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Rakentamisluvut ovat Helsingissä edelleen 
korkeita. Esimerkiksi asuntoaloituksia oli 
vuoden kolmannen kvartaalin loppuun 
mennessä aloitettu 500 edellisvuotta enemmän, 
nyt yli 5500 kappaletta. 
Kuva Postipuistosta: Sirkka Saarinen



39/2020 hrmy

Peruskorjauksen nyt käynnissä ole-
vaan ensimmäiseen toteutusvai-

heeseen kuuluvat Senaatintorin puo-
leisen Engelin suunnitteleman osan 
lisäksi Yliopiston- ja Aleksanterinka-
tujen suuntaiset J.S. Sirénin suunnit-
telemat kaksikerroksiset osat.

Helsingin yliopiston pääraken-
nus on suojeltu kulttuurihistorialli-
sesti huomattavana rakennuksena.

Peruskorjauksessa tiloja korja-
taan vastaamaan nykyisiä teknisiä 
ja toiminnallisia vaatimuksia. Talo-
tekniikkaa uudistetaan, esteettö-
myyttä parannetaan ja opetustiloja 
modernisoidaan. Uudistukset teh-
dään historiaa kunnioittaen niin, et-
tä ulkonäkö yksityiskohtia myöten 
säilyy alkuperäisen mukaisena.

Allianssissa hankkeen tilaajana 
toimii Helsingin yliopiston rahastot, 
urakoitsijana YIT ja hankkeen arkki-
tehtisuunnittelijana Jeskanen-Re-
po-Teränne Arkkitehdit Oy.

Tänä vuonna valintakriteereissä 
painottuivat hankkeen vaativuus, 
työmaan johtaminen ja työturvalli-
suus, suunnittelun ohjauskeinot se-
kä erikoisurakoitsijoiden ja työnteki-
jöiden ammattitaidon hyödyntämi-

nen tuotantosuunnitelmien kehittä-
misessä.

Päärakennuksen ensimmäisen 
vaiheen korjaustyöt on aloitettu 
2019 toukokuussa, ja ne valmistu-
vat kesällä 2021.

Rakennuslehti on valinnut Vuo-
den työmaan vuodesta 1986 lähti-
en. Tänä vuonna raatiin kuuluivat 
Maria-Elena Ehrnrooth RKL:stä, 
Matti Kruus Indeprosta, Juhani Kar-
hu A-Insinööreistä, Jukka Hietavirta 
aluehallintovirastosta, Juha-Matti 
Junnonen Tampereen yliopistosta 
sekä toimittajat Vesa Tompuri ja 
Seppo Mölsä.

Tänä vuonna raati valitsi kym-
menestä ehdokkaasta kuusi paras-
ta finaaliin lähempään tarkasteluun. 
Mukana oli kolme arvorakennusten 
korjaushanketta, Helsingin yliopis-
ton päärakennuksen (YIT), Merika-
sarmin (NCC) ja Helsingin kauppa-
korkeakoulun (Fira) perusparannuk-
set. Finaaliin yltäneet uudisraken-
nushankkeet olivat Supercellin toi-
mistorakennus Helsingin Jätkäsaa-
ressa (SRV), Majakkasairaala Turus-
sa (Hartela) ja Posivan ydinjätteiden 
Kapselointilaitos (Skanska).

Arvorakennuksen peruskorjaukselleArvorakennuksen peruskorjaukselle

Vuoden Työmaa 2020 Vuoden Työmaa 2020 -voitto-voitto

Helsingin yliopiston päärakennuksen peruskorjaus voitti 

Rakennuslehden järjestämän Vuoden työmaa -2020 

-kilpailun. Kilpailu on järjestetty vuodesta 1986 lähtien.

YIT sai raadilta kiitosta muun mu-
assa erinomaisesta projektinhal-
linnasta, jonka ansiosta 1800-lu-
vun arvotalon perusparannus on 
edennyt sovitussa aikataulussa ja 
budjetissa. Vaiheittaisen luovutuk-
sen ensimmäinen ajankohta oli 
jopa kuukauden laaditusta aika-
taulusta edellä.
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Peruskorjauksen alkaessa kirkon 
säilyvät rakenteet ja ympäristö 

on suojattu. Erityistä huomiota on 
kiinnitetty kirkkosalin suojaukseen. 
Myös pihan ”pyhät puut” ja muurit 
on suojattu remontin ajaksi. Piha-
maalla on tehty syksyn aikana isoja 
maanrakennustöitä, kun taloteknii-
kan runkoputkia asennetaan.

