JÄSENLEHTI

H E LSI NG I N

Rakennusmestarit
ja -insinöörit 7 21
●

Sisältää
PUURAKENTAMISEN
teemasivut

SISÄLTÖ

7 • 21

SYYSKOKOUS kutsu
Kutsu LOKAKUUN MESTARI-ILTAAN

3
3

Syyskuun Mestari-illassa tavattiin pitkästä aikaa

4

teema PUURAKENTAMINEN
- Yksittäisistä hankkeista normaalirakentamiseksi
- Puukerrostalojen määrä lisääntyy tasaisesti
- Puurakentamisen ohjelman tavoitteet hyvässä
myötätuulessa
- Puukuokka ja Wood City esimerkkeinä
Puurakennuksissa on edelleen monta ensimmäistä
- Suunnittelu, rakentaminen ja käyttö
Kuninkaantammen kerrostaloissa verrattiin puu- ja
betonikerrostaloja
- Suomalais-venäläisen koulun syyskausi alkoi modernissa
puukoulussa
- Luonnontiedelukio osaksi Kumpulan yliopistokampusta
- ePuu.fi on työkalu puurakennushankkeen valmisteluun
- Muutoksia paloturvallisuusmääräyksiin
- Puupalkinnot 1994–2020
Monipuolisia kohteita eri puolilla Suomea
- Toteutus puumateriaaleilla
Lamellitaloille kuoriva saneeraus ja korotus
- Väistötila Pikku-Finlandia kiertää koulu- tai päiväkotitiloiksi
- Puuta vai betonia
Nokittelun sijaan sandwich-hybridiseinäelementti

5
5
6
7

8
10
11
12
12

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
TAITTO
PunaMusta Oy,
Sisältö- ja suunnittelupalvelut
PAINOPAIKKA
Forssa

13
14
15
16

YHDISTYS tiedottaa

17

URHEILUA

21

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 2021

Yksi tämän lehden Puurakentamisen teemasivuilla esitellyistä kohteista on Helsingin
Kaarelaan valmistunut suomalais-venäläinen
koulu. Puurakenteisen koulun sydän on tori
istumaportaineen. Toisessa kerroksessa torin
yläpuolella on puinen mökki, "datsha", jossa
oppilaat voivat tehdä ryhmätöitä. Niitä on
koulussa kaksi. Kuva: SRV
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Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry

SYYSKOKOUS 11.10.2021 klo 18.30

Ravintola Puro (Sähkötalo), Malminrinne 6 E, 8. krs, Helsinki
(Huom! Alaovi avataan klo 18.15 ja se sulkeutuu klo 18.35)

Käsiteltävät asiat
1.		 Kokouksen avaus.
2.		 Valitaan yhdistyksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
sekä sihteeri läsnä olevista.
3.		 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4.		 Kokouksessa käsiteltävien asioiden hyväksyminen alla olevan mukaan kokouksen työjärjestykseksi.
5.		 Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen ja mahdollisen
liittymismaksun suuruus ja maksutapa.
6.		 Päätetään puheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista ja muista korvauksista.
7.		 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
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8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi 2022–2023.
		 Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Timo Saarikko 2022.
		 Hallituksen jäsenistä erovuorossa 31.12.2021: Joonas Anttila, Trang Huynh, Jerkko Koskinen ja Jere
Väisänen.
		 Hallituksen jäseninä jatkavat vuonna 2022: Jan-Erik Jusslin, Mauri Ranta, Jari Raukko, Timo Saarikko
(pj.), Markku Skants, Tapio Vuorinen ja Karl-Johan Wennerström. Lisäksi Teemu Appelgren ja Jerkko
Koskinen ovat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta.
9.		 Päätetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkion suuruus.
10.		 Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt.
11.		 Päätetään yhdistyksen ehdokas liiton puheenjohtajaksi.
		 Ari Aution toimikausi päättyy 31.12.2021.
12.		 Valitaan yhdistyksen ehdokas liittohallitukseen ja hänelle varahenkilö
		 Liittohallituksen jäsen Timo Saarikko varajäsenenään Jerkko Koskinen ovat erovuorossa 31.12.2021 ja
Liittohallituksen jäsen Jere Väisänen varajäsenenään Joonas Anttila on valittu kaudeksi 2021
13.		 Valitaan yhdistyksen edustajat (30 kpl) RKL:n piirinkokoukseen 19.10., RKL:n aluekokoukseen 19.10. ja
RKL:n liittokokoukseen 21.11.
14.		 Käsitellään liiton käsiteltäväksi esittämät muut asia, jotka on mainittu kokouskutsussa.
15.		 Valitaan liiton toimikuntiin yhdistyksen ehdokkaat.
		 Urheilutoimikunnan jäsen Raimo Hartonen varajäsenenään Leif Vilenius erovuorossa 31.12.2021.
16.		 Käsitellään liitolle tarkoitetut aloitteet sekä keskustellaan muista mahdollisista asioista.
17.		 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
18.		 Kokouksen päättäminen.
HRI taittopohja.indd 4

Lokakuun MESTARI-ILTA
maanantaina 11.10.2021 heti Syyskokouksen jälkeen
Ravintola Puro (Sähkötalo), Malminrinne 6 E, 8. krs, Helsinki
Yhdistys- ja liittokuulumiset * Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat * Iltapala
(ilmoitathan mahdollisen erityisruokavaliosi viikkoa ennen Mestari-iltaa sähköpostitse info@hrmy.fi)

Tervetuloa!
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Syyskuun Mestari-illassa
tavattiin pitkästä aikaa
Syyskuun Mestari-illan osanottajilla oli hymy herkässä.
Päästiinhän pitkästä aikaa tapaamaan ihan oikeasti.
Myös illan aihe, sijoittaminen kiinnosti.

S

ijoittamisesta kertoi Matti Mononen
eQ Varainhoito Oy:stä. Yritys on toiminut yhdistyksen sijoitusasiantuntijana noin
puolitoista vuotta. Siis siitä lähtien kun yhdistys sai lähes 2,4 miljoonan euron summan konevuokraamo Cramon osakkeista.
Mononen esitteli yhdistyksen tähän
mennessä tehtyjä sijoituksia, joissa periaatteena on ollut hajauttaminen ja maltillinen tuotto-riskisuhde. ”Nyt on mennyt
mukavasti”, hän summasi.

