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Kannen kuva: Tuomaan Markkinat -joulutori 
kutsuu tunnelmoimaan joulua Senaatintorille 
1.–22. joulukuuta. Suomen vanhinta 
ulkoilmassa järjestettävää joulutoria on 
kehitetty vuodesta 2014 alkaen. 
Ennen oli rivi mökkejä ja glögikoju 
Esplanadin puistossa, nyt on 130 mökin 
joulutori puusaunoineen, Ruokapihoineen, 
Lahjakujineen ja ohjelmalavoineen. 
Kuva: Jussi Hellsten / Torikorttelit
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Syksy on ollut vähäsateinen ja lämmin. Minkähänlai-
nen tuleva talvi onkaan?

Rakentaminen on pääkaupunkiseudulla vielä huipus-
saan, tosin hiipumista ennustetaan. Itse en usko hii-
pumisen vielä pariin vuoteen vaikuttavan ainakaan 
pääkaupunkiseudun rakentamiseen.

Yhdistyksen pikkujoulua ei vielä tätä kirjoitettaessa 
ole vietetty. Juhla järjestetään nyt vanhassa, perin-
teikkäässä Ravintola Kaisaniemessä. Ilmoittautuneita 
on jo yli sata, toivottavasti mattimyöhäisetkin vielä 
heräävät ilmoittautumaan.

Itselleni tulee vuodenvaihteessa täyteen seitsemän 
vuotta yhdistyksen hallituksessa. Ensin olin kolme 
vuotta hallituksen jäsen ja sitten kaksi kautta eli neljä 

Puheenjohtajan palsta

vuotta puheenjohtajana. Vuodet ovat olleet mielen-
kiintoisia ja tapahtumarikkaita.

Haluan kiittää jäsenistöä saamastani tuesta ja kan-
nustuksesta kuluneina vuosina.

Toivotan kaikille 
Hyvää ja 
Rauhallista Joulua 
ja Menestyksellistä 
Uutta Vuotta 2019

Hannu Vehviläinen
Puheenjohtaja

Hyvät asiantuntijasisaret ja -veljet

Mestari-Laulajien joulukonsertit 2018
Käpylän 
kirkko
to 13.12. klo 18.30 
 
Solistina  
Johanna Tuomi
Urut  
Tapio Tiitu
Johtaa  
Anita Lehtonen
Ohjelma 15 €  
kuorolaisilta tai ovelta tuntia ennen.

Mikael Agricolan
kirkko
la 22.12. klo 19.00 
 
Solistina  
Jaakko Ryhänen
Urut 
Ville Urponen
Johtaa 
Henrik Lamberg
Pääsylippu 25 €, Ticketmaster.fi, 
kuorolaisilta tai ovelta tuntia ennen.
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Rautatieasema on jo aiemmin 
suojeltu valtioneuvoston päätök-

sellä ja asemakaavassa, mutta suo-
jelu ei ole sisältänyt yksityiskohtai-
sia määräyksiä. Eliel Saarisen suun-
nittelema ja vuosina 1909-1919 ra-
kennettu rautatieasema on osa val-
takunnallisesti merkittävää Rauta-
tientorin rakennettua kulttuuriympä-
ristöä. Nyt vahvistetulla suojelupää-
töksellä halutaan varmistaa kulttuu-
rihistoriallisesti erityisen arvokkaan 
ja maamme kuuluisimpien raken-

Uusi suojelupäätös turvaa

HELSINGIN RAUTATIEASEMAN
kulttuurihistoriallisia arvoja

Helsingin päärautatieasema suojellaan rakennusperintölain 
nojalla. Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan  

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiasta  
tekemän päätöksen.

nusten joukkoon kuuluvan rautatie-
aseman ainutlaatuisuuden säilymi-
nen.

Kaunis rautatieasema  
TOP 10:ssä
Suojeltavaan kokonaisuuteen kuu-
luvat asemarakennus, hallintora-
kennus ja länsisiipi. Rautatieasema 
on 1900-luvun alkupuolen arkkiteh-
tuurin merkkiteos. Asema on myös 
osa Suomen itsenäistymisen histo-

riaa: rakentamista aloitettaessa rau-
tatieasemasta piti tulla Venäjän kei-
sarikunnan Pietarin radan läntinen 
pääteasema ja Suomen suuriruhti-
naskunnan päärautatieasema, mut-
ta se valmistuikin itsenäisen tasa-
vallan päärautatieasemaksi.

Rautatieaseman arkkitehtuuri on 
kansainvälisesti tunnustettu, ja BBC 
valitsi rakennuksen muutama vuosi 
sitten maailman kymmenen kau-
neimman rautatieaseman joukkoon.

Kaikilla rautatieaseman osilla ja 

Rautatieaseman lipunmyynti
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Kuvat: Tuomas Uusheimo

Pääsaleja kattavat holvit ovat varhaisimpia pitkän jännevälin betoniholveja Suomessa.

Eero Järnefeltin, A. W. Finchin ja Ilmari Aallon Koli-aiheinen fresko aseman ravintolassa.
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julkisivuilla on oma historiansa yksi-
tyiskohtaisine erityispiirteineen. Kä-
sityönä Hangon graniitista tehdyis-
sä julkisivuissa on taidokkaita orna-
mentteja eri materiaaleista sekä 
veistoksia, valaisimia ja kelloja. Tun-
netuimpia veistoksia ovat kuvan-
veistäjä Emil Wikströmin neljä mies-
hahmoa, Lyhdynkantajat, nykyään 
paremmin Kivimiehinä tunnetut, 
aseman pääsisäänkäynnin molem-
min puolin sekä aseman tornin kel-
lo.