Kirkkorakennuksen ulkosivu on 
suojeltu asemakaavalla, samoin 
valtaosa sisätiloista. Museovirastoa 
kuullaan jatkuvasti hankkeen suun-
nittelussa.

Sisätilojen kunnostamiseen kuu-
luvat purkutyöt kirkon matalissa 

Tapiolan kirkko peruskorjataanTapiolan kirkko peruskorjataan
Tapiolan kirkon peruskorjaus etenee suunnitellusti. Touko-

kuussa alkaneessa laajassa peruskorjauksessa uusitaan ja 

kunnostetaan rakenteita, kiinteistötekniikkaa ja kirkon aluetta.

osissa on tehty ja takaisinrakennus 
on alkanut, mm. kellarin lattiat on 
uusittu. Korjaukset tehdään pää-
osin palauttavana, eli kaikki se kun-
nostetaan, mikä voidaan. Myös uu-
det rakenteet toteutetaan niin, että 
lopputulos kunnioittaa alkuperäisen 
suunnitelman henkeä.

Suurimmat muutokset tehdään 
1990-luvulla rakennetussa toimis-
tosiivessä, jonka käyttötarkoitus 
muuttuu. Nykyisten toimistojen tilalle 
tulee seurakuntakahvila ja nykyistä 
pienempi monitilatoimisto. Kirkkosa-
lin ja seurakuntasalin muutokset pi-
detään mahdollisimman vähäisinä.

Kirkkosalin penkit ja urut on suojattu huo-
lellisesti. Kirkkosaliin ei tule peruskorjauk-
sessa juurikaan ulkoisia muutoksia. 

Ku
va

: E
sa

 K
iv

iv
uo

ri

Tapiolan kirkko valmistui 
vuonna 1965 arkkitehti 
Aarno Ruusuvuoren 
suunnittelemana. Betonis-
ta rakennetun kirkon ko-
konaishahmo on kuutio, 
ja siihen liittyy lisäsiipi, 
jonka keskellä on sisäpi-
ha. Rakennuksella ei ole 
selkeää pääjulkisivua. 
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Tapiolan kirkko peruskorjataanTapiolan kirkko peruskorjataan

Valoa Helsinkiin

Helsinkiläisiä haastetaan sytyttämään kynttilä ikkunalleen ja 
näin ilahduttamaan valolla muita.

”Tämä syksy on koronatilanteen vuoksi hyvin poikkeuksellinen. 
Keväällä ilahdutimme toisiamme asettamalla nalleja ikkunoille. Pi-
meän vuodenajan keskellä kynttilä tai muut valot näkyvät parem-
min ja valaisevat. Tänä aikana tarvitsemme toivon vahvistamista ja 
niitä valonpilkahduksia toinen toisiltamme, jotta luottamus siihen, 
että yhdessä tästä selvitään, on totta meille kaikille”, sanoo seura-
kuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki.

Joulukuussa ainakin Malmin ja Puistolan kirkot samoin kuin 
Huopalahden kirkkopuisto saavat myös valaistuksen. Hyvän Pai-
menen kirkko Pakilassa saa enkeliaiheisen valotaideteoksen.

Lisäksi seurakunnat järjestävät valoon liittyviä tapahtumia ja 
jakavat helsinkiläisille marras-joulukuun aikana tapahtumissaan 
eri puolilla kaupunkia yhteensä noin 10 000 pöytäkynttilää. Joulu-
kuussa seurakuntien perinteisiä tapahtumia on siirretty ulkona pi-
dettäviksi. Luvassa on muun muassa Kauneimpia joululauluja ja 
joulupolkuja, joissa voi vaeltaa oman lyhdyn tai kynttilöiden valos-
sa.

Helsingin seurakunnat haastavat jokaisen helsinkiläisen 

olemaan valona toisilleen ja toivat myös itse valoa 

pimeään marras- ja joulukuuhun. 

Ilmakuva 2012: Tapiolan seurakunnan kuva-arkisto

Peruskorjaus alkoi toukokuussa 
2020 ja sen on määrä valmistua jou-
luna 2021. Peruskorjaushankkeen 
toteuttaa Peab Oy. Suunnittelusta 
vastaavat AFKS (Architects Fronde-
lius + Keppo + Salmenperä Ltd), 
Ideastructura Oy ja Granlund Oy.  
Peruskorjaus on suunniteltu kestä-
vän kehityksen periaattein. Perus-
korjauksen enimmäiskustannukset 
ovat 17,3 miljoonaa euroa. Perus-
korjaus toteutetaan allianssimallilla, 
jossa kaikilla hankkeen osapuolilla 
on yhteinen intressi pysyä annetun 
kustannusraamin sisällä.

