JÄSENLEHTI

H E LSI NG I N

Rakennusmestarit
ja -insinöörit 8 20
●

Helsingin Kehittyvä kerrostalo
-ohjelmassa toteutettu jo noin
kolmekymmentä kohdetta

SISÄLTÖ

8 • 20

Syyskokous:
TIMO SAARIKKO jatkaa puheenjohtajana
Huomionosoitukset

3
5

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

6

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
TALOUSARVIO 2021

7

Modernilla puukoululla keskimääräistä pienempi hiilijalanjälki

8

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto 2020 Olympiastadionin
peruskorjaukselle

9

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry
perustettu 1906

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

Tulvaniitynsilta avattiin
Kehittyvä kerrostalo -ohjelma palkittiin

10

Tekla Global BIM Awards 2020 -kilpailussa
MENESTYSTÄ HELSINKIIN JA ESPOOSEEN

11

TAITTO
PunaMusta Oy,
Sisältö- ja suunnittelupalvelut

Tietoa JÄLKIJÄNNITYKSESTÄ

12

PAINOPAIKKA

#Pientäprojektia SOMEKAMPANJA

13

YHDISTYS tiedottaa

14

Forssa

www.hrmy.fi
Yhdistyksen jäsenlehden aineisto
joko suoraan toimistolle tai
päätoimittajalle osoitteella:
sph.saarinen@gmail.com
Jäsenlehti on
luettavissa myös
yhdistyksen
kotisivulla
pdf-muodossa.

HRMY JÄSENLEHTI 2020
		Ilmestymispäivä
			

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo
-ohjelma sai SAFA-palkinnon 2020. Yksi sen
noin 30 kohteesta on TA-Yhtiöiden Kivikkoon
rakennuttamat primääripihit kerrostalot.
Talojen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut
Helin & Co Arkkitehdit. Tavoitteena on ollut
tarjota laadukkaita, mutta kohtuuhintaisia
asuntoja ja minimoida energian
kokonaiskulutus. Hankkeeseen kuuluu yhteensä
179 asuntoa. Vuosina 2014–2017 valmistuneet
rakennukset muodostavat suuren, suojaisan
ja ulkoasultaan yhtenäisen korttelin.
Kuva: Anders Portman, Kuvio Oy
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Timo Saarikko
jatkaa puheenjohtajana
Kaksi vuotta yhdistyksen
puheenjohtajana toiminut
Timo Saarikko valittiin
Syyskokouksessa
yksimielisesti uudelle
kaudelle. Hallituksen
Uudelleen puheenjohtajaksi valittu Timo
Saarikko kertoi että takana on vaativa, paljon muutoksia sisältänyt puheenjohtajakausi. Hän kiitti hyvää hallitusta, jonka
toiminnan ansiosta asiat on pystytty hoitamaan.

jäsenistä äänestettiin.

Y

hdistyksen Syyskokous pystyttiin järjestämään myös poikkeusoloissa, sillä Ravintola Purossa
oli tilaa turvavälien järjestämiseen.
Myös kasvomaskit, joko omat tai
ovella jaetut olivat käytössä.
Jäsenet olivat ottaneet koronatilanteen huomioon osallistumista
pohtiessaan. Virallisia Syyskokoukseen osallistujia oli äänestyslippujen mukaan 29, joka oli noin puolet
edellisvuoden osallistujamäärästä.

Mauri Niemi johti Syyskokouksessa puhetta, Sanna Eronen hoiti sihteerin tehtävät.
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Myöskään RKL:n 50- ja 25-vuotisansiomerkkien eikä yhdistyksen
ansiomerkkien saajia ei nyt oltu
kutsuttu tilaisuuteen vastaanottamaan merkkejään. Ne lähetetään
saajilleen postitse.

Hallitukseen kaksi uutta kasvoa
ja yksi palaaja
Markku Niemi valittiin kokouksen
puheenjohtajaksi ja Sanna Eronen
sihteeriksi. Timo Saarikko esitteli
vuoden 2021 toimintasuunnitelman
ja talousarvion, ne ovat luettavissa
myös tässä jäsenlehdessä.
Toiminta jatkuu pitkälti edellisvuosien linjoja seuraten, vaikka
pandemiatilanne tuo epävarmuutta.
Ilahduttavaa on että Himoksen lomamajat ovat nyt täysin remontoituina koko vuoden käytössä.
Puheenjohtajan kaksivuotiskausi
oli nyt siis katkolla. Timo Saarikko
oli valmis jatkamaan ja hänet valittiin tehtävään yksimielisesti.

Turvavälit ja kasvomaskit suojasivat osallistujia.

Helsingin Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry:n
Helsingin piirin kokoukseen
ja Liittokokoukseen valitut
kokousedustajat
Jukka Aalto
Ari Angervuori
Joonas Anttila
Teemu Appelgren
Ari Autio
Heikki Autio
Kalevi Berlin
Harri Holopainen
Trang Huynh
Jan-Erik Jusslin
Rami Järvinen
Asko Järvinen
Jouko Karjalainen
Jerkko Koskinen
Kari Laine
Sirpa Laurila
Markku Niemi
Timo Nieminen
Tapio Päiväläinen
Mauri Ranta
Jari Raukko
Paavo Ruusuvuori
Timo Saarikko
Raimo Seppänen
Markku Skants
Simo Sopanen
Niilo Tapaninen
Matti Vuorensola
Tapio Vuorinen
Jere Väisänen
Karl-Johan Wennerström

Yhdistyksen hallituksessa oli nyt
täytettävänä seitsemän paikkaa.
Erovuoroisista jäsenistä Harri Holopaisella ja Tapio Päiväläisellä
tuli täyteen kuuden vuoden yhtäjaksoisuussääntö, muut erovuoroiset
olivat valmiita jatkamaan, jos kannatusta löytyy. Rami Järvinen oli
ilmoittanut jättävänsä hallituksen.
Ehdokkaita oli kahdeksan: Teemu Appelgren, Jan-Erik Juslin,
Mauri Ranta, Jari Raukko, Markku Skants, Simo Sopanen, Tapio
Vuorinen ja Karl-Johan Wennerström, joista Simo Sopanen jäi äänestyksessä valitsematta.
Uusia kasvoja hallituksessa ovat
Mauri Ranta ja Markku Skants, Jan-

4

Erik Juslin palasi hallitukseen kolmen vuoden tauon jälkeen.
Syyskokous valitsi myös yhdistyksen liittokokous- ja piirikokousedustajat, 31 henkilön nimilista on
ohessa. Kokouksista on tulossa
poikkeukselliset: RKL:n liittokokous
järjestetään näet etänä Teams-sovelluksen kautta.
Yhdistyksen ehdokkaaksi liittohallitukseen kaudelle 2021 valittiin
Timo Saarikko ja hänen varajäsenekseen Jerkko Koskinen. Kauden
2019 – 2021 liittohallituksen jäsen
on nyt Joonas Anttila ja hänen varajäsenensä Jere Väisänen, Jere
valittiin nyt varsinaiseksi ja Joonas
varajäsenehdokkaaksi.
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Yhdistyksen
huomionosoitukset
Kultaiset ansiomerkit
Martti Rissanen
Karl-Johan Wennerström

Hopeiset ansiomerkit
Reino Holappa
Mauri Ranta

Onnittelut!