Alkuperäisinä säilytettäviä osia 
ovat hallien ja salien holvien lisäksi 
esimerkiksi keskushallin mutteri-
kioskit ja koristellut porrashuoneet. 
Sisustuksen yksityiskohtiin kuulu-
vat muun muassa kattokruunuvalai-
simet ja kauniisti muotoillut sisäka-
tot. Rautatieasema on säilynyt mer-
kittäviltä osin alkuperäisenä, alku-
peräisessä käytössä ja mukautunut 
tarvittaviin muutoksiin. Aseman vai-
kuttavuus perustuu sen korkealaa-
tuiseen toteutukseen ja VR:n liki 
vuosisadan mittaiseen traditioon, 
jolla asemaa on ylläpidetty ja korjat-
tu alkuperäisten piirustusten, suun-
nitelmien, materiaalien ja tekotapo-
jen mukaan.

Suojelu taipuu  
käyttötarpeiden muutoksiin
Suojelupäätöksessä on otettu huo-
mioon, että aikojen saatossa rauta-
tieaseman käyttötarpeet voivat 
muuttua. Tavoitteena onkin mah-
dollistaa rakennuksen osien erilai-
set ja uudet käyttötarkoitukset, al-
kuperäistä arvoa kunnioittavalla ja 
säilyttävällä tavalla.

Rautatieaseman hallintoraken-
nuksen käyttötarkoitukseen on jo 
kaavailtu isoja muutoksia: talo on 
tyhjennetty toimistokäytöstä ja sii-
hen suunnitellun hotellin rakentami-
nen alkaa piakkoin. Hotellihankkee-
seen kuuluu myös lisärakennus hal-
lintorakennuksen nykyiselle sisäpi-
halle.

Aseman vaikuttavuus perustuu sen 
korkealaatuiseen toteutukseen ja 
Valtionrautateiden liki vuosisadan 
mittaiseen traditioon, jolla asemaa 
on ylläpidetty ja korjattu alku 
peräisten piirustusten, suunnitelmien, 
materiaalien ja tekotapojen mukaan.

Laitureille johtava käytävä
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Kuluvan vuoden aikana 

lokakuun loppuun mennessä 

Helsingissä on aloitettu yli 

7 000 asunnon rakentaminen,  

mikä ylittää koko vuodelle 

asetetun tavoitteen 

tuhannella asunnolla.

Käyttötarkoituksen muutokset 
huomioiden Helsingissä on ra-

kenteilla yli 9 700 asuntoa, mikä on 
viime vuosien tasoon nähden noin  
2 500 asuntoa enemmän, tyypillisen 
määrän ollessa noin 7 000 asuntoa. 
Lokakuun loppuun mennessä on 
valmistunut 4 142 asuntoa. Raken-
nuslupia myönnettiin alkuvuonna 
(1.1.–31.10.) ennakkotietojen mu-
kaan 4 873 asunnon rakentamiseksi. 

Yli 2 000 asuntoa on rakenteilla 
Kalasatamassa ja yli 1 000 asuntoa 
Herttoniemessä ja Länsisatamassa. 
Rakentaminen on voimakasta myös 
Kruunuvuorenrannassa, Pasilassa 
ja Kuninkaantammessa.

Asuntotuotanto Helsingissä 
ennätyksellisen vilkasta

Rakenteilla olevien asuntojen 
huoneistotyypeistä yleisin on kak-
sio. Toiseksi eniten Helsingissä on 
rakenteilla kolmioita ja kolmanneksi 
eniten yksiöitä. Pääosa asunnoista 
rakentuu kerrostaloihin.

Kaupunginvaltuuston asettama 
asuntotuotantotavoite Helsingissä 
on tällä hetkellä 6 000 asuntoa vuo-

dessa ja tavoitteena on luoda edel-
lytykset tavoitteen nostamiseksi  
7 000 asuntoon. Asemakaavoituk-
sen määrä on saatu nostettua viime 
vuosina korkealle tasolle ja myös 
asemakaavojen osalta koko vuoden 
tavoite on saavutettu kolmen en-
simmäisen vuosineljänneksen aika-
na. 

Yksi vilkkaan asuntorakentamisen alueista on Kuninkaantammi. 

Kaivopuiston edustalla sijaitseva Uunisaari 
muodostuu toisiinsa yhdistetyistä eteläises-
tä ja pohjoisesta saaresta. Saari on suosittu 
virkistyssaari ja siellä toimii myös ravinto-
la. Kävelyponttonisilta asennettiin marras-
kuussa ulkoilijoiden käyttöön Uunisaaren-
salmeen Merisataman rannassa Ehrenströ-
mintien ja Pohjoisen Uunisaaren välille. 
Se poistetaan ensi keväänä huhtikuun 
puolessa välissä. 

Uunisaarensalmen 
kävelyponttonisilta 
ulkoilijoiden 
käytössä
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Rakennuslehden jo vuodesta 1986 
järjestämässä kilpailussa Vuoden 

Työmaaksi valittiin YIT:n urakoima 
Keski-Pasilan keskus Tripla ja Vuo-
den Infratyömaaksi GRK:n urakoima 
Vekaransalmen silta Sulkavalla.

Kilpailun taso oli tänä vuonna 
raadin mukaan kilpailun historian 
paras. Tänä vuonna näkyi esimer-
kiksi se, että digitaalisten työkalujen 
käyttö työmaan laadun, työturvalli-
suuden ja tuottavuuden parantami-
sessa on muodostunut rutiiniksi. 
Raadin käsityksen mukaan suoma-
lainen rakentaminen on tässä asias-
sa maailman huippua.

Kilpailun asiantuntijaraati luon-
nehti Olympiastadionin työmaata 
suureksi ja vaativaksi uutta ja van-
haa yhdistäväksi peruskorjaus- ja 
laajennustyömaaksi.

