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Helsingin siluetissa torninostureita riittää.
Rakentamisen kokonaisvolyymi pääkaupungissa
kasvoi vuoden kolmannen neljänneksen aikana
uusiin huippulukemiin.
Kuva Verkkosaaren eteläosan rakentamista
Kalasatamassa toukokuussa 2019:
Tero Pajukallio
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Puheenjohtajan palsta
sen ammattitaidolla saatiin kokous pidettyä ennätyksellisen
vauhdikkaasti.

Vilkas toimintavuosi 2019 taittuu
lopuilleen. Jäljellä ovat joulukuussa vielä Rouvien sekä Veteraanikerhon ja KUPE:n pikkujoulut ja Mestari-Laulajien Joulukonsertit.
Yhdistyksen toimisto muutti Voimataloon kesäkuussa. Uusi toimisto on osoittautunut toimivaksi
ja viihtyisäksi. Alaosastot ovat
myös kotiutuneet omiin tiloihinsa.
Syyskokous pidettiin Sähkötalossa 14.10.2019. Jouko Karjalai-

Hallituksessa oli erovuorossa viisi jäsentä: Joonas Anttila, Jere
Väisänen, Trang Huynh, Niilo Hämäläinen ja Tommi Peuhkuri. Niilolla tuli kuusi vuotta hallitusjäsenyyttä täyteen ja Tommi kertoi,
ettei oma aika riitä tällä hetkellä
yhdistystoimintaan. Niilolle ja
Tommille suuret kiitokset kuluneista vuosista. Molemmat ovat
olleet aktiivisesti mukana mm.
Nuorten Kerhon toiminnassa.
Perinteinen äänestys hallituksen
jäsenistä järjestettiin jälleen. Tällä
kertaa laskenta saatiin suoritettua alle 25 minuutissa.
Kaudelle 2020-2021 tulivat valituiksi Joonas Anttila, Trang
Huynh ja Jere Väisänen ”vanhoina” jäseninä. Uusina jäseninä valittiin Jerkko Koskinen sekä paluun hallitukseen tekevä Rami
Järvinen. Toivotan uudet hallituk-

Iloa ja väriä siltapilareihin
Lillhemtintien uusi silta Espoon Suurpellossa otettiin käyttöön
lokakuussa. Turvallisen kulkureitin alueen koululaisille
tarjoavan sillan haluttiin istuvan hyvin maisemaansa ja
olevan kiinnostava osa kaupunkirakennetta.

S

illan tummiin pylväisiin tuotiin väriä ja iloa Opinmäen koulun oppilaiden suunnittelemilla ja maalaamilla ötökkäaiheilla. Projektiin osallistui yhteensä yli 100 oppilasta. He
suunnittelivat kuvataiteen tunneilla
erilaisia ötököitä: perhosia, kuoriaisia, kärpäsiä, matoja ja muita mieli-
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kuvituksellisia olentoja.
Oppilaiden piirustukset toteutettiin ruostumattomaan teräkseen laserleikkaamalla ja viimeisteltiin
spraymaaleilla. Värikkäät ötökät
kiinnitettiin sillan pilareihin, jossa ne
ilahduttavat tekijöiden lisäksi ohikulkijoita ja alueen muita lapsia.
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sen jäsenet Jerkon ja Ramin tutustumaan hallitukseen joulukuun hallituksen kokoukseen, joka pidetään 9.12.2019.
Yhdistys sai hyvän ja nuorekkaan
hallituksen. Sieltä löytyy nuorta
innokkuutta, vahvaa osaamista ja
perinteitä vaalivia jäseniä.
Samalla haluan kiittää alaosastoja hyvästä yhteistyöstä ja kiittää
lukuisista tapahtumista, joita on
jälleen vuoden aikana toteutettu.
Yhdistys, ilman loistavaa järjestösihteeriä Sanna Erosta, ei olisi
pystynyt tähän. Lisäksi iso kiitos
lehtemme päätoimittaja Sirkka
Saariselle, hänen kädenjäljestä
olemme saaneet nauttia jäsenlehden muodossa.
Jäsenistölle toivotan
oikein hyvää loppuvuotta,
tammikuun Mestari-illassa
tavataan!
Timo Saarikko pj

