
J
Ä

S
E

N
L

E
H

T
I

Rakennusmestarit
ja -insinöörit

H E L S I N G I N

1 ● 20

Tervetuloa vuoden ensimmäiseen
MESTARI-ILTAAN
13. tammikuuta!

VAATIVAA
PAALUTUSTA
TUUSULANVÄYLÄLLÄ



VASTAAVA TOIMITTAJA 
  Sirkka Saarinen 
  sph.saarinen@gmail.com 
 
TOIMITUS JA  
YHDISTYKSEN TOIMISTO 
  Malminkatu 16
  00100 Helsinki
käyntiosoite:
  Malminrinne 3 B, 3. krs
  Puh. (09) 646 343 
  info@hrmy.fi 
  Järjestösihteeri Sanna Eronen
  sanna.eronen@hrmy.fi

 
TAITTO 
Faktor
 
PAINOPAIKKA
 
                             

www.hrmy.fi
 
Yhdistyksen jäsenlehden aineisto 
joko suoraan toimistolle tai 
päätoimittajalle osoitteella:
sph.saarinen@gmail.com

SISÄLTÖ   1 •20

 
HRMY JÄSENLEHTI 2020

  Ilmestymispäivä Aineiston 
   viimeinen jättöpäivä

 1/2020 3.1. 9.12.

 2/2020 3.2. 10.1.

 3/2020 2.3. 7.2

 4/2020 30.3. 6.3.

 5/2020 4.5. 9.4.

 6/2020 1.9. 10.8.

 7/2020 1.10. 9.9

 7B/2020* 1.10. 9.9.

 8/2020 2.11. 9.10

 9/2020 1.12. 9.11.
* Teemalehti, postitus yhdessä jäsenlehti 7/2020 kanssa

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry 

perustettu 1906

Tammikuun MESTARI-ILTA 3

Musikaaliin WE WILL ROCK YOU 3

TULOSSA: Bond-leffa keväällä 3

Rakentamisen Ruusun 2019 sai 
KORKEAVUORENKATU 21:n korjaus ja muutostyö 4

Vuoden PAALUTUSTYÖMAA valmistui etuajassa ja turvallisesti 6

Rakennusala hyvin edustettuna 
Nuorten mielestä houkuttelevimmat yritykset 7

Stella Polaris viihdytti yhdistyksen Pikkujoulussa 8

Nuorten Kerho Himoksella 8

KUPE kävi Kansallisarkistossa 9

Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE järjestää opastetun käynnin 
Kansallisgalleria ATENEUMIIN 9

Kulttuuristipendimatka KREIKKAAN 10

YHDISTYS tiedottaa 11

URHEILUA 13

Jäsenlehti on 
luettavissa myös
yhdistyksen 
kotisivulla 
pdf-muodossa.

Vuoden Paalutustyömaana 2019 palkittiin 
Vantaanjoen siltojen peruskorjaus sekä erittäin 
vilkasliikenteisen Tuusulanväylän parantaminen 
Vantaanjoen ylityskohdassa.
Kuva: Rakennusteollisuus ry
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Tammikuun MESTARI-ILTA 
maanantaina 13.1.2020 klo 18.30
Alvar Aalto -auditorio, Sähkötalo, Runeberginkatu 1, 00100 Helsinki

Illan esittelijä on Samuel Kopperoinen. Hän kertoo Fira Osku asumisosuuskunnasta.
Fira Osku tuottaa asuntoja edulliseen ja kestävämpään asumiseen. Tämän mahdollistaa 
asumisosuuskuntamalli, joka poistaa asuntorakentamisesta kustannuksia nostavia välikäsiä.

Yhdistys- ja liittokuulumiset ● Kalakerho esittäytyy ● Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat 
● Iltapala (ilmoitathan mahdollisen erityisruokavaliosi viikkoa ennen Mestari-iltaa sähköpostitse info@hrmy.fi)

Tervetuloa!

Musikaaliin keskiviikkona 27.5.2020 klo 19.00

WE WILL ROCK YOU -suurmusikaali
Messukeskus Amfi -teatteri, Messuaukio 1, Helsinki

Lippujen hinnat (hintaryhmä B): Yhdistyksen jäsen 20 €, seuralainen 50 €. 
Lippuja on varattu näytökseen 80 kappaletta, max. 2 lippua/jäsen.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 28.2.2020 yhdistyksen toimistolle 09 646 343 tai 
sähköpostitse info@hrmy.fi
 
Liput maksetaan 28.2.2020 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11, viestikenttään ”Musikaali”.
 
Huom! Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään 
mennessä maksaneille.

Yksi maailman rakastetuimmista ja menestyneimmistä musikaa-
leista We Will Rock You saa suomenkielisen ensi-iltansa Helsingis-
sä huhtikuussa 2020. Musikaali on hersyvällä huumorilla kuorru-
tettu vauhdikas musikaali kaipuusta elää täysillä. Musikaalissa 
kuullaan legendaarisen rock-yhtye Queenin suosituimpia kappa-
leita, kuten I Want to Break Free, Under Pressure, Bohemian 
Rhapsody ja Another One Bites the Dust – suomeksi sovitettuina. 