Tervetuloa laulamaan
Mestari-laulajien puheenjohtaja Hannu
Ahokannolta saatiin tiivis tietopaketti
Mestari-Laulajien toiminnasta. 105-vuotias kuoro on ehtinyt paljon ja on edelleen
virkeä ja koko ajan uudistuva. Seuraava
esiintyminen on Pyhäinpäivän konsertti
Temppeliaukion kirkossa.
Kuoron toiminta myös halutaan pitää
vireänä. Hannu toisti viime jäsenlehdessä
olleen kutsun tulla tutustumaan keskiviikon lauluharjoituksiin RKL:n toimitiloihin
Länsi-Pasilaan. Erityisen toivottuja nyt

45-jäseniseen kuoroon ovat nuoremman
polven työikäiset mestarit.

Syksy on tapahtumien aikaa
Mestari-illan vetäjällä Mauri Rannalla oli
iloista kerrottavaa: syksyllä on toteutumassa monia tapahtumia, joista tarkempaa tietoa löytyy tästä jäsenlehdestä.
Myös pitkään odotettu ja monta kertaa
siirtynyt uusi Bond-leffa on vihdoin tulossa valkokankaalle.
Karl-Johan Wennerström kertasi Seniorien ja Matti Vuorensola KUPE:n menneitä ja erityisesti tulevaa toimintaa.
Mauri puolestaan muistutti, että yhdistykseen kotisivujen www.hrmy.fi seuraaminen on koronankin takia noussut entistä tärkeämmäksi. Nopeat muutokset eivät näet ehdi kuukauden välein ilmestyvään jäsenlehteemme.
Mestari-iltaa oli selvästi odotettu. Illan
runsas osanottajajoukko viihtyi Ravintola
Puron iltapalan ääressä kollegojen kanssa kuulumisia kertoen.
Sirkka Saarinen

Tunnelma oli iloinen, kun yhdistyksen jäsenet lähes vuoden tauon jälkeen pääsivät tapaamaan toisiaan Mestari-iltaan.

HRMYssä
tapahtuu
paljon
sellaistakin,
josta
tiedot eivät
aina ehdi
jäsenlehteen.
Seuraa siis
yhdistyksen
kotisivuja

www.
hrmy.
fi
Sieltä
löydät
päivitetyt
tapahtumatiedot!

Matti Mononen eQVarainhoito Oy:stä esitteli yhdistyksen sijoitustoimintaa ja kertoi sijoittamisesta yleisemminkin.
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teema PUURAKENTAMINEN

Yksittäisistä hankkeista
normaalirakentamiseksi
Puurakentamisen edistäminen on ollut Suomen hallituksille pitkään tuttu juttu.
Vuodesta 2016 lähtien käynnissä ollutta Puurakentamisen ohjelmaa on näet edeltänyt
useita ohjelmia samankaltaisin tavoittein 1990-luvulta lähtien. Ensimmäiset puukerrostalot
Helsingin Viikkiin valmistuivatkin jo vuonna 1994.

P

uurakentamisen suosiota ovat nyt kasvattaneet erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät poliittiset linjaukset sekä hallitus- että kuntatasolla. Syyskuussa 2020 ympäristöministeriö julkisti tavoitteen,
jonka mukaan puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta olisi 31 prosenttia
vuonna 2022 ja 45 prosenttia vuonna 2025. Vuonna
2019 osuus oli 15 prosenttia.
Vaikka puukerrostalot ja myös useat muut puurakentamiskohteet ovat olleet paljon julkisuudessa, niiden
kokonaismäärä on kuitenkin vielä hyvin pieni verrattuna
koko rakentamiseen. Toteutetut kohteet ovat olleet käytännössä pilottihankkeita. Vuonna 2020 esimerkiksi toteutettujen puukerrostalojen määrä oli vielä alle sata
kohdetta.
Omakotitalorakentamisessa puurunko on sen sijaan
pitänyt valta-asemansa vakaasti. Puun osuus uusien

omakotitalojen runkovalinnoista vuonna 2020 oli 68 %,
teollisen hirren 21 % ja betonin, tiilen ja harkon 10 %.
Paukut puurakentamisen edistämiseen kohdistuvatkin siten erityisesti julkisen sektorin ja kerrostalorakentamiseen.
Tähän asti puukerrostaloja ovat rakentaneet lähinnä
pienemmät rakennusliikkeet. Kun toteutettavien hankkeiden määrä on ollut selvästi kasvussa, myös isot rakennusliikkeet ovat alkaneet kiinnostua niiden rakentamisesta. Esimerkiksi puumoduulirakentamisen totuttua
lyhyemmät läpimenoajat ovat sille lisäbonus. Puurakentamisesta on vihdoin tulossa normaalirakentamista.
Tosin kehitettävääkin riittää, erityisesti teknisissä
ratkaisuissa. Myös tänä vuonna tapahtunut puutavaran
kova hinnannousu on tuonut puurakentamisen vauhdittamisen rattaaseen lisäpalikan. Puutavara on näet kallistunut vuodessa jopa 60 prosenttia.
Sirkka Saarinen

Puukerrostalojen määrä lisääntyy
tasaisesti
uukerrostalohankkeiden määrä Suomessa on lähivuosina kasvanut tasaisesti: ympäristöministeriön tilaaman
selvityksen mukaan vuonna 2019 oli
suunnitteilla 7 500 uutta puukerrostaloasuntoa. Vuonna 2020 määrä oli noussut
8 300:aan. Puukerrostalohankkeet keskittyivät pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle.
Suomeen oli vuonna 2020 rakenteilla
tai suunnitteilla yhteensä 73 puukerrostalohanketta, eli yksittäisiä puukerrostaloja, puukerrostalokortteleita tai suuren
mittakaavan puurakenteisia julkisia rakennuksia. Edellisenä vuonna hankkeita
oli 63, ja vuonna 2018 niitä oli 51.
Lukuihin on huomioitu vähintään kolmikerroksiset puukerrostalohankkeet.
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Kuva: Helsingin kaupunki

P

Honkasuolla on Helsingin ensimmäiset passiivitasoiset puukerrostalot. Kokonaisuuteen kuuluu
neljä kerrostaloa ja kaksi rivitaloa. Ensimmäinen kerrostalo valmistui vuonna 2016. Ne on suunnitellut Vuorelma Arkkitehdit Oy ja rakentanut Rakennusliike Reponen Oy.
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teema PUURAKENTAMINEN

Puurakentamisen ohjelman tavoitteet
hyvässä myötätuulessa
Puurakentamisen ohjelma on edistänyt teollisen puurakentamisen kasvua selvästi, toteaa
ohjelmalle tehty toinen väliarviointi. Se toteutettiin lokakuun 2020 ja tammikuun 2021 aikana.
Ohjelman toimenpiteet ovat vaikuttaneet esimerkiksi paloturvallisuusmääräysten uudistamiseen.
Kahdelle viimeiselle vuodelle väliarvioinnissa toivotaan painopisteiden tarkennuksia.