RKL:N 50-VUOTISMERKIT
Vuosi 2019

Vuosi 2020

Annala Matti Pertti J
Anttila Osmo Juhani Gabriel
Ellonen Raimo Tuomas
Honkola Pentti Kalervo
Järvi Kaarlo Olavi
Järvinen Veli Tapani
Koskinen Jouko Olavi
Lehti Sulo Johannes
Lepistö Lauri Olavi
Makkonen Seppo Tapio
Malinen Taisto Henrikki
Markkola Leo Johannes
Mäenpää Pentti Urho A
Mäkelä Antti Antero
Oksanen Kosti Kalervo
Oljakka Raimo Olavi
Pollari Kauno Juhani
Pulkkinen Reijo Viljami
Päällysaho Pekka
Tuominen Toivo (Topi) Juhani
Vuorinen Aulis Einari

(31.3. mennessä jäsenmaksun
maksaneet)
Alanko Markku Kaarlo
Aro Matti Juhani
Fingerroos Kari Vesa
Finnilä Kalervo Antero
Haapaniemi Matti Arvi M
Harjamäki Juhani Antero
Hilekoski Matti Kalevi
Kaartinen Hannu Olavi
Kajanus Heikki Untamo
Kataja Seppo Juhani
Komppa Heikki Arvo Viljami
Kostiainen Raimo Kalervo
Laakkonen Jouko Juhani
Löfgren Olli Veikko
Nieminen Leila Kyllikki
Ollula Heikki Veijo
Patosalmi Daniel Arvid
Peltomaa Kari Juhani
Peltonen Aimo Henrik
Purmonen Karimatti
Ranta Mauri Tapani
Räikkönen Harri Juhani
Savolainen Veli Aarno Olavi
Turunen Hannu Heikki A
Turunen Kari Manu Armas

RKL:N 25-VUOTISANSIOMERKIT
Myös Mestari-ilta
Lokakuun Mestari-ilta pidettiin äänestyslippujen laskutauolla. Ari Angervuori kertoi Veteraanikerhon nimen muutoksesta HRMY-Senioreiksi, virallisesti HRMY:n Rakennusmestari- ja -insinöörisenioreiksi.
HRMY-Seniorit olivat jo tehneet
päätöksen loka- ja marraskuun tilaisuuksien peruutuksista. Samoin
KUPE:n loppusyksyn tilaisuudet on
jouduttu peruuttamaan.
Muidenkin ilmoitettujen tilaisuuksien osalta on syytä varmistaa
yhdistyksen kotisivuilta ja kysymällä
pystytäänkö ne järjestämään.

Vuosi 2019

Vuosi 2020

Antila Juha Pekka
Heikkinen Juha Kalevi
Hirvonen Jouko Juhani
Hirvonen Kimmo Juhani
Jaakkola Ilkka Tapio Untero
Kortelainen Ilkka Tapio
Kosonen Markku Juhani
Kourujärvi Arto Juhani
Laurilehto Jaakko Toivo
Lehto Anssi
Lehtola Helmer Jaakko Juhani
Pränni Hannu Samuel
Ruotsalainen Sami Juhani
Ryynänen Juha-Pekka Tapani
Toukkari Ilkka Tapani
Valtonen Mika Ensio

(31.3. mennessä jäsenmaksun
maksaneet)
Aaltonen Markku Juhani
Holappa Reino Juhani
Isorinne Mauri Matias
Keski-Nikkola Reijo Antero
Kiviniitty Ari Uolevi
Kuosmanen Vesa Heikki
Kurkaa Tommi-Jussi
Laaksonen Hannu Sakari
Laurila Hannu Ilmari
Lehtojuuri Jorma Olavi
Lylylahti Harri Johannes
Multanen Irmeli Anita
Nurmi Reijo Juhani
Tamminen Reijo Ilmari
Toivanen Lasse Johannes

Sirkka Saarinen
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Helsingin Rakennusmestarit ja - insinöörit AMK ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Yleistä
Yhdistyksen toiminta tukee jäsenistön kilpailukykyisen ja korkean ammattitaidon sekä arvostuksen säilymistä ja motivoi jäseniä mukaan
yhdistyksen toimintaan.
Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, joka kehittää monipuolisesti rakennustuotannossa työskentelevien toimihenkilöiden yhteistyötä. Jäsenistön ammattiosaamista
täydennetään ja parannetaan talotekniikkaan ja infraan liittyvillä sekä
yleissivistävillä aiheilla.
Yhdistyksen ja liiton nimeämät
opiskelijayhdyshenkilöt toimivat yhteistyössä ammattikorkeakoulujen
rakennusosastojen rakennusmestari- ja insinööriopiskelijoiden kanssa.
Jäsenhankinnassa päävastuu on liitolla, jota yhdistys tukee. Jäsenhankinnassa panostetaan valmistuviin
rakennusmestareihin ja insinööreihin sekä tehostetaan työssäkäyvien
jäsenhankintaa.
Opiskelijajäsenille järjestetään
yhdistystiedotus-, virkistys- ja rekrytilaisuuksia. Toisen asteen opiskelijoille tiedotetaan rakennusmestarikoulutusmahdollisuudesta. Nuorten
kerho järjestää tapahtumia, jotka
ovat suunnattu opiskelijoille ja nuorjäsenille.
Jäsenmaksut
jäsenmaksu
20 €
kannattajajäsenmaksu
150 €
liittymismaksua
ei peritä
uudelleen liittymismaksua ei peritä
opiskelijajäsenmaksua
ei peritä
jäsenmaksun eräpäivä vahvistetaan
vuosittain pidettävässä liittokokouksessa
Koulutus- ja ohjelmatoiminta
Toiminnan ensisijaisena tarkoituksena
on jäsenten ammatillinen kehittäminen ja ajan tasalla pysyminen materiaalien ja työmenetelmien kehittyessä
sekä lainsäädännön muuttuessa.
Mestari-illat järjestetään joka
kuukauden toisena maanantaina klo
18.30 syyskuusta toukokuuhun. Illoissa käsitellään ajankohtaisia koulutus-, ammatti- ja järjestöasioita.

Illat voivat sisältää myös kevyempää ohjelmaa. Pyritään myös lisäämään uusia aihealueita kuten esimerkiksi luentoja liittyen ihmisen
hyvinvointiin ja terveyteen.
RKL:n ja yhdistyksen yhteistyössä järjestetään koulutustilaisuuksia.
Vuodelle 2021 pyritään järjestämään
keväälle ja syksylle kaksi koulutusta.
Osallistutaan muiden yhdistysten
järjestämiin koulutustapahtumiin.
Koulutusta ja tiedotusta tarjotaan
myös muiden rakennusalan järjestöjen jäsenille.
Tiedotustoiminta
Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.hrmy.fi. Jäsenillä on
mahdollisuus vaikuttaa yhdistystoimintaan kotisivulla olevan palautelomakkeen avulla.
Nettisivuilla tiedotetaan mm. kokoukset, kurssit, koulutukset, muut
tapahtumat, vapaa-ajanviettokohteet, urheilukilpailut, kilpailujen tulokset yms. Myös lomamajojen varauksen voi tehdä kotisivulla olevan
sähköisen varausjärjestelmän kautta. Jäsen voi halutessaan julkaista
yhteystietonsa kotisivulla oleville yritys- ja asiantuntijapalvelusivuille.
Tiedotuksen pääkanavat ovat
yhdistyksen vuonna 2020 uusittujen
kotisivujen lisäksi yhdistyksen jäsenlehti ja Rakennuslehden RKLpalsta. Yhdeksän (9) kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja
julkaistaan ammattiin ja rakentamiseen liittyviä kirjoituksia. Lisäksi julkaistaan erikoisnumerona teemalehti. Vuoden 2020 teemana oli
”Kiertotalous ja kierrätys”.
Vuoden 2021 teemalehden aihe
on vielä avoinna.
Jäsenlehti ja teemalehti ovat luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.
Harrastustoiminta
Harrastustoiminnan tavoitteena on
jäsenistön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen.
Alaosastot järjestävät hiihdon,
maastojuoksun, yleisurheilun, suun-

