustetun, 

Pohjoismaiden ainoan yksityisen 
sädehoitoon erikoistuneen sairaa-
lan taustasta ja sen tarjoamista pal-
veluista.

Mitä sitten jäi käteen tällaiselle 
parhaat päivänsä nähneelle rakenta-
jalle? Toiminnan johtoajatuksena oli 
rakennuttajan …tarkoitan siis syö-
päpotilaan palvelu. Sen lähtökohta-
na yksityiskohtainen, viimeisimpiin 
tutkimuksiin perustuva ”työselitys” 
ja todella paikkansa pitävä aikatau-
lu. Ei luppopäiviä eikä hermoja koet-
televaa odotusta. Tavoitteena on 
myös, että myöhemmissä ”vuositar-
kastuksissa” tulisi esiin mahdollisim-
man vähän huonosti tai huolimatto-
masti hoidettuja yksityiskohtia, mis-
tä ”homehtuminen” voisi alkaa.

No puujalkahuumori sikseen: 
Kysymyshän on mm. niin yleisten 
eturauhas- ja rintasyöpähoitojen 
antamisesta hyödyntäen maailman-
laajuisestikin ehdottomasti vii-
meisintä tekniikka radiologi- eli ku-
vantamistutkimuksissa ja radio-iso-
tooppihoidoissa. Pelkistettynä asi-
an käsitin niin, että kasvaimeen 
kohdistetaan ennennäkemättömällä 
tarkkuudella tuhoava voima ja ym-
päröivät kudokset suojellaan aikai-
sempaa tarkemmin.

Meille miehille esitelmöitsijä täh-
densi painokkaasti PSA-testausten 
merkitystä taudin havaitsemisessa 
mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa ja hoitojen jälkeisen tarkan 
seurannan välttämättömyyttä.

Perinteisiä lääke-, säde- ja leik-
kaushoitojakaan ei ole hylätty, vaik-
ka viimeksi mainittuja annetaankin 
yrityksen muissa yksiköissä tai yh-
teistyösairaaloissa. 

Esityksensä jälkeen tohtori Jo-
ensuu vastasi moniin noin 30 henki-
lön joukostamme esitettyihin kysy-
myksiin eikä mitenkään kiertänyt 
näinä Soten rakentamisen ”viimeisi-
nä päivinä” väistämättä esiin tule-
vaa kysymystäkään: Mitä hoito 
maksaa? Paljon: puhuttiin hyvän 
mönkijän hinnasta kunnon autoon.

Minne yli 12 milj. vuosittaisesta 
liikevaihdosta ”ylijäävät” eurot me-
nevät? Tässä tapauksessa sairaa-
lan perustamisessa paljon työtä 
tehneiden – esitelmöitsijän ja kah-
den fyysikon lisäksi henkilökunnal-
le, Aava- terveyspalvelujen omista-
jille sekä  suomalaisille yksityishen-
kilöille.

Lopuksi meille esiteltiin kahteen 
ryhmään jaettuna sairaalan tiloja.  
- Tämän tasoiseen ”omistajaohja-
ukseen” perustuvaa opastusta em-
me olleet osanneet edes odottaa. 
Kiitos siitä tohtori Joensuulle ja sai-
raalafyysikko Harri Puuruselle sekä 
vierailumme järjestäneelle Anne 
Keinäselle.

Teksti ja kuvat: Matti Vuorensola

Viimeisintä tekniikkaa edustavien sädehoitolaitteiden luota siirryimme ihmettele-
mään uusinta hoitoajattelua edustavan sairaalahuoneen suurista ikkunoista avautu-
vaa näköalaa Crusellin sillalle.
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Joulukonsertit
MESTARI-LAULAJAT

Johtaa Märt Ratasepp

MIKAEL AGRICOLAN KIRKKO
to 21.12.2017 klo 19.00
Solistina Jaakko Ryhänen
Pääsylippu 25 €, Ticketmaster.fi  
kuorolaisilta tai ovelta tuntia ennen.

KÄPYLÄN KIRKKO
la 16.12.2017 klo 18.00
Solistina Johanna Tuomi
Ohjelma 15 € kuorolaisilta 
tai ovelta tuntia ennen.

Yhdistyksen 
VANHIMMAT JÄSENET
lämminhenkisessä kahvitilaisuudessa

Satavuotiasta Suomea on juhlistettu myös monissa 
Helsingin yhdistyksen ja sen alaosastojen tilaisuuk-

sissa. Heti tammikuussa yli sata Mestari-illan osanotta-
jaa kohotti maljat Suomelle. Samalla jaettiin myös yhdis-
tyksen kymmenen ensimmäistä hopeista ansiomerkkiä.