Saara Aalto säkenöi musikaalin pääroolissa Suomen Scara-
mouchena. Muissa päärooleissa nähdään Laura Voutilainen, Jus-
su Pöyhönen, Mikael Saari, Matti Leino, Jennie Storbacka ja 
Lauri Mikkola.

TULOSSA:   Bond-leffa keväällä
Yhdistys järjestää keväällä taas elokuvakäynnin: vuorossa on huhtikuussa ensi-iltansa saava 
uusin Bond-leffa No Time To Die. – Lisätietoa kevään aikana!



4 hrmy 1/2020

Rakentamisen Ruusun 2019 sai

Korkeavuorenkatu 21:n korjaus 
ja muutostyö
25. kerran jaetun Helsingin Kaupungin Rakentamisen Ruusun sai Korkeavuorenkatu 21:n 

korjaus- ja muutostyö.
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Korkeavuorenkatu 21:n muutostyö perustui poikkeamispäätökseen, joka mahdollisti 
toimistotilojen muutoksen asuinkäyttöön sekä asuntojen rakentamisen ja laajentamisen 
ullakoille. Poikkeamisen ehtona oli rakennuksen vanhan osan pitäminen arvokohteena.

Pääporrashuoneissa sallittiin vain entisöiviä toimenpiteitä. Huonetiloja ja tilasarjoja oli 
varjeltava.
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Voittaneessa hankkeessa uusre-
nessanssirakennus Korkeavuo-

renkatu 21:ssä muutettiin toimisto-
talosta asuintaloksi. Vuonna 1889 
valmistunut Axel Högbergin suun-
nittelema rakennus muutettiin siis 
alkuperäiseen käyttötarkoitukseen-
sa. Lisäksi asuinkäyttöön muutettiin 
vuonna 1987 valmistunut toimis-
tosiipi.

Uudemmassa pihasiivessä pi-
han puolen ulkoseinä purettiin, ra-
kennusta laajennettiin hieman ja 
uusi julkisivu tehtiin kokonaan lasi-
sena. Verhouksena sen edessä on 
teräsverkko.

Automatisoitua pysäköintitilaa 
varten tonttia jouduttiin louhimaan, 
mikä tiiviissä kaupunkirakenteessa 
asettaa erityisiä haasteita.

Upeaa entisöintiä
Palkitsemisen perusteina oli muun 
muassa määrätietoinen toiminta 
suojellun rakennuksen arvojen vaa-
limiseksi. Vanhojen porrashuonei-
den koristemaalaukset on entisöity 

upeasti. Vanhemman rakennuksen 
toimistokäytössä olleet tilat on pa-
lautettu alkuperäiseen käyttötarkoi-
tukseensa asunnoiksi rakennuksen 
historiallisia arvoja kunnioittaen.

Palkinnon saivat kohteen arkki-

tehtisuunnittelija Arkkitehtitoimisto 
Jani Prunnila Oy, rakennuttaja Kiin-
teistökehitysyhtiö Grand Residence 
Development Oy, ja valvoja Raut- 
kylä Konsultointi Oy.

Rakentamisen Ruusu
Helsingin kaupunki nimeää vuosittain Rakentamisen Ruusun ehdok-
kaiksi hankkeita, jotka edustavat ajankohtaista ja poikkeuksellisen 
laadukasta rakennettuun ympäristöön liittyvää työtä. Ruusu jaetaan 
rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, 
joka on edistänyt hyvän elinympäristön luomista sekä ekologisesti, 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Voit-
tajan valitsi Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja 
lupajaosto.

Vuonna 2019 Rakentamisen Ruusun ehdokkaina oli viisi hanketta:
● Hekan ja Hason uudet asuintalot Pukinmäessä, Isonpellontie 4–6
● Eteläranta 10:n julkisivukorjaus
● Erottajan aukion kehittäminen yhteistyönä
● Korkeavuorenkatu 21 – korjaus ja muutos asunnoiksi
● Työmaa-aitaan toteutettu katutaideteos Sörnäisten ääni

Automatisoitua pysäköintitilaa varten tonttia joudut-
tiin louhimaan.

Uudemmassa pihasiivessä muutostyöt tehtiin nyky-
päivän ratkaisuin ja julkisivua muokattiin reippaalla 
otteella.
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Vuoden 
Paalutustyömaa 
valmistui etuajassa
ja turvallisesti
Vuoden Paalutustyömaana 2019 palkittiin Vantaanjoen siltojen 

peruskorjaus sekä erittäin vilkasliikenteisen Tuusulanväylän 

parantaminen Vantaanjoen ylityskohdassa. Haastavuudestaan 

huolimatta työmaa on ollut tekijöilleen turvallinen ja tienkäyt-

täjien iloksi se valmistuu lähes vuotta ennakoitua aiemmin.

Tuusulanväylä on ajoneuvomääril-
tään toiseksi liikennöidyin si-

sääntuloreitti Helsinkiin Lahdenväy-
län jälkeen. Liikennemäärät ovat 
vilkkaimmillaan 85 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. 