Raati kiinnitti erityistä huomiota 
työmaan haastaviin massiivisten be-
tonirakenteiden vahvistustöihin ja tie-
to- sekä tiedonhallintamallien ja dro-
ne-lennokin edistykselliseen käyttämi-
seen. Tietomallit ja mobiililaitteet ovat 
työmaalla päivittäisessä käytössä. 
Muun muassa teräsrakenteiden suun-
nittelussa, valmistuksessa ja asen-
nuksessa tieto kulkee saumattomasti 
reaaliajassa elementtivalmistajan, 
suunnittelijoiden ja työmaan välillä.

Työmaakierroksellaan raati piti 
esimerkillisinä allianssihankkeista 
lainattuja hankkeen yhteistoimintaa 
edistäviä menettelytapoja, kuten 
avoimuutta ja työskentelyä yhdessä 
Big Room -tilassa, sekä toisaalta 
työturvallisuuteen liittyvää välittämi-
sen kulttuuria.

Asiantuntijaraatiin kuuluivat toi-
mitusjohtaja Hannu Järveläinen Ra-
kennusmestarit ja -insinöörit AMK 

RKL:stä, projektipäällikkö Juha-
Matti Junnonen Tampereen teknilli-
sestä yliopistosta, työsuojeluinsi-
nööri Jukka Hietavirta Etelä-Suo-
men aluehallintovirastosta, toimi-
alajohtaja Juhani Karhu A-Insinöö-
reistä ja toimitusjohtaja Matti Kruus 
konsulttitoimisto Indeprosta.

Yhteistyö korostuu
”Koska kyseessä on valtava työ-
maakokonaisuus, olemme johtami-
sessa painottaneet todella paljon 
yhteistyötä niin aliurakoitsijoiden 
kuin muiden osapuolten kanssa”, 
korostaa projektijohtaja Jukka Ala-
Outinen Skanskalta.

”Meillä on työmaalla tällä hetkellä 
noin 50 toimihenkilöä. Kaiken kaikki-
aan työmaavahvuus on noin 600 
henkilöä. He tekevät vaativaa työtä 
uudisrakentamisen, korjaamisen se-
kä teräs- ja betonirakenteiden paris-
sa. Yhteistyön sujuminen on äärim-
mäisen tärkeää”, Ala-Outinen jatkaa. 

Skanskan urakan aikana työ-
maahan on perehdytetty yli 3 000 
henkilöä. Päivittäin toimijoita on 
tyypillisesti yli 120 eri yrityksestä, ja 
työmaalla on työskennellyt yli 30 eri 
kansalaisuutta.

Valtava määrä  
modernia uutta tilaa
Helsingin kaupungin HKR-Raken-
nuttaja ja Skanska allekirjoittivat 
projektinjohtourakkamuotoisen so-
pimuksen Olympiastadionin uudis-
tamisesta alkuvuonna 2017. Hanke 
on suurin Skanskan Suomessa kos-
kaan toteuttama talonrakennusurak-
ka, jossa Skanska on yksin pääto-

teuttajana. Yhteistoiminnallisen pro-
jektinjohtourakkamallin käyttäminen 
mahdollistaa suunnitelmien kehittä-
misen ja kustannustehokkaampien 
ratkaisujen etsimisen urakan aikana.

Suomeen ja Helsinkiin on raken-
tumassa toimiva ja käyttäjiään erin-
omaisesti palveleva monitoimiaree-
na, joka toimii tulevaisuudessa niin 
merkittävien urheilu- kuin kulttuuri-
tapahtumien näyttämönä. Uudis-
tuksen myötä Olympiastadionista 
tulee nykyajan vaatimukset täyttävä 
tapahtumakeskus. Uudistetulla 
Olympiastadionilla arvioidaan vie-
railevan tulevaisuudessa vuosittain 
noin miljoona kävijää.

Uutta ja peruskorjattua
Stadionrakennuksessa tulee olemaan 
uudistuksen jälkeen yhteensä noin  
40 000 neliömetriä sisätilaa, josta uu-
disosan koko on yli 20 000 ja sanee-
rausosan koko lähes 20 000 neliö-
metriä. Kaikkiaan hankkeen koko-
naispinta-ala on yhteensä noin 90 000 
neliömetriä. Yleisölle, tapahtumajär-
jestäjille ja kaupunkilaisille rakentuu 
uusia tiloja muun muassa urheilu-, 
toimisto- ja logistiikkakäyttöön.

Lisäksi katsomot, kenttäalue ja 
juoksuradat uudistetaan. Suurin 
osa katsomoista saa yhtenäisen ka-
toksen. Katsomoiden alla sijaitsevia 
kulkureittejä parannetaan ja poistu-
misteitä lisätään.

Stadionin palvelutaso paranee 
esimerkiksi uusien myynti- ja ravin-
tolatilojen myötä, ja palvelut ovat 
helpommin saavutettavissa. Muu-
tosten suunnittelussa on otettu 
huomioon esimerkiksi urheilujärjes-
töjen IAAF:n ja UEFA:n toiveita.

Olympiastadionin työmaa on

Vuoden 2018  
Korjausrakennustyömaa
Skanska Oy:n urakoima Olympiastadionin mittava perusparannus- 

ja uudishanke valittiin Vuoden 2018 Korjausrakennustyömaaksi.
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Suurimmat betonointityöt valmistuivat syksyksi. Keväällä 2018 tehtiin mm. uuden maan-
alaisen liikunta- ja tapahtumakeskuksen betonirakenteita.

 
Työmaan  
kuulumisia  
lokakuun alussa

Olympiastadionin uuden kat-
somokatoksen teräsristikot 

ovat pääosin paikoillaan etelä-
puolella, vain muutama linjaris-
tikko on vielä asentamatta. 
Pohjoispuolella teräsristikon 
asennus alkoi lokakuussa. Sta-
dionin pohjoiskaarteeseen nou-
see ensimmäinen avaruusristik-
ko. Syyskuun aikana alueella 
pystytettiin telineitä ja tukia se-
kä katosta kannattelevia pilarei-
ta, jotta ristikoiden asennus voi-
daan aloittaa. Pohjoiskaartee-
seen nostettava avaruusristikko 
on hivenen pienempi (70 tonnia 
ja 36 metriä) kuin kesäkuussa 
eteläpuolelle nostettu avaruus-
ristikko (90 tonnia ja 45 metriä).