6

nistuksen, uinnin, keilailun, kalastuksen ja golfin mestaruuskilpailuja.
Mikäli harrastajia on riittävästi,
lajeja ja toimintamuotoja voidaan lisätä. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua RKL:n mestaruuskilpailuihin. Yhdistys tukee kilpailijoiden matka- ja majoituskorvauksia sekä osallistumismaksuja.
Kulttuuri- ja perinnekerho ja
HRMY-Seniorit järjestävät tapahtumia sekä matkoja erilaisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi ammatillisia
opintomatkoja.
Pyritään järjestämään alaosastoille yhteinen tilaisuus vuosittain,
jossa käydään läpi heidän toimintaansa. Tilaisuudessa käydään myös
läpi hallituksen tekemä toimintaohje
koskien alaosastojen HRMY:n myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja
tilaisuuksia
Yhdistys on tarkentanut ohjeita
alaosastojen tilaisuuksien tuesta ja
toiminnasta. (Hallituksen toimintaohjeet koskien alaosastojen HRMY:n
myöntämällä tuella järjestämiä matkoja ja tilaisuuksia 12.5.2020).
Muu toiminta
Yhdistyksen jäsenten käytössä ovat
vapaa-ajanviettopaikat Kallioniemi
Helsingin Laajasalossa ja kesällä
2020 remontoidut lomamajat Himoslakka A ja B Jämsän Himoksella.
Aktivoidaan uusien sekä nuorten
mestareiden ja insinöörien toimintaa. Nuorten Kerhon vastuullisina
vetäjinä toimivat Teemu Appelgren ja
Jerkko Koskinen sekä lisäksi kaksi
erikseen valittavaa opiskelijajäsentä.
Yhdistys jatkaa jäsenten liikuntaja kulttuuriseteleiden tukemista yhteisarvoltaan 100 € arvosta.
Yhteistyönä Helsingin HERIA:n
kanssa pyritään kehittämään uusia
toimintamuotoja. Syksyisin pidetään
HeRIA:n kanssa hallitusten välinen
tapaaminen. Syksyllä 2021 järjestelyvastuu on HRMY:llä. Pyritään myös
järjestämään ”Teemailtoja” ja koulutuksia HeRIA:n kanssa. Lisäksi järjestetään HeRIA:n kanssa perinteinen asuntomessumatka vuoden
2021 kohteeseen Lohjalle.
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TALOUSARVIO 2021
Talousarvio
2021

Talousarvio
2020

JULKAISUTOIMINTA

-48 000,00

-55 500,00

KOULUTUSTOIMINT

-3 000,00

-3 000,00

KALLIONIEMI
Vuokratuotot
HRV-veneilijät
Toiminta-avustus
Kulut
GOLF
Golf-lippujen myynti
Toiminta-avustus
Kulut
HIIHTO- JA YLEISURHEILU
RKL:n mestaruuskilpailut
Toiminta-avustus
Kulut
HIMOS
Toiminta-avustus
Vuokratuotot
Kulut

4 150,00
600,00
25 000,00
29 750,00
-29 750,00

2
6
9
-9

700,00
800,00
500,00
500,00

400,00
4 000,00
4 400,00
-4 400,00

9
16
25
-25

000,00
000,00
000,00
000,00

2
7
10
-10

700,00
800,00
500,00
500,00

RAKENNUSMESTARIEN ROUVAT
Toiminta-avustus
3 000,00
Muut tuotot
150,00
3150,00
Kulut
-3 150,00

3 000,00
200,00
3 200,00
-3 200,00

Kulut

4
3
7
-7

650,00
000,00
650,00
650,00

Järjestetään myös mahdollisesti
kesän 2020 peruuntuneet RKL:n kesäpäivät kesäkuussa 2021 ja osallistutaan syksyllä 2021 järjestettävään
liittokokoukseen. Liittokokouksen
paikkakunta ei ole vielä vahvistunut.
Yhteistyötapaamisia jatketaan
muiden järjestöjen kanssa, toimin-
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4
3
7
-7

7 000,00
-7 000,00

7 000,00
-7 000,00

KALAKERHO
Toiminta-avustus
Kulut

3 100,00
-3 100,00

2 950,00
-2 950,00

900,00
-900,00

700,00
-700,00

2 100,00
-2 100,00

2 100,00
-2 100,00

HENKILÖSTÖKULUT

-59 210,00

-50 010,00

HALLINNON KULUT

-34 500,00

-30 000,00

KOKOUKSET

-36 900,00

-36 900,00

MUUT KULUT

-86 740,00

-83 740,00

-362 250,00

-354 050,00

21 000,00

21 000,00

80 000,00
101 000,00

120 000,00
141 000,00

UINTIJAOS
Toiminta-avustus
Kulut

000,00
300,00
300,00
300,00

15 900,00
-15 900,00

NUORTEN KERHO
Toiminta-avustus
Kulut

MAILAPELIJAOS
Toiminta-avustus
Kulut

600,00
4 100,00
4 700,00
-4 700,00

16
11
27
-27

Talousarvio
2020

KULTTUURI- JA PERINNEKERHO		
Toiminta-avustus
4 800,00
4 300,00
Kulut
-4 800,00
-4 300,00

4 500,00
600,00
25 000,00
30 100,00
-30 100,00

RAKENNUSMESTARIVETERAANIT
Toiminta-avustus
23 550,00
Kulut
-23 550,00

SUUNNISTUS
Toiminta-avustus
Rakentaja-Rastit (mainostulot)

Talousarvio
2021

VARSINAINEN TOIMINTA
VARAINHANKINTA
JÄSENMAKSUT
SIJOITUKSET
Osinkotuotot

AVUSTUKSET
Rakennusmestarien Säätiö
261 250,00
213 050,00
josta toiminta-avustus alajaoksille -93 900,00
-94 900,00
167 350,00
118 150,00
			
VARAINHANKINTA
362 250,00
354 050,00

650,00
000,00
650,00
650,00

taa tehostetaan mahdollisuuksien
mukaan. Pyritään järjestämään yhdistysvierailuja lähialueelle.
Järjestetään toimintavuoden aikana yhdistyksen jäsenille sekä jäsenten perheille suunnattuja erilaisia
tapahtumia.
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Huom! Näinä poikkeusaikoina järjestetään kaikki yhdistyksen tilaisuudet terveys, turvallisuus ja hyvinvointi huomioituina. Seuraamme
ajankohtaista korona-tilannetta aktiivisesti kotimaassa ja toimimme
viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Modernilla puukoululla
keskimääräistä pienempi
hiilijalanjälki
Helsingin Maununnevalla
sijaitsevalle Suomalaisvenäläiselle koululle

Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennus on valmistuessaan Suomen suurimpia
ja moderneimpia puukouluja. Koulu rakennetaan massiivipuuelementeistä, jotka
sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan. Uusi koulurakennus tarjoaa monimuotoista
oppimista tukevan oppimisympäristön noin 700 oppilaalle syksyllä 2021.

rakennetaan
uudisrakennusta, joka on
puusta rakennettava
moderni monitilakoulu.

