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Supercellin uusi pääkonttori on Helsingin
Jätkäsaaressa sijaitseva uudisrakennuskohde,
joka käsittää kahdeksankerroksisen
puutoimistorakennuksen sekä
kolmekerroksisen 170 autopaikan parkkitalon.
Tammikuussa 2021 sinne muuttaa noin
200 supercelliläistä.
Kuvat: Tuomas Uusheimo
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Puheenjohtajan palsta
Vuodenvaihde pyhineen on takana ja on aika katsoa luottavaisin
mielin eteenpäin.

Toivotan kaikille jäsenille
Hyvää Alkavaa Vuotta 2021!
Toivon, että pääsemme vielä
kevään aikana järjestämään
yhdistykselle mielenkiintoisia
tapahtumia. Olemme selvinneet ja tulemme selviämään
tästä hyvin erityislaatuisesta
maailmanlaajuisesta Covidkoettelemuksesta!
Timo Saarikko
puheenjohtaja

Yhdistystoiminta ei ole valitettavasti vieläkään päässyt normaaleille urille. Joudumme siis aloittamaan vuoden 2021 ilman tammikuun Mestari-iltaa sekä muita yhdistyksen järjestämiä tapaamisia.
Tammikuussa arvioimme uudelleen millaista toimintaa tilanne kevään aikana sallii.
On ollut ilahduttavaa nähdä, miten hyvin yhdistyksemme ja sen
alaosastot ovat noudattaneet
THL:n suosituksia. Yksi isoimmista haasteista oli RKL:n marraskuussa järjestämä vuoden 2020
liittokokous. Se pidettiin etäkokouksena. Yhdistys pystyi omalta
osaltaan järjestämään turvallisen
kokouksen huomioiden maskien
käytön ja turvavälit.

Yhdistyksen hallituksessa aloittavat uusina hallituksen jäseninä
Mauri Ranta ja Markku Skants.
Jan-Erik Jusslin palaa hallitukseen muutaman vuoden tauon
jälkeen.
Kiitän hallitustyöskentelyn nyt lopettaneita Harri Holopaista, Tapio
Päiväläistä ja Rami Järvistä. He
työskentelivät hyvin aktiivisesti hallituksessa ja saivat aikaan useita
uudistuksia sekä hallitusta että koko yhdistystä koskevissa asioissa.
Totuttuun tapaan tiedotamme jatkossakin yhdistyksen toiminnasta
omassa jäsenlehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla hrmy.fi, josta
löytyy myös ajantasaisin tieto tilaisuuksista.

TAMMIKUUN MESTARI-ILTA
maanantaina 11.1.2021
Tammikuun Mestari-ilta on PERUTTU Covid-19-tartuntariskin vuoksi.
Kotisivujen hrmy.fi kautta saat ajankohtaista tietoa yhdistyksen tapahtumista.
Hallitus
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Petri Pennanen on Vuoden rakennusmestari

Nollavirheluovutukset
sovitussa aikataulussa
RKL:n asiantuntijaraati valitsi Vuoden 2020 rakennusmestariksi kajaanilaislähtöisen

Kuva: Gesina Sundström

Petri Pennasen. Vantaalla asuva Pennanen on ollut Helsingin yhdistyksen jäsen vuodesta 2007.

Vuoden Rakennusmestari -tunnustuksen saanut Peri Pennanen (kesk.) on Helsingin ja Vuoden Nuori Rakennusinsinööri AMK Heikki
Kallio Haminan yhdistyksen jäsen. Tällä hetkellä mm. HRMY-Seniorien puheenjohtajana toimiva Ari Angervuori (oik.) vastaanotti Pasilan
toimitalossa pidetyssä kahvitilaisuudessa Rakentajan kunniamerkin.

R

KL:n puheenjohtaja Ari Autio
kertoi valintaraadin edustajana,
että Pennasen valinta oli varsin selvä: yksikään hänen työmaistaan ei
ole myöhästynyt, ja nollavirheluovutukset ovat kova saavutus etenkin
sovitun aikataulun puitteissa.
Pennanen on ”tehnyt aina niin
nopeasti kuin on pystynyt”, ja kun
alussa kiristää tahtia, ehtii myös
viimeistellä. Tosiasioihin perustuva
aikataulutus, tiivis seuranta sekä
ennakointi ovat Pennasen toimiviksi
havaitut keinot. 3D-mallinnusta
Pennanen on hyödyntänyt kauan.
Pennaselle hyvä työilmapiiri on yk-