Palkittu peruskorjaushanke si-
sälsi Vantaanjoen ylittävien siltojen 
peruskorjauksen sekä Tuusulanväy-
län parantamisen joen kohdalla kor-
vaamalla vanhat puupaalut ja kor-
jaamalla painumat uusilla paalulaa-
toilla ja stabiloinnilla. Väyläviraston 
mukaan kohde kuului kiireellisyys-
luokkaan 1, eli sillä oli suuri riski 
vaurioitua nopeasti ajokelvottomak-
si ja haitta liikennejärjestelmän toi-
mivuudelle olisi ollut sen myötä 
kestämätön.

Ennen korjausta ajoradalla oli 
havaittavissa epätasaisuutta, sillä 
siltojen tulopenkereet olivat paikoi-
tellen painuneet ja niitä oli aiemmin 
korjattu lisäämällä asfalttikerroksia, 
joita oli jopa yli metrin paksuudella. 
Riskinä oli, että tiepenkereen painu-
minen vaurioittaa viereisten siltojen 
perustuksia.

Vaativaa paalutustusta
Liikennejärjestelyjä ja työn jakso-
tusta vaikeuttivat erittäin suuret lii-
kennemäärät. Samalla tiukka aika-

taulu edellytti töiden huolellista yh-
teensovittamista. Pehmeät pohja-
olosuhteet varsinkin Vantaanjoen 
eteläpuolella edellyttivät työnaikai-
sia ajosiltoja ja ahtaat työalueet 
vaativat tarkkaa logistiikan suunnit-
telua.

Osa paaluista jouduttiin saatta-
maan apupaaluilla ja laattojen ari-
noita jouduttiin kaivamaan paalujen 
välissä. Myös sillan maatuet ja nii-
den anturat olivat paalutustyön tiel-
lä, aiheuttaen suunnitelmien muu-
toksia.

Puupaaluhatturakenteet  
korvattiin betonipaaluilla  
ja paalulaatoilla
Tuusulanväylänä tunnettu kantatie 
45 on yksi Suomen ensimmäisistä 
asfaltoiduista teistä. Vantaanjoen 
ylityksessä sen perustuksissa on 
ajalle tyypillisesti käytetty puupaa-
luja. Nykyisin ratkaisua pidetään la-
hoamisvaurioiden vuoksi riskira-
kenteena ja suuri määrä teiden alla 
olevia puupaalurakenteita on tullut 
käyttöikänsä päähän.

Korjaushankkeen yhteydessä 
vanhat puupaaluhatturakenteet on 
korvattu teräsbetonipaaluilla ja paa-
lulaatoilla. Paalulaattoja on yhteen-
sä 12 kappaletta, kussakin 60–120 

paalua pituudeltaan 9–23 metriä. 
Näistä 30–60 prosenttia on vino-
paaluja. Teräsbetonipaalujen koko-
naismäärä on lähes 19 kilometriä, 
lisäksi sillan maatukia on vahvistet-
tu porapaaluilla.

Projektin kustannusarvio on noin 
5,95 M€ ja alkuperäinen aikataulu 
oli 4/2019–10/2020. Työt valmistui-
vat kuitenkin jo joulukuuhun 2019 
mennessä.

Hankkeen tilaaja on Kaakkois-
Suomen ELY-keskus, pääurakoitsija 
GRK Infra Oy, paalutusurakoitsija 
Nordpile Oy, suunnittelija A-Insi-
nöörit Oy ja valvoja Sweco PM Oy. 
Lyöntipaalujen toimittajat ovat Luja-
betoni Oy ja HTM Yhtiöt Oy.

Vuoden 2019 Paalutustyömaan 
valinnan suoritti Betoniteollisuus 
ry:n paaluvaliokunta.
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Rakennusala hyvin edustettuna
Nuorten mielestä houkuttelevimmat yritykset
Kaikki toimialat kokoava houkuttelevimpien yritysten 
Top 50 -lista sai vuonna 2019 kaksi uutta rakennusalan 
yhtiötä. Ramboll ja Skanska liittyivät jo aikaisemmin 
listalla olleen YIT:n joukkoon.

Kaikki kolme ovat myös Engineering-kategorian hou-
kuttelevimpien työnantajien listalla. Kyseisellä listalla 
kolme ensimmäistä ovat Kone, Valmet ja UPM. Raken-
nusalan yhtiöistä Ramboll on kahdeksantena, YIT sijalla 
11 ja Skanska sijalla 12.

Muita rakennusalan yrityksiä listalla ovat A-Insinöörit 
(14.), Sweco (17.), Sitowise (24.), NCC (29.), SRV (34.), 
Granlund (37.), Destia (45.), Vahanen (56.), Peab (57.), 

Lehto Group (60.), Fira (61.), Caverion (63.) WSP (79.) ja 
Consti (97.)