Aarno Ruusuvuoren suunnittele-
ma kirkko on rakennettu vuonna 
1965. Edellinen laajempi peruskor-
jaus ja rakennuksen laajennus on 
tehty vuonna 1992. Tontilla on kirk-
korakennuksen lisäksi uurnalehto, 
Tapiolan kirkkotarha.

Valoteokset ja -tapahtumat ovat osa kampanjaa, joka kannustaa helsinkiläisiä 
jakamaan valoa ja olemaan itse valona toisia auttamalla. Helsingin tuomiokir-
kon kynttiläaiheinen valoteos oli marraskuussa esillä viikon ajan.
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Rakenteilla olevan kerrosalan 
määrä on kolmannella vuosinel-

jänneksellä jatkanut hienoista las-
kuaan ollen nyt 1,20 miljoonaa ker-
rosneliömetriä. Määrästä kaksi kol-
masosaa on asuntorakentamista. 
Vuoden aikana valmistuneiden 
asuntojen osalta ollaan edellä viime 
vuoden tahtia, mutta myönnettyjen 

Helsingin rakentamisluvut 
yhä korkealla tasolla
Koronavirus ei ole aiheuttanut suurta muutosta rakentamiseen Helsingissä vuoden 2020 kolmannen 

neljänneksen loppuun mennessä. Helsingin rakentamisluvut ovat yhä korkealla tasolla.

rakennuslupien määrä on viime 
vuosia alhaisempi.

Asuntotuotannon osalta raken-
tamisen tilanne Helsingissä näyttää 
hyvältä. Vuoden kolmannen kvar-
taalin loppuun mennessä oli aloitet-
tu 5  529 asunnon rakentaminen, 
joka on yli 500 asuntoa enemmän 
kuin viime vuonna samaan aikaan. 

Myös valmistuneissa asunnoissa 
ollaan edellä viime vuotta, kvartaa-
lin loppuun mennessä valmistuneet 
5 301 asuntoa ylittää vuoden takai-
sen tilanteen yli 800 asunnolla.

Asuntorakentamiseen myönnet-
tyjen lupien osalta ollaan kuitenkin 
hieman jäljessä kahden edellisvuo-
den tahtia. Kolmannen kvartaalin 
loppuun mennessä luvat oli myön-
netty 3 836 asunnon rakentamisel-
le, joka on hieman yli tuhat asuntoa 
vähemmän kuin viime vuonna sa-
maan aikaan. Rakenteilla olevien 
asuntojen määrä nousi uudestaan 
laskettuaan hetkellisesti loppuke-
sästä alle 10 000 asunnon. Kvartaa-
lin lopussa rakenteilla oli 10 386 
asuntoa.

Muuta kuin asuntorakentamista 
oli kolmannen kvartaalin loppuun 
mennessä aloitettu yli 210 000 ker-
rosneliömetriä, joka on 80 prosent-
tia kolmen edellisvuoden keskiar-
vosta samana ajankohtana ja 
enemmän kuin koko viime vuonna. 
Muuta kuin asuinrakentamista oli 
kolmannen kvartaalin loppuun men-
nessä valmistunut yli 300  000 ker-
rosneliömetriä, joka on enemmän 
kuin kertaakaan aikaisemmin 2012 
jälkeen tässä vaiheessa vuotta. Val-
mistuneista kaksi kolmasosaa on 
liike- ja toimistorakennuksia ja nel-
jäsosa julkisia palvelurakennuksia.

Rakennuslupia oli myönnetty yli 
250 000 kerrosneliömetrille, joka on 
noin 15 prosenttia enemmän kuin 
kolmannen kvartaalin lopussa kol-
mena edellisvuonna keskimäärin. 
Muuta kuin asuinrakentamista on 
rakenteilla 407 000 kerrosneliömet-
riä, josta hieman yli puolet on liike- 
ja toimistorakennuksia ja noin kol-
masosa julkisia palvelurakennuksia.

Aloitettujen rakennusten liukuva vuosisumma Helsingissä. 

Rakennusluvan saaneiden rakennustöiden kerrosalan liukuva vuosisumma Helsingissä. 

Lähde: Helsingin kaupunginkanslia

Lähde: Helsingin kaupunginkanslia
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Monen toimijan yhteinen rakennus 
uudisti Jakomäen keskiosan

Helsingin Jakomäki sai uuden keskipisteen, kun Jakomäen sydän -palvelurakennus valmistui 

ja sen käyttäjät muuttivat taloon syyskuussa. Uusi palvelurakennus korvasi viisi vanhaa

rakennusta, joiden tilalle kaupunki on kaavoittanut uusia asuntoja yli 600 asukkaalle.