kösasia, ja se näkyy myös jäljessä.
Hän toimi vastaavan työnjohtajan
tehtävissä SRV:llä 16 vuoden ajan.
Vuoden nuori rakennusmestari/
insinööri -palkinnon sai Heikki Kallio. 33-vuotias Kallio on valmistunut
Kymen Ammattikorkeakoulusta
korjausrakentamisen linjalta ja työskentelee teknisenä päällikkönä Zsar
Outlet Villagessa. Kalliolla on jo
paljon kokemusta vaativista kohteista, ja hän toimii myös sivutoimisena yrittäjänä. Kallio pitää vaimoineen remonttiblogia ”Lasitehtaan
Jalokivi” ja toimii myös Haminan
yhdistyksen sihteerinä.
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Rakentajan kunniamerkki
Ari Angervuorelle ja
Raimo Vessoselle
RKL:n Rakentajan kunniamerkki
myönnetään poikkeuksellisista ansioista rakennusalalla. Niitä myönnettiin tänä vuonna kaksi, helsinkiläiselle rakennusmestarille ja entiselle RKL:n pitkäaikaiselle toimitusjohtajalle Ari Angervuorelle ja Vaasan yhdistyksen puheenjohtajalle,
siltaosaamisestaan tunnetulle Raimo Vessoselle.

hrmy 1/2021

RKL:n huomionosoituksia
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenille
Vuoden Rakennusmestari 2020

Kultainen ansiomerkki

Pronssinen ansiomerkki

Petri Pennanen

Heikki Autio
Hannu Vehviläinen

Joonas Anttila
Sirpa Laurila
Tapio Vuorinen
Jere Väisänen

Rakentajan kunniamerkki
Ari Angervuori

Hopeinen ansiomerkki
Sakari Heikkinen
Niilo Hämäläinen
Rami Järvinen
Raimo Kostiainen
Harri Sirén

RKL:n 50- ja 25-vuotismerkit
Jäsenlehdessä 8-2020 julkaistusta
nimilistasta puuttui 50-vuotismerkin
saanut
Reino Kettunen

Lämpimät onnittelut huomionosoitusten saajille!
Koronapandemian takia huomionosoitukset lähetetään saajilleen postitse.

RKL:n liittokokous pidettiin etäyhteyksin

115

kolmatta vuotta valmistellusta aluehallintouudistuksesta. Uudet säännöt otetaan käyttöön vuonna 2022, ja
vuoden 2021 liittokokous vahvistaa ensimmäisen kerran
aluerajat. Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua alueiden muodostumisesta, paikkajaosta ja yhdistysten
edustuksesta, ja pöytäkirjaan kirjattiin myös Vaasan
toive pohjoiseen siirtymisestä.

Kuva: Matti Vuorensola

-vuotias keskusjärjestö otti kerralla digiharppauksen ja piti poikkeusvuoden 2020 liittokokouksen marraskuussa verkossa etäyhteyksin. Pasilan toimitalossa koolla olivat puheenjohtajat ja sihteeristö, piirit
taas kukin ennalta sovitussa etäpisteessä. Kokouksessa
oli valtakirjoilla edustettuna 135 ääntä ja 41 yhdistystä.
Kokous teki myös historiallisen päätöksen pitkälti

Helsingin yhdistyksen liittokokousedustajat
etäkokoustivat yhdistyksen toimistolla.
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Rakennusteollisuus RT:

Rakentaminen supistuu
muun talouden elpyessä
Vuosi 2020 sujui rakentamisessa selvästi pelättyä paremmin. Rakennusteollisuus RT arvioi
marraskuun lopun suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen vähenee vain prosentin
verran. Isompi pudotus on jälkisyklisellä alalla vasta edessäpäin, ja vuonna 2021
rakentamisen ennakoidaan painuvan neljä prosenttia pakkaselle.
Työllisyyden lasku jatkuu.

K

oko rakentamisessa ja etenkin
asuntotuotannossa pidätettiin
keväällä 2020 henkeä epävarmuuden ollessa suurinta. Ennen koronakriisiä käynnistettyjen hankkeiden
suuri määrä, työmaiden pysyminen
auki sekä koko talouteen kohdistuneet laajat elvytystoimet ovat kuitenkin kannatelleet rakentamista
kuluvana vuonna. Kuluttajien asunnonostoaikeet nousivat kesällä ennätyksellisen korkeiksi eikä histori-

allisen suuri talouskriisi hyydyttänyt
suomalaisten asunnonostohaluja.
Rakentaminen kokonaisuudessaan supistuu selvästi vuonna
2021, kun taas muiden toimialojen
odotetaan kääntyvän kasvuun.
Asuntorakentamista hidastaa rahoituksen kiristyminen. Toimitilarakentamisessa koronan aiheuttama epävarmuus tilakysynnästä jatkuu vielä
pitkään. Maa- ja vesirakentaminen
kääntyy laskuun isojen hankkeiden

ja elvytyksen hiipuessa.
Asuinrakennusten ja toimitilojen
ammattimainen korjausrakentaminen on kärsinyt koronapandemiasta
johtuvista rajoituksista muuta rakentamista enemmän. Vuonna 2021
vain asuntojen korjausrakentaminen palaa totutulle kasvu-uralle.
Rakentamisen työllisyys on heikentynyt sekä 2019 että 2020 noin
5 000:lla työllisellä. Yritysten henkilöstöodotusten mukaan rakentami-