Academic Work on toteuttanut Kantar Sifon ja Taloustut-
kimuksen kanssa Suomessa nyt kolmena vuotena peräk-
käin Nuorten ammattilaisten Young Professional Attracti-
on Index (YPAI) -tutkimuksen. Tutkimuksen tavoite on 
auttaa työnantajia ymmärtämään, mitä nuoret ammattilai-
set haluavat työelämältä ja tulevilta työnantajiltaan.

Kaikista Suomessa kyselyn vastaanottaneista vastasi 
tänä vuonna 3985 nuorta ammattilaista tutkimukseen. 
Vastaajista valtaosalla oli kaupallinen, teknillinen tai IT-
koulutus.

Työ toteutettiin kahdessa 
osassa kaista kerrallaan.
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Yhdistyksen Pikkujoulua vietet-
tiin tällä kertaa Sähkötalossa 

Ravintola Puron jouluiseksi koristel-
lussa salissa. Glögitarjoilun jälkeen 
nautittiin perinteisen joulupöydän 
herkkuja.

Illan ”Mieletön historia” -viihdeoh-
jelmasta vastasi Stella Polaris -im- 
provisaatioryhmän naistrio Sari Havas,  
Sari Siikander ja Elina Stirkkinen.

Yleisö valitsi ensimmäiseksi esi-
tykseksi Uima-altaan koeponnistuk-
sen. Seuraavana oli yhdistykselle 
improvisoitu Rap-tyylinen laulu Mitä 
Maesto-Mestarit tekevät, sitä ei voi 
kertoa. Osittain fiktiivinen esitys ker-
toi yhdistyksen perustamisen alku-
ajoilta, jossa Töllissä kokoontui kak-
si rakennusmestaria ja pappi. Seu-
raavaksi vuoronsa saivat myös Ra-
kennusmestarien Rouvat ja Kupe.

Yksi illan kohokohta oli Leila Nie-
misen 75-vuotispäivän laulu Se on 
mies, se on mies Leilalle. Laulussa 

kerrottiin Leilan erikoisesta harras-
tuksesta, vesi-sementtisuhteesta. 
Stella Polariksen esitys päättyi hei-
dän käsitykseensä työturvallisuu-
desta. Rakennuksen kuudennessa 
kerroksessa telineet vähän heiluivat, 
jolloin piti ottaa välillä vahviketta. 
Kypäräähän ei tarvittu, puhumatta-
kaan muista turvavarusteista.

Viimeisenä ohjelmanumerona 
Joonas Anttila järjesti perinteisen 
pikkujouluarvonnan. Joonas kertoi, 
että tänä vuonna Himoksella on 
valittavana vain maalausurakka tai 
vesikattourakka. Kun kumpikaan ei 
kiinnostanut ketään, päätettiin ar-
poa kaksi kappaletta Hotelli Spa 
Flamingo kylpyläpakettia. 

Nuorten kerhon perinteinen Himosreissu järjes-
tettiin jo neljännen kerran 27.11.–2.12.2019. 

Tapahtumaan olivat tervetulleita sekä opiskelijat 
että Nuorten kerhon valmistuneet jäsenet. 

Vaikka lumi(lumettomuus)tilanteesta johtunut 
rinteiden kiinniolo oli aktiivisille osanottajille pieni 
takaisku, reissussa viihdyttiin mainiosti kulttuurin 
ja ammatillisten asioiden parissa. Hyviä keskus-
teluja käytiin muun muassa rakennusalan osaa-
misesta sekä opiskelijoiden kesätöistä.

Mukana oli henkilöitä eri yrityksistä ja erilai-
sista toimenkuvista. Opiskelijat pääsivät reissun 
aikana laajentamaan henkilökohtaisia verkosto-
jaan työelämässä jo olevien kanssa.

Teemu Appelgren

Stella Polaris viihdytti yhdistyksen Pikkujoulussa

Matka oli erittäin onnistunut. Mukana oli myös monta 
ensikertalaista ja uusia aktiiveja saatiin rekrytoitua yhdis-
tystoimintaan. Lauantai-iltana kansainvälinen porukkam-
me valmisti ja nautti maittavan illallisen.

Nuorten Kerho 
Himoksella
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KUPE kävi Kansallisarkistossa

Toinen kerta toden sanoi, kun 18 
KUPE:n jäsentä pääsi 12. mar-

raskuuta tutustumaan Kansallisarkis-
toon. Ensimmäinen yritys syyskuun 
lopulla kariutui koko museon täysin 
pimentäneeseen sähköhäiriöön.

Rakennus on mielenkiintoinen 
yhdistelmä v. 1890 valmistunutta 
mahtavaa keisarillista Valtionarkis-
toa ja siihen tehtyjä laajennusosia. 
Pitkä matka on kuljettu arkiston 
perustamisvuotena pidetystä vuo-
desta 1816 ja Turun Akatemiatalon 
kahdesta huoneesta nykyisiin yli 
210 hyllykilometrin arkistotiloihin.