Hämeentien remontti

Ratikat palaavat Kurviin keväällä
Maaliskuussa alkanut
Hämeentien peruskorjaus
on edistynyt vaativiin olosuhteisiin nähden hyvin.
Tämän hetkisen arvion
mukaan raitiovaunujen paluu
Kurviin tapahtuu keväällä
Kuva: Lauri Hänninen

2020 ja koko remontti
valmistuu loppuvuonna 2020.

U

uden vesijohdon asentamisen
osalta valmiusaste oli loka-marraskuun vaihteessa 74 %, maankaivuusta oli tehty 77 % ja kalliolouhinnoista 69 %. Raitiotiestäkin oli valmiina jo 14 %.
Ensimmäinen puoli vuotta työmaalla ei ole ollut helppo. Maan alta
on paljastunut yllätyksiä, kuten tuntemattomia putkia ja johtoja sekä
karttatietoon nähden väärissä paikoissa sijainneita rakenteita.
”Suurin heitto on ollut 8 metriä.
Kyseessä oli se vuonna 1889 rakennettu johto, josta on tainnut jo tulla
kaupungin kuuluisin vesijohto”, sanoo
työpäällikkö Seppo Sirola Destialta.

Suunnitteluvaiheen kustannusarvio on toistaiseksi pitänyt
”Urakan loppusumma tulee riippumaan pitkälti siitä, kuinka paljon vielä
uusia ja yllättäviä asioita maan alta
paljastuu. Tällä hetkellä näyttää siltä,
että tulemme pysymään suunnitteluvaiheen kustannusarviossa, sanoo
yksikön päällikkö Jarkko Karttunen
kaupunkiympäristön toimialalta.
Työmaan aktiivinen viestintä on
saanut runsaasti myönteistä palautetta erityisesti remontin suositulla
Facebook-sivulla.
Palaute on ollut totuttua muka-

Hämeentien remontti valmistuu loppuvuonna 2020. Pääurakoitsija on Destia Oy.
vampaa myös kadulla: ”Urakoitsijan
väki on saanut kadunkulkijoilta ymmärtäväisiä ja rohkaisevia viestejä,
mikä ei aina ole tilanne, kun hankaloitetaan ihmisten elämää”, sanoo
viestintävastaava Heidi Kekäläinen
Destialta.

Mistä Hämeentien
uudistuksessa on kyse?
Hämeentie muutetaan Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi. Tontille

ajo, huolto- ja pelastusajo sekä jakeluliikenne ovat sallittuja, mutta yksityisautojen läpiajo kielletään.
Samalla uusitaan raitiotien kiskot, kadun alla olevat putket ja kaapelit sekä kunnostetaan Sörnäisten
metroaseman katto.
Uudistus lisää jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja nopeuttaa
joukkoliikennettä.
Uudistuksen jälkeen Hämeentien
varrella on myös viihtyisämpi asua,
sillä autoliikenteen väheneminen tarkoittaa melun vähenemistä ja ilmanlaadun paranemista.

Hämeentien remontti
Parempi ilmanlaatu – 7500 läpiajavaa autoa vähemmän vuorokaudessa
Kadun alla tapahtuu – uutta vesijohtoa 2 km, viemäriä 4 km ja kaapelisuojaputkea 50 km
Kävelystä ja pyöräilystä turvallisempaa – uutta pyöräkaistaa 4 km
Ratikka nopeutuu – matka-aika Kurvista Hakaniementorille lähes
puolittuu
Putkiremontin aika – Hämeentien vanhin toiminnassa oleva vesijohto
vuodelta 1889
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Kruunusillat-hankkeen allianssikumppaniehdotus selvillä
Helsingin kaupunki ja HKL ovat valinneet
Kruunusillat-hankkeen allianssikumppaniksi
ryhmittymän, johon kuuluvat YIT Suomi Oy,
NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy ja
Sitowise Oy. Allianssikilpailussa oli mukana
kolme ryhmää.