Rakentaminen Suomessa

Suomen jälleenrakennus hidastuu
Rakentamisen pitkäaikaisen hidastumisen riski pitäisi sulkea pois
70

Aloitukset (vuosisumma, miljoonaa kuutiota)
Rahoitusmarkkinoiden
vapautuminen 1986-1988

60

Aluerakentamisen
kausi 1970-1974
50

Sääntelykauden
loppu 1980-1986

Vakaan rakentamisen
kausi 2001-2006

45 milj. m³
(1972-1989)

Elpymisvaihe
1995-2000

40

30

20

Rakentaminen
suhdanneveturina
2015-2018

42 milj. m³
(2001-2006)

37 milj. m³
(2015-2019)

30 milj. m³
(1991-1996)

Korkeasuhdanteesta
uuteen taantumaan
2007-2009

Kuollut
Vuosikymmen

34-35 milj. m³
(2020-2021)

Koronakriisi
2020-

Syvä taantuma
1989-94
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Lähde: Tilastokeskus, Rakennusteollisuus RT
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sen työllisyyden lasku jatkuu edelleen.

den toipumiselle”, sanoi Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni
Vihmo marraskuun lopussa.
Rakennusteollisuus RT arvioi,
että vuonna 2020 aloitetaan 35 000
asunnon rakentaminen, mikä on vajaa 10 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Asuntorakentamisen lupakehitys on ollut jo pitkään vahvasti hidastuva. Vuonna 2021 jäätäneen alle 31 000:een asuntoon, mikä alittaa vuosittaisen uusien asun-

Rakentamiselle koronaisku
viiveellä
”Tiet erkanevat. Suomen talous
kääntyy kasvuun, mutta rakentaminen ottaa koronaiskun vastaan viiveellä. Työvoimavaltaisen rakentamisen supistuminen on huono uutinen Suomen talouden ja työllisyy-

tojen tarpeen. Asuntotuotanto pysyy pääkaupunkiseudulla korkealla
tasolla.
RT:n 25.11. julkaisema suhdannekatsaus kokonaisuudessaan sekä
rahoitus- ja koronakyselyiden
ja asuntotuotantokyselyn tulokset
löytyvät RT:n verkkosivuilta
www.rakennusteollisuus.fi/suhdanteet

Rakentaminen
2019 yhteensä

Rakennusteollisuus RT ennuste 2020-2021*
Uudistalonrakentaminen

Korjausrakentaminen

15,7

7,2

MRD. €

Asunnot
2018: 8,8 %
2019: -7,8 %
2020: -8,0 %
2021: -12,0 %

Toimitilat
2018: 6,1 %
2019: 2,6 %
2020: -4,0 %
2021: -6,0 %

Kerrostalorakentaminen hidastuu
selvästi. Matala korkotaso tukee,
rahoitus jarruttaa. Kysyntää riittää,
tarjonta putoaa.

Toimitilojen kasvu hyytyy
kuluvana vuonna. Epävarmuus
koronan jälkeisestä elämästä
painaa ensi vuotta.

17

18

19

20

21

16

17

18

19

2018: -0,6 %
2019: 1,5 %
2020: 0,5 %
2021: 1,0 %

+

20

Asuntojen korjausrakentaminen toipuu
normaalille kasvu-uralle. Toimitiloja
vaivaa epävarmuus koronan
vaikutuksista. Kuntien heikko
taloustilanne hidastaa julkisia
korjaushankkeita.

21

16

17

18

19

20

+

21

2018: 3,9 %
2019: -2,5 %
2020: 5,0 %
2021: -2,0 %
Väylärakentaminen vetää
kuluvana vuonna. Ilman uusi
julkisia hankkeita maa- ja
vesirakentaminen supistuu ensi
vuonna hieman.

16

17

18

= Rakentaminen yhteensä*: 2019e: -4 % 2020e: -1 % 2021e: -4 %
Lähde: Tilastokeskus, Rakennusteollisuus RT
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6,6
MRD. €

MRD. €

8,5

MRD. €

16

MRD. €

Maa- ja vesirakentaminen

13,8

MRD. €

36,1

7

24.11.2020

19

20

21

*määrän muutos
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Rakentamisen
Ruusu 2020
Supercellin
pääkonttorille
Vuoden 2020 Rakentamisen Ruusu
myönnettiin Supercellin pääkonttorin
uudisrakennushankkeelle.