Täydennysrakentamisen tavoit-
teena on kehittää kaupunkiym-

päristön laatua ja parantaa alueen 
turvallisuutta sekä viihtyisyyttä. Sen 
toivotaan tuovan Jakomäkeen uutta 
kohtuuhintaista asumista ja moni-
puolisempia asumismuotoja.

Jakomäen sydän -palveluraken-
nus toteutettiin projektiallianssi-
muotoisena hankkeena. Allianssin 
muodostavat Helsingin kaupungin 
lisäksi rakennusliike NCC, Auer & 
Sandås Arkkitehdit ja Arkkitehtitoi-
misto Opus sekä suunnittelutoimis-
to Optiplan. Hankkeesta järjestettiin 
vuonna 2017 arkkitehtuurikilpailu, 

jonka voittanut ehdotus on ollut ra-
kennuksen suunnittelun pohjana.

Kohteen purku ja rakentaminen 
käynnistyi vuoden 2018 lopulla. Uu-
disrakennus otettiin käyttöön syys-
kuussa 2020. Sen viereen jäävä 
vanha liikuntasali remontoidaan, ja 
tyhjäksi jäänyt yläkoulusiipi pure-
taan vuoden loppuun mennessä.

Aikaa kestävä ja ilmasto- 
tavoitteita tukeva rakennus
Jakomäen sydän on energiatehok-
kuustavoitteiltaan A-luokan lähes 
nollaenergiatason rakennus. Talo-

tekniikassa hyödynnetään älykästä 
automatiikkaa. Sen hiilijalanjäljen 
on 100 vuoden aikana laskettu ole-
van 24 500 tonnia CO2-ekv, mikä 
vastaa yhteensä 25 keskivertosuo-
malaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

Rakennuksen katolla on 300 m2 
aurinkopaneeleita, jotka tuottavat 
noin 10 prosenttia kiinteistön säh-
könkulutuksesta. Viherkatto puo-
lestaan parantaa luonnon moni-
muotoisuutta sekä hidastaa ilmas-
tonmuutosta ja sen vaikutuksia hal-
litsemisella hulevesiä ja estämällä 
lämmön karkaamista.

Rakennuksessa on tilaa jopa 1 000 lapselle ja nuorelle ja heidän kanssaan työskentelevälle aikuiselle. Monimuotoinen oppimisympäristö 
on yhteisöllinen, yhteiskäyttöinen ja muuntojoustava. Kiinteitä ja kantavia seiniä on mahdollisimman vähän, ja tiloissa erityistä huomiota 
on kiinnitetty luonnonvaloon sekä akustiikkaan.

Jakomäen sydämessä saman 
katon alla toimivat Kankare-
puiston peruskoulu, varhais-
kasvatusyksikkö Kankarepuis-
to, leikkipuisto Kankarepuisto 
sekä Jakomäen nuorisotalo. 
Myös Jakomäen liikuntapuisto 
sai hankkeessa uudet puku-
huoneet. Jakomäen sydämen 
tilat on suunniteltu niin, että 
niitä voivat käyttää myös muut 
kaupunkilaiset.
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Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus ja laajen-
nus sai taas tunnustusta, kun sille myönnettiin 

Vuoden 2020 Puupalkinnon.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen pe-

rusparannus- ja uudistamisprojektissa puuta on käytet-
ty innovatiivisen monipuolisesti, erittäin runsaasti ja 
näyttävänä osana kohteen arkkitehtuuria.

Voittaneen työn toteutukseen ovat osallistuneet mm. 
seuraavat tahot:
Rakennuttaja / Tilaaja: Helsingin kaupunki, 
kaupunkiympäristön toimiala / Stadion-säätiö
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit NRT Oy ja 
Arkkitehtitoimisto K2S Oy
Rakennesuunnittelu: Sweco asiantuntijapalvelut ja 
rakennesuunnittelu
Palosuunnittelu: Palotekninen Insinööritoimisto 
Markku Kauriala Oy
Urakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy

Helsingin Olympiastadionin peruskorjaukselle nyt 
Vuoden 2020 Puupalkinto

Puuta on hyödynnetty muun muassa stadionin ulkoseinien hieno-
sahatuissa julkisivuverhouksissa, kaarrekatsomoiden kattojen ala-
puolisena vesilasi-palosuojakäsiteltyinä ”kivipuu”-pintoina, puu-
muovi-komposiittiratkaisuna stadionin uusissa penkeissä, uusien 
tilojen seinien ja kalusteiden moninaisissa puuverhouksissa, CLT-
levyissä sekä radiaalisahatuissa puulattiapinnoissa. 