P

uurakentamisen ohjelmalle tehdyssä väliarvioinnissa todetaan, että ohjelmalla on kokonaisuudessaan
hyvin vahva sidosryhmien tuki ja sen tekemistä arvioidaan jopa poikkeuksellisen positiivisesti. Ohjelma on
vaikuttanut yleiseen keskusteluun, asenneilmapiiriin ja
tietoisuuteen puurakentamisesta.
Ohjelman konkreettisina vaikutuksina nähdään esimerkiksi rakennushankkeiden eteneminen julkisella
sektorilla. Ohjelmassa on laadittu julkisen puurakentamisen ensimmäiset kansalliset tavoitteet, joilla julkisia
rakennuttajia kannustetaan lisäämään puun käyttöä ja
näyttämään suuntaa koko alalle. Tavoitteena on, että
puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta
uudisrakentamisesta on 31 prosenttia vuonna 2022 ja
45 prosenttia vuonna 2025.
Ohjelma on myös tukenut ympäristöministeriön kehityshankkeita, joilla on uudistettu rakentamisen olennaisiin teknisiin vaatimuksiin liittyviä säädöksiä. Näin
ohjelma on edistänyt rakentamisen kehittymistä ja
sääntelyn selkeyttä, purkanut esteitä sekä parantanut
puurakentamisen kilpailukykyä erityisesti kerrostalorakentamisessa.

Sen sijaan suurten puurakenteiden, kuten siltojen ja
hallien, rakentamisen lisääminen sekä viennin tukeminen ovat toistaiseksi jääneet vähäisemmiksi. Ohjelman
suositellaankin keskittävän kahden viimeisen toimintavuoden tekemistä selvästi.
”Puun käytön lisääminen kaupunkien rakentamisessa sekä julkisen puurakentamisen edistäminen vievät
eteenpäin myös suurten rakenteiden toteuttamista
puusta. Silta- ja hallirakentamisessa ohjelman on järkevää keskittyä yhteistyöhön kuntien sekä valtio-omisteisten rakennuttajien kanssa. Viennin osalta on selkeä
tarve kirkastaa ohjelman ja Business Finlandin roolit,
jotta vaikuttavuus paranee”, Petri Heino sanoo.

Ympäristöministeriön johtama, valtioneuvoston
yhteinen Puurakentamisen ohjelma (2016-2022)
pyrkii monipuolistamaan ja kasvattamaan puun
käyttöä ja sen jalostusarvoa. Lisäksi ohjelman tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamisen osaamista ja teollisen
valmistuksen yritystoimintaa Suomessa.

Rakennusalan yrityksissä pohtimisvaihe
”Puurakentamisen kehittymisessä on nähtävissä fear of
missing out -vaihe. Alan yritykset tekevät onnistuneita
kohteita, kysyntä on suurta, ja rakentamista kehitetään
suurella volyymillä niin yrityksissä kuin tutkimuslaitoksissakin. Rakennusalan yritykset pohtivat, mitä puurakentamisen lisääntyminen tarkoittaa heidän kannaltaan”,
sanoo Puurakentamisen ohjelman päällikkö Petri Heino.
”Ohjelman tehtävä on seuraavana kahtena vuotena
lähentää visioiden, tutkimusten ja kehittämisen tuottamaa tietoa konkreettisten ratkaisujen kanssa. Haluamme saada aikaan ratkaisuja, jotka ovat kansainvälisesti
kilpailukykyisiä,” Heino kuvailee.

Nykyisen hallituksen tavoitteena on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa hallituskauden
aikana, osoittaa puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa sekä kirittää osaamista ja
koko arvoketjun kehitystä.
Puurakentamisen ohjelma edistää puun käyttöä
vahvistamalla alan osaamista, kehittämällä puurakentamisen säädöksiä ja rakentamismääräyksiä
sekä tarjoamalla faktatietoa puurakentamisesta.
Ohjelman päämääränä on, että 2020-luvulla puun
käyttö rakentamisessa on luontevaa Suomessa.

Suurten puurakenteiden toteuttamisessa
tsempattavaa
Väliarvioinnissa todetaan, että ohjelma on lisännyt erityisesti puun käyttöä kaupunkirakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Myös alueellista osaamista on
kasvatettu onnistuneesti.
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Puukuokka ja Wood City esimerkkeinä

Puurakennuksissa on edelleen monta
ensimmäistä
”Ensimmäinen” oli pitkään adjektiivi, jota
voitiin käyttää puurakennuksen valmistuessa.
Niin oli myös vuonna 2015, kun Jyväskylän
Kuokkalaan valmistui ensimmäinen kahdeksankerroksinen puukerrostalo Puukuokka.
Myös iso Wood City -kortteli Helsingissä oli
ensimmäinen: siinä käytettiin ensimmäistä
kertaa Suomessa kerrostalon runkomateriaalina
massiivipuusta valmistettuja LVL-elementtejä.

P
Kuva Mikko Auerniitty

uukuokka oli pilottihanke, jonka yhteydessä testattiin ja kehitettiin esivalmisteisen CLT-tilaelementtiratkaisun soveltamista kerrostalorakentamiseen. Betonista pohjakerrosta lukuun ottamatta rakennus on kokonaan puurakenteinen. Sen yksittäiset asunnot muodostuvat kahdesta tilaelementistä.
Puukuokka sai sekä vuoden 2015 Arkkitehtuurin
Finlandia -palkinnon että saman vuoden Puupalkinnon.
Sen on suunnitellut arkkitehtitoimisto OOPEAA Office
for Peripheral Architecture. Tilaaja oli Lakea Oy ja pääurakoitsija JVR-rakenne Oy.
Puukuokka on sittemmin täydentynyt kortteliksi, kun
se on saanut vierelleen Puukuokka 1:n ja 2:n.