S

upercellin uusi pääkonttori on osa Wood City -puukaupunkikorttelia Helsingin Jätkäsaaressa. SRV, Stora Enso ja Sweco ovat yhdessä kehittäneet kohteeseen
uudenlaisia massiivipuurakenteita. Wood City -kortteliin
kuuluu Supercellin uuden pääkonttorin lisäksi kaksi
puista asuinkerrostaloa, parkkihalli ja hotelli, jonka rakentaminen tullee kestämään noin kaksi vuotta.
8-kerroksisen toimistorakennuksen ensimmäinen
kerros, kellari sekä hissi/porraskuilut ovat betonirakenteisia ja 2-8 kerrokset puurakenteisia, LVL-viilupuusta
tehtyjä pilaripalkkielementtejä. Rakennuksen bruttoala
on 13 650 brm² ja parkkitalon 5500 brm², rakennustilavuus yhteensä 61 200 rkm³.

suunnittelijat ja toteutusorganisaatio, myös ennakkoluuloton hankkeeseen ryhtyvä. Erityisesti vaativaan
paikkaan sijoitetun puurakennuksen kosteudenhallinta
ansaitsee tulla mainituksi.
Ruusut ojennettiin virtuaalisesti seuraaville tahoille:
kiinteistö- ja projektipäällikkö Janne Saariselle Supercell
Oy:stä, pääsuunnittelija Matti Huhtamiehelle Anttinen
Oiva Arkkitehdit Oy:stä, työnjohtaja Pekka Ruokoselle
SRV Rakennus Oy:stä ja kosteudenhallintakoordinaattori Asko Jussilalle Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:stä.

Rakentamisen Ruusu jaettiin 26. kerran
Helsingin kaupunki nimeää vuosittain Rakentamisen
Ruusun ehdokkaiksi hankkeita, jotka edustavat ajankohtaista ja poikkeuksellisen laadukasta rakennettuun
ympäristöön liittyvää työtä. Ruusu jaetaan rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle,
joka on edistänyt hyvän elinympäristön luomista sekä
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Vuoden 2020 Rakentamisen Ruusun ehdokkaat olivat: Aalto Töölön peruskorjaus, Paviljonkirakennus Hiidenkirnu, Olympiastadionin peruskorjaus ja laajennus
sekä Supercellin pääkonttori. Lisäksi ehdolla oli Jari
Pantzar.

Ratkaisuhenkinen ilmapiiri
Rakentamisen Ruusun myöntämisperusteluissa kiitetään rakennuksen paikan edellyttämää oivaltavaa kokonaisotetta, joka eheyttää monin tavoin rikkonaista ympäristöä.
Myös poikkeuksellisen avoin tiedon jakamisen ja
ratkaisuhenkisyyden ilmapiiri saa kiitosta. Toimistorakennusten rakentamiseen puusta ei vielä ole vakiintuneita käytäntöjä, ja hankkeessa onkin rohkeasti etsitty
uusia ratkaisuja ja toimintatapoja. Hankkeen toteutumiseen on vaadittu paitsi osaavat ja ammattitaitoiset
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Myllypuroon kielilukio elinkaarihankkeena
ja Helsingin kaupunki
ovat allekirjoittaneet sopimuksen Helsingin kielilukion uudisrakennuksen toteuttamisesta
elinkaarimallilla Myllypuron metroaseman viereen. Sopimuksen kokonaisarvo elinkaaripalvelut huomioiden on noin 38 miljoonaa euroa.
Samassa rakennuksessa lukion
kanssa tulee toimimaan iltaisin aikuislukio. Lisäksi rakennus sisältää
vapaa-ajan ja liikuntatiloja kaupunkilaisten käyttöön.
Nelikerroksisen rakennuksen
laajuus on noin 8000 bruttoneliömetriä. Rakentaminen käynnistyy
maanrakennustöillä alkuvuodesta
2021 ja valmistuu keväällä 2023.
Hanke toteutetaan elinkaariurakkana, jossa SRV on vastuussa rakennettavan kiinteistön suunnittelusta,
toteuttamisesta, ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan.
Suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa toteutetaan Hiilineutraali
Helsinki 2035 -tavoitteita. Valinnois-

Havainnekuva: Lahdelma ja Mahlamäki Arkkitehdit, SRV

SRV

900 opiskelijan koulun arkkitehtisuunnitelmista vastaa Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit, joka on suunnitellut myös viereisen Metropolian ammattikorkeakoulun.
sa on painotettu energiatehokkuustoimia ja paikallista, uusiutuvaa
energiantuotantoa lämpöpumpulla
ja aurinkopaneeleilla. Rakennuk-

We Land -toimistotalo Ruoholahteen

NCC

on käynnistänyt 14-kerroksisen We Land -talon rakentamisen Rumbanaukiolle
Ruoholahteen.
NCC on suunnitellut alueen kehittämistä yhteistyössä Helsingin kaupungin, JKMM Arkkitehtien, alueen
toimijoiden ja vuokralaisten kanssa.
Loppuvuodesta 2023 valmistuvassa
We Landissa tavoitellaan NCC:lle
Suomessa ensimmäistä BREEAMympäristöluokituksen Outstandingtasoa, joka on kansainvälisestikin
vielä melko harvinainen. Toimitilan
suunnittelussa, materiaalien valinnoissa, palveluissa, liikkumisessa ja
käytössä tuetaan kestävää kehitystä.
Tontin sijainti tekee hankkeesta
rakentamisen näkökulmasta mielenkiintoisen ja vaativan. Maan alla
on useita tunneleita: metrotunnelit,
Salmisaaren voimalaitoksen hiilitunneli ja Alkon entinen huoltotunneli.
Porapaalutus 10 metriä merenpinnan alapuolella edellyttää myös meri- ja pohjaveden hallintaa.