Neljättä kertaa järjestetyn Laadun rakentaja -kilpai-
lun voiton pokkasivat kuopiolainen kirvesmies Jani 

Hartikainen ja Lappeenrannassa asuva, mutta usein 
pääkaupunkiseudullakin työskentelevä työmaapäällikkö 

Pekka Ruokonen. Yleisöäänestyksessä kärkeen kiilasi 
kirkkaasti Henna-Riikka Erolan luotsaama neljän naisen 
maalaritiimi Lahdesta.

Rakennustyömaiden työntekijöille ja työnjohdolle 
suunnatun kilpailun järjestävät RT, Rakennuslehti, RALA 
ja Rakennusliitto.  Se järjestettiin tänä vuonna jo neljän-
nen kerran.

Laadun rakentaja voi olla kunnostautunut laatua pa-
rantavilla oivalluksilla, yhteistyökyvyllä, ammattiylpey-
dellä tai kehittämillään menetelmillä ja työtavoilla. Laa-
dun rakentaminen ei koostu pelkästään yksittäisistä 
teoista, vaan oikean asenteen tulee ohjata työskentelyä 
jatkuvasti.

Kilpailussa arvostettavia ominaisuuksia ovat työssä 
osoitettu vastuullisuus ja uudistuminen sekä sellaisten 
laatua edistävien menetelmien kehittäminen, jotka ovat 
monistettavissa myös muiden käyttöön. 

Kaikki Laadun rakentaja 2020 -kilpailun finalistit oli-
vat yksimielisiä siitä, että laatua ei voi tarkastella muista 
rakennustyön osa-alueista irrallisena elementtinä. Eten-
kin turvallisuus, mutta myös työn arvostus nousi jokai-
sen kohdalla vahvasti pintaan. Jaetulle ykkössijalle yltä-
neen työmaapäällikön lausahdus ”kun turvallisella työ-
maalla viihdytään, laatua syntyy kuin itsestään” kiteyt-
tää mainiosti kilpailun keskeisen annin.

”Oli hienoa huomata, että laadun rakentamisen kri-
teereitä ei etsitä työsuunnitelmaan kirjatuista vaatimuk-
sista, vaan priimaa tehdään ihan vain tekemisen ilosta”, 
toteaa kisan organisoinnista vastannut Jukka Pekka-
nen, joka toimii rakentamisen kehittämisestä vastaava-
na johtajana Rakennusteollisuus RT:llä.

Laadun rakentaja 2020 -kilpailun terävin kärki palkittiin

Laadun rakentajat -kisan ykkössijan jakanut SRV:n työmaapäällik-
kö Pekka Ruokonen johtaa parhaillaan Jätkäsaaren Wood Cityyn 
rakentuvaa puurakenteista Supercellin pääkonttorin työmaata. Jo 
10 vuotta SRV:llä työskennelleen Ruokosen kohdalla huomio kiin-
nittyi erityisesti tiiviiseen, rakennushankkeen kaikki osapuolet kat-
tavaan yhteistyöhön. Ruokosen aktiivinen vuorovaikutus vaatii 
tuomariston mukaan viitseliäisyyden lisäksi myös rohkeutta, sillä 
moitteitakin voi tulla ja mahdolliset ongelmat pitää pystyä ratkai-
semaan. ”Työntekijöiden johtoryhmästä” kannattaa ottaa mallia 
muuallakin; siinä Ruokonen istuu yhteisen lounaspöydän ääreen 
vaihtuvan työntekijäporukan kanssa. Säännöllisissä tapaamisissa 
käydään tiheällä kammalla läpi työmaan asioita laidasta laitaan. 
Ruokonen niputtaa myös työssä viihtymisen ja työturvallisuuden 
osaksi laaturakentamisen kokonaisuutta.
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Rakennusliike Lehto Group toteuttaa Suomen 
suurimpiin lukeutuvan putkiremonttien kokonai-

suuden Helsingissä. Putkiremontit toteutetaan Hel-
singin Siltamäessä ryhmähankkeena.

Urakan arvo on lähes 30 miljoonaa euroa ja sii- 
hen lukeutuu yhteensä viisi taloyhtiötä ja 36 ker- 
rostaloa, joissa remontin kohteena on yhteensä 726 
asuntoa. Hanke toteutetaan vuoden 2022 loppuun 
mennessä.

