
 
 

   

 



 
 

   

Puheenjohtajan palsta 

Hyvät ammattisisaret ja – veljet 
 
Helteinen kesä on ohitse. On aika aloitella yhdistystoiminta 
täydellä teholla. Kesällä Toisranta saatiin myydyksi pariskunnalle, 
josta toisen sukujuuret ovat Sulkavankylästä. Kauppahintakin oli 
kaikkia osapuolia tyydyttävä. Tähän sitä en laita, koska kulujen 
jälkeistä tilille tallennettua summaa en tarkasti tiedä. Kokouksessa 
sen sitten kuulette ja seuraavassa tiedotteessa se on painettuna.  
 
Säätiön järjestämä Pytinkikökkäväen risteily on 26-27.10.2018 
Tallinnaan. Muistakaa ilmoittautua 24.9 mennessä. Jos 
talkootunnit (8 h) eivät ole täynnä ja haluat lähteä risteilylle, niin 
vielä siihen on mahdollisuus osallistumalla Käsityömessujen 
kökkätöihin. Hallituksen kokouksessa keskusteltiin avecien 
kökkätyöpalkitsemisesta, eikä kukaan nähnyt esteitä myös heidän 
osallistumisesta Pytinkiristeilylle  
 
Käsityömessut ovat 5-7.10.2018. Ilmoittautukaa järjestystehtäviin 
ajoissa Harri Hietikolle, puh: 0400 260 962.  
 
RKL:n liittokokous on 18.11.2018 Turussa. Varaukset hotelleihin 
on tehtävä 4.10 mennessä. Kokouksessa on puheenjohtajavaali. 
Raimo Joronen on tehnyt tukikirjelmän nykyisen puheenjohtaja Ari 
Aution valinnan varmistamiseksi. 
 
Vaasan piirin kokous on 22.10.2018, joten edustajat on valittava 
syyskuun kuukausikokouksessa. Me tarvitsemme kokoukseen 
vähintään kolme edustajaa, että saamme yhdistyksemme 
kahdeksan ääntä käytettyä. Yhdellä edustajalla voi olla lisäksi 
kaksi valtakirjaa. Nyt on E-P:n vuoro edustaa piiriä 
liittohallituksessa sopimuksen mukaisesti kolme vuotta. Suotavaa 
olisi kuitenkin edustaa kaksi kautta peräkkäin. 
 
Rakennustaitosäätiö ja yhdistyksen edustus pitivät kesällä 
yhteiskokouksen Pytingin kanssa. Yhteistyön tärkeyttä yhdistysten 
ja Pytingin välillä korostettiin. Talkootyöt ja siitä palkitseminen 
sekä yhteiset tapahtumat, unohtamatta toiminta-avustusta ovat 
yhteistyön parasta antia. Säätiö on järjestänyt Tohtori Tapani 
Kiminkisen luennon syyskokouksen yhteyteen. Säätiön kiinteät 
kulut ovat jälleen kasvaneet. Keskuskadun yhtiövastike on nousun 
jälkeen 5 922 € vuodessa. 

 
Seuraava kuukausikokous on Scandicissa eli entisessä 
Cumuluksessa 27.9.2018 klo 19.00. Illan isäntää ei ole, joten 
yhdistys tarjoaa lämpimän voileivän.  
 
T: Markus 

 
 



 
 

 
 

Kokouspalsta 

 

Syyskuun kuukausikokous  

 
Syyskuun kuukausikokous pidetään torstaina Hotelli Cumuluksessa 
27.9.2018 klo 18.00.  
 

Seuraava hallituksen kokous ma 1.10 klo 18.00 Pytingin toimisto 

 
E-P:n RKM- seniorit 
 

Kuukausikokous torstaina 27.9 klo 18.30 Cumuluksessa  

Keskustellaan syksyn ohjelmasta.   Marraskuussa ennen kokousta on 
lääkäriluento (Tohtori Kiminkinen tulee) 

 

 
 

Lasse   Erkki 
0400-920227   0500-662926 

lasse.vuorenmaa@netikka.fi erkki.ketola@netikka.fi 

(Seniorin tili FI6254190120088830) 
 

Keilauskausi jatkuu 
 
Keilaus jatkuu Seinäjoen Squash & Bowling Center:issä joka tiistai 19.30 
Lisätietoja, Jouppila Jyri puh. 0405910952



 
 

 
 

Tiedote siirtyy verkkojulkaisuksi 
 

Päätimme tammikuun kuukausikokouksessa, että kokeilemme tiedotetta 
verkkojulkaisuna. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedote ilmestyy paperisena 
Huhtikuussa ja Lokakuussa (vuosikokous). 
Muina kuukausina tiedote ilmestyy sähköisessä muodossa RKL:n 
jäsenyhdistys sivuilla.  
 
