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Kuopion Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry
PL 14, 70101 KUOPIO  –  Vuorikatu 44, 70100 KUOPIO                       www.kuopionrkmins.fi
Sähköpostit:  kimmo.kaikkonen@ains.fi    
Pankkitilit:  FI10 5609 1820 0411 52, yleinen maksuliikenne
 FI96 5600 0520 4863 28, omavastuutili ( osallistumismaksut tapahtumiin, matkoille yms.)
 FI43 5600 5350 0072 84, seniorikerho

Kevättä kohti !
Vuosi on vaihtunut ja yhdistystoiminnan uusi vuosi 

on alkanut. Uusi hallitus järjestäytyi jo viime vuoden 
lopulla ja toimihenkilövalinnat on näiltä osin saatu 
tehtyä. Uusille toimihenkilöille onnea ja menestystä 
tehtävissään!

Tuleva kevät tuo perinteisesti talkootöitä Rakenna 
ja Asu 16 -messuille 27.-28.2. Yhdistyksen talkooryh-
mien ”pääkoordinaattorina” toimii viimevuoden ta-
paan Rainer Mikkonen. Raineriin voi olla yhteydessä 
ilmoittautuessa talkootöihin. Tehtävät ovat samoja 
kuin aikaisempina vuosina. Joitain pieniä tarkennuksia 
tehtäviin on tullut, mutta ei mitään suurta muutosta. 
Yhdistys on saanut hoidettua tehtävät mallikkaasti ai-
kaisempina vuosina ja tämän uskon toteutuvan myös 
tänä vuonna.

Tammikuun kuukausikokouksessa keskustelimme 
yhdistyksen virkistysmatkakohteista. Perusteellisen 
keskustelun jälkeen äänestimme kahden varteenotet-
tavan vaihtoehdon väliltä ja teimme yhteisen päätök-
sen yhdistyksen virkistysmatkan tekemisestä keväällä 
2016 Tallinnaan. Matkan tarkempi ohjelma on tässä 
kirjeessä. 

Samaisessa kokouksessa RKL:n järjestöpäällikkö Joni 
Jääskeläinen kävi liiton tämän hetkisiä asioita läpi. Lii-
ton uuden toimitusjohtajan Hannu Järveläisen oli tar-
koitus olla mukana kokouksessa, mutta liiton tilinpää-
tös ja hallituksen järjestäytymiskokouksen järjestelyt 
eivät aikataulullisesti antaneet mahdollisuutta saapua 
Kuopioon. Ehkä näemme hänet kevään aikana muissa 
tilaisuuksissa täällä.

Samoin RT aluepäällikkö Kimmo Anttonen joutui pe-
rumaan esityksensä sairastapauksen vuoksi, mutta lu-
pasi tulla yhdistyksen seuraavaan tilaisuuteen, mikäli 
aikataulut sattuvat kohdalleen. 

Kuopion piirin yhteistä tapahtumaa on järjestelty 
Kuopion yhdistyksen hallituksessa ja alustava ajan-
kohta tapahtumalle on sovittu toukokuun puoleenvä-
liin. Kevään tapahtuman tarkoituksena on olla jatkoa 
viime syksyn teatteriristeilylle, jossa yhdistysten jä-
senet pystyivät verkostoitumaan keskenään rennossa 
meiningissä, unohtamatta asiapitoista luentoa. Tästä 
tarkempaa tietoa myöhemmin.

Muistakaa käydä katsomassa yhdistyksen uusia net-
tisivujen päivityksiä. Samalla voi käydä katsomassa 
RKL:n ryhmäopintomatkan ohjelman Tsekkiin ja laittaa 
matkastipendianomus Kuopion yhdistyksen hallituk-
selle ;) Tiedä vaikka olisit niiden 7 onnellisen henkilön 
joukossa, joille liitto myöntää stipendin!     

 Puheenjohtaja

RKL:n ryhmäopintomatka Tsekkiin 28.9 – 3.10.2016
Matkalle lähtijöiksi valitaan 20 henkilöä, joiden lisäksi 7 henkilöä saa stipendin á 1000 € yhdis-
tyksen puoltaman anomuksen kautta.  Pistä liitolle osoitettu anomus vetämään ja toimita se yh-
distyksen hallitukselle!  Anomus oltava liitossa viimeistään 15.4.2016.  Katso tarkemmat ohjeet 
yhdistyksen nettisivuilta.