Taloyhtiöiden kannattaisi liittoutua enemmän
Hankkeeseen ryhtyvien taloyhtiöiden yhteisenä ni-
mittäjänä on niiden omistama huoltoyhtiö. Siltamäen 
Huolto Oy:n isännöitsijä Jarno Tuokon mukaan talo-
yhtiöiden kannattaisi ”liittoutua” useamminkin yh-

teen, erityisesti jos kiinteistöissä ja remontin tarpeis-
sa on samankaltaisuutta.

”Erittäin yksityiskohtaisen tarjousvertailun kautta 
varmistutaan ensin remontin sisällöstä ja laadusta, 
mutta sen jälkeen ratkaisee lähes yksiselitteisesti 
hinta, koska tässä on kyseessä niin isot rahat osak-
kaiden näkökulmasta. Lopulta laadukkaalla projek-
tinjohtamisella on iso merkitys.”

”Siltamäen ryhmähankkeessa säästettiin pelkäs-
tään suunnittelukuluissa noin 100 000–150 000 € talo- 
yhtiötä kohden, mikä on merkittävä summa. Tällai-
sella liittoutumisella taloyhtiöt voisivat säästää sel-
vää rahaa. Oleellista on se, että remontin tarve on 
melko samankaltainen eri yhtiöissä ja että yhtiöt löy-
tävät hyvät pelisäännöt ja yhdessä tekemisen hen-
gen, vaikka ei olisikaan yhteistä huoltoyhtiötä.”

Suuri putkiremonttien kokonaisuus ryhmähankkeena

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevaan entiseen varasto-
rakennukseen, Bunkkeriin, ja sen uusiin kerroksiin on 

tarkoitus rakentaa asuntoja sekä julkiseen käyttöön tar-
koitettu uimahalli ja muita liikuntatiloja.

Bunkkerin purkutöiden sekä rakentamisen aloitus on 
viivästynyt useaan kertaan valitusprosessin takia. Koko-
naisuuden viivästymisen takia viereisen peruskoulun lii-
kuntatiloiksi on jo rakennettu väliaikainen liikuntahalli 
Jätkäsaaren liikuntapuiston yhteyteen.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa 2018 
Jätkäsaaren Bunkkerin myymisestä SRV Rakennus Oy:lle. 
Siitä tehdyn valituksen hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa 
2020. Hallinto-oikeuden päätöksestä on kuitenkin valitet-
tu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen myötä 
Bunkkerin toteutus tulee edelleen viivästymään.

Jätkäsaaren Bunkkerin 
rakentaminen viivästyy 
edelleen

Kuva: Simo Karisalo, helmikuu 2015

Rakennusalan koneita tulee työpaikoille joka 
puolelta maailmaa, eivätkä niiden ominai-

suudet aina täytä turvallisuusvaatimuksia. Työ-
turvallisuuden parantamiseksi työsuojeluviran-
omaisilla on alkamassa valtakunnallinen val-
vontahanke. 

Kone on osallisena useissa rakennusalan 
työtapaturmissa. ”Tapaturmia on aiheutunut 
muun muassa siitä, että koneen valmistaja on 
laiminlyönyt velvollisuuksiaan koneen raken-
teellisen turvallisuuden tai koneen käyttöohjei-
den suhteen”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivis-
to aluehallintoviraston työsuojelun vastuualu-
eelta.

Valvonnalla hanke pyrkii varmistamaan 
myös, että koneista on saatavilla sekä suo-
men-, että ruotsinkieliset käyttöohjeet, joissa 
esitetään selkeästi koneiden oikea käyttötarkoi-
tus ja turvallinen käyttö. ”Tarkastamme myös 
koneiden suoja- ja turvalaitteiden vaatimusten 
mukaisuuden.”

Tapaturmatilastojen mukaan eniten työtapa-
turmia rakennusalalla sattuu työntekijän työs-
kennellessä käsikäyttöisten työkoneiden, kuten 
sahan tai sirkkelin kanssa. Liikkuvat tai siirrettä-
vät koneet aiheuttavat myös huomattavan mää-
rän tapaturmia. Koneiden aiheuttamissa työta-
paturmissa vahingoittuvat eniten kädet, jalat ja 
silmät.

Rakennuskoneiden 
työturvallisuutta 
parannetaan valvonnalla
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In memoriam

Antero Latva
16.12.1955 - 12.10.2020

Yhdistyksen 
vuoden 1994 puheenjohtajan 

muistoa kunnioittaen

Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry

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

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@bassotalo.fi

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

Tapio Päiväläinen, 050-538 7672
tapio.paivalainen@gmail.com

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

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

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

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

Toimisto
info@hrmy.fi

YHDISTYS tiedottaa

Tervetuloa!