A

llianssin kehitysvaihe alkaa loppuvuodesta 2019 ja
kestää noin 1,5 vuotta, jonka aikana suunnitellaan
allianssikokonaisuuden sisältö ja toteutus sekä määritetään tavoitekustannus ja toteutussuunnitelma. Kehitysvaiheen jälkeen tehdään päätös toteutusvaiheeseen
siirtymisestä.
Vuonna 2020-21 kilpailutetaan erikseen ns. kokonaisurakkana Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa sekä Korkeasaaren maanrakennus.
Kruunusillat-yhteyden rakentaminen voisi alkaa useasta paikasta syksyllä 2021. Tämän hetken tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 2026, mutta aikataulu
tarkentuu vuonna 2021.
Jos kokonaisurakan tarjous, allianssin tavoitekustannus ja tilaajan muut kustannukset ylittävät kaupunginvaltuuston vuonna 2016 hyväksymän hankkeen kustannusarvion, päätös hankkeen toteuttamisesta viedään
uudelleen valtuustoon. Tarjous ja tavoitekustannus ovat
selvillä vuonna 2021.

Kruunusillat-yhteys yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan
taan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.
Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa:
Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren yhdistävä Kruunuvuorensilta, Korkeasaaren ja Kalasataman Nihdin yhdistävä Finkensilta sekä Nihdin ja Hakaniemen yhdistävä Merihaansilta. Kruunuvuorensilta tulee olemaan Suomen pisin silta, noin 1200 metriä.
Kruunusillat-hanke toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan
väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta,
sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla.
Kruunusillat-allianssiin sisällytetään myös yhteyden
varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja
kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.

Kruunusillat-hanke on muutakin kuin siltoja

Kuva: Veikko Somerpuro

Kruunusillat-yhteys yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskus-

Lumen käsittelyn tarve onkin otettava huomioon uusien
alueiden suunnittelussa. Viime talvena alkoi innovaatiokilpailu This is Snow Problem, jonka avulla kaupunki
etsii uusia keinoja ja kumppaneita ympäristöystävällisempään lumenkäsittelyyn. Kilpailussa saatujen ehdotusten pohjalta on valittu kumppanit ensimmäisiin kokeiluihin. Parhaassa tapauksessa uusia menetelmiä päästään kokeilemaan jo tulevana talvena:
• Hernesaaren merivastaanottopaikalla on tarkoitus
testata uutta verhopuomiratkaisua, jolla poistetaan
roskia ja ehkäistään niiden kulkeutumista merelle.
• Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla on mahdollista
testata lumen sulatuksen tehostamista ja lumen seassa tulleen orgaanisen aineen haittojen vähentämistä.
• Vuosaaren lumenvastaanottopaikalla on tarkoitus
kokeilla kaukolämmön paluulämmön hyödyntämistä
lumen sulatuksessa.
• Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla on suunniteltu
lumen sulamisvesien reaaliaikaisen seuraamisen kokeilua. Tavoitteena on selvittää sulamisvesianalysaattorin hyödyllisyyttä ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta.

Tuleeko lunta,
mihin se mahtuu

H

elsingin kaupunki käyttää katujen ja vilkkaimpien
puistoraittien talvihoitoon vuosittain keskimäärin
noin 25 miljoonaa euroa. Lumisessa tilanteessa kaupunki auraa lumet ensin pääkaduilta ja joukkoliikenteen
käyttämiltä kaduilta. Asuntokadut ovat vuorossa vilkkaampien katujen jälkeen.
Kaupungin virallisten lumenvastaanottopaikkojen kapasiteetti on runsaslumisina talvina nykyisin riittämätön.
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Länsimetron kakkosvaihe etenee
Länsimetron kakkosvaiheen rakentaminen Matinkylästä Kivenlahteen etenee suunnitellusti.
Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan
operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Matinkylä-Kivenlahti -osuudelle on
tulossa viisi uutta
asemaa: Finnoo,
Kaitaa, Soukka,
Espoonlahti ja
Kivenlahti.
Sammalvuoreen
rakentuu maanalainen metrovarikko metroliikennettä
operoivan HKL:n
tarpeisiin.