Jyväskylään rakennetun Puukuokan rakenteet koostuvat massiivipuusta ja puisista clt-levyistä. Katutilaan päin suuntautuva tumma ulkokuori suojaa korkeammalla sijaitsevaa pihaa. Pihan julkisivu on käsittelemätöntä kuusta ja sitä elävöittävät
parvekeulokkeiden sarjat.

Wood Cityssä jo asuntoja ja toimistotiloja
Wood City on SRV:n ja Stora Enson yhteistyössä kehittämä puukortteli. Rakennustyöt käynnistyivät vuonna
2015. ATT:lle rakennetut kaksi kahdeksankerroksista
puukerrostaloa valmistuivat vuonna 2019. Puurakenteinen Supercellin pääkonttori valmistui vuonna 2020.
Kokonaisuuteen on vielä tulossa hotelli. Rakennukset
on suunnitellut Anttinen Oiva Arkkitehdit.
Wood Cityn asuinkerrostaloissa on kantavat kerrannaisliimatut LVL-seinät. Asuntojen välipohjat ovat x-levyistä ja S-palkeista koostuvia LVL-ripalaattoja. Porrashuoneen välipohja on kerrannaisliimattua LVL-levyä. Kellari,
ensimmäisen kerroksen runko ja hissikuilut ovat betonia.

Wood City -kokonaisuus Helsingin
Jätkäsaaressa on
ensimmäinen myös
ison kokonsa ansiosta: toteutettu on
jo kaksi kahdeksankerroksia asuinkerrostaloa ja toimistorakennus.

Suomen korkein puukerrostalo on 14-kerroksinen Opiskelijatalo Lighthouse, Joensuun Elli. Opiskelija-asunnot urakoi
Rakennusliike Reijonen Oy. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas puolestaan rakennutti Espooseen 13-kerroksisen puurakenteisen opiskelija-asunnon. Se valmistui keväällä 2021. Maailman korkein, 85 metriä, puukerrostalo
on Norjassa. Siinä on 18-kerrosta.

7/2021 hrmy
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teema PUURAKENTAMINEN
Suunnittelu, rakentaminen ja käyttö

Kuninkaantammen kerrostaloissa
verrattiin puu- ja betonikerrostaloja
Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa toteutettiin lähes identtiset asuintalokokonaisuudet – toinen betonirunkoisena ja toinen puurunkoisena. Tavoitteena oli toteuttaa
hanke, jossa pystytään aidosti vertaamaan betoni- ja puurunkoisen kerrostalon eroja
suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa sekä käyttöönoton jälkeen. Talo valmistuivat vuonna 2018,
käytönaikaista hiilijalanjälkeä seurattiin kaksi vuotta eli vuoteen 2020 asti.

H

ankkeessa verrattiin puu- ja betonirunkoisten asuinkerrostalojen eroja suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sekä käytön aikana. Rakennukset sijaitsevat
vierekkäisillä tonteilla, joiden asemakaavat ovat samanlaisia. Rakennusten tilaohjelmat ja suunnitteluratkaisut
materiaalia lukuun ottamatta ovat lähes samat. Molemmilla tonteilla on maanalainen autohalli ja kellaritiloja,
jotka on toteutettu kummallakin tontilla betonirakenteisina samanlaisella rakennejärjestelmällä.
Tutkimuksessa verrattiin suunnitteluun ja rakentamiseen käytettyä aikaa, rakennusten hiilijalanjälkeä, rakenteiden sisällä tapahtuvia kosteuksien muutoksia
käyttöönoton jälkeen sekä asukastyytyväisyyttä.
Hankkeen toteutti Rakennusliike Arkta Reponen Oy
ja rakennuttajina olivat Yrjö ja Hanna -säätiö betonikerrostalojen ja A-Kruunu Oy puukerrostalojen osalta.
Hankkeessa rakennettiin yhteensä 118 asuntoa.

Betoni nopeampi suunnitella,
puu nopeampi rakentaa

Puun hiilipäästöt 20 % tai 6 % pienemmät
riippuen elinkaaresta

Molemmissa tyytyväisiä asukkaita

Hankkeessa vertailtiin myös puu- ja betonirakenteisten
talojen suunnitteluun ja rakentamiseen kulunutta aikaa,
kuivumista sekä asumisviihtyvyyttä. Suunnitteluaika oli
betonissa 30 prosenttia nopeampi. Ero selittyy pääosin
sillä, että betonielementtien suunnittelusta ja käytöstä
on kertynyt viidenkymmenen vuoden kokemus, kun
taas puukerrostalot elementteineen täytyy mallintaa rakentamista varten.
Rakentamiseen käytetty henkilötuntimäärä oli molemmissa kohteissa sama, vaikka puurakentaminen oli
ajassa 33 prosenttia nopeampaa, kun rakenteiden kuivumista ei tarvitse odottaa. Betonin täydellinen kuivuminen kestikin vielä yli kaksi vuotta asukkaiden sisään
muuton jälkeen.

Asukastyytyväisyydessä ei eri materiaaleista rakennettujen talojen välillä ollut merkittäviä eroja, vaan asukkaat
molemmissa kohteissa olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä asuntoihinsa. Ongelmia koettiin lähinnä lämpötilansäätelyn ja ilmanvaihdon osalta samalla tavalla, mutta
kesällä sisälämpötila koettiin liian korkeaksi puutalossa
hieman betonitaloa useammin.
Kuninkaantammeen on puu-betoni -vertailuhankkeen jälkeen rakennettu ja on myös suunnitteilla useita
puukerrostaloja.

Tulosten mukaan rakennusmateriaalien hiilipäästöt olivat 20 prosenttia pienemmät puu- kuin betonitalossa.
Kun otettiin 100 vuoden elinkaaren aikana myös energiankulutus huomioon, puurakenteisen kerrostalon
päästöt olivat kuusi prosenttia pienemmät..