Huhtikuussa oli vuorossa mieleenpainuva tilaisuus, 
kun yhdistys kutsui kaikki 90–100-vuotiaat jäsenensä 
kahvitilaisuuteen. Kutsun vastaanottikin ryhmä varsin 
energisiä, vankan rakentajakokemuksen omaavia yh-
distyksemme jäseniä. Yhdistyksen tervehdystä näille 
veteraaneille olivat tuomassa yhdistyksen kunniapu-
heenjohtaja, kiinteistöneuvos Paavo Ruusuvuori ja pu-
heenjohtaja Hannu Vehviläinen.

Tilaisuudessa olivat mukana myös Rakennusmesta-
rien Rouvien edustajat. He luovuttivat lämminhenkises-
sä tilaisuudessa veteraaneille kutomansa veteraani-
sukat.

Kahvitilaisuuden jälkeen osa kutsutuista osallistui 
Helsingin Rakennusmestariveteraanien kuukausikoko-
ukseen. Kutsuvieraat otettiin siellä lämpimästi vastaan 
yli kolmenkymmenen rakennusmestariveteraanin voi-
min.

Teksti ja kuvat: Harri Holopainen, 
Jäsen- ja huomionosoitustoimikunta, puheenjohtaja
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Rakennusmestarien Säätiön kulttuuristipendimatka

Andalusiaan 
5.–15.4.2018

Málaga – Granada – Córdoba – Sevilla – Jerez de la Frontera – Gibraltar – Ronda
Alhambra, Granada

Rakennusmestarien Säätiö julistaa jälleen haettavaksi 24 stipendiä Espanjan Andalusian kiertomatkalle 
5.–15.4.2018. Matkalla tutustutaan kiehtovaan Andalusian historiaan, kulttuuriin ja nykypäivään. 
Matkan alustava reitti on Malaga–Granada–Cordoba–Sevilla–Jerez de la Frontera–Gibraltar–Ronda.

Lähtö Helsingistä torstai-iltana 5.4.2018 klo 20.40 ja paluu Helsinkiin varhain sunnuntai aamuna 15.4.2018 klo 06.40.

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

Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kaukomatkatoimiston kanssa, josta tulee Suomesta mukaan mat-
kanjohtaja koko matkan ajaksi sekä Rakennusmestarien säätiöstä matkaisäntä.

Stipendimatkaan sisältyy ohjelman mukaiset lennot, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden hengen huoneissa, 
puolihoito, retket ja kiertokäynnit sisäänpääsyineen, juomarahat ja palvelupalkkiot yms. sekä suomalaisen oppaan palvelut.

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen, omalla kustannuksellaan (paikkoja rajoitetusti, joten hakemuk-
sessa tulee olla maininta asiasta).

Stipendin arvo on arviolta noin 2.690 € ja yhden hengen huoneen lisämaksu on noin 670 €.

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

Säätiö ei järjestä matkaan liittyviä stipendinsaajien eikä seuralaisten matkavakuutuksia. 

Hakijalta edellytetään kiertomatkalle soveltuvuutta sekä kohtuullista fyysistä ja henkistä kuntoa. 

Säätiö on velvollinen ilmoittamaan verohallinnolle kaikki myöntämänsä yli 1.000 €:n suuruiset stipendit.

Hakemukset tulee toimittaa säätiön toimistoon su 14.1.2018 mennessä säätiön kotisivujen 
www.rakennusmestariensaatio.fi/stipendit  kautta valmiilla lomakkeella, sivuilla on nähtävillä myös tarkka matkaohjelma 
tai vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse tai postitse:

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51 - 53 A
00100 HELSINKI
kaisa.aho@rakennusmestariensaatio.fi

Tarkempia tietoja voi tiedustella säätiön toimistosta p. 09 - 612 0870.
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Hintikka, Joni
Parhiala, Eliisa
Tyrni, Elias Olavi

UUDET JÄSENET

Tervetuloa!