E

spoon kaupunki tarkisti vuonna
2012 laatimaansa kakkosvaiheen
hankesuunnitelmaa maaliskuussa
2018. Hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa.
Käynnissä olevia rakennusurakoita on kuusi; viisi asemaurakkaa ja
koko ratalinjan rakennusurakka.
Sammalvuoren varikolla ovat käynnissä jo talotekniset työt, varikko
valmistuu 2020.
Rakennusurakoissa ollaan siirtymässä betonitöistä ja elementtiasennuksista taloteknisiin töihin ja
järjestelmäasennuksiin.
Rakennusurakat toteutetaan pro-

jektinjohtourakoina. Projektijohtourakoiden alaisuudessa toimii lisäksi
26 sivu-urakkaa, joiden koko vaihtelee miljoonasta reiluun 10 miljoonaan.
Länsimetroa rakennuttava integroitu projektiorganisaatio muutti
keväällä 2017 yhteisiin tiloihin Espoon Olariin. Saman katon alle on
koottu hankkeen keskeiset toimijat
ja vahvistettu organisaatio: viranomaistahot, suunnittelu, rakentaminen, talous, laatu- ja riskienhallinta
sekä edustajat metroa operoivalta
HKL:ltä, pelastuslaitokselta ja Espoon kaupungilta.

Kakkosvaiheen projektiorganisaation kokoamisessa on toimitusjohtaja Ville Saksin johdolla otettu
huomioon tarkkaan ykkösvaiheen
rakentamisesta saatu kokemus.
”Länsimetro on jopa Euroopan
mittakaavassa todella suuri hanke,
jossa yhdistyvät infrarakentaminen,
talonrakennus, talotekniikan osaaminen ja automaatio. Tavoitteenamme on rakentaa hankesuunnitelman
mukainen metrojärjestelmä, joka on
varmasti yksi maailman turvallisimmista. Meille on ehdottoman tärkeää
kertoa avoimesti etenemisestämme”, Ville Saksi toteaa.

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -osuus:
•
•
•
•
•

5 asemaa, keskimääräinen pinta ala 19 000 m2
metrovarikko Sammalvuoreen, pinta ala 32 500 m2
2 rinnakkaista tunnelia, yhteensä 17,5 km rataa
32 yhdystunnelia kahden rinnakkaisen tunnelin välillä
7 kuilua (+ 2 varikolla)
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•
•
•
•
•

36
52
37
12
32

vaihdetta ja raideristeystä
erilaista teknistä järjestelmää
hissiä
liukuporrasryhmää
eduskuntatalollista louhetta
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Rakentamisen
kokonaisvolyymi
Helsingissä
kasvoi yhä

Uusittu opas
kosteusvaurioituneen
rakennuksen
korjaamiseen

Vuoden kolmannen neljänneksen
aikana rakentamisen kokonaisvolyymi
kasvoi Helsingissä uusiin
huippulukemiin.

Ympäristöministeriön suosittu kosteusja homevaurioituneen rakennuksen
korjausopas on uusittu. Yksiin kansiin
on koottu ajantasaiset, nykypäivän
tarpeisiin vastaavat ohjeet ja tuorein
tutkimustieto.