Osoite on: 
https://www.rkl.fi/jasenyhdistykset/vaasan_piiri/etela_pohjanmaan_ra
kennusmestarit_ja__insinoorit_amk/fi_FI/Jasentiedotteet/ 
 
tai lyhennetty osoite on: goo.gl/3na8hJ 
 
Muista myös päivittää sähköpostiosoite RKL:n sivuille. 

 
Kökkäväen pytinkiristeily 2018 
 

Tänä vuonna talkoolaisten Pytinkiristeily on 26-27.10.2018 Tallinnaan Silja 
Euroopalla B-hytissä, joihin majoittuu kaksi henkeä/hytti. Laivalla on 
päivällinen, aamiainen ja lounas Grande Buffetissa. Kattaus alkaa klo 
17.30, joten risteilylle on lähdettävä Seinäjoelta linja-autolla hyvissä ajoin, 
varsinkin jos saamme jostain hyvän tutustumiskohteen menomatkalla. 
 
Matkalle on ilmoittauduttava 24.9.2018 mennessä. Koska käsityömessut 
ovat tämän ilmoittautumisen jälkeen ja jos jollain matkalle haluavalla 
puuttuu kökkätunteja, niin se ei estä ilmoittautumista. Talkootunnit voi 
kerätä käsityömessuilla. 
 
Ilmoittautumiset markus.koivusalo@netikka.fi p.040 863 2323. Anna myös 
ilmoittautumisen yhteydessä syntymäaikanne. Tarkempi risteilyohjelma 
jaetaan lähtijöille lokakuussa.  
 
Kaikkiin edellä mainittuihin asioihin voitte välittää ajatuksianne/ 
ehdotuksianne yhdistyksenne puheenjohtajan kautta tai suoraan E-P:n 
Rakennustaito Säätiön puheenjohtajalle arvo.karhu@gmail.com tai 
sihteerille leena.tuomisto@netikka.fi. 
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Pikkujouluista  
 
Vaikka nautiskelemme auringon lämmöstä ja koivut ovat hiirenkorvalla, on 
hyvä merkitä allakoihin jo pikkujoulun ajankohta. Menemme la 1.12.2018 
Vaasan kaupunginteatteriin katsomaan Marc Camoleffin farssin Älä 
pukeudu päivälliselle. Vaasassa on myös perinteinen ruokailu. Ajat ovat 
vielä hiukan vaiheessa, joten palataan niihin syksyllä.  

 
Tuulan kuntotassiryhmä 
 
Syksyn harrastuksiakin kannattaa jo miettiä. Perustan Seinäjoen 
kansalaisopistoon naisten keskuudessa suuren suosion saavuttaneen 
kuntotanssiryhmän nyt myös miehille. Tule venyttelemään heti aamusta 
itsesi vetreäksi tanssimusiikin tahdissa helpoin askelin. Opi tunnistamaan 
eri tanssilajit ja kehitä tasapainoa ja koordinaatiota. Lähtökuntosi määrittää 
tehot. Miesten ryhmä on keskiviikkoisin 5.9. lähtien klo 9 -10 ennen naisten 
vuoroa. 
 
Paikkana on Kansalaisopisto, Opistotalo, luokka 306, Vapaudentie 83. 
Elokuussa ilmestyy Seinäjoen kansalaisopiston opinto-ohjelma 2018 - 2019 
ja löydät kurssin otsikon "Tanssi" alta. Opinto-ohjelmasta löydät myös 
ilmoittautumisohjeet.  
 
Terveisin Tuula Ilmonen p. 040 776 7731 tai tuula.ilmonen@gmail.com 

 
Käsityömessut 5.10. – 7.10.2018  klo 10:00 – 17:00 
 
Talkoolaisia tarvitaan messujen ajaksi väh. 16 henkilöä/päivä, 
liikenteenohjaukseen. Lisäksi tarvitaan 4 henkilöä 3-4.10.2018 oville 
näytteilleasettajien kulunvalvontaan. 
 
Pe-la-su aamuun tarvitaan oville klo 7:30 alkaen valvontaan 4 henkilöä. 
 
Ilmoittautumiset sähköpostiin harri.hietikko@netikka.fi tai  
puh. 0400-260962, mahdollisimman nopeasti. 
Osallistumalla talkoisiin voimme kartuttaa yhdistyksemme käyttövaroja 
tulevalle kaudelle. 

 
Messuterveisin  Harri Hietikko 

mailto:harri.hietikko@netikka.fi


 
 

 
 

Rakentamisen kosteudenhallinta - ääniolosuhteita ja 
meluntorjunta - käyttöturvallisuus ja esteettömyys 
 

Suomen rakentamismääräyskokoelmien uudistaminen on nyt valmis. 
Uudistus on astunut voimaan 1.1.2018, jolloin uudet asetukset astuivat 
voimaan ja korvaavat tähänastiset Suomen rakentamismääräyskokoelmat. 
Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuonna 2013 voimaan 
tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti. 