Jos haluat jäsenjulkaisut (pdf-muotoisena) myös sähköpostilla paperisen lehden lisäksi, ilmoita sp-
osoitteesi toimitukselle: hannu.lehmuskero@gmail.com    
Sähköinen julkaisu on perillä muutaman päivän ennen paperista.
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TULEVAA TOIMINTAA

17.2. Muuttuva asbestilainsäädäntö 2016 -kurssi, Tekun auditorio klo 12 -16
 RKL:n ja RIA:n yhteinen kurssi alan ammattilaisille. 
 Ilmoittautuminen internetissä Lyyti-järjestelmän kautta. Ilmoittautumislinkkiin pääsy ja 
 tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla.

27.-28.2. Rakenna ja Asu-messut Kuopio-hallissa
 Avoinna molempina päivinä (la-su) klo 10.00-17.00
 Talkootöihin tarvitaan vielä väkeä, ota yhteyttä: 
 Rainer Mikkonen, puh. 050 917 4448, 
 Hannu Lehmuskero, puh. 0400 579 290.
 Helmikuussa ei pidetä muuta kokousta.  
 Ylläpitäkäämme ammatillista yhteishenkeä osallistumalla  messutoimintaan!

16.3. Sääntömääräinen kevätkokous klo 18.00, 
 Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthinkatu 16
 Käsitellään viralliset, sääntömääräiset kevätkokousasiat (yhdistyksen säännöt, 8 §)
 TÄMÄ ON VIRALLINEN KUTSU!
 Tarjoilu:  illallinen.
 Muista ilmoittautua, tieto henkilömäärästä tarvitaan etukäteen.  
 Ilmoittaudu 7.3. mennessä: timo.tikkanen@dnainternet.net,  tai tekstarilla 050 308 5793

19.3. RKL :n ja RIA:n SM-pilkkikilpailut, 
 Pohjois-Kallavesi, Kunnonpaikka
 Kilpailuaika klo 10 – 14, lähtö rannasta klo 9.30. 

Ilmoittautuminen kilpailuun Jyrki Pennaselle 10.3. mennessä;  
pennanen.jyrki@gmail.com, puh. 040 844 7877. Ohjeet, sään-
nöt, sarjat, maksut ym. yhdistyksen nettisivuilla, virallisessa 
kilpailukutsussa. Ilmoittaudu Jyrkille myös talkootöihin!  
Klo 7.45 – 9.30 tarvitaan 3 henkilöä Kunttarin rantasaunalla, 
klo 13.30 – 16 tarvitaan 5 henkilöä (3 hlö punnituksessa, 2 hlö 
tuloslaskennassa ja kirjauksessa tietokoneelle).

6.4. Huhtikuun kuukausikokous, 
 Sokos Hotel Puijonsarvi klo 18.00

Illan vieraina Lujabetoni Oy:ltä kehitysjohtaja Tuomo Ko-
vanen (valmisbetonit) ja tehdaspäällikkö Jukka Leskinen. 
Mitä ovat betonilaadut VT, HT, NP ja monet muut? Käyttääkö 
muovi- vai teräskuitua? Entä pakkasvalut?  Moni saattaa tie-
tääkin, mutta moni ei. Tule kuulemaan ajankohtaista tietoa eri 
betonilaaduista ja niiden tuomista mahdollisuuksista.

Pistä heti allakkaan! Ilmoittaudu maaliskuun loppuun mennessä Timo Tikkaselle, 
timo.tikkanen@dnainternet.net, tekstari 050 308 5973. 

21.5. Kuopion piirin yhteistapaaminen Sorsasalon majalla 
Tilaisuus yhdessä Varkauden ja Iisalmen yhdistysten kanssa. 
Ohjelmassa mm. Kuivaketju 10 -koulutusluento, luennoit-
sijana Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnasta. Luon-
nollisesti ohjelmassa on myös makkaranpaistoa, rantakalaa, 
saunomista ym. ajanviettoa. Tarkemmat tiedot seuraavassa 
jäsenkirjeessä.

Tuomo Kovanen      Jukka Leskinen
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Vuosi on vaihtunut ja Seniorikerhon toiminta alkaa uuden puheenjohtajan ”komennossa”. Kiitän osakse-
ni tulleesta luottamuksesta puheenjohtajavalinnassa ja toivon yhteistyön sujuvan lupsakkaasti. Samalla 
kiitän Hannu Nikulaista hänen puheenjohtajavuosistaan ja hänen järjestämistään monista mielenkiin-
toisista matkoista.
Myös kokoontumispaikkakin vaihtuu, kerhomme kokoontuu jokaisen kuukauden viimeisenä täyden vii-
kon maanantaina klo 13 Vuorikadun toimistolla, osoite on Vuorikatu 44.  Tässä ovat vielä kevään kokoon-
tumispäivät; 25.1. 22.2. 21.3. 18.4.  Kesällä me tapaamme perinteisesti Sorsasalon majalla rantakalan, 
saunan ja makkaranpaiston merkeissä.
Hannu ja Kauko ovat järjestäneet tämän vuoden seniorikuntoutusasiat Kunnonpaikkaan Vuorelaan ja 10 
yhdistyksen jäsentä, joista viidellä puolisot omakustanteisesti mukanaan lähtee sinne 25.1.2016.