S

yyskuun lopussa oli rakenteilla jopa 10 137
asuntoa uustuotantona, laajennuksina ja
käyttötarkoituksen muutoksina. Helsingissä on
koko vuonna tähän mennessä valmistunut 4 413
asuntoa, aloitettu 4 750 asuntoa ja myönnetty
rakennuslupia 4 940 asunnolle, joten asuntorakentamisessa jatkuu edelleen voimakas vaihe.
Asuntotuotannossa vuoden kolmannella neljänneksellä valmistui 1068 asuntoa, aloitettiin
1 507 asunnon rakentaminen ja myönnettiin rakennuslupa 716 asunnolle. Asuntotuotantoluvuissa on mukana uustuotannon ja laajennusten lisäksi käyttötarkoituksen muutokset. Vaikka muualla Suomessa rakentaminen on jo hiljentymässä,
Helsingissä on edelleen aloitettu ja rakenteilla
ennätysmäärä asuntoja. Myönnetyissä rakennusluvissa on kuitenkin nähtävissä tasoittumista.
Asuinrakennusten kerrosalaa on valmistunut
(94 868 k-m2) ja aloitettu (109 225 k-m2) kumpaakin yli 10 prosenttia enemmän kuin vastaavilla kolmansilla neljänneksillä keskimäärin viimeisen viiden vuoden aikana. Myönnettyjen rakennuslupien osalta kerrosala (55 804 k-m2) on
puolestaan 40 prosenttia pienempi kuin viimeisen viiden vuoden aikana vastaavilla neljänneksillä keskimäärin.
Toimitilarakentamisen osalta rakenteilla olevan kerrosalan määrä on kasvanut koko vuoden.
Kolmannella neljänneksellä myös myönnettyjä
rakennuslupia on 20 prosenttia enemmän kuin
viimeisen viiden vuoden vastaavilla kolmansilla
neljänneksillä keskimäärin. Valmistuneiden toimitilojen ja aloituksien tuottama kerrosala on sen
sijaan vähentynyt. Toimitilarakentamisessa aloitettiin 58 873 k-m2, myönnettiin lupia 55 980
k-m2 ja valmistui 50 820 k-m2.
Kokonaisuudessaan rakenteilla on asuin- ja
toimitilarakentamisen (uustuotanto ja laajennukset) kerrosalana yhteensä 1,33 miljoonaa kerrosneliömetriä.
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O

pas kattaa koko
korjaushankkeen
kaaren suunnittelusta
erilaisiin korjaus- ja
laadunvarmistusmenetelmiin ja niiden
valintaan sekä korjauksen onnistumisen
seurantaan. Opas
sisältää myös teeman kannalta keskeisen lainsäädännön sekä sen, miten rakennuksen
energiatehokkuutta voi parantaa ja
ilmastonmuutoksen ottaa huomioon
korjaushankkeen yhteydessä.
Käytännönläheisistä ohjeista ja tiedoista on
hyötyä erityisesti kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjausten suunnittelijoille ja
tilaajille. Lisäksi opas soveltuu hyvin oppikirjaksi
tulevien ammattilaisten kouluttamisessa.
Opas on laadittu silmällä pitäen 1940-luvun
jälkeen rakennettuja julkisia palvelurakennuksia
ja niiden tavanomaisia rakenteita, mutta korjausperiaatteet sopivat sovellettaviksi muuhunkin
rakennuskantaan.
Oppaan ovat kirjoittaneet alan johtavat asiantuntijat Ramboll Finland Oy:stä, Aalto-yliopistosta ja Tampereen yliopistosta.
Oppaan voi ladata ilmaiseksi valtioneuvoston
julkaisuarkistosta (julkaisuarkisto Valto).
Painetun oppaan voi ostaa Rakennustiedon
verkkokaupasta (rakennustieto.fi).
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Rakennusmestarien
suunnittelemat talot yllättävät
Rakennusmestariveteraanikerhon syyskauden ohjelmassa on esitelty jäsenille sellaista ennen
sotia suunniteltua ja rakennettua rakennuskantaa, josta voimme olla ylpeitä. Käytännön
harjoituksia eli tutustumisretkiä kohteisiin on vetänyt ansiokkaasti kerhomme puheenjohtaja
Ari Angervuori.

Lähes 30 hengen osanottajajoukko sai Ari Angervuoren johdatteleman bussi- ja kävelykierroksen aikana rautaisannoksen tietoa rakennusmestareiden suunnittelemista taloista Helsingissä. Niitä on paljon.