Pääkatsomo ja urheilumuseo
Pääkatsomossa ja museossa 
on käynnissä sisävalmistustyöt 
ja julkisivujen kunnostustyöt, 
jotka valmistuvat syksyn aika-
na. Pääkatsomon elastomeeri-
pinnoite tehdään syksyn kulu-
essa, ja siihen liittyvät pohjien 
hiontatyöt on käynnissä. Pää-
katsomon katoksen vesikatto-
työt valmistuvat ja niitä palvele-
va sääsuoja puretaan lokakuun 
aikana.

Maanalaiset uudistilat
Logistiikkakeskuksessa työt 
ovat edenneet sisävalmistus-
vaiheeseen. Liikunta- ja tapah-
tumakeskuksessa on käynnissä 
betonointitöitä. Syksyn aikana 
tehdään vielä yksi isompi valu. 
Kenttää kiertävässä maanalai-
sessa huolto- ja harjoittelutun-
nelissa lattiat, seinät ja katot 
odottavat viimeistelyä. Talotek-
niikkatyöt etenevät aikataulun 
mukaisesti.

Katso lisää: www.stadion.fi
Olympiastadionin perusparannus- ja uudistushanke alkoi vuonna 2016. Sisätilat valmistu-
vat vuodenvaihteessa 2019–2020 ja kentän pintarakenteet alkukesästä 2020. Kuva syys-
kuulta 2018 Skanska

Olympiastadionin BIM-malli etelästä käsin tarkasteltuna.
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Noin 33 500 neliömetrin kokoi-
seen Merihalliin mahtuisi 4,5 

täysimittaista jalkapallokenttää. 
Halli on alueen rakennuksista suurin 
ja se on palvellut telakan levyvaras-
tona ja laivanosien tekopaikkana. 
Purkutyö ei vaikuta liikkumiseen 
Hernesaarenrannassa, sillä työmaa-
aluetta ja Hernesaarenkatua rajaa 
työmaa-aita.

Purkutyö alkaa sisäosissa, eikä 
ympäristöön tule melua tai pölyä. 
Myös haitta-ainepurkua tehdään. 
Nämä alueet eristetään täysin ym-
päristöstä, joten pölyä ei pääse le-

viämään ympäristöön. Rakennuk-
sen ulkokuorta purettaessa tulee 
aikanaan myös meluavia työvaihei-
ta ja urakoitsija tiedottaa niistä naa-
purikiinteistöille etukäteen.

Hernesaareen koteja  
yli 7 000 asukkaalle
Hernesaaresta tulee vilkas asumi-
sen, matkailun ja vapaa-ajan kau-
punginosa. Alueelle rakennetaan 
pääasiassa kerrostalokoteja 7 500 
asukkaalle. Hernesaareen rantautu-
vat ensi vuodesta alkaen myös Jät-

käsaareen aikaisemmin tulleet Hel-
sinkiin saapuvat risteilijäalukset. Li-
säksi alueelle tulee myös 4 000 
työpaikkaa sekä monipuolisia mat-
kailu- ja vapaa-ajan palveluita.

Alueen nykyiset rakennukset pu-
retaan lukuun ottamatta Fordin teh-
dasrakennusta, Munkkisaaren yri-
tystaloa ja Suomen Viljava Oy:n 
varastoa. Myös Löyly ja Cafe Birgit-
ta jäävät Hernesaareen rantaan ja 
telakkatoiminnot jatkuvat alueen 
naapurissa. Alue rakennetaan pää-
asiassa 2020-luvulla.

Hernesaaren Merihallin  
purku-urakka alkoi
Hernesaaren muutos uudeksi asuinalueeksi 

on käynnistynyt rakennusten purkamisella. 

Seuraavaksi työ etenee jättimäiseen 

Merihallin purkuun, joka kestää 

marraskuusta vuoden 2019 loppuun.
Hernesaaren Merihalli. 
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Hernesaaren 
uudisrakentamisen 
on suunniteltu 
alkavan 2020-luvun 
alussa. Hernesaaren 
historiasta jäävät 
kertomaan ainakin 
Valtion viljavarasto, 
Munkkisaaren 
teollisuustalo ja 
Fordin 
tehdasrakennus. 
Säilytettäviä 
rakennuksia 
ovat myös Löyly, 
Cafe Birgitta ja 
Cafe Carusel. 
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Telakkarantaan rakennetaan Eu-
roopan kemikaalivirasto ECHAn 

uusi pääkonttori, ja samalla alue 
avautuu kaupunkilaisille. Tavoittee-
na on luoda vuoden ympäri eloisa 
alue, joka yhdistää merenranta-
asumisen, työpaikat ja palvelut.

Vanha rakennus jää  
uudisrakennuksen sisälle
ECHAn toimistokokonaisuuteen kuu-
luu 2 rakennusta ja noin 22 500 neliö-
tä 8 kerroksessa. Toimistorakennuk-
sen sisälle jää vanhan puutyöpajan 
tiiliverhoiltu julkisivurunko, ja viereinen 
konepajarakennus peruskorjataan ko-
kous- ja tapahtumakeskukseksi.

”Rakennusten välillä kulkee ka-
tutason yläpuolella lasinen yhdys-

Kemikaalivirasto ECHAn  
pääkonttori Telakkarantaan
Telakkaranta on yksi Helsingin viimeisistä vanhoista teollisuusalueista. Sen kehittäminen 

on Skanskan vastuulla, ja Sweco huolehtii alueen asunto- ja toimistorakennusten sekä 

maanalaisen parkkihallin rakennetekniikan ja korjausrakentamisen suunnittelusta.

silta, samalla kun vanha puutyöpaja 
jää korkean toimistorungon alle, jo-
ten lopputulos vaikuttaa siltä kuin 
uusi osa leijuisi vanhan rakennuk-
sen päällä”, kuvailee Swecon ra-
kennetekniikan asiantuntija Anssi 
Vuorenmaa. 