YHDISTYS tiedottaa

Heino, Petteri
Hätönen, Pertti
Maksudov, Tatjana
Stellberg, Jan

Sydänhelmi, Arto
Taskinen, Pasi
Tuomala, Tomi
Salmela, Ville

OPISKELIJAJÄSENET

HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2017

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

1. varapuheenjohtaja
Rami Järvinen, 050-563 9134
rami.jarvinen@srv.fi

2. varapuheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com

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

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

Harri Holopainen, 050-309 7351
holopainen.h.rkm@gmail.com

Trang Huynh-Nguyen, 050 384 4718
trang.huynh-nguyen@hel.fi

Niilo Hämäläinen, 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi

Jan-Erik Jusslin, 050 3210 911
janerik.jusslin@gmail.com 

Tommi Peuhkuri, 0400-504 538
tommi.peuhkuri@gmail.com

Tapio Päiväläinen, 050-538 7672
tapio.paivalainen@yit.fi

Jouko Röpelinen, 044-210 3225
jropelinen@gmail.com

Järjestösihteeri
Sanna Eronen, 09-646 343
sanna.eronen@hrmy.fi

Toimisto
info@hrmy.fi

Yhdistyksen kunniajäsenet

Kunniapuheenjohtaja

Paavo Ruusuvuori  2009

Kunniajäsenet Nimeämisvuosi

Paavo Ruusuvuori  1987
Niilo Tapaninen  1991
Kalervo Eskola  2002
Esa Levänen  2006
Reijo Saarenoja  2006
Asko Järvinen  2009
Arvo Olkkonen  2010
Ari Angervuori 2011
Raimo Hartonen 2012
Kalevi Berlin 2016
Mikko Ojala 2016
Mikko Tyrylahti 2017
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Veteraanikerhon ja KUPE:n yhteinen

P IKKUJOULU 
11.12.2017 klo 13.00 

yhdistyksen 3. kerroksen kerhotilassa                      

Tervetuloa!

YHDISTYS tiedottaa

Rakennusmestariklubi Ry

Perinteinen ”musta kasi” kinkkubiljardi kisataan

lauantaina 2.12.2017 klo 10.00 alkaen.
Mukaan pääsee kello 11.00 asti.

Pelipaikan osoite on Fredrikinkatu 51-53, 3. krs 

Glögi ja kahvitarjoilu pelaajille ja katsojille.

Hallitus

8

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT

P I K K U J O U L U

torstaina 7.12.2017 
Teatteriravintola Nyyrikissä 
(Pohjolankatu 2, Helsinki).

Ohjelmassa klo 17.30 jouluglögit, 
klo 18.00 illallinen
ja klo 20.00 teatteriesitys Korot kattoon. 
Rooleissa Ria Kataja ja Minna Kivelä. 

Iloista pikkujoulumieltä toivottavat 
A-K ryhmäläiset!
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URHEILU

YHDISTYS tiedottaa

RKL:n 
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT 2018
Hirvihaaran hiihtokeskus, Mäntsälä, 
Kuntomajantie 115
Lauantaina 10.2. klo 12.00
Hiihtotapa vapaa
Tarvittaessa latu lumetetaan tykkilumella

Matkat ja sarjat:
5 km M, M40, M50, M55
3 km M60, M65, M70, M75, M80, M85, N, N40, N50, 
N60, mestarien rouvat ja oppilasjäsenet

Yhdistysten välinen viesti 3x3 km
A-sarja, ei ikärajoituksia, B-sarja yhteisikä 150 v, 
C-sarja yhteisikä 190 vuotta

Ilmoittautumiset: 
1.2.2018 mennessä s-postilla rharton1@welho.com 
tai osoitteella: Raimo Hartonen Naapuripellontie 8 A4 
00410 Helsinki

Tiedustelut: Raimo Hartonen puh. 044 2244521

Osallistumismaksut 5.2.2018 mennessä 
Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11.

Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry jäse- 
nien osallistumismaksut ennakkoon ilmoittautuneille 
maksaa yhdistys. Jälki-ilmoittautumismaksu (kilpailu-
paikalla klo 10.30 mennessä) on kaikilta 20 €.

Kilpailukeskus sijaitsee 5 km Mäntsälän keskustasta 
Mäntsälä–Hyvinkää tien varrella, jossa viitta Hirvihaaran 
hiihtokeskus.

TERVETULOA HIIHTÄMÄÄN MYÖS 
RIA:n JA OPPILASJÄSENET

Helsingin rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

Jäsenlehden toimitus 
  toivottaa lukijoille

     Jouluiloa 2017 
    ja menestystä 

    vuodelle 2018!

Hiihto- ja 
yleisurheilujaoston

VUOSIKOKOUS 
Pirkkolan uimahallin kerhohuoneella
keskiviikkona 13.12.2017 klo 18.00

Käsitellään vuosikokousasiat ja RKL:n hiihtomesta-
ruuskilpailujen järjestelyasiat. Jaetaan kevätmaasto-
juoksun, yleisurheilun ja pistekilpailun palkinnot.

Tervetuloa!

HIIHTO- JA 
YLEISURHEILUJAOSTO

YHDISTYKSEN
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Kilpailuista tiedotetaan kun saadaan liikuntaviras-
tosta lupa kilpailun järjestämiselle.

* * * * * * * * *
RKL: n HIIHTOA 2018
RKL: n pitkän matkan hiihtomestaruuksista kilpail-
laan jälleen Finlandia hiihdon yhteydessä Lahdessa 
50 km matkalla perinteisellä hiihtotavalla lauantaina 
24.2.2018.
Kilpailijat ilmoittavat itsensä suoraan kilpailujen jär-
jestäjille.
Kilpailukutsu julkaistaan RKL:n seuraavassa mestari- 
insinöörilehdessä ja liiton nettisivuilla.