1/2021 hrmy
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seen on tulossa hybridienergiantuotantoratkaisu, jossa yhdistetään
kaukolämpöä ja ilma-vesilämpöpumpputekniikkaa.

HSY:n vuonna 2022 valmistuva
Blominmäen jätevedenpuhdistamo
rakennetaan pääosin maan alle.
Se korvaa nykyisen Suomenojan
jätevedenpuhdistamon Espoossa.

Blominmäen
jätevedenpuhdistamon
tunnelilouhinnat valmiita
Espoon Blominmäen kallioon rakennettavan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden uuden jätevedenpuhdistamon tunnelilouhinnat valmistuivat marraskuussa. Kallion lujitus- ja tiivistystyöt ja pohjan viimeistely jatkuvat tunneleissa, mutta työmaan vaikutukset ympäristöön vähenevät louhinnan aikaisesta.

M

aan alle on nyt louhittu noin 20
m2 poikkipinta-alaisia viemäritunneleita ja niihin johtavia huoltotunneleita yhteensä yli 20 kilometriä.
Tulotunneli kokoaa jätevedet Suomenojan nykyisen puhdistamon ja
Blominmäen puhdistamon väliltä.
Purkutunneli johtaa puhdistetut vedet Blominmäen puhdistamolta Suomenojan nykyiseen purkutunneliin.
Vuodesta 2014 alkaen työtä on
tehty eri urakoissa ja vuodesta 2018
alkaen on käynnissä ollut neljä eri
urakkakokonaisuutta. Mikkelä ll-,
Eestinkallio- ja Malminmäki-urakoissa pääurakoi KalliorakennusYhtiöt Oy. Finnoo II -urakassa pääurakoitsijana toimii SRV Infra Oy:n
ja Pohjolan kalliotyö Oy:n työyhteenliittymä TYL FMS.

Louhinnat tehtiin turvallisuus ja
ympäristö tarkasti huomioiden
Pisimpään louhinnat kestivät Malminmäen urakan pohjoisissa haaroissa. Kaikki eri suunnista louhitut
osuudet ovat kohdanneet toisensa
senttien tarkkuudella.
Kaikkiaan viemäritunneleita ja
niihin johtavia ajotunneleita louhittiin

noin 20,4 kilometriä. Louhinnat etenivät nopeimmillaan noin 100 metriä
kuukaudessa. Kallion laadusta, lähellä olevista rakennuksista ja työjärjestelyistä johtuen työt etenivät
monin paikoin huomattavasti tätä
hitaammin. Louhintatyöt tehtiin tarkasti turvallisuusmääräyksiä ja viranomaisohjeita noudattaen.

Työt maan alla jatkuvat kallion
tiivistämisellä ja lujittamisella
Kalliota on tiivistetty jo louhintojen
aikana työturvallisuuden varmistamiseksi, mutta lopulliset tiivistys- ja
lujitustyöt päästään tekemään louhintojen valmistuttua. Seuraavaksi
työmaalla viimeistellään tunnelin

salaojitus ja ruiskubetonointi. Sitten
vuorossa ovat pohjan muotoilu sekä betonilaatan valaminen tulotunneliin, joka aloitetaan louhinnan
päätöspisteistä päättyen maan pinnalle johtaviin huoltotunneleihin.
Viimeisenä valmistuvat huoltotunneleihin liittyvät työt kolmessa
urakassa kevään ja kesän 2021 aikana. Finnoossa rakennetaan purkutunnelin yhteyteen pumppaamoa ja
pitkää huoltotunnelia, jossa jätevesi
johdetaan putkissa nykyisestä pääviemäristä uuden puhdistamon tulotunnelin alkuun. Siellä kalliorakennustyöt valmistuivat tunneliurakoista
ensimmäisenä, mutta täydentävät
rakennustyöt jatkuvat kesään 2021.