RIA ja RKL:n Uudet asetukset 2018 -kiertueella käydään läpi uudistuneet 
YM:n asetukset. 

Koulutuskierrokset on jaettu kolmeen eri osioon: 

 energiatehokkuusasetus ja energiatodistusasetus sekä sisäilmasto 
ja ilmanvaihto 

+ päivityskoulutus energiatodistuksen laskijoille 

 rakentamisen kosteudenhallinta - ääniolosuhteita ja meluntorjunta - 
käyttöturvallisuus ja esteettömyys 

 rakennuksen paloturvallisuus 

 

Toisessa koulutuksessa käydään läpi rakentamisen 
kosteudenhallinnan menettelytapoja ja uudet asetukset rakennuksen 
esteettömyydestä sekä käyttöturvallisuudesta ja niiden vaikutuksia 
rakentajille. 

Uuden asetuksen rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta 
tavoitteena on välttää kosteudesta aiheutuvia vaurioita ja haittoja 
rakentamisessa ja se koskee uudisrakentamisen ohella myös korjaus- ja 
lisärakentamista. Koulutustilaisuudessa kuulet muun muassa miten 
laaditaan kosteudenhallintaselvitys ja -suunnitelma. Esitellään Kuivaketju10 
-toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen 
kaikissa rakennusprosessin eri vaiheissa. 



 
 

 
 

Ääniympäristön huomioiminen on aikaisempaa tärkeämpää, koska 
melualueiden läheisyyteen rakentaminen, ympäristömelu ja rakennusten 
sisätilojen äänilähteet ovat lisääntyneet. Uudella asetuksella määritellään 
uusia raja-arvoja tai vaatimuksia muun muassa rakennusten 
ääneneristävyyteen, melun- ja tärinäntorjuntaan sekä ääniolosuhteisiin. 
Lisäksi säädetään virkistykseen käytettävien piha- ja oleskelualueiden sekä 
oleskeluun käytettävien parvekkeiden ääniolosuhteista. 

Asetus rakennuksen esteettömyydestä tulee koskemaan rakennuslupia, 
joita haetaan 1.1.2018 jälkeen. Ympäristöministeriön mukaan asetus 
selkeyttää esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vähentää 
kuntien välisiä tulkintaeroja. Jatkossa rakentajat pystyvät paremmin 
ennakoimaan säännösten soveltamista, mikä sujuvoittaa koko 
rakennusprosessia. Uudella asetuksella täsmennetään useita 
esteettömään rakentamiseen liittyviä mittoja, jotka ovat olleet tähän saakka 
tulkinnanvaraisia. 

Aiemman asetuksen rakennusten käyttöturvallisuudesta sisältö on säilytetty 
pääosin ennallaan, mutta uusi asetus täsmentää erityisesti portaita, kaiteita 
ja käsijohteita koskevia suosituksia. Asetuksessa on esimerkiksi määritelty 
portaille käyttötarkoituksen mukainen vähimmäisleveys ja etenemä sekä 
nousujen enimmäiskorkeus. Asetus tarjoaa entistä yksiselitteisemmät 
ohjeet eri käyttötarkoituksia palvelevien helppokulkuisten portaiden 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

Luennoitsija: DI Jani Kemppainen, RT 

 

Seinäjoella 3.10.2018 klo 14-18, Seinäjoen AMK, 
Kampusranta 11, F-rakennus, auditorio F128 
 

Ilmoittaudu Seinäjoen koulutukseen oheisesta linkistä 
viimeistään 27.9. mennessä: 
https://www.lyyti.in/asetukset_sjoki 

https://www.lyyti.in/asetukset_sjoki


 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Etelä-Pohjanmaan Rakennustaitosäätiön Ikaalisten 
Kylpylä-Hotellin huoneisto, jota jäsenet voivat vuokrata: 
 
Osoite: Hämyläntie 2, 39500 IKAALINEN   

Varausnumero: 03 451 2100  
Kodikas asuntohotelli. Huoneisto 343.  
Kodikas apartementotyyppinen hotellihuoneisto,  
Huonevarustus: pienoiskeittiö, jääkaappi, WC, suihku, TV, 
 puhelin, parveke.  
 

Muut palvelut: sisäpuutarha aulatilassa.  
Sijainti: järven läheisyydessä, etäisyys Päärakennus Mainingista 300 m. 
Valmistunut 1973. Yhdyskäytävä Päärakennus Maininkiin. Hotelli sopii 
perheille.  