Tutustumiskäyntimme erinomai-
nen opas, tutkija Pertti Hakala sel-
vitti havainnollisesti kuinka Kansal-
lisarkisto nykyään palvelee meitä 
tavallisia vanhoista asioista kiinnos-
tuneita myös digitaalisesti. Esimer-
kiksi sukututkimusaineistoa kerä-
tessä ei tarvitse linnoittautua arkis-
ton sinänsä nykyaikaisiin kirjasto- ja 

tutkijatiloihin. Hän opasti selkein 
esimerkein kuinka käyttää hakusi-
vujen puunäkymää ja muita haku-
palveluja.

Kiertokäyntimme lopuksi tutus-

tuimme kellarikerroksen holvistossa 
auki olevaan Suomen ritarikunnat 
100 v. -näyttelyyn.

Teksti ja kuva: Matti Vuorensola

Opastus alkaa klo 17.00. 
Kokoontuminen vaatenaulakolla.
Ryhmän koko 20 henkilöä. 
Osanottomaksu sisältää 
’jälki-kahvittelun’.
Osanottomaksu yhdistyksen 
jäsenille 20 €, muille 30 € 
(Museokortin esittäville 10 € 
ja 15 €).

Ilmoittautumiset ja maksut 
20.1.2020 mennessä
matti-vuorensola@gmail.com

Llisätietoja p. 050 516 8142.

KUPE:n tili: 
FI08 1010 3006 1003 66

Lähelle historian havinaa pääsimme todella vaikuttavassa suuressa tutkijasalissa. Hämä-
ryys johtui siitä, ettei se ilta-aikaan ollut enää avoinna tutkijoiden eli meidän kaikkien 
suomalaisten käytössä.

Ateneumin kolmannen kerroksen näyttelyitä (15.11.2019–26.1.2020) 
MAAILMALTA LÖYSIN ITSENI –  HELENE SCHJERFBECK sekä 
TAITEILIJOIDEN RUOVESI yhdistää paikan merkitys taiteilijan tuotannolle.

Helene Schjerfbeck: 
Mustataustainen oma-
kuva (1915). Kansallis-
galleria / Ateneumin 
taidemuseo, kokoelma 
Hallonblad. 
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Hugo Simberg: Kevätilta jäänlähdön aikaan (1897). 
Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo.
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Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE 
järjestää opastetun käynnin 

Kansallisgalleria  ATENEUMIIN perjantaina 24.1.2020
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Kulttuuristipendimatka  Kreikkaan 10.–17.4.2020

Rakennusmestarien Säätiö järjestää kulttuuri-
stipendimatkan Kreikkaan 10.–17.4.2020.

Kreikka on täynnä antiikin aikojen ihmeitä. 
Matkalla nähdään seitsemän Unescon maailman-
perintökohdetta, jotka kertovat omalla kiehtovalla 
tavallaan muinaisista ajoista. 

Matkan alustava reitti: Ateena-Korintin kanava – 
Epidauros – Mykene – Patras – Olympia – Delfoi – 
Kamena Vourla – Meteora – Thessaloniki

Lentoaikataulu: 
perjantai 10.4.2020 
Helsinki–Ateena klo 13:40–17:15
perjantai 17.4.2020 
Ateena–Helsinki klo 9:05–12:50

Stipendit ovat tarkoitettu ensisijaisesti RKL:n 
(Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry) 
jäsenyhdistysten varsinaisille jäsenille. 
Ensikertalaiset ovat etusijalla stipendejä jaettaessa. 
Stipendejä jaetaan 24 kpl.

Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kaukomatka-
toimiston kanssa. Mukana on suomalainen matkanjohtaja. 
Rakennusmestarien Säätiön edustaja toimii matkaisäntänä. 

Stipendimatkaan sisältyvät suorat reittilennot turistiluokassa, lentokenttä-
kuljetukset kohteessa, majoitus kahden hengen huoneissa, aamiaiset sekä 
ohjelmassa mainitut ateriat, kuljetukset ja retket pääsymaksuineen, palvelu-
palkkiot, lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut. 

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen omalla 
kustannuksellaan. Seuralaisille on paikkoja rajoitetusti, joten hakemuksessa tulee olla maininta seuralaisesta. 
Matkan hinta on 1 990 € ja yhden hengen huoneen lisämaksu on 440 €. Yhden hengen huoneita rajoitetusti. 
Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat matkakulunsa 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. 

Tutustu matkaohjelmaan Säätiön kotisivuilla. 

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 13.1.2020 Säätiön kotisivuilla olevalla lomakkeella, 
postitse tai sähköpostitse. 