”Suurin rakennetekninen haaste 
olikin suunnitella vanhan rungon 
päälle seitsemän uutta kerrosta. Ra-
kennus saa kokonaan uudet pilarit, 
ja konferenssiosan kattorakenteita 
vahvistetaan liimattavilla hiilikuitu-
nauhoilla. Niitä käytetään Suomessa 
aika vähän, mutta uskon niiden yleis-
tyvän peruskorjauskohteissa. Ne 
ovat oivallinen ratkaisu tilanteissa, 
joissa tukirakenteelta vaaditaan vain 
käytön aikaisten kuormien kestoa.”

Uudisrakennuksen julki-

sivut kapenevat kartiomaisesti ylös-
päin. Poikkeuksellisen näyttävä ra-
kenne vaati, että turvallisuuteen 
kiinnitetään erityishuomiota.

”Jotta runko voidaan rakentaa 
vinolla peltiverhouksella turvallisesti 
pyramidimuotoon, suunnittelimme 
rakenteeseen porrastuksia ja si-
säänvetoja. Ne auttavat hallitse-
maan lumen ja jään putoamista se-
kä varmistavat kadulla kulkevien 
turvallisuuden”, Vuorenmaa kertoo.

”Meren läheisyys on puolestaan 
huomioitu tuulikuormien lisäksi kel-
larirakenteissa. Toimisto- ja asuin-
rakennuksen kellareissa käytetään 
täysin vesitiiviitä rakenteita.”

Satojen miljoonien eurojen suur-
hanke saadaan alustavien arvioi-

den mukaan päätökseen 2023.

Skanska on kehittänyt Telakkarannan aluetta 
yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa 
vuodesta 2006 lähtien. ECHAn 
toimitilahanke käynnistää 
koko Telakkarannan 
alueen uudistus-
hankkeen raken-
tamisvaiheen.
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Taloon tutustumista hiljaisuus ei 
haitannut - päinvastoin. Saatoim-

me keskittyä ihailemaan upeata ra-
kennusta ja siinä juuri tehtyä perus-
teellista entisöintityötä. Ei tarvinnut 
bongailla mahdollisia tuttuja kan-
sanedustajia tai julkkislobbareita.

Talo on yhdellä sanalla sanottu-

Haltia on 40 kansallispuiston 
yhteinen opastuskeskus
Tähän ylpeyteen, Nuuksion kansal-
lispuistoon, tai oikeammin sen ja 
kaikkien Suomen 40:n kansallis-
puiston yhteiseen opastuskeskuk-
seen Haltiaan ja pieneen Nuuksion 
osa-alueeseen Kattilaan kävimme 
tutustumassa 16 rkm-veteraanin 
voimin 30.syyskuuta.

Helsinkiläisenä kiittelen kotikau-
punkini päättäjien kaukonäköisyyttä 
ja ennakkoluulottomuutta, kun he 
ovat aikanaan hankkineet maa-alu-
eita naapurikunnasta tällaiseen 
käyttöön.

Tosin myös Espoolla, jonka alu-
eella ollaan, muillakin naapurikun-
nilla sekä nykyisin Valtiolla Metsä-
hallituksen kautta on oma osuuten-
sa kokonaisuuteen. Opastuskeskus 
on varsinaisen luonnonpuiston ul-
korajalla ja sitä on rahoittanut myös 
Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Nykyrahaakin tuntuu olleen käy-
tettävissä. Näin ajattelimme tutus-
tuessamme opastuskeskukseen, 
professori Rainer Mahlamäen suun-
nittelemaan, v. 2013 valmistunee-
seen, ensimmäiseen massiivipuu- 
elementti-rakennukseen ja sen 
näyttelyihin. Kaikki oli tehty mieles-
tämme viimeisen päälle!

Rakennuksen suunnittelussa 
kerrottiin panostetun nykyisin niin 
esillä olevaan mahdollisimman pie-
neen hiilijalanjälkeen. Se näkyi 
myös näyttelyissä, jotka esittelivät 
kuva- ja äänitekniikoita hyödyntäen 
luontoa vuodenkierron rytmissä.

Myös rakennuksen yläkerran nä-
köalaravintola vastasi tiloiltaan ja 
Luonto lautasella -lounaaltaan odo-
tuksiamme.

Nokipannukahvit  
Kattilan tilan kodassa
Haltiasta jatkoimme sen ohi kulke-
vaa Nuuksiontietä noin 6 km Katti-
lan tilalle, joka on varsinaisen luon-
nonpuistoalueen sisällä. Hallitsevin 
rakennus alueella oli vaalea kaksi-
kerroksinen Jugend-huvila mäellä 
heti pysäköintipaikalta noustessa. 
Sen ja muidenkin alueen rakennus-
ten historiaa kertoi mielenkiintoi-
sesti alueen ”torpparin” Green Win-
dow Oy:n isäntä Pekka Väänänen.

Rkm-veteraanikerho  
eduskuntatalossa
Eduskuntatalossa oli todella hiljaista kun Rkm-veteraanikerho 

vieraili siellä 50 hengen joukolla 5. marraskuuta. Hiljaisuus 

johtui siitä, että oli maanantai jolloin eduskunta ei kokoonnu 

ja siitä, että vierailimme vain pääkallopaikalla emmekä 

varsinaisissa työtiloissa.