Puu- ja betonirunkoista kerrostaloa ei voida toteuttaa täysin identtisinä, johtuen eri järjestelmien asettamista reunaehdoista. Merkittävimmät eroavaisuudet ovat:
- kerroskorkeus on puutalossa 3200 mm ja betonitalossa 3000 mm
- huoneistojen välisien seinien paksuus on puutalossa yleensä 326 mm ja betonitalossa 200 mm
- välipohjan paksuus on puutalossa 530–670 mm ja betonitalossa 390 mm ilman pintamateriaalia
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Helsingin kaupunki varasi puu- ja betonikerrostalojen kehittämishanketta varten Kuninkaantammen alueelta tontit, joille toteutettiin lähes identtiset betoni- ja puurunkoiset passiivienergiakerrostalot vuosien 2017-2018 aikana. Asuntojen määrä ja huoneistotyyppijakauma taloissa on miltei sama ja kummankin lämmitetty nettopinta-ala
on noin 4500 neliömetriä. Kumpaankin kohteeseen sisältyy kaksi asuintaloa, oma piharakennus sekä yhteinen autohalli ja sen päällä oleva pihakansi.
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Suomalais-venäläisen koulun syyskausi alkoi modernissa puukoulussa
Suomalais-venäläisen koulun oppilaat
pääsivät aloittamaan uuden lukuvuoden
uudessa modernissa puukoulussa. Helsingin
Kaarelassa sijaitseva uudisrakennus on
rakennettu massiivipuuelementeistä.
Se on yksi Suomen suurimpia puukouluja.

U

L-kirjaimen muotoinen, kaksikerroksinen ja noin 6 300 bruttoneliömetrin laajuinen koulurakennus on yksi Suomen suurimpia puukouluja.

Julkisivut ovat
palosuojakäsiteltyä
puuta.

Kuvat: SRV

Uuden koulun sydän on tori istumaportaineen. Toisessa kerroksessa
torin yläpuolella
on puinen mökki,
”datsha”, jossa
oppilaat voivat
tehdä ryhmätöitä.
Niitä on koulussa
kaksi.

Koulun rakentaminen alkoi heinäkuun alussa 2019
ja tilat valmistuivat
vastaanottamaan
oppilaat syyslukukaudelle 2021.

udessa yhtenäiskoulussa on tilat yhteensä 700 koululaiselle kaikissa vuosiluokka-asteissa esi- ja perusopetuksesta lukioon asti.
Koulun uudisrakennuksen rakennuttamisesta vastasi Senaatti-kiinteistöt. Hanke toteutettiin kärkihankeallianssina, jossa suunnittelun toteutti arkkitehtitoimisto
Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy (AFKS) ja rakentamisesta vastasi SRV. Hankkeen rakennuttajakonsulttina ja rakennesuunnittelijana toimi A-Insinöörit.
Uuden koulun rakentaminen alkoi kesällä 2019 vanhan koulurakennuksen purkamisella. Uudisrakennus
valmistui kesällä 2021.

Puu näkyy myös sisällä
Rakennus on yksi Suomen suurimpia puukouluja. Lkirjaimen muotoinen, kaksikerroksinen ja noin 6 300
bruttoneliömetrin laajuinen koulurakennus on rakennettu massiivipuuelementeistä. Rakennuksen runkomateriaalina on käytetty ristiinliimattua massiivipuulevyä (CLT)
ja liimapuuta, jotka näkyvät myös sisäarkkitehtuurissa.
Yläpohjarakenteet ovat LVL-viilupuuta ja julkisivu
palosuojakäsiteltyä puuta. Runkovaihe rakennettiin
sääsuojassa.
Monimuotoinen oppimisympäristö koostuu yhteisöllisistä, avarista torialueista sekä suljetummista pienryhmä- ja aineopetustiloista.

Vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta
Rakennuksella on keskimääräistä pienempi hiilijalanjälki.
RTS-ympäristöluokituksen hiilijalanjälkivertailun mukaan
rakennuksen hiilijalanjälki on 21 % pienempi kuin keskimääräisellä koulurakennuksella. Sen massiivipuuelementit sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan. Vähähiilisyyden lisäksi hankkeessa on toteutettu kiertotaloutta.
Purkutöiden myötä vanhasta koulurakennuksesta
syntyi lähes 15 000 tonnia betoni- ja tiilimursketta, joka
saatiin hyödynnettyä täysimääräisesti piha-alueiden
maanrakentamisessa. Paitsi että murske on kierrätettyä
materiaalia, sillä myös vältettiin turha jäterahdin poisvienti ja uuden materiaalin rahti kohteeseen.
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Luonnontiedelukio osaksi
Kumpulan yliopistokampusta
elsingin luonnontiedelukion 900 oppilasta pääsevät syksyllä 2023 uusiin
tiloihin. Silloin heitä varten valmistuu Kumpulaan yliopistokampuksen osaksi puurakenteinen, viisikerroksinen uudisrakennus.
Hankkeen toteuttaa rakennuttajana
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy yhteistoiminnallisella projektinjohtourakkamallilla
yhdessä Helsingin kaupungin, SRV Rakennus Oy:n, Quattroservices Oy:n ja arkkitehtitoimisto AFKS Oy:n kanssa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 22
miljoonaa euroa.
Luonnontiedelukion CLT-massiivipuuelementtirungon toimittaa Puurakentajat
Group Oy loppuvuodesta 2021. CLT-elementti muodostaa tiiviin, hengittävän ja
valmiin sisäpinnan. Jäykkyytensä sekä
kantavan rakenteensa ansiosta CLT-runko
mahdollistaa myös arkkitehtonisesti kiinnostavia ratkaisuja. Esimerkiksi Helsingin
luonnontiedelukiossa myös portaat ovat
CLT-puuelementtirakenteita ja seinien
CLT-elementit toimivat portaikoissa kaiteena.

Havainnekuva Arkkitehdit AFKS, SRV

H

Viisikerroksisen, noin 5400 bruttoneliön uudisrakennus toteutetaan puurakenteisena.

Työt Pietari Kalminkatu 5:ssä käynnistyivät kesäkuussa, tällä paikalla on valmis uudisrakennus
keväällä 2023.
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ePuu.fi on työkalu
puurakennushankkeen valmisteluun
Lähde: Puuinfo

Puuinfon ePuu-palvelulla voi selvittää, miten puurakennushanke poikkeaa
muusta rakentamisesta ja selvittää hanketta koskevat palomääräykset.