J

o ensimmäisellä Ari Angervuoren
järjestämällä tutustumiskäynnillä
Olympiastadionin työmaalle lokakuussa tuli esiin kuinka suuri saavutus tämä, lähes ainutlaatuisen hienon stadionin rakentaminen vv.
1936-38, oli nuorelle tasavallalle.
Me työmaakierrokselle osallistu-

neet, saatoimme tuntea ylpeyttä
myös niiden puolesta, jotka ovat
tähän vaativaan entisöinti- ja ajanmukaistamisprojektiin osallistuneet:
niin suunnittelijat, toteuttajat kuin
päättäjätkin.
Rakennuksiin ajalta ennen itsenäisyyttämme ja heti ensimmäisen
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ja toisenkin maailmansodan jälkeisiltä vuosilta tutustuimme lähes 30
osanottajan joukolla lokakuun viimeisenä päivänä. Aikahaarukka venyi 1940-luvun lopulle, sillä kysymyksessä oli Arin suvereenisti vetämä ”Rakennusmestareiden suunnittelemat talot” -kierros.
Tämä opintomatka onnistui lähes täydellisesti aina säätä myöten.
Ari oli asiaan laajasti perehtyneenä
oppaana vertaansa vailla. Hänen
yksityiskohtaiset tietonsa rakennusten taustoista, suunnittelijoista, rakentajista ja jopa asukkaista olivat
käsittämättömän laajat. Hän on tutkinut ja kirjoittanut asiasta paljon ja
esitellyt vastaavalla kiertokäynnillä
rakennuksia mm. Rakennustaiteen
seuralle v. 2007. Lisäksi meidän
kiertokäynnillämme hän oli vanhan
stadin kundin muistojen kertojana
ehkä vieläkin mieleenjäävämpi.
Oma osuuteni teemaan oli lähinnä kiertokäyntiä tukevan Helsingin
jugendia käsittelevä esitelmä loka-
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kuun Kerhon tapaamisessa ja kuvaaminen Arin vetämällä kierroksella. Niitä esittelen mielelläni joulukuun tapaamistilaisuudessa 16.12,
jos kiinnostusta on.
1800–1900-luvun vaihteessa
syntyneellä ja osin vain 1920-luvun
alkuun Euroopassa vaikuttaneella
art nouveau eli meikäläisittäin sanottuna jugend -tyylisuunnalla ja
rakennusmestareiden suunnittelemilla taloilla Helsingissä on yllättävän paljon yhteistä. Se ei tosin tullut
vielä esiin ensimmäisessä jalkautumiskohteessamme Valhallankadulla
Sibeliuspuiston laidalla. Lähes kaikki kadun varren talot olivat lähtöisin
rakennusmestareiden kynistä ajalta
ennen ja jälkeen viime sotiamme.

Seuraava kävelyreittimme oli Töölöntorilta alas Runeberginkatua Mannerheimintietä kohti. Mahtavia rakennusmestareiden suunnittelemia ja
rakennuttamia sekä pelkästään rakennuttamia kohteita oli paljon.
Erinomaisen, maailman mittakaavassakin ainutlaatuisen jugendin oppitunnin saimme vasta Eirassa, siellä erityisesti Huvilakadulla.
Siitä ja myös rakennusmestarien
osuudesta on kirjoitettu aivan viime
aikoina paljon. Suosittelen Helsingin Kaupunginmuseon viime kesänä julkaisemaa Arkkitehtuuriopasta
ja netistä löytyvästä aineistosta Rakennustaiteen seuran jäsentiedotetta 4:2007. Siinä on myös Arin
aikanaan seuran jäsenille pitämän

”Rasti ruutuun” - Rakennusmestari
vai arkkitehti? -tietokilpailun koko
aineisto. Osallistuminenkin tähän
tietokilpailuun on vieläkin mahdollista.
Seuraava kohteemme oli Katajanokka ja siellä erityisesti Kauppiaankatu ja Vyökatu. Nähtävää Nokalla olisi ollut paljon enemmänkin.
Pelkästään rakennusmestareiden suunnittelemien talojen käsittämättömästä määrästä on niin suuri
määrä puhdasta jugendia, ettei tunnu liioittelulta arkkitehtuurioppaan
rehvakas julistus Helsingistä Euroopan jugendin pääkaupunkina.
Teksti ja kuvat: Matti Vuorensola,
Rkm-veteraanikerhon sihteeri