Muistattehan maksaa kerhomme jäsenmaksun 10€ tilille FI43 5600 5350 0072 84, maksu helmikuun 
loppuun mennessä. Kaikki eläkkeellä olevat rakennusmestarit ja -insinöörit, olette tervetulleita mukaan 
kerhon toimintaan.

Lunta ja hiihtokelejä odotellessa!                   Seniorikerhon puheenjohtaja Jouko Savolainen

SENIORIMESTARIT

Kuvaushetken säällä, -25 C° 
on runkovaiheita hiljentävä 
vaikutus.

Laivat tukevasti ”talviteloilla” 
Kuopion satamassa. 
Etualalla jäsenistölle tutuksi 
tullut Queen R.
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Jäsenten ja heidän seuralaistensa 
virkistys- ja lomamatka 

  
12.5-15.5. 2016 

Tervetuloa mukaan matkalle, tällä kertaa länsinaapuriimme Viroon, Tallinnaan. Hotellimme siellä on neljän tähden Park 
Inn by Radisson Meriton Conference & Spa. Matka toteutuu puoleltamme, mikäli matkaan lähtijöitä on 20 henkilöä, 
mukaan mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta henkilöä (jäsenillä etuoikeus paikkoihin).

Vastuullinen matkanjärjestäjä
Linja-autoliike E. Ahonen, jonka bussilla mennään ja bussi on meidän käytettävissä koko matkan ajan.

Matkan ajankohta
Kuopiosta 12.5.2016 klo 6.15 Maljalahdenkadulta ja paluu sunnuntaina 15.5.2016 n. klo 21.00, bussin kulkuaika-taulu 
(Nilsiästä-Kuopioon) toimitetaan lähtijöille kirjeessä myöhemmin.

Matkan hinta
• Jäseniltä 278 €/hlö, avec 428 €/hlö kahden hengen huoneessa, jos 

lähtijöitä on 20 henkilöä
• Jäseniltä 252 €/hlö, avec 402 €/hlö kahden hengen huoneessa, jos 

lähtijöitä on 25 henkilöä
• Jäseniltä 235 €/hlö, avec 385 €/hlö kahden hengen huoneessa, jos 

lähtijöitä on 30 henkilöä

Hintaan sisältyy
• Bussi-kuljetus ja laivamatkat Tallink m/s Superstar Tallinnaan ja takai-

sin, kansipaikoin (matkan kesto 2 h) 
• puolihoito, aamiainen ja illallinen (alkaen tulopäivän illallisella ja 

päättyen lähtöpäivän aamiaiseen)
• sauna- ja  allasosaston käyttö klo 7-22 hotellissa
Lisätietoja nettisivuiltamme ”Tulevia tapahtumia” ja lähtijöille kirjeitse, 
mm. työmaa excursio, KGB- museo. 

Lisämaksusta: 
• jos haluat majoittua yksin lisähinta on 110€/ 3 yötä
• hoitopaketit ; Virkisty Spassa -paketti 75 €/hlö tai A+B -hoito 60 €/hlö
• hoidot yksitellen kylpylän hoito-osaston hinnaston mukaan –  Ilmoi-

ta haluamasi hoitotyyppi Rainerille ilmoittautumisen yhteydessä 
(hoidot kannattaa varata etukäteen)

• buffet-lounas laivalla 25 €/lounas/suunta ennakkoon varattuna
• pääsymaksut mahdollisiin maksullisiin kohteisiin (esim. Lentosatama 14 -16 €/hlö)

Lisämaksulliset hoitopaketit:
• Joko Virkisty Spassa –paketti 75 €/hlö. Tämä paketti sisältää magnesium hierontakylvyn,   perinteisen hieronnan 50 

min., käsiä syväkosteuttavan parafiinihoidon ja suolahuoneen 
• Tai A+B –hoito 60 €/hlö eli 2 hoitoa, joista yksi tulee olla A-ryhmästä ja yksi B-ryhmästä.
 A: klassinen yleishieronta 50 min., kultakasvohoito naisille tai lakritsijuurta sisältävä kasvohoito miehille
 B: meripihkakäärehoito Thermo Spassa, magnesium laventelikylpy tai tehokas kapselihoito (Vichy suihku) vartalokuo-

rinnalla. 
• Tai hoidot yksitellen Wellnes Span hinnaston mukaan (hinnasto Meriton Span sivuilla, 11 sivua vaihtoehtoja)