UUDET JÄSENET

Järvinen, Georg Varteva, Santeri

OPISKELIJAJÄSENET

Mäenranta, Antti Seila, Johanna

asioita ja tapahtumia 
Facebookissa:

HRMY ry Nuorten Kerho

Seuraa 

NUORTEN KERHON

Huom! 
Nuorten kerhon pikkujoulumatka 

Himokselle on peruttu!
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HRMY-SENIORIT
TIEDOTTAA!

Vallitsevan koronaepidemian vuoksi ker-
homme hallitus on päättänyt PERUA kaikki 
joulukuun tilaisuudet, kuten perinteisen 
pikkujoulujuhlamme 21.12.2020.

Olemme pahoillamme, mutta haluamme 
omalta osaltamme kantaa vastuumme ja 
toimia yleisten terveyssuositusten mukai-
sesti.

Syksyllä pitämättä jäänyt syyskokous 2020 
on alustavasti suunniteltu pidettävän 
25.1.2021 klo 13.00 Kattohaikarassa, koro-
natilanteen niin salliessa.

Tammikuun aikana tulemme tiedottamaan 
tarkemmin vuoden 2021 ohjelmasta ja 
suunnitelmista.

Oikein hyvää ja 
rauhaisaa joulua kaikille

ja terveyttä vuodelle 2021!

HRMY-SENIORIT
HALLITUS

Rakennusmestarien Rouvat

Operetti

ILOINEN LESKI
Kansallisoopperassa  
torstaina 3.12.2020 klo 19.00
 

PIKKUJOULU
perjantaina 11.12.2019 klo 17.30 
Ravintola Nyyrikki, Pohjolankatu 2

Ohjelmassa illallinen ja esitys: PIENTÄ LAITTOA

Tervetuloa!  A-K -ryhmä

Rauhallista Joulua ja
Onnea Vuodelle

2021

Eino Menlös 
KUPE:n kunniajäseneksi

Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE kutsui 
2.11.2020 pitämässään vuosikokouksessa 
Eino Menlösin kunniajäsenekseen.

KUPE, aiemmalta nimeltään Helsingin Rakennus-
mestariyhdistyksen Taidekerho on jo aiemmin kut-
sunut kunniajäsenikseen teollisuusneuvos raken-
nusmestari Arvo Rissasen 1979 sekä rakennus-
mestarit Raimo Järvelän ja Eero Wastimon 2012.

Vuosikokous valitsi kerhon hallituksessa jatka-
maan: Heikki Aution (pj), Harri Holopaisen (vpj),  
Eino Menlösin, Jouko Röpelisen, Tapio Vuorisen, 
Matti Vuorensolan (siht).
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Korona-syksy on tuonut harmillisia muutoksia meidän 
kaikkien jokapäiväiseen elämään ja harrastuksiin. Näin 
myös meille tärkeän Helsingin Rakennusmestariyhdis-
tyksen ja sen alaosastojen toimintaan, myös edustama-
ni Kulttuuri- ja perinnekerho KUPEn syksyn ja talven 
suunnitelmiin.

Alkusyksyksi suunnittelemiemme Hämeenlinnan ja 
Tampereen retken kariuduttua Korona-noidan vahvistu-

miseen, olemme päättäneet KUPE:n hallituksessa kes-
kittyä pienryhmätilaisuuksiin lähialueella ja lähestyä jä-
seniä netin kautta, jos se suinkin onnistuu. 

Alvar ja Elisa Aallosta kertovan dokumenttielokuvan 
esittämismahdollisuuksiin ”Korona-vamistetussa” pien-
teatterissa olemme jo koeryhmän puitteissa tutustuneet.

Olemme nyt myös järjestäneet tilaisuuden tutustua 
samana iltana erääseen maailman maalaustaiteen huip-

KUPE: Tammikuussa Didrichsenin taidemuseoon

Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE
järjestää opastetun käynnin

DIDRICHSENIN 
taidemuseoon
torstaina 14.1.2021 klo 17.30
Tutustutaan DIDRICHSEN 55 - VAN GOGH -juhlanäyttelyn lisäksi 
myös näyttelytiloihin, erään kansainvälisesti tunnetuimman arkkiteh-
timme Viljo Revellin kädenjälkeen.  

Museolle ja sieltä pois järjestetään halukkaille 
yhteiskuljetus pikkubussilla Kiasman edestä. 
Kuljetus lähtee klo 17.00 ja siihen osallistuminen 
edellyttää ennakkositoutumista.

Opastus museolla alkaa klo 17.30. 
Ryhmän koko on rajoitettu 20 henkeen.