U

udisrakennuksen rakennuttaja
on Senaatti-kiinteistöt. Sen on
suunnitellut arkkitehtitoimisto Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy
(AFKS) ja rakentamisesta vastaa
SRV Rakennus Oy.
Rakentaminen alkoi heinäkuun
alussa 2019 ja tilojen on tarkoitus
valmistua syksyllä 2021. Hankkeen
tavoitekustannus on noin 25 miljoonaa euroa ja se toteutetaan Senaatin kärkihankeallianssina.
Suomalais-venäläisen koulun
uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä
on tulossa keskimääräistä pienempi. Rakennus saavuttaa 10 prosentin säästön elinkaarensa hiilijalanjäljessä vain noin kaksi prosenttia
suuremmilla kustannuksilla.
Uudisrakennus on valmistuessaan
Suomen suurimpia ja moderneimpia
puukouluja. Sen runko rakennetaan
ristiinliimatusta massiivipuulevystä

(CLT) ja liimapuusta, yläpohjarakenteet LVL-viilupuusta, ja julkisivu on
palosuojakäsiteltyä puuta.
Hankkeessa puurakentamisen
kustannuksia nostava vaikutus on
ollut reilu kaksi prosenttia betonirakentamiseen verrattuna.
Vähähiilisyyden lisäksi hankkeessa on toteutettu kiertotaloutta, kun
paikalta puretun koulurakennuksen
betoni- ja tiiliaines hyödynnettiin piha-alueiden maarakentamisessa.
Purkubetonin murskaaminen ja hyödyntäminen paikan päällä vähentää
kuljetuksen päästöjä sekä tarvetta
louhia luonnonkiviaineksia rakennuskäyttöön. Lisäksi koululle tulee
Senaatin aurinkoenergiaohjelman
mukaisesti omat aurinkopaneelit.
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Koulun yhtenä runkomateriaalina käytetään CLT-puuelementtejä.

hrmy 8/2020

Kuvat: Wellu Hämäläinen

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto 2020
Olympiastadionin peruskorjaukselle
Seitsemättä kertaa valitun
Arkkitehtuurin Finlandia
-palkinnon sai tänä vuonna
Helsingin Olympiastadionin
peruskorjaus. Vuoden 2020
voittajan valitsi muusikko,
näyttelijä Paula Vesala.

Stadionin faktoja

Palkinnon myöntää Suomen

•
•

Arkkitehtiliitto SAFA.

O

lympiastadion torneineen on
Helsingin tunnetuimpia maamerkkejä. Arkkitehtitoimisto K2S:n
ja Arkkitehdit NRT:n suunnittelema
urakka sisälsi säilytetyn stadionkokonaisuuden korjauksen lisäksi monikäyttöiset laajennusosat sekä
kaarrekatsomoiden kattamisen.
Olympiastadionin perusparannus- ja uudistaminen toteutettiin
yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, jossa Skanska toimi
pääurakoitsijana. Kohde sai Vuoden
Korjaustyömaa
-tunnustuksen
vuonna 2018.
Tämänvuotisen Arkkitehtuurin
Finlandia -palkinnon ehdokkaita olivat Olympiastadionin peruskorjauksen ohella Aalto-yliopiston uusi
kampusrakennus Otaniemessä, KKampus Helsingin Kalasatamassa
ja Kotkan Toritalo.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Stadion on vihitty ensimmäisen kerran käyttöön 12.6.1938.
Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke toteutettiin vuosina 2016-2020.
Uudistettu Olympiastadion avautuu ja vihitään käyttöön elokuussa 2020.
Yleisölle, tapahtumajärjestäjille ja kaupunkilaisille on käytössä 19 290
bruttoneliötä uusia tiloja. Hankkeen kokonaislaajuus oli 40 720 bruttoneliötä ja kenttäalue sekä katsomot mukaan luettuna 90 000 bruttoneliötä.
Olympiastadionin katsomokapasiteetti on 36 200 istuinta ja konserttikapasiteetti jopa 50 000.
Olympiastadionin uudet penkit on palkittu eurooppalaisessa kestävien ja
innovatiivisten hankintojen Procura+ -kilpailussa toisella sijalla.
Uusi katsomokatos on palkittu Vuoden 2019 Teräsrakennepalkinnolla.
Teräskatokseen on käytetty kolme miljoonaa kiloa terästä.
Maanalaisiin uudistiloihin on käytetty lähes 19 000 m3 betonia, museoon
ja A-katsomoon noin 1500 m3 betonia ja rakenteiden vahvistamiseen
noin 12 000 m3 betonia.
Stadion uudistetussa julkisivussa on käytetty suomalaista puuta verhoilulautana yli 100 km.
Varattavissa olevia kokous- ja monitoimitiloja Olympiastadionilla on 12
kappaletta ja yksittäiseen tilaan mahtuu 8-150 henkilöä kerrallaan. Tilat
ovat monitoimitiloja, joita voidaan käyttää yhdessä erilaisten suurempien
tilaisuuksien järjestämiseen.
Varattavissa olevia sisäliikuntatiloja Olympiastadionilla on 9 kappaletta.
Stadionilla on yleisöpalvelupisteitä entisen kahdeksan sijaan 25 kappaletta, ja niistä jokaisessa on useampi myyntipiste erillisine kassoineen.
WC:tä, urinaaleja ja pisuaareja uudistetulla stadionilla on yhteensä 502
kappaletta.
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Tulvaniitynsilta avattiin
Sillan kaiteita ja valaistusta viimeisteltiin lokakuun alussa.

Vantaanjoelle Helsingin
Pihlajistoon rakennettu uusi
Tulvaniitynsilta avattiin
jalankululle ja pyöräilylle 8.
lokakuuta.

J

alankulkijoille ja pyöräilijöille rakennettu silta ylittää Vantaanjoen
loivasti, mutta kuitenkin niin, että

joella on tilaa tulvia. Sillan kansi on
loivasti kaareva, ja sillan yläpuolinen kaari on sellainen, ettei joen
uomaan tarvita pilareita siltaa varten. Kalteva sillan kaari auttaa myös
vakaamaan siltaa.
Tulvaniitynsillan rakennustyöt
aloitettiin heinäkuussa 2019. RaideJokerin Oulunkylä–Viikinmäki-alueen taitorakenteista vastaava Risto
Laamanen mainitsee erityiseksi onnistumiseksi sillan kaaren ja kaaren
teräsrakenteiden asennuksen.

”Lisäksi sillan kannen muotti
tehtiin epätavanomaisella tavalla,
teräsrakenteesta
roikuttamalla.
Haasteita rakentamisessa sen sijaan aiheuttivat viime talven tulvat,
kun joen vesi nousi sillan tukiseinien
yli. Kaikesta kuitenkin selvittiin.”
Uusi silta korvaa Maaherrantien
vanhan rautatiesillan alla olevan jalankulku- ja pyöräilysillan, jota alettiin
purkaa saman tien. Maaherrantien
vanhaa rautatiesiltaa aletaan puolestaan purkaa maaliskuussa 2021.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelma palkittiin
Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto 2020:n sai Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo
-ohjelma, joka on ansiokkaasti edistänyt asuntosuunnittelun ja -rakentamisen laatua.