MESTARIHIIHTO
RKL:n järjestämää mestarihiihtoa ei toistaiseksi jär-
jestetä. Laajasta harrastuksesta huolimatta vain 
hyvin harvat hiihtäjät ilmoittivat hiihtokilometrit liit-
toon. Talvien muututtua hyvin vähälumisiksi ja lähin-
nä tykkiladuilla hiihdettäviksi urheilutoimikunta 
päätti lopettaa hiihdon.

* * * * * * * * *
LISÄYS syysmaastojuoksun tuloksiin (jäsenlehti 
8-2017): 2 km M75 1. Veikko Luode 16,15
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Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu

Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää 
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea. 

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

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

Maksu- ja hakukäytäntö

Liikunta- ja kulttuuriseteli tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus p. (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, Fredrikinkatu 51-53 A, 6. krs.
Tämän vuoden setelit on noudettava viimeistään marraskuun 2017 loppuun mennessä.

Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi 
lomahuoneistoa Jämsän Himoksella. 
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti 
ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, 
laskettelua, muulloin patikointia, marjas-
tusta, sienestystä. Himoksella on myös 
täysimittainen golfkenttä.

Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä 
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikko-
vuokraa. 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 vierailijoi-
den 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
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t: 
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Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

Viikot 36-48: 100 €/viikko
Viikot 49-51: 350 €/viikko
(Itsenäisyyspäivä ja joulunalusviikot)
Viikko 52 (Joulu): 450 €/viikko

Varausmaksut 2018:
Viikot 1-7: 350 €/viikko
Viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
Viikot 11, 12, 13 ja 15: 350 €/viikko
Viikko 14 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
Viikot 16-35: 200 €/viikko

HUOM! YHDISTYKSEN UUSI JÄSEN – JÄSENEDUT TULEVAT VOIMAAN HETI KUN OLET MAKSANUT JÄSENMAKSUSI.



Rakennusmestarien Säätiö 
kiittää kuluneesta vuodesta 
ja toivottaa 

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:lle 
Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2018



  

Tapahtumakalenteri 2017

Täydennykset tapahtumakalenteriin:  
info@hrmy.fi ja/tai sph.saarinen@gmail.com

Joulukuu
 2.12.  Biljardin ’kinkkukisa’, Rakennusmestariklubi, 
  yhdistyksen kerhotila 3. krs., klo 10.00
 7.12.  Rakennusmestarien Rouvien pikkujoulu,  
  Teatteriravintola Nyyrikki, klo 17.30
 11.12.  Rakennusmestariveteraanien ja  
  KUPE:n pikkujoulutilaisuus,  
  yhdistyksen kerhotila, klo 13.00
 13.12.  Hiihto- ja yleisurheilujaoston vuosikokous,  
  Pirkkolan uimahallin kerhohuone, klo 18.00
 16.12.  Mestari-Laulajat, Joulukonsertti,  
  Käpylän kirkko, klo 18.00
 21.12.  Mestari-Laulajat, Joulukonsertti,  
  Mikael Agricolan kirkko, klo 19.00

2018

Tammikuu
 8.1.  Tammikuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 22.1.  Rakennusmestariveteraanien kevätkokous,  
  yhdistyksen kerhotila, klo 13.00

Helmikuu
 10.2.  RKL:n hiihtokisat, Mäntsälä, klo 12.00
 12.2.  Helmikuun Mestari-ilta,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 24.2.  RKL: n pitkän matkan hiihtomestaruuskisa  
  Finlandia-hiihdon yhteydessä, Lahti
 26.2.  Rakennusmestariveteraanit,  
  liikuntapäivä ja kuukausikokous  
  Paloheinän ulkoilualueen kahvio klo 13.00

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

Huhtikuu
 9.4.  Yhdistyksen Kevätkokous,  
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 9.4.  Huhtikuun Mestari-ilta,  
  heti kevätkokouksen jälkeen

Toukokuu
 12.5.  Toukokuun Mestari-ilta
 16.5  Mamma Mia -musikaali, Messukeskus,  
	 	 Amfi	teatteri,	klo	19.00

Yhdyshenkilöt 2017
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

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

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

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

RKM-VENEILIJÄT HRV RY
Niklas Enkvist 040-5882988
nenkvist@gmail.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

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

MAILAPELIT
Martti Rissanen 050-526 9725
marttiv.rissanen@gmail.com

NUORTEN KERHO
Niilo Hämäläinen 050-379 5125
niilo.hamalainen@ncc.fi

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

RKM-VETERAANIT
Taisto Malinen 0500-417108
taisto.malinen@jippii.fi

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

UINTI JA SUKELLUS
Tero Jaatinen 0500-481283 (uinti)
terojaatinen@mac.com
Markku Siikanen 050 461 6692 (sukellus)
markku.siikanen@pp2.inet.fi