L

isäksi voi tutustua erilaisiin puurakennejärjestelmiin
ja valita hankkeeseen soveltuvat vaatimusten mukaiset rakenneratkaisut. Voi myös katsoa, mitä vastaavat hankkeet Suomessa ovat aiemmin maksaneet ja
löytää puisia ratkaisuja tarjoavat yritykset hankkeen
kilpailutusta ja hankintoja varten.
ePuu-palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti julkisten
rakennushankkeiden tilaajien työkaluksi. Palvelu ohjaa
tilaajaa eteenpäin hankkeen eri vaiheissa.

• Palomääräykset ovat puun käytön osalta melko monimutkaiset ja siksi niiden selvittäminen on tärkeää.
• Yli kaksikerroksisessa puurunkoisessa rakennuksessa automaattinen sammutusjärjestelmä (sprinklaus) on pakollinen. Myös enintään kaksikerroksisessa rakennuksessa se voi olla suositeltava.
• Teollisiin puuelementtijärjestelmiin perustuvissa
kohteissa toteuttajaosapuolet suositellaan ottamaan mukaan suunnitteluprosessiin. Perinteisesti
urakoidut kohteet voidaan suunnitteluttaa ja kilpailuttaa kuten muussakin rakentamisessa.
• Puurakenteiden valmistus- ja asennustoleranssit
ovat muuta rakentamista tarkemmat.
• Rakennusaikaiseen olosuhteiden hallintaan tulee
puurakennuksissa kiinnittää erityistä huomiota.
• Hankeosapuolten puurakentamisen osaamisen
varmistaminen on tärkeää.

Puurakentamisen keskeiset erot muuhun
rakentamiseen verrattuna
Ohjeessa keskitytään niihin asioihin, joissa puurakentaminen poikkeaa muusta rakentamisesta. Muilta osin
puurakentamiseen sovelletaan rakentamisen totuttuja
käytäntöjä kuten YSE, RYL jne.
Puurakentamista koskevat pääosin samat säädökset ja lainalaisuudet kuin muutakin rakentamista. Keskeisiä eroja ovat seuraavat:
• Puurakentamisessa on paljon erilaisia materiaali-,
runkojärjestelmä- ja rakennustapavaihtoehtoja.
• Puurakentamisessa ei ole vakiintuneita ratkaisuja
ja käytäntöjä vaan ratkaisut ovat usein kohde- ja
valmistajakohtaisia.
• Puurakenteiden suunnittelu vaatii enemmän suunnittelua. Koko suunnittelutiimin kokoaminen heti
hankkeen alussa on suositeltavaa. Myös toteutuksen suunnittelu on tärkeää.

Palokirja ja ePuu päivitetty
Puuinfon Paloturvallinen puutalo -kirjasta julkaistiin toinen painos toukokuussa. Kirjan toiseen painokseen on
päivitetty asetuksessa 927/2020 esitetyt muutokset ja
kirjaan on tehty muitakin täsmennyksiä, joita vuosien
varrella on tullut esille. Paloturvallinen puutalo -kirja
julkaistaan myös sähköisenä versiona osoitteessa
puuinfo.fi/suunnittelu/ohjeet.
ePuu-palvelu löytyy osoitteesta www.ePuu.fi

Muutoksia paloturvallisuusmääräyksiin

Y

mpäristöministeriö asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta tuli
voimaan 1.1.2021. Muutoksilla edistetään palomääräysten materiaalineutraaliutta, pienennetään rakentamiskustannuksia sekä selkeytetään määräysten tulkintaa.
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 mah-

dollistaa näkyviin jäävät puupinnat rakennusten sisällä.
Puujulkisivuja koskevia rakenteellisia vaatimuksia on
eräiden rakennustyyppien osalta lievennetty. 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.
Muutoksilla helpotetaan myös kasvihuonekasvatusta.
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Puupalkinnot 1994–2020
Monipuolisia kohteita eri puolilla Suomea
Puuinfon järjestämän Puupalkintokilpailun
voittajat antavat hyvän läpileikkauksen
Suomen puurakentamisesta vuodesta 1994
lähtien. Ensin palkinto jaettiin joka toinen
vuosi ja vuodesta 2000 lähtien vuosittain.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2004
2003
2002
2002
2000
1998
1996
1994

Helsingin olympiastadionin peruskorjaus ja
uudistaminen, Helsinki
Lighthouse Joensuu, Joensuu
Tuupalan alakoulu ja päiväkoti, Kuhmo
Matkailukeskus Niemenharju, Pihtipudas
Pudasjärven hirsikampus
As Oy Jyväskylän Puukuokka 1, Jyväskylä
Serlachiuksen taidemuseon Gösta-paviljonki,
Mänttä
Suomen luontokeskus Haltia, Espoo
PUUERA Puukerrostalo, Vierumäki
Metsähallituksen toimitalo ja tiedekeskus Pilke,
Rovaniemi
Luukku -talo, Aalto-yliopiston Luukku-team
Seurasaaren ulkomuseon rakennuskonservointikeskus, Helsinki
Porvoon tuomiokirkon jälleenrakennustyö
Talo Kotilo, Espoo
Toimistotalo FMO Tapiola, Espoo
Metla-talo, Joensuu
Laajasalon kirkko, Helsinki
Aurinkorinteen puutaloalue, Espoo
Puu-Linnanmaan alue, Oulu
Kierikkikeskus, Yli-Ii
Sibeliustalo, Lahti
Vihantasalmen silta, Mäntyharju
Viikin puukerrostaloalue, Helsinki
Leirintäalueen vastaanottorakennus,
Taivalkoski
Metsolan ala-asteen koulu, Helsinki
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Pudasjärven hirsikampus sai
vuoden 2018 Puupalkinnon.
Pudasjärvi on julistautunut
Suomen hirsipääkaupungiksi. Siellä on määrätietoisesti
edistetty ja toteutettu hirsirakentamiskohteita, kuten päiväkoti-, koulu- ja asuntorakentamista. Hirsikampuksen
suunnitteli Arkkitehtitoimisto
Lukkaroinen Oy.
Serlachiuksen taidemuseon
Gösta-paviljonki Mäntässä
sai Puupalkinnon vuonna
2014. Göstan puun käyttö
on konstailematonta. Puurakenne on keskeinen osa
rakennuksen sisä- ja ulkopuolen arkkitehtuuria ja antaa rytmin koko rakennukselle. Arkkitehtuurisuunnittelusta vastasi Barcelonassa toimiva arkkitehtuuritoimisto MX_SI sekä Arkkitehtuuritoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy.
Kuva: Raimo Ahonen

2020

Kuluvan vuoden puupalkinto julkistetaan 4. marraskuuta. Vuoden 2020 voittaja oli
Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus, jossa puuta on käytetty muun muassa
kaarrekatsomoiden kattojen yläpuolisena vesilasi-palonsuojakäsiteltyinä kivipuupintoina. Korjauksen pääsuunnittelijat olivat Arkkitehdit NRT Oy ja Arkkitehtitoimisto K2S Oy.