V

Jätkäsaaressa sijaitseva Airut-kortteli on yksi Kehittyvä Kerrosalo -ohjelman hankkeista. Airut-kortteli kokoaa yhteen asuntoja sekä liike- ja toimistotiloja uudenlaiseksi urbaaniksi
kokonaisuudeksi, jossa energiatekniset innovaatiot yhdistyvät korkealuokkaiseen arkkitehtuuriin. Kohteen ovat suunnitelleet yhteistyössä Optiplan ja Sauerbruch Hutton Architects.
Kohteen pääurakoinnista on vastannut SRV Rakennus Oy.
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uonna 2009 perustettu Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoitteena on parantaa kerrostaloasumisen laatua ja
houkuttelevuutta sekä kannustaa
rakennuttajia uusiin ratkaisuihin.
Ohjelma on tarjonnut rakennuttajille
tilaisuuden kokeilla uutta, samalla
kun kaupungin asiantuntijat ovat
kannustaneet kehitystyötä.
Kohteita on valmistunut ohjelman puitteissa kolmisenkymmentä,
ja niitä on toteutettu kaikissa asumisen hallintamuodoissa. Valmistuneissa kohteissa korostuvat muun
muassa asuntojen muuntojoustavuus, pihojen viihtyisyys, yhteisöllisyys, kohtuuhintaisuus, asukaslähtöisyys ja energiatehokkuus.
Lue lisää: www.hel.fi/kehittyvakerrostalo-fi
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Tekla Global BIM Awards 2020 -kilpailussa

Menestystä Helsinkiin ja Espooseen
Tekla Global BIM Awards -kilpailussa ratkaistaan joka toinen vuosi maailman vaikuttavimmat
tietomallipohjaiset rakennushankkeet, joissa käytetään Tekla-ohjelmistoja.
Vuoden 2020 parhaaksi projektiksi valittiin norjalainen Randselvan silta, joka on pisimmän
tietomallipohjaisesti ja ilman piirustuksia suunnitellun ja rakennetun sillan maineessa.
HUS Siltasairaala Helsingissä ja Blominmäen jätevedenpuhdistamo Espoossa olivat kisan
suomalaiset voittajat.

Parhaaksi teolliseksi projektiksi

valittu Blominmäen jätevedenpuhdistamo sisältää 93 000 kuutiometriä betonia, 9 000 000 kiloa raudoitteita ja 1 500 000 kiloa terästä. Arkkitehti-, rakenne-, sähkö-, instrumentointi-, alue- ja kallioteknisen
suunnittelun tieto oli saatavilla
useista järjestelmistä, joten yhteistyö
ja tiedonjako eri osapuolten kesken
Trimble Connectin avulla oli kriittistä hankkeen onnistumisen kannalta.
Hankkeen osapuolet: HSY Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, YIT Oyj, AFRY Finland Oy,
FCG Finnish Consulting Group Oy,
A-Insinöörit Oy

Parhaaksi julkiseksi projektiksi

Hankkeen osapuolet: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, HUS Kiinteistöt Oy, SRV Rakennus Oy,
Team Integrated(AW2 Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architecture S.A, Arkkitehtuuritoimisto
B&M Oy, Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy), Peikko Finland Oy, Konsulttiryhmä GranlundRamboll

8/2020 hrmy
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valittu HUS Siltasairaala ja sädehoito-osaston laajennus muodostavat
yhdessä noin 303 miljoonan euron
arvoisen hankkeen, joka sisältää
yli 8000 betonielementtiä ja yli
4 000 000 kiloa terästä. Tietomalleilla oli tärkeä rooli yhteistyössä, suunnittelun visualisoinnissa loppukäyttäjille sekä eri suunnittelualojen ja
aliurakoitsijoiden koordinoinnissa
koko suunnitteluprosessin ajan. Tehokas tiedonhallinta on ollut välttämätöntä, kun kohteessa on yhteensä
16 eri suunnittelualaa ja 194 osamallia. Lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden ratkaisuja on käytetty, jotta
tilaaja voi hahmottaa suunnitteluratkaisuja ja osallistua suunnitteluun.
Rakennusvaiheessa tiimit jatkoivat
rakennettavan tiedon jakamista ja
sata työmaan työntekijää pääsi tietomalliin mobiililaitteilla joka päivä.

Tietoa jälkijännityksestä
Jälkijännitettyjä
rakenteita
käytetään laajasti,
mutta Suomessa on
vain muutama
yritys, jotka niitä
urakoivat. YIT:n
jälkijännitystöiden
yksikkö kehittää
myös omia
työvälineitään.

J

älkijännittämisessä rakenteiden
vahvistamisessa perusidea on sama kuin ottaessasi pinon kirjoja
haitarina kämmeniesi väliin; niitä
pitää puristaa kahdella kädellä, jota
ne eivät tipu lattialle. Mitä kovempaa puristat, sen enemmän kirjojen
päälle voi laittaa lisää painoa.
Jälkijännittämisessä puristetaan
kasaan betonirakennetta. Muotin
sisään laitetaan ennen betonin valua taipuisia teräsvaijereita kaarevaan muotoon, jonka rakennesuunnittelija on laskenut valmiiksi. Noin
viikon päästä, kun betoni on kuivunut, vaijereita kiristetään hydraulisen tunkin avulla, minkä jälkeen rakennetta voidaan kuormittaa suunnitellulla tavalla. Toinen pää vaijerista on kiilattu tiukasti kiinni ankkurikappaleella, jotta se ei pääse luistamaan rakenteesta irti, ja toisesta
päästä kiristetään. Kun vaijeriin on
saatu haluttu voima, ne lukitaan
kiilamaalla paikalleen. Tämän ansiosta rakenne nousee hieman kaarelle, joskus se on jopa havaittavissa paljain silmin, mutta kyse on aina
maksimissaan muutamasta sentistä. Sitten, kun rakenne saa käytönaikaiset kuormitukset, se suoristuu
tasaiseksi.

Jälkijännitettyjä rakenteita käytetään muun muassa pysäköintilaitoksissa, silloissa, erilaisissa rakennuksissa liiketiloista asuntoihin, raideliikenteessä, tuuli- ja vesivoimaloissa, ydinvoimaloissa, vesitorneissa, vedenkäsittelylaitoksissa,
satamissa ja jalostamoilla.

Turvallisesti
”Jälkijännitettyjä rakenteita käytetään laajasti myös maailmalla, mutta
Suomessa on vain muutama yritys,
jotka näitä urakoivat. Olemme kapea
sektori rakennusalalla, mutta tyypillinen osa sitä. Pääasiassa työskentelemme talonrakentamisessa, mutta
teemme myös siltarakenteita ja erilaisia maa- ja kallioankkureita esimerkiksi tuuliturbiineille”, kertoo
YIT:n jälkijännitystöiden yksikön
päällikkö Mikko Toivonen.
Jälkijännitystöiden oppiminen vie
pitkään, keskimäärin 2,5 vuotta. Töitä ei opita koulussa vaan työmailla,
kokeneemmilta tekijöiltä.
Toivosen tiimi myös kehittää omia
työvälineitään, useimmiten työturvallisuuden ohjaamana. Erityisurakoinnissa, kuten jälkijännitystöissä, siihen
kiinnitetään erityisesti huomiota.
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”Koska tässä työssä käsitellään
isoja voimia hydraulisten tunkkien
kanssa toimittaessa, kertaamme
työturvallisuusmantraa joka ikisessä
vaiheessa, jotta meidän kanssamme
työmaalla olevat ovat sisäistäneet
sen. Vaikka tämä on meille rutiinia,
muille työmaalla työskenteleville se
ei sitä välttämättä ole”, sanoo Toivonen.
Kaikissa vaiheissa neuvotteluista
työhön käydään läpi työturvallisuutta
ja siihen liittyviä suunnitelmia. Kaikki
työvälineet myös tarkastetaan ennen jokaista työtä ja kun jälkijännityksiä tehdään, turvarajat voivat olla
useita metrejä.
”Tunkkien takana on 15 metrin
alue, jossa ei saa oleskella töiden
aikana, jotta siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että vaijeri katkeaa, ei sen iskualueella seiso ketään.
Hydrauliikkaletkuissa on erittäin korkea paine, joten irrotessaan se voi
aiheuttaa lähiympäristössä vahinkoa. Välineitä tarkastetaan uudelleen
ja uudelleen, jotta sellaisilta vältytään.”
Lähde: YIT Oyj
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Lokakuun alussa starttasi
somehaastekampanja, johon
voi osallistua kuka tahansa
rakennusalalla työskentelevä
tai muuten kädentaidoistaan
ylpeä suomalainen.