Espoon Blominmäen kallioluolastoon tehdään jäteveden puhdistusaltaat ja pääosa puhdistamon muistakin tiloista.
Valmistuttuaan vuonna 2022 puhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan
jätevedet Espoosta, Länsi-Vantaalta ja Kauniaisista sekä Kirkkonummelta ja Siuntiosta.
Laitoksen tavoitteena on poistaa yli 96 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä.
Katso lisää: hsy.fi/blominmaki
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Muutoksia rakennusten paloturvallisuusmääräyksiin

Y

mpäristöministeriö on antanut asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen
muuttamisesta. Muutoksilla edistetään palomääräysten materiaalineutraaliutta, pienennetään rakentamiskustannuksia sekä selkeytetään määräysten tulkintaa. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.
Jatkossa enintään kaksikerroksisen P2-paloluokan rakennuksen sisäseinäpinnat voi jättää ilman
suojaverhousta, jos seinän materiaalit täyttävät puulle ominaisen palokäyttäytymisluokan ja vähimmäistiheyden. Muutos helpottaa suurehkojen, enintään
kaksikerroksisten hirsirakenteisten tai muiden massiivipuuseinäisten rakennusten suunnittelua ja mahdollistaa näkyviin jäävät puupinnat rakennusten sisällä.

Samoin puujulkisivuja koskevia rakenteellisia
vaatimuksia on eräiden rakennustyyppien osalta lievennetty. Jatkossa esimerkiksi alle 28 metriä korkeiden, enintään kaksikerroksisten P1-paloluokan kokoontumisrakennusten paloturvallisuutta tarkasteltaessa voidaan huomioida myös niiden muu paloturvallisuustekniikka.
Myös rakennusten alapohjien osiin jaon vaatimuksia on lievennetty ja autosuojan toteuttamista yli
kaksikerroksiseen P2-paloluokan rakennukseen helpotettu. Lisäksi muun muassa pientalon kerrosluvun
määräytymistä sekä varatiejärjestelyjä koskevia säädöksiä on täsmennetty, jotta niiden tulkinta olisi entistä selkeämpää.

Vuoden 2020 teräsrakenne

Suomalaista suunnittelutaitoa Kiinaan

K

iinan Fuzhoussa sijaitseva suomalaisten suunnittelema kulttuurikeskus voitti Teräsrakenneyhdistyksen myöntämän vuoden 2020
teräsrakennepalkinnon. Sen on suunnitellut suomalainen PES-Arkkitehdit. Arkkitehtuurin tärkeimpien elementtien, kaartuvien pääjulkisivujen
ja niihin liittyvien galleriatilojen te-

räsrakenteet on PES-Arkkitehtien
alikonsulttina suunnitellut Vahanen
Suunnittelupalvelut Oy.
Terästä on erityisesti aulan isoissa ja korkeissa lasiseinissä, jotka
antavat muotoa rakennukselle. Seinät koostuvat teräspilareista, lasiruuduista ja keraamisista sauvoista,
jotka on tuettu 1,8 metrin välein. Ne

ovat muodoltaan soikeahkoja, ja
niiden tehtävänä on myös varjostaa
etelänsuuntaista aulaa. Sisäpuolella
on pyöreät, halkaisijaltaan noin 0,5
metrin pilarit, joilla saatiin aulaan
rauhallisen yksinkertainen, kevyen
oloinen ilme ilman risteileviä teräsrakenteita.
Kuva: Marc Goodwin

Kulttuurikeskuksen muotokielessä on viittauksia sekä perinteisten kiinalaisalusten purjeisiin että Fuzhoun nimikkokukan jasmiinin terälehtiin. Palkintolautakunta kehui erityisesti keskuksen Galleriakadun eri kulmissa suhteessa toisiinsa sijaitsevia teräspilareita, parametrista
mallinnusta ja kompleksisen muodon järkevää rakenteellista toteutusta. Teräs, betoni, lasi ja paikallinen keramiikka yhdistyvät kohteessa
luontevasti toisiinsa.
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YHDISTYS tiedottaa
HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2021

UUDET JÄSENET

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

OPISKELIJAJÄSENET

Lievonen, Jarmo
Nykänen, Janne Olavi
Rahim, Ahmadhares

Liski, Matti

Räisänen, Jouko Antero
Villanen, Janne Petteri

Mannelin, Mikael

!
Te r v e t u l o a

Joonas Anttila, 050-303 4994
joonas.an77ila@gmail.com
Teemu Appelgren, 045-234 0433
teemu.appelgren@fira.fi

RAKENNUSMESTARIKLUBI RY

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

Sääntömääräinen

Jan-Erik Jusslin, 050-3210 911
janerikjusslin@gmail.com

VUOSIKOKOUS

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

pidetään

tiistaina 9.2.2021 klo 18.30

Mauri Ranta, 040-766 2320
maurit.ranta@elisanet.fi
Jari Raukko, 040-777 7075
jari.raukko@kolumbus.fi

Helsingin Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK ry:n väistötiloissa
Malminrinne 3 B, 3. krs, Helsinki

Markku Skants, 050-462 8795
markku.skants@gmail.com

Kokouksessa käsitellään sääntöjen
mukaiset asiat.

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

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset
pitsireunaiset letut.