Pienoismallihan on paras lähtökohta taloon tutustumiseksi.

na upea. Se oli muuttunut noin 30 
vuoden takaisesta käynnistä joten-
kin valoisammaksi. Portaiden ja 
aulojen vaaleat kivipinnat olivat my-
kistäviä, mutta missään sisustuk-
sen väreissä, taideteoksissa ja ko-
ristuksissa ei oltu menty yli. Olimme 
kokonaistaideteoksessa.

Kiertokäynnin jälkeen joimme 
epäpoliittiset kahvit kadun toisella 
puolella Musiikkitalon parvi-kahvios-
sa. Sen lasiseinien läpi oli loistava 
mahdollisuus arvioida toista kohta 
Suomen arkkitehtuurin historiaan 
nousevaa rakennusta: Helsingin kes-
kuskirjasto Oodia. Niiden väliin ei 
mahdu minun mielestäni paljoa; ei 
konkreettisesti eikä kuvaannollisesti.

Teksti ja kuvat: Matti Vuorensola
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Haltian näyttelyssä esiteltiin kuva- ja äänitekniikoita hyödyntäen luontoa vuodenkierron rytmissä.

Rkm-veteraanikerho  
luonnon äärellä

Osaammeko me helsinkiläiset olla ylpeitä sellaisista asioista, joista se 

olisi todella kansainvälisestikin perusteltua? Kuten 53 neliökilometristä 

puistoaluetta vain 35 kilometrin päässä Helsingistä!

Huvilan historia liittyy 30-luvun 
alkupuolella lehtikustantajina tunte-
miimme Erkkoihin, mutta vain lyhy-
eltä ajalta. Alkuaikojen historiaan 
liittyy lukuisia osapuolia: käärmeitä, 
luontaislääketiedettä, uskonnollisia 
hurmosliikkeitä. Aineksia olisi pit-
käänkin saippuasarjaan.

Alueelle oli myös siirretty Terva-
lammin kartanon torppa vuodelta 
1880. Alun perin se oli 16 hengen 
koti.

Väänänen kertoi myös yhtiönsä 
monenlaisista palveluista. Paikkana 
oli iso kota, jota valaisivat lämmittä-
västi avotulet keskellä tilaa.

Teksti ja kuvat: Matti Vuorensola
Kattilan tilan kodassa on pöytäpaikat peräti kuudellekymmenelle hengelle. Rkm-veteraa-
nit nauttivat siellä nokipannukahvit ja korvapuustit.
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Lentoaikataulu: 
torstai 25.4.2019 Helsinki – Malaga klo 20:40 – 00:15 
sunnuntai 5.5.2019 Malaga – Helsinki klo 01:05 – 06:40

Stipendit ovat 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 yhteistyössä Olympia Kaukomatkatoimiston kanssa. Suomesta tulee mukaan 
matkanjohtaja koko matkan ajaksi. Rakennusmestarien säätiön edustaja toimii matkaisäntänä. 

Stipendimatkaan sisältyvät suorat reittilennot turistiluokassa, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden 
hengen huoneissa, aamiaiset sekä ohjelmassa mainitut ateriat, kuljetukset ja retket pääsymaksuineen, juomarahat 
ja palvelupalkkiot yms. sekä suomalainen matkanjohto.

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen omalla kustannuksellaan. Seuralaisille on paikkoja 
rajoitetusti, joten hakemuksessa tulee olla maininta seuralaisesta. 

Matkan hinta on 2.690 € ja yhden hengen huoneen lisämaksu on 670 €. 

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

Jokainen huolehtii itse matkavakuutuksesta sekä matkustusasiakirjasta.  
Tällä matkalla kävellään paljon. Hakijalta edellytetään kiertomatkalle soveltuvuutta sekä kohtuullista kuntoa. 

Säätiö ilmoittaa verottajalle kaikki myöntämänsä yli 1.000 €:n suuruiset stipendit.  
Matkaohjelma on säätiön kotisivuilla. 

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 11.1.2019 säätiön kotisivuilla olevalla lomakkeella, postitse 
tai sähköpostitse.

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51 - 53 A
00100 HELSINKI
eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi
www.rakennusmestariensaatio.fi

Lisätietoja: Eija Toivonen, puh 09 612 0870

Matkapäivät:

25.04. 05.05.2019

Matkan hinta 2.690 e
(sis. lento- ja turistiverot sekä muut viranomais
maksut 111 e) 

 1 hengen huoneesta 

Matkan hinta edellyttää 25 matkustajaa.

an hintaan sisältyvät: 

suorat reittilennot turistiluokassa

lentokenttäkuljetukset matkakohteessa

majoitus kahden hengen huoneissa   
ohjelmassa mainituissa tai vastaavissa 
hotelleissa

aamiaiset sekä muut ohjelmassa maini-
tut ateriat

ohjelmassa mainitut kuljetukset ja retket 
pääsymaksuineen

palvelupalkkiot ja kantajamaksut   
hotelleissa 

lento- ja turistiverot sekä muut viran-
omaismaksut

juomarahat paikallisoppaille ja bussin-
kuljettajille 

suomalainen matkanjohto 

 hinnoittelu perustuu 
euroon.

Tarkistakaa matkustusasiakirjanne voimas
saolo sekä kunto ja hankkikaa tarvittaes
sa uusi hyvissä ajoin ennen matkaa. Tällä 
matkalla kävellään paljon. Edellytämme 
normaalia liikuntakykyä.