Osanottomaksu jäsenille 33 €, muille 36€. 
Museokortin esittäville 12/28 €

Ilmoittautumiset ja maksut: 
29.12.20 mennessä 
matti.vuorensola@gmail.com  (050 516 8142), 
KUPE:n tili FI08 1010 3006 1003 66.

YHDISTYS tiedottaa
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PERHETAPATUMA torstaina 28.1.2021 klo 18.30

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

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 vaaral-
liset liivijengit. Musiikkinäytelmä leikittelee lastenteat-
terin ja musikaalien perinteillä riemukkaasti. Lapset 
lumoava löytöretki on täynnä vauhtia, yllättäviä kään-
teitä, mehukasta huumoria ja visuaalista upeutta.

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

Jäsenlehden
toimitus 

toivottaa 
lukijoille 

Jouluiloa 2020 
ja menestystä 
vuodelle 2021!

puun, Van Goghiin sekä Suomen arkkitehtuu-
rin kansainväliseen huippunimeen, Viljo Re-
velliin. Tilaisuus on torstaina 14. tammikuuta 
Didrichsenin taidemuseossa. Siitä on erillinen 
ilmoitus ohessa.

Van Goghin (1853-1890) tuotannosta on 
tietysti vain ”näytteet” nähtävissä täällä Viljo 
Revellin (1919-1964) suunnittelemassa alun 
perin yksityiskodiksi 1958 valmistuneessa ja 
sittemmin museo-osalla laajennetussa raken-
nuksessa. Revellin kynänjälki on päivittäin 
nähtävissämme mm. Lasipalatsissa ja Mak-
karatalossa ja on tehnyt ainakin minuun vai-
kutuksen myös Torontossa.

Vastaavia taidemuseokäyntejä, missä 
puitteitakaan ei jätetä huomiotta, on tarkoitus 
järjestää keväällä kuukausittain koronapan-
demian niin salliessa. Myös muunkinlaiset 
museot, musiikki ja historia ovat agendalla, 
jos vain kiinnostusta ilmenee. Viestittäkää 
toiveitanne!

Hyvää joulunalusaikaa ja sitten JOULUA!

Matti Vuorensola, HRMY-KUPE:n sihteeri

YHDISTYS tiedottaa



HUONEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUS alkaa maanantaina klo 16.00 ja päättyy seuraavana maanantaina klo 12.00

Yhdistyksen jäsenien käytössä on kaksi lomahuoneis-
toa Jämsän Himoksella. Maasto ja maisemat sopivat 
oivallisesti ympärivuotiseen käyttöön: talvella hiihtoa, 
laskettelua, muulloin patikointia, marjastusta, sienes-
tystä. Himoksella on myös täysimittainen golfkenttä.

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

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

Vapaita viikkoja / peruuntuneita varauksia voi kysyä 
yhdistyksen toimistosta puh. (09) 646 343. Varaus-
ehdot ja -lomake löytyvät nettisivuilta 
www.hrmy.fi/jäsenedut/himos. 
Siellä on myös lyhyt esittely kohteista.

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

VARAUSVIIKOT JA -MAKSUT 2021:
Viikot 1-7:   350 €/viikko

Viikot 8-10 (Koulujen hiihtolomaviikot):  450 €/viikko

Viikot 11, 12, 14–17:   350 €/viikko

Viikko 13 (Pääsiäinen):   450 €/viikko

Viikot 18-34:   200 €/viikko

Viikot 35–48:  100 €/viikko

Viikot 49–50 ja 52:  350 €/viikko

Viikko 51 (Joulu):  450 €/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.



Rakennusmestarien Säätiö 
kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:lle 

Rauhallista  Joulua  ja 
Onnea  Vuodelle  2021



    

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

Joulukuu
 3.12.  Rakennusmestarien Rouvat, Operetti Iloinen Leski, 
  Kansallisooppera, klo 19.00
 11.12.  Rakennusmestarien Rouvat, Pikkujoulu, 
  Ravintola Nyyrikki, klo 17.30

2021
Tammikuu

 11.1.  Tammikuun Mestari-ilta
 14.1.  KUPE, opastettu kierros Didrichsenin taidemuseoon. 
  Rakennus ja Vincent van Goghin piirustuksiin keskittyvä 
  ”Tie taiteilijaksi” -näyttely, lähtö klo 17.00
 21.1.  Rakennusmestarien Rouvat, Vuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto, 
  Malminrinne 3 B 3. krs, klo 18.00
 25.1.  (Alustava päivämäärä) 
  HRMY-Seniorit, Syyskokous 2020
 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@gmail.com

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

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

Helsingin rakentaminen 
jatkui vilkkaana vuonna 2020

Tapahtumakalenteri 2020
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