Rakennusmestarien Säätiö sr 
käyntiosoite: Malminrinne 3 B, 00100 Helsinki eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi
postiosoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki  www.rakennusmestariensaatio.fi
 
Lisätietoja: Eija Toivonen, puh 09 612 0870

Meteora

EpidaurosMykene
Olympia

Patras

Delfoi

Thessaloniki

VÄLIMERI

EGEANMERI

Ateena

Kamena 
Vourla

KREIKKA

TURKKI

POHJOIS-
MAKEDONIA

ALBANIA

BULGARIA

             

KOHTEET             yöt

Ateena ........................... 1+2

Korintin kanava, Epidauros 
ja Mykene ......................retki

Patras ................................ 2

Olympia .........................retki

Delfoi ............................retki

Kamena Vourla................... 1

Meteora .........................retki

Thessaloniki ....................... 1
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HALLITUKSEN ja 
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2020

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

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

Teemu Appelgren, 045-234 0433
teemu.appelgren@fira.fi

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

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

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

Jerkko Koskinen 040-678 5455
jerkko.koskinen@gmail.com

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

Jari Raukko, 040-777 7075
jari.raukko@kolumbus.fi

Tapio Vuorinen, 0400-515 549
tapio.vuorinen@rit.fi

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

Karl-Johan Wennerström, 040-584 9071
wennerstrom03@gmail.com

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

Toimisto
info@hrmy.fi

UUDET JÄSENET

Lehti, Markku Tapio
Kuparinen, Markku Olavi
Tikkanen, Eija

YHDISTYS tiedottaa

Tervetuloa!

asioita ja tapahtumia Facebookissa:

HRMY ry Nuorten Kerho

Seuraa 

NUORTEN KERHON

Rakennusmestariklubi ry

Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS 
keskiviikkona 29.1.2020
klo 18.30 

Helsingin rakennusmestariyhdistyksen 
toimiston väistötilat, 
Malminrinne 3 B, 3 krs, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset 
asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset
pitsireunaiset letut.

Tervetuloa!
Hallitus 

* * *

Rakennusmestariklubin viikkobiljardia pela-
taan toistaiseksi tiistaisin klo 14.00 alkaen 
osoitteessa Bar Hippu, Uomatie 4, Vantaa, 
Louhelan juna-aseman lähellä.

Pelataan sopiva ja tarvittava aika.

Tervetuloa tutustumaan!
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YHDISTYS tiedottaa

Rakennusmestarien 
Rouvat

VUOSIKOKOUS
16.1.2020 klo 18.00
Yhdistyksen toimisto, 
Malminrinne 3 B 3. krs, 00100 Helsinki.

Tervetuloa!    Johtokunta

Helsingin rakennus-
mestariveneilijät HRV ry

Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS 
torstaina 13.2.2020 klo 18.30 
HRMY:n toimiston tilat, Malminrinne 3 B 3. krs, 
00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään uusien virallisten 
v. 2019 sääntöjen mukaiset asiat. Aiempien 
v. 1984 sääntöjen syyskokous ja kevätkokous 
on yhdistetty uusissa säännöissä yhteen vuosi-
kokoukseen, joka pidetään aina kalenterivuoden 
alussa helmi-maaliskuussa. 
Uudet säännöt ovat luettavissa HRV:n kotisivulla 
(www.hrmy-hrv.info).

Tervetuloa!    HRV hallitus

Rakennusmestari-
veteraanit

TAMMIKUUN 
KUUKAUSI-
TAPAAMINEN
27.1.2020 klo 13.00 
Yhdistyksen väistötila ”Kattohaikara”, 
Fredrikinkatu 42 A, ylin kerros, 
sisäänkäynti R-kioskin viereisestä ovesta,  
ovipuhelin ”Edustustila 7. krs”, 
ovet avataan klo 12.45

Uutta toimintavuotta aloitellaan kahvittelun ja 
kuulumisten vaihdon merkeissä. Lisäksi kuul-
laan ja otetaan kantaa kerhon suunnitelmiin 
kevätkauden tapaamisten ohjelmiksi sekä 
helmikuun ja elokuun matkoista.

Tervetuloa!    
RKKM-veteraanikerhon hallitus

PADEL VUORO
Torstaisin klo 16.00–18.00

NUORTEN KERHON

Paikka:  Padel Club Viikinranta, 
 Jokisuuntie 5, 00560 Helsinki 

Lisätietoja: 
teemu.appelgren@gmail.com / 0452340433.

Huom! Oma maila mukaan. 
Paikan päältä voi myös vuokrata mailan 5 €/kerta.

REKRYKARTING, 
Jatke Uusimaa Oy

7.2.2019 klo 17.00

NUORTEN KERHO

Tapahtumapaikka: VM-karting, 
 Myllykyläntie 3, Vantaa

Nuorten kerho järjestää vauhdikkaan rekrytapahtu-
man. Jatke Uusimaa Oy:n isännöimässä kartingil-
lassa on tarjolla myös harjoittelu/työpaikkoja. Ilta 
sisältää kartingkisan, ruuan, saunan ja kuljetuksen 
keskustaan.

Ilmoittautuminen sähköpostitse: 
teemu.appelgren@gmail.com
Tapahtumaan ei ole omavastuuta, mutta ilmoittau-
tuminen on sitova.
Järjestäjä vahvistaa osallistumisen erikseen ennen 
tapahtumaa.
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URHEILUA

Hiihto- ja  
yleisurheilujaosto

VUOSIKOKOUS
keskiviikko 22.1.2020 klo 18.00
Pirkkolan uimahallin pieni kerhohuone
Pirkkolan Metsätie 6

Esityslistalla vuosikokousasiat sisältäen henki-
lövalinnat, toimintasuunnitelman ja RKL:n ke-
säpäivien yleisurheilukilpailujen järjestämisen.
Jaetaan kauden 2019 eri lajien palkinnot

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!
Hiihto- ja yleisurheilujaosto

* * *

PISTEKILPAILU 2019
Hiihto- ja yleisurheilujaoston vuosittainen pistekil-
pailu muodostuu yhdistyksen ja liiton hiihto- ja 
maastojuoksukilpailuista. Kunkin lajin pisteet mää-
räytyvät sijoituksen  ja sarjan osallistujamäärän 
perusteella. Yhteensä kilpailijoita oli 24.