Stipendihakemukset ja maksut 
ndihakemukset toimitetaan Raken

nusmestarien Säätiölle postitse, sähköpostil
la tai kotisivujen kautta:

Rakennusmestarien Säätiö
Fredrikinkatu 51 53 A 2 krs.
00100 HELSINKI

nnusmestariensaatio.fi
http://www.rakennusmestariensaatio.fi/
stipendit.html

Lisätietoja: Rakennusmestarien Säätiö, 
Eija Toivonen, p. (09) 612 0870, 
eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi

Stipendiaattien matkan Olympia Kau
komatkatoimisto laskuttaa suoraan Ra
kennusmestarien Säätiöltä. Mahdollisille 
stipendiaattien seuralaisille lähetetään en
nakko- ja loppulasku, kun lähtijät on valittu. 
Viikon sisällä erääntyvä ennakkomaksu on 
350 euroa/hlö. Loppulaskun eräpäivä on 
tiistai 19.3.2019. Ilmoittautuneille lähete
tään n. 5 viikkoa ennen matkaa toiminta
ohjeet, jossa on hyödyllistä tietoa matkalle 
valmistautumisesta. 

utusehdot: 

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
viimeistään 21.3.2019, pidätetään 150 e/hlö
viimeistään 5.4.2019, pidätetään 350 e/hlö
viimeistään 18.4.2019, pidätetään
50 % matkan hinnasta
19.4.2019 tai myöhemmin, pidätetään  95%

   matkan hinnasta

än matkaan sovelletaan peruutus-
ehtoja lukuun ottamatta Olympia 

iston matkaehtoja, jotka 
esta www.olympia.fi.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Yrjönkatu 9, 00120 Helsinki 

p. (09) 696 2770  www.olympia.fi
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Gibraltar (Iso-Br.)

Córdoba

Granada

Málaga

Sevilla

Jerez de la Frontera

Ronda

Marbella

KOHTEET             yöt

Málaga .............................. 1

Granada ............................ 2

Córdoba ............................ 1

Sevilla ................................ 2

Jerez de la Frontera ............. 2

Gibraltar ................päiväretki

Ronda ................................ 1

sherryn valmistuksesta maistiaisten kera. 
Majoitumme 2 yöksi hyvään keskitason Hi

ls Sherry Park -hotelliin ( sa 
syömme myös päivällisen. Torstaina näem
me Jerezin kuninkaallisen ratsastuskoulun 
upean hevosnäytöksen puolenpäivän aikaan. 

 jälkeen on vapaa-aikaa, jolloin voi käydä 
omin päin vaikka jossain tämän viehättävän 

pungin monista sherrykellareista. 
(2xA, 1xP)

da

tai 3.5. en jälkeen 
demme bussilla kohti Gibraltaria, joka on 

Britannialle kuuluva erillisalue. Sillä on ollut 
ä strateginen merkitys kautta aikojen, 

 Gibraltarin
salmen valvominen on ollut helppoa. Niinpä 
426 metriä korkean Gibraltarinvuoren uu
meniin on kaivettu paljon tunneleita ja luolia 
sotilaskäyttöön. Vuoren huipulta on hienot 
maisemat Välimerelle ja Afrikan mantereelle. 

mme pienen kiertoajelun Gibraltarilla. 
emmin jatkamme rannikkotietä pit

 Marbellaan, jossa teemme pienen kier
en, ennen kuin jatkamme vuoristotietä 

 sisämaahan Rondaan. Majoitumme 
suussa ensimmäisen luokan Catalonia 

Reina Victoria -hotelliin ( sa 
syömme myös päivällisen. (A, P)

antai 4.5. sijaitsee dra
maattisessa maisemassa. Guadalevinjoen 

100 metriä korkea El Tajo 
-kanjoni halkaisee kaupungin kahteen osaan. 

matkailunedistämistyötä tekivät 
 Ernest Hemingway ja Orson 

Welles, jotka viettivät useita kesiä Rondassa 
pungin kauneudesta sekä 

härkätaisteluperinteestä. Tutustumme kes
kustaan helpoimmalla tavalla eli kävellen. 

naan jälkeen käymme taistelu
härkien kasvatukseen erikoistuneella tilalla, 

sa saamme taustoitusta vuosisataiselle 
härkätaisteluperinteelle. Myöhemmin jat

me Málagan lentokentälle. Ennen lentoa 
syömme vielä pienen iltapalan espanjalaisit

sunnuntai 5.5. Suora lento (Fin
nair) Helsinkiin klo 1.05 6.40. 

Olemme maininneet hotellin virallisen paikallisen 
tähtiluokituksen hotellin nimen perässä. Huomi
oittehan, että paikalliset tähtiluokitukset eivät ole 
yhteismitallisia maailman eri kolkissa ja antavat 
usein liian hyvän kuvan hotellista.

Ronda

Jerez de la Frontera

VÄLIMERI
ATLANTTI

Rakennusmestarien Säätiön 
kulttuuristipendimatka 

Andalusiaan 25.4 – 5.5.2019

Rakennusmestarien Säätiö julistaa  

haettavaksi 24 stipendiä Espanjan Andalusian 

kiertomatkalle 25.4. – 5.5.2019.

Matkalla tutustutaan kiehtovaan Andalusian 

historiaan, kulttuuriin ja nykypäivään. Matkan 

alustava reitti on Malaga-Granada-Cordoba-Sevilla-

Jerez de la Frontera-Gibraltar-Ronda.
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Ari Autio
jatkaa RKL:n puheenjohtajana

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n marras-
kuussa pidetyssä liittokokouksessa valittiin RKL:n 
liittohallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi kolmi-
vuotiskaudeksi.

Vuodesta 2014 puheenjohtajana toiminut Ari Autio 
valittiin tehtävään uudelleen.

Liittokokouksessa jaettiin myös huomionosoituksia. 
Helsingin yhdistyksen jäsenistä huomionosoituksen 
saivat:

Rakentajain kunniamerkki
Ari Autio

RKL:n hopeinen ansiomerkki
Matti Ylitalo
Karl-Johan Wennerström
Reino Holappa

Urheilun ansiomerkki
Åke Lund

Onnittelut!

YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2018

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

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

2. varapuheenjohtaja
Rami Järvinen, 050-563 9134
rami.jarvinen@maxbuild.fi

Joonas Anttila, 050-303 4994
joonas.anttila@lapti.fi

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

Reino Holappa, 045-107 4060
reino.holappa@temotek.fi

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

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

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

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

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

Jere Väisänen, 040-669 3540
jere.vaisanen@haahtela.fi

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

Toimisto
info@hrmy.fi

Huomo, Elias
Karppanen, Pyry-Kasperi
Mannaberg, Joonas
Niemi, Sami
Seppäläinen, Sanna
Shmyalin, Sergey
Taponen, Pasi

OPISKELIJAJÄSENET

Laine, Jari

UUDET JÄSENET

Terve-
tuloa!

Rakennusmestarien Säätiön 
kulttuuristipendimatka 

Andalusiaan 25.4 – 5.5.2019
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YHDISTYS tiedottaa

Rakennusmestarien
Rouvat

Joulukuu torstai 13.12.2018
Glögitarjoilu yhdistyksen toimistolla 
klo 15.00.

Toimistolta lähdemme yhdessä 
Mestari-Laulajien joulukonserttiin 
Käpylän kirkkoon, konsertti alkaa klo 18.30.

Ilmoittautuminen Mailalle: 
050 521 2987, 7.12. mennessä

ja maksu 5€ Rouvien tilille: 
FI59 1323 3000 1012 48.

Toivotamme kaikille 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

Rakennusmestariklubi Ry

Perinteinen ”musta kasi” kinkkubiljardi kisataan

lauantaina 15.12.2018 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

NUORTEN KERHO
Nuorten kerho järjestää 

18.1.2019 klo 16.30 alkaen

jo perinteeksi muodostuneen

AMPUMARATAHARJOITTELUN
Helsingin Osuvan Tähtitorninmäen 
radalla.

Ampumaharjoittelun jälkeen ruu-
dintuoksut on tarkoitus huuhdella 
myöhemmin tarkentuvalla saunati-
lalla. 

Tapahtuman omavastuu on 40 €/
osallistuja. 

Ilmoittautuminen ja 
tarkemmat tiedot: 
teemu.appelgren@fira.fi

Seuraa nuorten kerhon asioita ja 
tapahtumia Facebookissa: 

HRMY ry Nuorten Kerho
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YHDISTYS tiedottaa

HRMY:n ja HeRIA:n yhteinen

TEATTERIMATKA HÄMEENLINNAAN
Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry ja HeRIA ry 
järjestävät yhteisen teatterimatkan 
Hämeenlinnan Teatteriin 
lauantaina 16.2.2019 klo 13.00 
katsomaan näytelmää 

”Kahvi mustana”
Matkan hinta on sekä jäseneltä 
että avecilta 45 €/henkilö. Matkan 
hintaan sisältyy teatterilippu, lounas 
sekä bussimatkat edestakaisin 
Helsinki–Hämeenlinna.

Sitovat ilmoittautumiset Ulla Mehikille sähköpostitse ulla.ulriikka@gmail.com 
11.1.2019 mennessä. Muistathan mainita ilmoittautuessasi, että olet HRMY:n jäsen. 
Molemmille yhdistyksille on varattu 20 lippua.

Ulla lähettää maksuohjeet ilmoittautumisesi jälkeen. 
Tarkempi ohjelma lähetetään matkan maksaneille lähempänä ajankohtaa.

Kuva: Tapio Alu / Hämeenlinnan teatteri

Jäsenlehden toimitus 
toivottaa lukijoille 

Jouluiloa 2018 ja 
menestystä vuodelle 

2019!
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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
va

t: 
Ta

pa
ni

 M
äk

ip
ää

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

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

Varausmaksut 2019:
Viikot 1-7: 350 €/viikko
Viikot 8-10 (koulujen hiihtolomaviikot): 450 €/viikko
Viikot 11-16: 350 €/viikko
Viikko 17 (Pääsiäinen): 450 €/viikko
Viikot 18-35: 200 €/viikko

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 maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2018 loppuun mennessä.

HUOM! YHDISTYKSEN UUSI JÄSEN – JÄSENEDUT TULEVAT VOIMAAN HETI KUN OLET MAKSANUT JÄSENMAKSUSI.
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Tapahtumakalenteri 2018

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

Joulukuu
 11.–13.12.  Pikkujouluristeily Tukholmaan,   
  Rakennusmestariveteraanit ja KUPE
 13.12.  Rakennusmestarien Rouvat, 
  glögitarjoilu yhdistyksen toimistolla ja 
  M-L Joulukonsertti Käpylän kirkossa, 
  alk. klo 15.00
 13.12.  Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, 
  Käpylän kirkko, klo 18.30
 15.12.  Kinkkukisa, Rakennusmestariklubi,   
  yhdistyksen kerhotila 3. krs, alk. klo 10.00
 22.12.  Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, 
  Mikael Agricolan kirkko, klo 19.00

2019

 Tammikuu
 7.1.  Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo, 
  klo 18.30
 18.1.  Ampumarataharjoittelu ja saunailta, 
  Nuorten kerho, 
  Helsingin Osuvan Tähtitorninmäen rata, 
  klo 16.30
 21.1.  Rakennusmestariveteraanien Kevätkokous 
  ja tammikuun kuukausikokous, 
  yhdistyksen kerhotila 3. krs, klo 13.00

Helmikuu
 11.2.  Mestari-ilta, Rakennusmestarien talo, 
  klo 18.30
 16.2. Kahvi mustana -teatteriesitys    
  Hämeenlinnassa, HRMY ja HeRIA

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

Huhtikuu
 8.4.  Yhdistyksen Kevätkokous,    
  Rakennusmestarien talo, klo 18.30
 8.4.  Mestari-ilta, heti Kevätkokouksen jälkeen

Yhdyshenkilöt 2018
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 045-107 4060
reino.holappa@temotek.fi

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

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO
Heikki Autio 050-572 7491
heikki.autio@kolumbus.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
Tero Jaatinen 0500-481283
terojaatinen@mac.com TUOMAAN MARKKINAT 

tuo joulun Helsinkiin