Rakennusalan yhteinen

#Pientäprojektia somekampanja
P

#

ientäprojektia-kampanjan järjestävät Rakennusteollisuus RT
jäsenyrityksineen yhteistyössä rakennusalan henkilöjärjestöjen kanssa. Mukana ovat Rakennusliitto,
Pro, RKL, RIA, RIL ja SAFA jäsenineen. Tavoitteena on innostaa ihmisiä viestimään omista hankkeistaan
ja nostaa esiin kadonneeksi väitetty
ammattiylpeys.
Rakennusalalla on lukuisia ammattilaisia, jotka tekevät työtään
kovalla ammattitaidolla ja tinkimättömällä asenteella. Hankkeiden
vaatimaa monipuolista osaamista ja
huipputason projektinhallintaa ei
vain yleensä huomata ennen kuin
jokin menee pieleen. Julkisuudessa
ruoditut ja usein paisutellutkin epäonnistumiset mustaavat alan mainetta ja monen mielen.
Somekampanja nostaa parrasvaloihin onnistumiset ja tekijät niiden
takana. Idea on yksinkertainen:
haastetaan niin rakennusalan ihmiset kuin kotien kädentaitajatkin jakamaan työn alla olevia projektejaan ja
viestimään niistä omille verkostoilleen sosiaalisen median kanavissa.
Lähtökohtana on ajatus, että jokainen suomalainen on rakentaja ja jokainen rakentaja voi olla somettaja.

8/2020 hrmy

Siinä missä kotona väkerretään
kesämökin terassia tai linnunpönttöä, ammattirakentajat suunnittelevat ja toteuttavat muun muassa
huikeita siltoja tai tornitaloja. Kutsumalla kampanjaan mukaan myös
tee se itse -rakentajat herätellään
suuren yleisön kiinnostusta -toisilla
”pienet projektit” vain ovat vähän
suurempia kuin toisilla. Yhteistä on
tekemisen ilo ja ylpeys omasta kädenjäljestä.

Pikaohjeet osallistumiseen
Kampanjaan sallistuminen on helppoa. Tarvitaan vain omassa käytössä oleva sometili ja älypuhelin. Mukaan voi lähteä nappaamalla tekeillä olevasta hommasta kuvan tai lyhyen videopätkän ja kertomalla siitä
lyhyesti.
Kampanjan somekanavia ovat
Facebook, Instagram ja Twitter. Jokainen voi käyttää sitä, mikä itselle
on luontevinta ja missä on muutenkin läsnä. Kukin voi tehdä myös
postauksen omalla tyylillään – saa
olla vähän kieli poskessakin, kunhan julkaisusta välittyy hyvä fiilis.
Julkaisuun tulee lisätä kampanjatunnus #pientäprojektia ja Face-
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bookissa merkintä @pientaprojektia. Kaikki julkiset postaukset nousevat näkyviin myös kampanjasivulle netissä osoitteessa pientäprojektia.fi ja osallistuvat lahjakorttien arvontaan. Kampanjasivulle
ohjataan kävijöitä lisäksi somemainonnan avulla, jotta pienet projektit
leviävät mahdollisimman laajalle.
Työmailla ja työpaikoilla kuvattaessa tulee luonnollisesti huolehtia,
ettei kuvattaessa synny vaaratilanteita eikä kuvissa esiinny työturvallisuuspuutteita. Mikäli työmaalla on
esimerkiksi tilaajan asettama kuvauskielto tai muita rajoituksia kuvaamiseen, niitä tulee ehdottomasti
kunnioittaa. Ja jos kuvissa näkyy
muita henkilöitä, kuvan postaamiseen tulee kysyä näiltä lupa.
Ja koska kyseessä on haastekampanja, samalla voi haastaa mukaan yhden tai useamman työkaverinsa tai tuttunsa jakamaan oman
pienen projektinsa (mukaan@henkilönsometunniste). Kannattaa myös
seurata, tykätä ja jakaa myös muiden julkaisuja, niin hyvä lähtee kiertämään!
Tarkemmat osallistumisohjeet
löytyvät kampanjasivulta pientäprojektia.fi

YHDISTYS tiedottaa
HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2020
Puheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400 356 818
timoksaarikko@gmail.com
1. varapuheenjohtaja
Joonas Anttila, 050 303 4994
joonas.an77ila@gmail.com
2. varapuheenjohtaja
Jere Väisänen, 040 669 3540
jere.vaisanen@haahtela.fi

UUDET JÄSENET
Järvinen, Pertti Olavi

OPISKELIJAJÄSENET
Abdullrahman abdulla,
Hozan
Ausin, Aron
Grytsiv, Victor
Havasto-Stewart,
Anniina
Honkasalo, Ilkka
Hotakainen, Piia
Jokinen, Juha
Kainulainen, Elina
Lahti, Toke
Kouri, Simo

Myllyaho, Milton
Nabizada, Reza
Niemi, Teemu
Pylkkönen, Ulla
Pylvinen, Mikko
Ruosteenoja, Tuula
Päivärinta, Valtteri
Saarinen, Juha
Snellman, Suvi-Maija
Suominen, Suvi
Tuikka, Niko

!
Te r v e t u l o a

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

Helsingin rakennusmestarien
Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE

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

VUOSIKOKOUS

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

2.11.2020 klo 17.00,

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

HRMY:n toimiston väistötilojen
kokoustiloissa, Malminrinne 3 B, 3. krs

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

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

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

Jokainen yhdistyksen jäsen on myös
Helsingin RKM-KUPE:n äänivaltainen jäsen.

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

Kaikenlainen kulttuuri on voimavara,
jota ei lannista edes Korona!

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

Hallitus

Toimisto
info@hrmy.fi

Huom!
Kulttuuri- ja perinnekerhon hallituksen
järjestäytymiskokous H1/2021 pidetään
välittömästi vuosikokouksen jälkeen
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Rakennusmestarien Rouvat

MAASTOJUOKSU

MARRASKUUN ILTA

Yhdistyksen mestaruuskilpailut maastojuoksussa pidettiin17.9. Pirkkolan pururadalla.

torstaina 12.11.2020 klo 18.00
yhdistyksen toimistolla
Malminrinne 3 B 3. krs
Kahvit keittää O – Ö -ryhmä

Tulokset:
M		
6 km
M 60, 4 km
M 70, 2 km
M 75, 2 km
			
M 80, 2 km
rouvat, 2 km
			

Tervetuloa!

Operetti

1. Santeri Mulari
1. Jari Mulari
1. Raimo Hartonen
1. Heikki Räsänen
2. Kalevi Vikman
1. Veikko Luode
1. Eila Hartonen
2. Ritva Luode

24,49
21,37
9,32
10,23
21,41
16,51
14,12
16,54

ILOINEN LESKI
Yhdistyksen

Kansallisoopperassa
torstaina 3.12.2020 klo 19.00

PIKKUJOULU

Lippuja on varattu 15 kappaletta, etusija rouville.
Sitova ilmoittautuminen maksamalla lipun hinta
30 €/Rouvat ja 69 €/seuralainen 10.11.2020
mennessä tilille: Rakennusmestarien Rouvat
FI5913233000101248

”Risteillen Tallinnaan” ON PERUTTU
tältä vuodelta vähäisen
osallistujamäärän sekä
vallitsevan koronatilanteen
vuoksi.