 1. Martti Passi 31
 2. Heikki Räsänen 27
 3. Veikko Luode 16
 4. Ilkka Wastimo 14
  Ville Pakkanen 14
 6. Jukka Rahkonen 12
 7. Esko Paukkonen 11
 8. Raimo Hartonen 11
 9. Ari Rantamaa 9

 10. Juha Leivonen 8
 11. Paavo Tomminen 8
 12. Taisto Malinen 6
 13. Janne Kyllönen 6
 14. Risto Jokiniemi 5
 15. Jari Mulari 4
  Kalevi Vikman 4
  Marko Hartonen 4

Tennistapahtuma Laajasalossa

 

YHDISTYKSEN 
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Hakunilan urheilupuisto, Luotikuja 2, Vantaa

torstai 6.2.2020 klo 18.30 perinteinen hiihtotapa
torstai 5.3.2020 klo 18.30 vapaa hiihtotapa

Sarjat
M ja N ja kaikki ikäsarjat alkaen 35 vuodesta 5 vuoden 
välein

Matkat  
6 km M-M55, M opiskelijat ja 3 km kaikki muut sarjat

Ilmoittautuminen 
perinteinen hiihtotapa 31.1. mennessä
vapaa hiihtotapa 29.2. mennessä
Raimo Hartonen 044 2244521 tai rharton1@welho.com

HUOM! 
jälki-ilmoittautumisia 
rajoitetusti kilpailupaikalla 
klo 17.45 asti

Kilpailut ovat samalla 
aikuisurheilijoiden 
aluehiihdot jossa yhdistyksen
jäsenet ovat mukana 
ilman osallistumis-
maksua.

Hiihto- ja yleisurheilujaosto

Mailapelijaos järjesti tennispeli -tapahtuman 
23.11.2019 Laajasalon tennishallilla.

Tilaisuuteen osallistui 6 henkilöä valmenta-
jineen. - Olisiko joulun läheisyys verottanut 
aktiivipelaajien osanottoa?

Kahden tunnin aikana päästiin pallottele-
maan valmentajan ohjauksessa ja sitten tietysti 
pelaaman kukin kykyjensä mukaan. 

Mailapelijaos kiittää vuodesta 2019 ja 
toivoo hyviä mailapelejä alkavalla vuodella.

Martti, Eikka ja Olli
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Tervetuloa 

karkausvuoden risteilymatkalle Tukholmaan
ke 26.2. – pe 28.2.2020

Helsingin Rakennusmestariveteraanikerho ja KUPE järjestävät risteilymatkan Tukholmaan Viking Linen 
M/S Gabriellalla. Tukholmassa on mahdollisuus osallistua KUPEN järjestämiin museovierailuihin. Valit-
tavana on kaksi vaihtoehtoa: Ruotsin Luonnontieteellinen museo, jossa tarjolla myös elokuvaelämys 
Cosmonovassa ja toisena vaihtoehtona opastettu museokierros Waldemarsudden taidemuseossa. 
Museovierailuun ilmoittautuneille on järjestetty edestakainen bussikuljetus ja kahvitarjoilu kierroksen päätteek-
si museoilla.

Matkan hinta
◦  jäsenelle 85 euroa ja museovierailun kanssa 115 euroa 
◦  seuralaiselle 145 euroa ja museovierailun kanssa 190 euroa

Kaikki hytit ovat kahden hengen A-luokan hyttejä. Yhden hengen hytin lisämaksu on 30 euroa. Peruutuksissa 
noudatamme matkanjärjestäjän peruutusehtoja.
Risteilyyn sisältyvät: hytti (A-lk), meriaamiainen meno- ja paluumatkalla, Viking Linen buffet-illallinen ruokajuo-
mineen (1. pvä) ja ála carte-illallinen + lähdevesi (2. pvä).

Ohjelma 
Ke 26.2.2020 klo 16.00 alkaa lippujen ja tarkemman matkaohjelman jako Katajanokan Viking-terminaalissa 
(sisääntulokerros). Laivan menoportit suljetaan 10 minuuttia ennen lähtöä.