Lisätietoja, sitovat ilmoittautumiset ja ennakkomaksu
Ilmoittautuminen alkaa 15.02.2016 klo 9:00. Matkalle mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta. Sitovat ilmoittautumi-
set; Rainer Mikkonen, p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com ja maksamalla ennakkomaksun 100 €/henkilö yh-
distyksen omavastuutilille FI96 5600 0520 4863 28, maksu 30.3.2016 mennessä. Loppumaksun suuruus ilmoitetaan 
kirjeessä. Hintaan ei sisälly matkavakuutusta. Huolehdithan, että sinulla on voimassa oleva matkavakuutus ennakkomak-
sua maksaessasi. Voimassa oleva passi mukaan (EU- henkilökortti riittää myös).

Kuvia Tallinnan merimuseosta
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kiinteistöhal-
linto on jo monen vuoden ajan rakennuttanut eri-
laisia laajennuksia ja saneerauksia KYS:n Puijon 
sairaalaan. Projekteja on ollut  paljon, niin kappa-
lemäärissä, kuutioissa kuin rahassakin mitattuna, 
niitä ei tässä yhteydessä kannata edes yrittää  lue-
tella. Tässä esiteltävään projektiin sisältyy päivys-
tyspoliklinikan peruskorjaus ja muutamia erilaisia 
laajennuksia. Päivystystoiminta tapahtuu urakan 
ajan rakennuksen muissa osissa ja palaa remontin 
valmistuttua omalle paikalleen. Saneerattava pinta-
ala on n. 3900 m2, erikokoisia laajennuksia oli alun 
perin 8 kpl, yhteispinta-alaltaan  1168 m2. Projekti 
alkoi jo kesällä 2015 peruskorjattavan alueen pur-
ku-urakalla, jonka suoritti Ekokem Oy. Rakennutta-
ja valitsi pääurakoitsijaksi Rakennustyö Salminen 
Oy:n ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät syys-
kuussa 2015. Purku-urakassa päivystyspoliklinikan 

KYS JATKAA UUDISTUMISTAAN

Päivystyspoliklinikan 
peruskorjaus    

alue oli purettu aivan avohalliksi, myös ulkoseinät 
oli pääosin poistettu, niin että vain kantavat pilarit 
jäivät ulkoseinälinjoille. Luonnollisestikin kohteen 
ulkokierto on ympäröity talvioloihin soveltuvilla 
suojaseinillä. Tällaisessa hankkeessa urakkasisällöt 
usein muuttuvat alkuperäisestä, niin tässäkin. Joita-
kin suoritteita ja laajennuksia on jäänyt ohjelmasta 
pois, mutta uusia on tullut tilalle. Suurin lisäys tä-
hän asti on erään kattokerroksessa olevan osan pe-
ruskorjaus ja laajennus,  jota voi kokonsa puolesta 
pitää ikään kuin omana projektinaan. Tähän osaan 
sijoittuu Itä-Suomen Laboratoriokeskus ISLAB.  Isla-
bille tulee peruskorjattavaa ja uutta tilaa yhteensä 
noin 1230 m2.

Työskentely peruskorjauskohteessa poikkeaa aina 
monellakin tavalla uudisrakentamisesta. Toimitus-
johtaja Osmo Salminen kertoo, että tämä kohde 



7

puolestaan poikkeaa melkoisesti tavanomaiseksi 
katsottavasta peruskorjauksesta. Kohteen  melun-, 
pölyn- ja tärinän torjunta ovat jokahetkistä paneu-
tumista edellyttävä tehtäväsektori. Rakennuttaja 
on asettanut näille asioille hyvin korkeat standardit 
ja vaatimusrajat. Tämä on ymmärrettävää, kun ote-
taan huomioon,  että  ympärillä on  sairaala kaikkine 
toimintoineen, jotka eivät saa keskeytyä tai häiriin-
tyä millään tavalla. Urakan luovutuspäivämääräksi 
on urakkasopimuksessa määritelty 31.1.2017. Työt 
ovat edenneet suunnitellusti, niin että tällä hetkellä 
ollaan hienokseltaan edellä aikataulusta. Työmaan 
vahvuus sivu-urakoitsijat mukaan luettuna on tällä 
hetkellä n. 50 henkilöä.  Pääosan kohteen tekniikas-
ta toteuttaa sivu-urakoitsijana kohteessa toimiva 