Ilmoita osallistumisesi myös Tuula Toivoselle
puh. 050-4351127

PIKKUJOULU
perjantaina 11.12.2019 klo 17.30
Ravintola Nyyrikki, Pohjolankatu 2

Bond-leffa

Ilmoittaudu 7.11. mennessä maksamalla 30 €
tilille: Rakennusmestarien Rouvat
F159 1323 3000 1012 48.

James Bondelokuvan ensiilta on koronaspandemian takia
siirtynyt uudelleen,
nyt pääsiäiseen
2021. Niinpä
myös yhdistyksen
elokuvailta siirtyy
kevätkaudelle.
Kerromme uuden
ajankohdan
heti kun se
varmistuu.

Ohjelmassa illallinen ja esitys: PIENTÄ LAITTOA
Ilmoita osallistumisesi myös Riittalle
p. 040 136 5977

Tervetuloa! A-K -ryhmä
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SIIRTYY kevätkaudelle
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PERHETAPATUMA torstaina 28.1.2021 klo 18.30

TATU JA PATU HELSINGISSÄ
Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5, Helsinki

Lippujen hinnat: yhdistyksen jäsen 20 €, lapsi 10 €, seuralainen 37 €
Lippuja max. 3 kpl/jäsen.
Paikkoja näytökseen on varattu 70 kappaletta.
Ilmoittautumiset 8.12.2020 mennessä yhdistyksen toimistolle
sähköpostitse info@hrmy.fi

Liput maksetaan 8.12.2020 mennessä
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n
tilille FI40 2044 1800 0647 11
(viestikenttään ”Tatu ja Patu”).
Huom! Paikat lunastetaan vain liput eräpäivään
mennessä maksaneille.
Outolalaiset veljekset Tatu ja Patu saapuvat Helsinkiin
vierailemaan serkkunsa Jorin luona. Seikkaillessaan
ympäri Helsinkiä Tatu ja Patu kohtaavat monia ihmeitä
kuten feissarin, liikennevalot, ravintolapäivän sekä
kurahaalareihin sonnustautuneet mahdollisesti vaaralliset liivijengit. Musiikkinäytelmä leikittelee lastenteatterin ja musikaalien perinteillä riemukkaasti. Lapset
lumoava löytöretki on täynnä vauhtia, yllättäviä käänteitä, mehukasta huumoria ja visuaalista upeutta.

VETERAANIKERHO KOKOUSTI ULKOTILOISSA
Veteraanikerho piti sekä vuoden 2020 sääntömääräisen kevätkokouksen ja pitämättä jääneen
perinteisen kevätjuhlan poikkeuksellisesti 28. syyskuuta ulkotiloissa Kallioniemessä.
Tilaisuus onnistui odotettua paremmin. Siihen oli ainakin kaksi syytä 23 osanottajan lisäksi. Ensiksi todella
poikkeuksellisen lämmin sää ja toiseksi yhdistyksen puheenjohtaja Timo Saarikon osallistuminen
kokoukseen. Hän veti rutiinillaan kevätkokouksen, selvitti ansiokkaasti HRMY:n suunnitelmia
koronaepidemiatilanteessa ja kertoi mielenkiintoisia vertailulukuja RKL:n ja insinöörijärjestöjen jäsenistön
ikäjakaumista. Lisäksi hän selvitti meitä monia veteraanijäseniä erityisesti kiinnostavia taloudellisia toimia
viime kevään Cramokauppojen jäljiltä.
Onnistuimme ainakin oman
käsityksemme mukaan
noudattamaan voimassa olleita
epidemian hillitsemiseksi annettuja
ohjeita ja määräyksiä. Niin teemme
tietenkin vastaisuudessakin.
Toivomme vain, etteivät mahdolliset
uudet määräykset vaikeuta
kohtuuttomasti syksyn
toimintaamme.
Teksti ja kuva: Matti Vuorensola
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Koulutustilaisuus

TERVEEN TALON TOTEUTUKSEN KOORDINOINNISTA
Rakennettaessa kosteus on pidettävä kurissa ja työmaat puhtaina sekä rakentamisen aikana että luovutuksessa.
Hyvä sisäilma on kaikille tärkeää.
Jotta terveen talon tärkeät tavoitteet saadaan toteutumaan useita osapuolia sisältävissä rakennushankkeessa,
työmailla on yhä useampia eri alojen koordinaattoreita.
Yhdistys toteuttaa yhdessä TTS Työtehoseuran kanssa kaksi teematilaisuutta, joissa käsitellään koordinaattorien
tehtäviä ja roolia sekä Kuivaketju10:tä. Ensimmäinen koulutustilaisuus (Kuivaketju10 ja koodinaattorien rooli
rakennushankkeissa) oli lokakuussa.

Koulutus 2:
Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallinta- ja sisäilmastokoordinaattoreiden tärkeimmät tehtävät rakennushankkeiden eri vaiheissa
24.11.2020 klo 17.00 – 20.00
Ilmoittautuminen 12.11.2020 mennessä yhdistyksen toimistolle info@hrmy.fi tai 09-646 343
Hinta: 20 € maksetaan 12.11.2020 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille
FI40 2044 1800 0647 11 (viestikenttään Koulutus2).
Koulutuspaikka: TTS Työtehoseura, Sarkatie 1, Vantaa.
Tilaisuuteen mahtuu 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä (tämän hetkisen koronatilanteen mukaan).

Seuraa

VAIN TERVEENÄ TAPAHTUMIIN

NUORTEN KERHON

Koronatilanne muuttuu nopeasti, varmistathan ennen tapahtumaa yhdistyksen kotisivulta www.hrmy.fi, ettei sitä ole jouduttu
perumaan. Harkitsethan myös huolellisesti oma osallistumisesi:
tule vain terveenä tapahtumiin, jottet tartuta etkä altistu virukselle.

HRMY-Seniorit

asioita ja tapahtumia
Facebookissa:
HRMY ry Nuorten Kerho

Helsingin Rakennusmestariveteraanit-kerhosta
Helsingin Rakennusmestari- ja -insinööriseniorit-kerho

Veteraanikerhon Kevätkokouksessa 28.09.2020 päätimme yksimielisesti sääntömuutoksesta, joka hyväksyttiin myös HRMY:n hallituksen kokouksessa
12.10.2020. Keskeisin muutos siinä oli kerhomme nimen muuttaminen HRMY:n Rakennusmestari- ja -insinööriseniorit-kerhoksi, josta käytetään lyhennettä
HRMY-Seniorit.
Tärkeimmät syyt perinteikkään ja arvostamamme Veteraanikerhomme nimen muutokseen olivat seuraavat:

1. Jäsenistössämme on enää vain muutamia arvostamiamme sodassa olleita Veteraaneja.
2. Jäsenistössämme on enenemässä määrin myös
naisia, joille Veteraani nimi ei oikein sovi.
3. Koska jäsenistössämme on myös rakennusinsinöörejä, nimeen lisättiin Rakennusinsinöörit.
4. Keskusliitossa toimii vastaava eläkkeellä olevien
rakennusmestarien ja -insinöörien RKL- seniorit.
Jonka jäsenenä myös kerhomme on. Muut muutokset olivat vähäisempiä, hallitukseen on nyt
mahdollista nimetä 4-6 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Helsingin Rakennusmestari- ja -insinööriseniorit-kerhon puheenjohtaja HRMY:n Seniori Ari Angervuori
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HELSINGIN RAKENNUSMESTARI- ja
-INSINÖÖRISENIORIT-KERHON SÄÄNNÖT
Nimi ja kotipaikka
1§
Kerhon nimi on Helsingin Rakennusmestari- ja
-insinööriseniorit, josta näissä säännöissä käytetään
nimitystä HRMY-Seniorit.
Kerhon kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:stä
käytetään nimitystä Yhdistys.