Lähtö: Helsinki-Tukholma ke 26.2.2020 klo 17.15
Perillä: Tukholma to 27.2.2020 klo 10.00
Paluu: Tukholma-Helsinki to 27.2.2020 klo 16.30
Perillä: Helsinki pe 28.2.2020 klo 10.10

Maksut ja ilmoittautuminen
Matka maksetaan Helsingin Rakennusmestariveteraanien tilille FI72 2044 2000 016055 viimeistään  
tiistaina 21.1.2020. Kirjoita viestikenttään ”Tukholma”.
Olemme varanneet matkan 50 hengelle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osanottajan paikka 
risteilylle varmistuu, kun osanottajamaksu on maksettu.
Ilmoittautumiset vastaanottaa Hannele Siitonen sähköpostilla hantta.sii@gmail.com

Matkaan osallistujan tulee antaa ilmoittautuessaan seuraavat tiedot: 
◦  nimi ja syntymäaika (myös seuralainen), sukupuoli ja kansalaisuus
◦  puhelinnumero
◦  á la carten liha- tai kalavaihtoehto sekä ruokavaliorajoitteet
◦  kumpaan KUPE:n järjestämään museovierailuun osallistuu.

Lisätietoja matkasta antaa Matti Vuorensola puh. +358 50 516 8142.

Tarkista myös, että sinulla on voimassa oleva passi tai vuoden 1999 jälkeen myönnetty kuvallinen henkilöllisyys-
todistus sekä myös voimassa oleva matkavakuutus. 

Mukavaa matkaa!



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 talvi-
kaudella 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.

HUOM! Himoksen majat remontoidaan  
kesän 2020 aikana, joten majat 

  eivät ole varattavissa viikoille 19–36.

Vas. A-talo
Oik. B-talo

Ku
va

t: 
Ta

pa
ni

 M
äk

ip
ää

Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

Viikot 19 - 36: Majat remontoidaan kesän aikana
Viikot 37- 49: 100 €/viikko
Viikot 50 – 52 (Itsenäisyyspäivä ja joulunalusviikot) 
350 €/viikko
Viikko 53 (Joulu) 450 €/viikko

Varausviikot ja -maksut 2020:
Viikot 1-7: 350 €/viikko
Viikot 8-10: (Koulujen hiihtolomaviikot) 450 €/viikko
Viikot 11-15: 350 €/viikko
Viikko 16: (Pääsiäinen) 450 €/viikko
Viikot 17-18: 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, käyntiosoite Malminrinne 3 B, 3. krs. 
Tämän vuoden setelit on maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2020 loppuun mennessä.

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



    

Tapahtumakalenteri 2020

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

Tammikuu
 13.1.  Tammikuun Mestari-ilta, 
  Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio, Runeberginkatu 1, 
  klo 18.30
 16.1.  Rakennusmestarien Rouvat, Vuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto, Malminrinne 3 B, 3. krs, klo 18.00 
 22.1.  Hiihto- ja yleisurheilujaosto, Vuosikokous,  
  Pirkkolan uimahallin pieni kerhohuone,  
  Pirkkolan Metsätie 6, klo 18.00
 24.1.  Opastettu käynti Ateneumiin, KUPE, klo 17.00
 27.1.  Rakennusmestariveteraanit,  
  tammikuun kuukausitapaaminen, 
  "Kattohaikara", Fredrikinkatu 42 A, klo 13.00 
  (sisäänpääsy alk. klo 12.40)
 29.1.  Rakennusmestariklubi ry, Vuosikokous,  
  yhdistyksen toimisto, Malminrinne 3 B, 3 krs. klo 18.30

Helmikuu
 6.2.  Yhdistykseen hiihtomestaruuskilpailut,  
  perinteinen hiihtotapa, 
  Hakunilan urheilupuisto, Luotikuja 2, Vantaa, klo 18.30
 7.2.  Rekrykarting, Nuorten kerho, VM-karting, 
  Myllykyläntie 3, Vantaa, klo 17.00
 10.2.  Helmikuun Mestari-ilta, 
  Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio, Runeberginkatu 1, 
  klo 18.30
 13.2.  Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV, Vuosikokous,  
  yhdistyksen toimisto, Malminrinne 3 B, 3 krs. klo 18.00
 26.– 28.2. Karkausvuoden risteilymatka Tukholmaan,  
  Veteraanikerho ja KUPE

Maaliskuu
 5.3.  Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, vapaa hiihtotapa,  
  Hakunilan urheilupuisto, Luotikuja 2, Vantaa, klo 18.30
 9.3. Maaliskuun Mestari-ilta, 
  Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio, Runeberginkatu 1, 
  klo 18.30

Huhtikuu
 6.4.  Yhdistyksen Kevätkokous, 
  Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio, Runeberginkatu 1, 
  klo 18.30
 6.4.  Huhtikuun Mestari-ilta, 
  Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio, Runeberginkatu 1

Toukokuu
 11.5.  Toukokuun Mestari-ilta
 27.5.  We Will Rock You -suurmusikaali,  
	 	 Messukeskuksen	Amfi-teatteri,	Messuaukio	1,	klo	19.00

Yhdyshenkilöt 2020
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 040-588 2988
nenkvist@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
Teemu Appelgren 045-234 0433 
teemu.appelgren@fira.fi

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

RKM-VETERAANIT
Ari Angervuori 050-368 5994
ariangervuori@gmail.com

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

UINTI
Tero Jaatinen 0500-481 283
terojaatinen@mac.com