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

Tervetuloa
Hallitus

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

Seuraa

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

NUORTEN KERHON
asioita ja tapahtumia
Facebookissa:

Toimisto
info@hrmy.fi

HRMY ry Nuorten Kerho
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HRMYSeniorit tiedottaa

Rakennusmestarien
Rouvat

Koronapandemia on estänyt tapaamisemme vuonna
2020 lähes kokonaan ja näyttää vaikeuttavan toimintaamme alkaneenakin vuotena.
HRMY-Seniorien hallitus on pitänyt erilaisia ”etäkokouksia”, lähinnä sähköpostin välityksellä, syksyn
2020 aikana valmistautuen näin tulevaan toimintaamme. Valitettavasti olemme joutuneet kokouksissamme lähinnä toteamaan jo sovittujen tilaisuuksien
peruuntumisesta. Merkittävimpiä peruutuksia olivat
HRMY-Seniorit-kerhon syyskokous ja KUPE:n kanssa yhdessä suunniteltu joulujuhla.
Olemme alustavasti suunnitelleet vuoden 2021
ohjelmaa, joista ensimmäinen ja tärkein on vuoden
2020 pitämättä jäänyt syyskokous. Marraskuussa
toivoimme sen jo voitavan pitää 25.1.2021 klo 13.
Mutta tartuntatilanteen jälleen pahentuessa joudumme kokouksen valitettavasti perumaan.
Nyt elämme toivossa, että pystyisimme toteuttamaan syyskokouksen 2020

VUOSIKOKOUS
21.1.2021 klo 18.00
yhdistyksen toimistolla
Malminrinne 3 B 3. krs, 00100 Helsinki
Käsittelemme sääntöjen määräämät asiat.
Osallistu toimintaan, tarvitaan aktiivisuutta
ja ehdotuksia toimintaa varten, jotta se
jatkuisi!
Tervetuloa! Johtokunta

URHEILU

maanantaina 22.2.2021 klo 13.00
Hallituksemme usean jäsenen toimiaika päättyi vuoden 2020 lopussa ja siksi toivomme kerhomme jäsenten hyväksyvän nykyisen hallituksen toimivan ns.
”toimitushallituksena”, kunnes syyskokous on nimennyt uuden hallituksen.
”Toimitushallitus” kokoontuu tammikuun lopulla
valmistelemaan lähinnä syyskokoukseemme liittyviä
asioita, joista tiedotamme helmikuun alussa ilmestyvässä HRMY:n lehdessä.
Toivomme kaikille kerhon jäsenillemme
Hyvää Uutta Vuotta 2021
ja että voisimme tänä vuonna jatkaa aktiivista
toimintaamme aikaisempien vuosien tapaan!
HRMY-Seniorit, Hallitus

YHDISTYKSEN
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Hakunilan urheilupuistossa, Luotikuja 2, Vantaa
Torstai 4.2.2021 klo 18.30 PERINTEINEN hiihtotapa
Torstai 18.2.2021 klo 18.30 VAPAA hiihtotapa
Sarjat

M ja N ja kaikki ikäsarjat alkaen 35 vuodesta
5 vuoden välein, myös rouvat

Matkat 5 km M-M65 ja M oppilaat, muut sarjat 3 km
Ilmoittautuminen
perinteinen hiihtotapa 31.1. mennessä
vapaa hiihtotapa 14.2. mennessä
Raimo Hartonen 044 2244521 tai rharton1@welho.com
HUOM! Jälki-ilmoittautumisia rajoitetusti kilpailupaikalla
klo 17.45 asti
Kilpailut ovat samalla aikuisurheilijoiden aluehiihdot, jossa yhdistyksen jäsenet ovat mukana ilman osallistumismaksua.
Hiihto- ja yleisurheilujaosto

1/2021 hrmy
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YHDISTYS tiedottaa
KALAKERHO
Kalakerhossa olemme vuonna 2020 luonnollisesti
toimineet poikkeustilassa valtioneuvoston, ministeriöiden ja aluehallintoviranomaisten ohjeiden
mukaisesti. Yhteiskunnan palautuessa pyrimme
palauttamaan kalakerhon toiminnan mahdollisimman nopeasti normaaliksi vuonna 2021. Huolimatta rajoitusten vähentymisestä tulisi palautuvassa arjessa kyetä edelleen suojelemaan riskiryhmiä tartunnalta. Riskiryhmien tulee edelleen
pyrkiä välttämään kontaktia.
Kokoontumisrajoitukset perustuvat epidemiologiseen arvioon taudin leviämisestä tilanteissa,
joissa sosiaalisten kontaktien määrä on suuri ja
nämä olemme huomioineet kalakerhossa.
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK
ry:n kalakerho järjestää yhdistyksen jäsenistölle
omia "ei liian tiukkapipoisia" kalastuskilpailuja ja
kaikkea kalastukseen liittyvää toimintaa myös
2021.
Kerhotoiminnan tavoitteena on tukea jäsenistön hyvinvointia sekä virkistystä tarjoamalla jäsenistölle harrastusmahdollisuuksia perhetapahtumina harrastuskerhossa. Eri-ikäisistä jäsenistä
koostuvassa kerhossa on mahdollista luoda uusia
ystävyyssuhteita ja saada erilaisia kokemuksia
kalastuksesta ja luonnossa olemisesta.
Toiminta 2021 koronatilanne huomioiden
- pilkkikisat Vihdin Wuoriolassa
- osallistuminen RKL:n pilkkikisoihin
- silakanlitkaustapahtuma
- onkikisat Kallioniemessä
- laituripilkkikisa
- koulutustilaisuudet
Kalakerhon puheenjohtaja Reino Holappa