5.
6.

Tarkoitus ja toiminta
2§
HRMY-Seniorit on Yhdistyksen rekisteröimätön alaosasto, jolloin sen toiminnan laillisuudesta vastaa
viime kädessä yhdistys.
Se toimii jäsentensä yhdyssiteenä.
Se voi järjestää lähinnä jäsenilleen:
juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelutilaisuuksia
ja liikuntatapahtumia, matkoja sekä retkiä.

9.

7.
8.

10.
11.
12.
13.

Jäsenet
3§
HRMY-Senioreihin voivat kuulua kaikki eläkkeellä
olevat Yhdistyksen varsinaiset jäsenet.
Jäsenistä ei pidetä varsinaista rekisteriä, vaan
jäsenistö selviää yhdistyksen jäsenluettelosta.

14.
15.

Avustukset ja lahjoitukset
4§
HRMY-Seniorit voi ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Kerhon hallitus
6§
HRMY-Seniorien asioita hoitaa syyskokouksessa
valittu hallitus, johon kuuluvat kerhon jäsenistä
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut
puheenjohtaja ja 4 – 6 muuta jäsentä sekä kaksi
varajäsentä.

Kerhon kokoukset
5§
HRMY-Senioreilla on vuosittain kaksi varsinaista
kokousta: kevät- ja syyskokous, jotka pidetään
hyvissä ajoin ennen Yhdistyksenvastaavia vuosikokouksia, jotta niissä tehdyt päätökset ehtivät
tiedoksi Yhdistyksen kokouksiin. Tarvittaessa
voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Kokouksiin
saavat osallistua kaikki paikalla olevat HRMYSeniorien jäsenet. Kokouksista on ilmoitettava
vähintään kaksi viikkoa ennen kokouksia.
KEVÄTKOKOUS
1. Kokouksen avaa HRMY-Seniorien puheenjohtaja
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen läsnäolijat (nimilista).
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja
tilinpäätös, jotka lähetetään yhdistykselle hyväksyttäväksi.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
ja jäsenten vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta Kerhon hallitukselle kirjallisesti esittämät
asiat.
8. Muut mahdolliset asiat
9. Kokouksen päättäminen.
SYYSKOKOUS
pidetään ennen Yhdistyksen kokousta, jotta seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ehtivät hyvissä ajoin ennen Yhdistyksen syyskokousta
1.
2.
3.
4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio jotka lähetetään
yhdistyksen hyväksyttäväksi.
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (Pj.
+( 4 – 6) jäsentä ja 2 varajäsentä.
Valitaan HRMY-Senioreille puheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi.
Valitaan hallitukseen muut jäsenet ja kaksi
varajäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi.
Todetaan, että tilintarkastuksen suorittavat Yhdistyksen tilintarkastajat.
Todetaan Yhdistyksen tilintarkastajien lausunto
edellisen vuoden tileistä.
Päätetään HRMY-Seniorien edustajien valitsemisesta RKL-SEN ja muiden yhdistysten kokouksiin.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
ja jäsenten vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta Kerhon hallitukselle kirjallisesti esittämät
asiat.
Muut mahdolliset asiat
Kokouksen päättäminen.

Kokouksen avaus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen läsnäolijat (nimilista).
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hallituksen tehtävät
7§
1. Johtaa kerhon toimintaa
2. Valita keskuudestaan HRMY-Senioreille vuodeksi
varapuheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen
varapuheenjohtajana sekä valita keskuudestaan
vuodeksi hallituksen sihteeri.
3. Valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat
4. Nimetä avukseen tarvittaessa asioita valmistelemaan toimikuntia ja työryhmiä.
5. Pitää yhteyttä jäsenistöönsä
Sääntöjen muutokset
8§
Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa
mainittava.
Näiden sääntöjen muuttamisesta vaaditaan
vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
HRMY-Seniorien vuosikokouksessa annetuista
Kerhon jäsenten äänistä.
Sääntömuutokset on alistettava Yhdistyksen
hallituksen hyväksyttäviksi.
Kerhon purkaminen
9§
Jos HRMY-Seniorit purkaantuu, lakkautetaan tai
sen toiminta muuten loppuu, sen omaisuus 		
luovutetaan Yhdistykselle, jonka tulee käyttää ne
Kerhon purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla.
10§

18

Muilta osin noudatetaan Yhdistyksen sääntöjä.

hrmy 8/2020

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.
Huoneiston käyttö on jäsenetu, eikä siitä varausmaksun lisäksi peritä muuta viikkovuokraa. Molemmissa
majoissa on talvikaudella käytössä myös kaksi yhdistyksen nimellä olevaa hissilippua. Majoihin ei saa tuoda
lemmikkejä. Tupakointi sisätiloissa on kielletty.

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

HUONEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUS alkaa maanantaina klo 16.00 ja päättyy seuraavana maanantaina klo 12.00
VARAUSVIIKOT JA -MAKSUT 2020:
Viikot 1-7:
Viikot 8-10:
		
Viikot 11-15:
Viikot 17-18:
Viikot 19-35:
Viikot 36–48
Viikot 49–51
Viikko 52 (Joulu)
Viikko 53

350 €/viikko
(koulujen hiihtolomaviikot)
450 €/viikko
350 €/viikko
200 €/viikko
Remontti
100 €/viikko
350 €/viikko
450 €/viikko
350 €/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 2020 loppuun mennessä.

Tapahtumakalenteri 2020
Marraskuu
2.11.
		
5.11.
		
12.11.
		
14.11.
		
24.11.
		
		
		

Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE, Vuosikokous, 			
yhdistyksen toimistolla, Malminrinne 3 B, 3. krs, klo 17.00
Teatteri: Illallinen ystävien kesken,
Helsingin Kaupunginteatteri, Studio Pasila, klo 19.00
Rakennusmestarien Rouvat, marraskuun ilta
yhdistyksen toimistolla Malminrinne 3 B 3. krs, klo 18.00
HRMY:n ja HeRIA:n teatterimatka, Kinky Boots,
Tampereen Työväen Teatteri, lähtö klo 9.30
Koulutusta: Kosteudenhallinta-, puhtaudenhallinta- ja
sisäilmastokoordinaattoreiden tärkeimmät tehtävät
rakennushankkeiden eri vaiheissa,
TTS Työtehoseuran, Sarkatie 1, Vantaa, klo 17.00 – 20.00

Joulukuu
3.12.
		
11.12.
		
21.12.

Rakennusmestarien Rouvat, Operetti Iloinen Leski,
Kansallisooppera, klo 19.00
Rakennusmestarien Rouvat, Pikkujoulu,
Ravintola Nyyrikki, klo 17.30
HRMY-Seniorit, Pikkujoulujuhla

2021

Tammikuu
11.1. Tammikuun Mestari-ilta
14.1. KUPE, opastettu kierros Didrichsenin taidemuseoon.
		 Rakennukseen ja Vincent van Goghin piirustuksiin 		
		 keskittyvä ”Tie taiteilijaksi” -näyttely, lähtö klo 17.00
28.1. Perhetapahtuma, näytelmä Tatu ja Patu Helsingissä,
				
		
Helsingin Kaupunginteatteri, Eläintarhantie 5, klo 18.30

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
HRMY-SENIORIT
Ari Angervuori 050-368 5994
ariangervuori@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
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