 
VUOKRAEHDOT:  
1. Jäsen voi saada säätiön vuosikiintiöstä yhden vrk:n/vuosi jäsenhintaan 20 €, 

seuraavat oleskeluvuorokaudet maksavat normaalin hinnan. Säätiölle maksetaan 
tilille: Nordea-Seinäjoki FI 0511403000274244 ilman erillistä laskutusta 
oleskelukulut.  
2. Varaus tehdään Ikaalisten Kylpylän kautta ja tilattaessa on mainittava E-P:n 

Rakennustaitosäätiö ja huoneisto 343. Tilauksesta on ilmoitettava Pytingin 
toimistolle varausaika. (puh 040 774 8468,  Anne-Maj Lauri) 
3. Ilmoittaudu vastaanotossa normaaliin tapaan. Saat huoneiston avaimen. Samalla 

PYYDÄ vastaanotossa ”Pytinkilippaan” avain. ”Pytinkilipas” on kirjoituspöydän 
kaapissa pultattuna. Lippaassa on omistajaetukortti. Kortilla saa kortissa mainitut 
edut. Kun luovutat huoneen pois, niin laita kortti takaisin lippaaseen ja lukitse lipas. 
Palauta huoneen avain ja lippaan avain vastaanottoon. Omistajaetukortti on 
ARVOPAPERI. Sitä ei saa hukata. Uutta korttia ei voi saada useaan vuoteen. 
Kadonneesta kortista peritään tuntuva korvaus, joten pidä kortista hyvää huolta.  

 
 

Jyräys ja tasaus 

J. SAARI 
Seinäjoki 

0400-661 766 
  



 
 

 
 

Etelä-Pohjanmaan Rakennusmestariyhdistys                      
Toimihenkilöt 2018 

 
Puheenjohtaja  

Koivusalo Markus  
040 863 2323   
markus.koivusalo@netikka.fi 

Varapuh.joht/Kurssitoimikunta 

Äystö Mikko  
040 587 5287 
m.aysto@netikka.fi  

  
Sihteeri 

Kaunismäki Martti 
0400 267 605 
martti.kaunismaki@aluetekniikka.com  

 
Sihteeri II/Päätoimittaja 
Niemi Jarkko 
040 7589209 
jarkko.seiteam@gmail.com 
 
Rahastonhoitaja / Taloustoim. 
Toisrannan isäntä 

Korpi Mauri 
0400 809 776 
mauri.korpi@netikka.fi 

Seremoniamestari 
Mäkinen Tuomo 
040 5877245 
tuomo_makinen@netikka.fi 

Senioripomo 
Vuorenmaa Lasse 
0400 920227 
lasse.vuorenmaa@netikkal.fi 
 
Urheilutoimikunta 
Jouppila Jyri 
040 5910952  
jyri.jouppila@seinajoki.fi 

Oppilaitosyhdyshenkilö 

Leikas Tapani 
040 0185919 
tapani.leikas@seamk.fi 
 

Vaalitoimikunta  
Saunamäki Jouni 
050 5611096   
jouni.saunamaki@netikka.fi 
 
Hallituksen jäsen 
Myllymäki Martti 
myllymaki.martti@gmail.com 
- 
 
Hallituksen jäsen 
Ilmonen Tuulo 
040 7767731 
tuula.ilmonen@gmail.com 
 
Nettivastaava 

Hietikko Harri 
0400 260 962  
harri.hietikko@netikka.fi 

 
Hallituksen jäsen 
Yli-Marttila Timo 
yli-marttila@netikka.fi 

- 

 

Osoitteenmuutokset 
Tee RKL:n jäsenrekisteriä, Raken- 
nuslehteä tai Mestari- Insinööri leh- 
teä koskevat osoitteenmuutokset 
kirjautumalla sisään extranettiin 
ja valitsemalla sieltä" Omat tiedot" 
tai ota yhteyttä numeroon  

(09) 8770 6511/ Piia Vilén,  
sähköposti: piia.vilen@rkl.fi 



 
 

 
 

 

 
 
 

ETELÄ-POHJANMAAN RAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK r.y. 
 

Päätoimittaja  Ilmoitushinnat:  Mainosmateriaali ja 

Jarkko Niemi  koko vuosi 1/1 sivu 800 € /vuosi yhteydenotot 

Otsonpiilo 8  1/1 sivu 120 € /kerta  päätoimittajalle. 

60510 Hyllykallio  1/2 sivua 70 € /kerta 

Puh. 040 7589209  1/3 sivua 60 € /kerta 

jarkko.seiteam@gmail.com 1/2 sivua 400 €/vuosi  Etelä-Pohjanmaan 

  1/3 sivu 300 € /vuosi  Rakennusmestarit ja 

  Painosmäärä n. 350 kpl  -insinöörit AMK r.y. 

  Ilmestyy 8 kertaa vuodessa Keskuskatu 17, PL51 

Yhdistyksen tilinumero   60101 SEINÄJOKI 

IBAN FI11 4747 1020  1655  00   Puh. (06) 228 0890 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