Valokuvaus on
KORONAVAPAA
HARRASTUS
Valokuvausta voi koronaaikanakin harrastaa myös
yhdessä. Se ei vaadi matkoja, suuria osallistumiskustannuksia ja kalliita välineitä. Se sopii aloittelijoille ja vanhimmille. Välinekin, kännykkä, on jo meillä
useimmilla ja kädessämme käytössämme kymmeniä kertoja päivässä.
Valokuvauksella on
harrastuksena noin 180
vuoden historia. Vauhti
on ollut kova ensimmäisistä laatikkokameroista järjestelmäkameroihin ja nykyisiin, käyttäjänsä puolesta ajatteleviin ja taskuun mahtuviin.
Parasta kehityksessä on ollut, ainakin omasta mielestäni otosten hintakehitys. Digiaikana filmiä on rajattomasti ja se on tosi halpaa. Lähes 10 vuotta sitten laskeskelin
yhden ”filmiruudun” hinnan laskeneen tuhannesosaan
ensimmäisestä digiruudusta. Ensimmäisillä ”rapparinrepsikka-pohjillani” ostamani kunnon kamera maksoi puolestaan liki parin viikon liksan. Nykyisinhän valokuvauskone ei maksa mitään, se on valmiina kännykässä.
Mutta mitä pitäisi tietää ja osata, jos haluaisimme
tavanomaisten pöytäkirjan tai viestiliitekuvien asemasta
säilyttämisen arvoisia kopioita albumiin tai suurennoksiksi seinälle. Kuvia otetaan nyt enemmän kuin historian
aikana yhteensä, mutta niitä tallennetaan tuleville sukupolville vähemmän kuin koskaan.

KUPE: tulossa kilpailu ja kurssi

Kuvat ovat sekä perinnettä että kulttuuria. Siksi olemmekin HRMY-KUPE:n hallituksessa suunnitelleet alkavan vuoden kevääksi ja syksyksi kuvauskurssia ja valokuvakilpailua. Koronarajoitusten vuoksi se toteutetaan
käänteisessä järjestyksessä. Ensin ”kilpailu”, johon osallistutaan digitaalisesti. Syksyllä järjestetään ammattitaitoisen vetäjän johdolla kurssi, kurssiaineistona mm. kilpailun kuvasato.
Palaamme asiaan, ohjeet julkaistaan helmikuun jäsenlehdessä. Kilpailu- ja kurssi-ideamme kehittämiseksi
pyytäisin apua ja ehdotuksia teiltä kaikilta asiasta kiinnostuneilta. Olkaa hyvät ja ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne minulle.
Koronasta vapaata uutta vuotta toivottaen
Matti Vuorensola, KUPE:n sihteeri
matti.vuorensola@gmail.com
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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.
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 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

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 2021 loppuun mennessä.

Tapahtumakalenteri 2021
Tammikuu
14.1.
		
		
21.1.
		
28.1.
		

KUPE, opastettu kierros Didrichsenin taidemuseoon.
Rakennus ja Vincent van Goghin piirustuksiin keskittyvä
"Tie taiteilijaksi" -näyttely, lähtö klo 17.00
Rakennusmestarien Rouvat, Vuosikokous,
yhdistyksen toimisto, Malminrinne 3 B 3. krs, klo 18.00
Perhetapahtuma, näytelmä Tatu ja Patu Helsingissä,
Helsingin Kaupunginteatteri, Eläintarhantie 5, klo 18.30

Helmikuu
4.2.
		
		
8.2.
9.2.
		
15.2.
		
		
18.2.
		
22.2.

Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut,
perinteinen hiihtotapa, Hakunilan urheilupuisto,
klo 18.30
Helmikuun Mestari-ilta
Rakennusmestariklubi, Vuosikokous,
yhdistyksen toimistolla, klo 18.30
Helsingin rakennusmestariveneilijät HRV, Vuosikokous,
paikka ilmoitetaan HRV:n kotisivulla noin viikkoa ennen
kokousta, https://hrmy-hrv.info/, klo 18.00
Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, vapaa hiihtotapa,
Hakunilan urheilupuisto, klo 18.30
HRMY-Seniorit, Syyskokous 2020, klo 13.00

				

Yhdyshenkilöt 2021
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
Yhdistyksen toimisto, 09-646 343
info@hrmy.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