Kuva: Timo Nieminen

oittokohteita on monenlaisia: infra-, omakotitalo- ja
kerrostalokohteita ja näyttäviä julkisia rakennuksia.
Puurakentamisen yleisyydestä ja tasosta Helsingissä ja
toisaalta muualla Suomessa kertoo se, että puupalkinto
on jaettu tähän mennessä 25 kertaa, mutta niistä vain
viisi sijaitsee Helsingissä. Palkinnoista tuorein on Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus ja ensimmäinen
Metsolan ala-asteen koulu. Muut helsinkiläiskohteet
ovat Seurasaaren ulkomuseon rakennuskonservointikeskus 2009, Laajasalon kirkko 2004 ja Viikin puukerrostaloalue 1998.

Kuva Wellu Hämäläinen

V
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Toteutus puumateriaaleilla

Lamellitaloille kuoriva saneeraus
ja korotus
Helsingin kaupungin asuntotuotannon järjestämän, kerrostalokorttelin kuorivaa saneerausta
ja puurakenteista korotusta koskeneen arkkitehtuurikutsukilpailun voitti kilpailutyö ”Metsä
puilta”. Malmilla sijaitseva kortteli uudistuu puumateriaaleilla.

K

ilpailun voittaneen ehdotuksen tekijänä on Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli yhdessä Arkkitehtitoimisto A-Konsulttien kanssa.
Karviaistie 12:ssa sijaitsevaan asuinkerrostalojen
kortteliin tuli suunnitella rakennusten kuoriva saneeraus
sekä korotus kahdella puisella lisäkerroksella. Kilpailussa asetettiin saneeraukselle lisäksi kunnianhimoiset
energiatehokkuuden parannustavoitteet.
Kuorivaksi saneeraukseksi kutsutaan rakennuksen
vanhojen betonielementtirakenteisten kerrosten julkisivumateriaalin vaihtamista betonielementeistä puuksi.

Vastaavaa korjausrakentamistapaa on Suomessa käytetty vain yhden kerran aikaisemmin asuinrakennuksen
peruskorjauksessa, Riihimäellä Innova-talo -hankkeessa vuonna 2011. Kilpailukohteen kaikkiin rakennuksiin
tuli lisäksi suunnitella uudet hissit.
Hankkeelle ei ole määritelty tarkkaa rakentamisaikataulua. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan laajemmin kilpailun kohteena olleen tontin ympäristöä ja
varaudutaan tuleviin alueellisiin kehityshankkeisiin.
Ympäristöministeriö tuki kilpailua ”Kasvua ja kehitystä puusta” -tukiohjelman rahoituksella.

Havainnekuva: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli

Kilpailukohde on vuonna 1977 valmistunut kahdeksan 3-4-kerroksisen lamellikerrostalon kortteli, jonka omistaa Helsingin kaupungin asunnot Oy.
Kaikki asuintalot saneerataan ja korotetaan.
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Väistötila Pikku-Finlandia
kiertää koulu- tai päiväkotiloiksi
Siirrettäviä puurunkoisia paviljonkikouluja
ja -päiväkoteja on Helsingissä jo useita
kymmeniä. Yksi erikoisimmista on parhaillaan
rakenteilla oleva Pikku-Finlandia, joka toimii
ensin viereisen Finlandiatalon väistötilana
talon peruskorjauksen ajan ja siirtyy sitten
osaksi koulu- ja päiväkotiverkkoa.

F

Kiertotaloutta
Helsingin kaupunki halusi Finlandiatalon väistötilaksi
ratkaisun, joka tukee kiertotalouden tavoitteita. Väliaikaisen rakennuksen oli oltava ekologinen ja pitkäkäyttöinen myös Finlandiatalon projektin jälkeen. Samalla
sen oli edustettava tyylikkäästi Finlandiatalon henkeä ja
arkkitehtuuria.
Kaupunki valitsi suunnittelutyöhön kumppanikseen
Aalto-yliopiston arkkitehtuurinlaitoksen opiskelijoita ja
opettajia, jotka toimivat kaksivaiheisen studioharjoitustyön kautta.
Lopputuloksena syntyi paviljonkimainen puurakennus, jonka toteuttaminen on vähäpäästöistä ja jonka
elinkaari on pitkä: Finlandiatalon projektin jälkeen Pikku-Finlandia muunnetaan ja siirretään kokonaan uuteen
paikkaan, ensimmäiseksi päiväkoti- tai koulukäyttöön.
Rakennuksen laskennallinen käyttöikä on 20–30 vuotta.

• Pikku-Finlandia rakennetaan Finlandiatalon ja
Töölönlahden puiston väliin Karamzininrannan
katuaukiolle
• Pinta-ala 2 750 bruttoneliömetriä
• Enimmäishinta 9,9 miljoonaa euroa
• Työn tilaaja Helsingin kaupunki
• Urakoitsija FM-Haus Oy.

7/2021 hrmy

Finlandiatalon väistötilana toimivan Pikku-Finlandian rakentaminen alkoi toukokuussa. Käyttöön se avataan jo tammikuussa. 2,5 vuoden kuluttua se siirtyy
seuraavaan kohteeseen, todennäköisesti päiväkoti- tai koulukäyttöön.

Havainnekuva Aalto-Studio

inlandia-talon peruskorjaus käynnistyy vuoden 2022
alussa ja kestää noin kaksi ja puoli vuotta. Peruskorjauksen ajaksi palvelut siirtyvät Finlandia-talon viereen
nousevaan paviljonkimaiseen Pikku-Finlandiaan. Se
tulee toimimaan kaupunkilaisten ja matkailijoiden viihtyisänä kohtaamispaikkana sekä tapahtumakeskuksena. Tapahtumatilojen lisäksi Pikku-Finlandiassa toimii
kahvila, jonka suurista lasiseinistä avautuu näköala
Töölönlahdelle ja puistoon. Rakennusta kiertää kaikille
avoin terassi.