Jäsenlehden toimitus toivottaa lukijoille

Jouluiloa 2019
ja
menestystä vuodelle 2020!
9/2019 hrmy
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		Mestari-Laulajien

		joulukonsertit 2019
KÄPYLÄN KIRKKO to 12.12. klo 18.
Solistina Johanna Tuomi,
urut ja piano Tapio Tiitu. Johtaa Anita Lehtonen. Ohjelma 15 €.

Jenni Lättilä, Kuva: Heikki Tuuli

MEILAHDEN KIRKKO la 14.12. klo 19.

Solistina Jenni Lättilä,
urut ja piano Tapio Tiitu. Johtaa Henrik Lamberg. Liput 20 €

MIKAEL AGRICOLAN KIRKKO la 21.12. klo 19.
Solistina Jaakko Ryhänen,
urut ja piano Ville Urponen. Johtaa Henrik Lamberg. Liput 20 €
Johanna Tuomi

Pääsylippuja kuorolaisilta tai
ovelta tuntia ennen.
Agricolan kirkkoon myös ticketmaster.fi

Jaakko Ryhänen
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YHDISTYS tiedottaa
HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2019
Puheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com

UUDET JÄSENET
Haapakoski, Jonna Maria
Lahtinen, Jali Olavi
Mulari, Santeri
Saari, Jussi
Saario, Erja
Soikkanen, Vladislav
Vihemäki, Pihla

Te r v e -!
tuloa

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

Seuraa

2. varapuheenjohtaja
Joonas Anttila, 050-303 4994
joonas.anttila@tpi.fi

NUORTEN KERHON
asioita ja tapahtumia Facebookissa:
HRMY ry Nuorten Kerho

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

VETERAANIKERHON JA
KUPE:N YHTEINEN

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

PIKKUJOULU

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

ma 16.12.2019 alk. klo 13.00
Yhdistyksen väistötila ”Kattohaikara”, Fredrikinkatu 42 A, ylin kerros. Sisäänkäynti R-kioskin viereisestä ovesta, ovipuhelin ”Edustustila” 7. kerros,
alkaen klo 12.40.
Perinteiset pikkujoulukahvit, glögit
ja tortut, kuulumisten vaihtoa, yhdessäoloa, menneen vuoden kuvia ja mahdollisesti pieni kilpailu
perinnepalkinnosta ja yllätysohjelmaa.

Sydämellisesti tervetuloa!

Toimisto
info@hrmy.fi

9/2019 hrmy
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YHDISTYS tiedottaa
Rakennusmestarien
Rouvat

TULOSSA:

Toukokuussa
suurmusikaali

keskiviikko 11.12.2019, klo 17.30

PIKKUJOULU

We Will Rock You
Yksi maailman menestyksekkäimmistä musikaaleista saa ensi-iltansa Helsingissä ensi keväänä.

RAVINTOLA NYYRIKKI,
Pohjolankatu 2

Queenin musiikkiin pohjautuvan We Will Rock
You -musikaalin suomenkielistä versiota esitetään Helsingissä huhti-kesäkuussa Messukeskuksen Amfi-teatterissa.

Tervetuloa toivottaa O-Ö -Ryhmä
Toivotamme kaikille

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

Helsingin yhdistys on hankkinut toukokuun esitykseen 80 lippua. Lippujen hankkimisesta kerrotaan alkuvuoden jäsenlehdissä.