ARE Oy joka vastaa kohteen lvis-töistä. Lisäksi pää-
urakoitsijalla on kohteessa kohteen hyvän loppu-
tuloksen kannalta merkittävässä roolissa toimivia 
aliurakoitsijoita joita ovat mm. Timanttityö Hut-
tunen Oy, (ISLAB-hankkeen purku-urakoitsijana), 
Maalausliike P.Viiliäinen Oy (tasoite- ja maalaus-
urakoitisjana) sekä ORO-urakointi Oy vastaamassa 
lattioiden plaanoituksista ja tasoituksista. Vastaavi-
na työnjohtajina toimivat  Ri Sami Kärkkäinen ja 
Islab-projektin osalta Ri Marko Antikainen. Lisäksi 
kohteessa toimivat työmaamestareina Rkm Ilari Ti-
ainen ja Ri Esa Pääkkönen. Kohteen hankinnoista 
Rakennustyö Salminen Oy:llä vastaa pääosin rkm 
Eija Närhi ja kohteen projektipäällikkönä toimii 
tuotantopäällikkö Kari Raatikainen.



Lähettäjä:
Kuopion Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK ry
PL 14, 70101 KUOPIO

Seuraava jäsenkirje ilmestyy huhtikuun puolivälissä 2016. 
Aineisto toimitukselle maaliskuun loppuun mennessä;  hannu.lehmuskero@gmail.com 

Lauantai-aamuna varhain Linja-Autoliike E. Ahosen 
bussiin nousi virkeä 25 hengen ryhmä yhdistyksen jä-
seniä seuralaisineen ja matka alkoi kohti pääkaupun-
kia Helsinkiä. 

Matka taittui kahden pysähdyksen taktiikalla ripeäs-
ti, olimme hyvissä ajoin Helsingin Tekun, nykyisin Met-
ropolia AMK:n, vanhan uljaan rakennuksen edessä. 
Osa jäsenistä poistui rakennusmestaripäiville, osan 
jatkaessa Kauppatorille lounaalle ja kaupunkikierrok-
selle.

Iltapäivällä majoituimme Sokos Hotelli Presidenttiin. 
Vapaan iltapäivän aikana oli halukkailla mahdollisuus 
käydä vielä keskustassa ostoksilla.

Illalla lähdimme omalla bussilla Helsingin kaupun-
ginteatteriin Areena- näyttämölle katsomaan ”Minis-
teriä viedään” teatteriesitystä. Esityksen päähenkilöt, 
Esko Roine, Sari Siikander ja varsinkin Asko Sarkola 
takasivat esityksellään nauruntäyteisen kaksituntisen.

Teatterin jälkeen nautimme kolmen ruokalajin myö-
häisen illallisen Hotelli Presidentin kabinetissa, jonka 
jälkeen olikin aika mennä nukkumaan, ainakin vatsan-
sa viereen.

Aamiaisen jälkeen osa jäsenistämme lähti yhteiskul-
jetuksella liittokokoukseen Metropoliaan, joka oli sa-
malla myös liittomme 110 vuotis-juhlakokous. Koko-
uksen yhteydessä jaettiin erilaisia ansiomerkkejä liiton 
ja yhdistysten toiminnoissa ansioituneille henkilöille. 
Yhdistyksemme jäsenet, Kauko Huttunen ja Jyrki Pen-
nanen saivat RKL:n kultaiset ansiomerkit. Loput ryh-
mästämme menivät omalla bussilla Tamminiemeen 
tutustumaan UKK:lle pyhitettyyn museoon, jossa oli 
myös Miss-Universum -75 Anne Pohtamo näyttely.

Liittokokouksen päättymisen jäl-
keen liittokokousedustajat noudettiin 
bussiimme Hietalahden torin laidalta 
ja kotimatka Kuopioon alkoi. Pysäh-
dyimme lounaalle Vierumäen Matka-
keitaalla, Juvalla pidimme jaloittelu-
tauon ja pian olimmekin Kuopiossa. 

Matkamme onnistui kommenteista 
päätellen hyvin. Ilmojen haltijatkin 
suosivat matkaamme, ajankohtaan 
nähden oli lämmintä ja aurinkoista, 
lämpömittarin ollessa kahta puolen 
plus kymmenen astetta.

Mukana olleena Rainer

Pikkujoulu- ja teatteri-/
liittokokousmatka Helsinkiin

 14.–15.11.2015

Yhdistyksen liittokokousedustajia.

Kauko Huttunen, vas. ja Jyrki Pennanen.