Kalakerholla toimelias vuosi 2019
Kalakerhon vuosi oli taas toimelias: On kisailtu ja organisoitu monenlaista uutta toimintaa. Kalakerhon toimintaan ovat kuuluneet rennot kalastuskilpailut perhetapahtumina. Kerhon jäseniä ja heidän perheenjäseniään
osallistui tänä vuonna mukavasti niin pilkki-, onki- kuin

silakanlitkaustapahtumiin. Onnistumisia koettiin puolin
sekä toisin ja mestarit kruunattiin tänäkin vuonna.
Elinvoimaisen kerhon pyörittäminen on vaatinut talkoohenkeä hallitukselta. Suuri kiitos kaikille: sekä mukana
olleille jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen että kaikille
oman panoksensa toimintaan antaneille.
Tulevana kautena tavoitteena on saada kerhon toimintaan
mukaan myös uusia jäseniä. Jäsenten toivotaan osallistuvan tapahtumiin perheineen. Ottakaa lapset ja/tai lastenlapset mukaan mukavaan porukkaan nauttimaan hienoista kalastustapahtumista myös vuonna 2020.
Tältä pohjalta on hyvä ponnistaa tulevaan vuoteen 2020!
Terveisin, kalakerhonpuheenjohtaja Reino Holappa

Kevään onkikisaan osallistujia kuuntelemassa
puheenjohtajan kisaohjeita Kallioniemessä.

PS. Kalakerho onnittelee
kalakerhoveteraani Martti Saarista
hänen täyttäessä 80 vuotta.
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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. Valittavana 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 päätteeksi 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 ruokajuomineen (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 henkilöllisyystodistus sekä myös voimassa oleva matkavakuutus.

Mukavaa matkaa!
9/2019 hrmy
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HIMOKSELLE JÄSENETUNA
Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi
lomahuoneistoa Jämsän Himoksella.
Maasto ja maisemat sopivat oivallisesti
ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa,
laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienestystä. Himoksella on myös
täysimittainen golfkenttä.
Vas. A-talo
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä
Oik. B-talo
varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. Molemmissa majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen
Huom! Huoneistojen vaihtopäivä on perjantai.
nimellä olevaa hissilippua. Majoihin ei saa tuoda
lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.

Varauksen tekijän (yhdistyksen jäsenen) on oltava
itse mukana varatulla lomaviikolla koko vierailijoiden paikallaoloajan.

Kuvat: Tapani Mäkipää

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.

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

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

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

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 edellyttää, 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 2019 loppuun mennessä.
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Rakennusmestarien Säätiö kiittää kuluneesta vuodesta ja
toivottaa Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:lle

Rauhallista Joulua ja
Onnea Vuodelle 2020

Tapahtumakalenteri 2019
Joulukuu
11.12.
		
12.12.
		
14.12.
		
16.12.
		
		
21.12.
		

Rakennusmestarien Rouvat, Pikkujoulu,
Ravintola Nyyrikki, klo 17.30
Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, Käpylän kirkko,
klo 18.00
Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, Meilahden kirkko,
klo 19.00
Rakennusmestariveteraanit ja KUPE, Pikkujoulu,
”Kattohaikara”, Fredrikinkatu 42 A klo 13.00
(sisäänpääsy alk. klo 12.40)
Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, Mikael Agricolan kirkko,
klo 19.00

Tammikuun Mestari-ilta, Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio,
Runeberginkatu 1, klo 18.30
Rakennusmestariveteraanit,
tammikuun kuukausitapaaminen, ”Kattohaikara”,
Fredrikinkatu 42 A klo 13.00
(sisäänpääsy alk. klo 12.40)

Helmikuu
10.2. Helmikuun Mestari-ilta, Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio,
		 Runeberginkatu 1, klo 18.30
				
26.–28.2. Karkausvuoden risteilymatka Tukholmaan,
		 Veteraanikerho ja KUPE
Maaliskuu
9.3. Maaliskuun Mestari-ilta, Sähkötalo, Alvar Aalto auditorio,
		 Runeberginkatu 1, klo 18.30
Huhtikuu
6.4.
		
6.4.
		

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
AMPUJAT
Esa Säntti 044-349 1491
esa.santti@gmail.com

2020
Tammikuu
13.1.
		
27.1.
		
		
		

Yhdyshenkilöt 2019

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

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

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

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