Pikku-Finlandian suunnittelu on Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja opettajien käsialaa. Kurssilla luoduista ehdotuksista valittiin toteutettavaksi Jaakko Torvisen
konseptiin perustunut Finlandia Forest. Toteutuksen tarkemmat suunnitelmat on
laatinut koko Finlandia-talon perusparannuksen pääsuunnittelija Arkkitehdit NRT.

Puumoduulit rakennetaan Jokioisissa
Pikku-Finlandia rakennetaan kokonaan suomalaisesta
puusta. Toteutuksesta vastaa kotimainen FM-Haus Oy,
jolla on yli 25 vuoden kokemus puurakentamisesta. Puumoduulit valmistetaan Jokioisissa FM-Hausin itselleen
rakentamassa puuhallissa imuvirtaustekniikalla ja valvotuissa olosuhteissa. Jokaiseen kasattavaan ja paikalle
kuljetettavaan puumoduuliin asennetaan olosuhdeantureita sen varmistamiseksi, että rakennus pysyy kunnossa.
Pikku-Finlandian yksi erikoisuus ovat kantavat mäntypilarit, joita tulee kaikkiaan 95 kappaletta. Vankkaoksaiset ja näyttävät männyt käytiin valitsemassa yksitellen loviisalaisesta metsästä.
Finlandiatalon projektin jälkeen FM-Haus vastaa
Pikku-Finlandian käyttötarpeen muutoksista ja siirtämisestä seuraavaan kohteeseen.
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Puuta vai betonia

Nokittelun sijaan
sandwichhybridiseinäelementti

Betonin ja puun yhdistämisellä hybridiseinäelementiksi haetaan tehokkuutta ja
vastuullisuutta rakentamiseen.

Metsä Wood on suunnitellut kumppaniensa kanssa betonielementtivalmistajille soveltuvan
hybridiseinäelementin, jossa yhdistetään betonia ja Kerto® LVL:ää. Elementtejä käytetään ensimmäistä kertaa Metsä Fibren Rauman sahan rakennushankkeessa.

Y

mpäristöystävällisempiä ratkaisuja tarvitaan kipeästi,
koska rakennussektori aiheuttaa 30 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Hybridiseinäelementeillä voidaan korvata tavanomaiset kerrosrakenteiset betonisandwichelementit, joita käytetään paljon kerrostaloissa.

nettiin Lipa-Betonin betoniosaamista ja Metsä Woodin
kokemusta puutuotteista. Tavoitteena oli suunnitella
käytännöllinen elementti, jonka valmistaminen ja käsittely on helppoa.

Kestävää rakentamista

Innovointia ja yhteistyötä
Metsä Wood teki yhteistyötä suomalaisten rakennus- ja
rakennesuunnitteluyhtiöiden kanssa suunnitellessaan
hybridiseinäelementin. Betonielementtivalmistaja LipaBetoni näki hybridielementtien potentiaalin.
”Hybridiseinäelementti on loistava mahdollisuus.
Etsimme uusia markkinoita tällä tuotteella, jota voidaan
käyttää samaan tapaan kuin betoniseinäelementtejä”,
sanoo Lipa-Betonin toimitusjohtaja Satu Lipsanen.
Lipsanen on tyytyväinen yhteistyöhön, jossa hyödyn-

”Kerto LVL on kevyt materiaali. Siksi hybridiseinäelementtejä voidaan valmistaa tehtaassa ja kuljettaa työmaalle entistä nopeammin. Kevyemmän kuorman ansiosta myös kuljetuksesta syntyvät päästöt vähenevät.
Kevyitä elementtejä on myös helpompi nostaa”, sanoo
Metsä Woodin rakentamisen liiketoiminnan kehitysjohtaja Jussi Björman.
Hän korostaa, että alalla tarvitaan uusia helposti toteutettavia ratkaisuja, jotta toimintaa voidaan kehittää
ympäristöystävällisempään suuntaan.

Ensimmäinen rakennuskohde, jossa uusia hybridiseinäelementtejä käytetään, on Metsä Fibren Rauman sahalla. Sahahankkeen rakennusteknisen
kokonaisuuden toimittaja on Skanska. Elementit valmistettiin Lipa-Betonin
tehtaassa Pieksämäellä, ja ne asennettiin paikoilleen kesäkuussa.
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YHDISTYS tiedottaa
HALLITUKSEN ja
TOIMISTON
YHTEYSTIEDOT 2021
Puheenjohtaja
Timo Saarikko, 0400-356 818
timoksaarikko@gmail.com

UUDET JÄSENET
Lindberg, Marianne
Niemi, Miska

Aaltonen, Jari
Isokangas, Ilkka
Järnström, Linda

OPISKELIJAJÄSENET
Ohma, Vili

Turunen, Olli-Pekka

KANNATTAJAJÄSENET
Cotton, Kati

1. varapuheenjohtaja
Joonas Anttila, 050-303 4994
joonas.an77ila@gmail.com

Kellokumpu, Maria

Tervetuloa!

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

RKL:n HELSINGIN

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

Asia: Piirin lakkautus

Trang Huynh, 050-384 4718
trang.huynh@hel.fi
Jan-Erik Jusslin, 050-3210 911
janerikjusslin@gmail.com
Jerkko Koskinen, 040-678 5455
jerkko.koskinen@gmail.com
Mauri Ranta, 040-766 2320
maurit.ranta@elisanet.fi
Jari Raukko, 040-777 7075
jari.raukko@kolumbus.fi
Markku Skants, 050-462 8795
markku.skants@gmail.com
Tapio Vuorinen, 0400-515 549
tapio.vuorinen@rit.fi
Karl-Johan Wennerström, 040-584 9071
wennerstrom03@gmail.com

PIIRIKOKOUS
tiistaina 19.10.2021 klo 17.00

Kattohaikarassa, Fredrikinkatu 42, 00100 Helsinki
ylin kerros, ovipuhelin ”edustustila 7. krs”

* * * * * *

RKL:n HELSINGIN

ALUEKOKOUS
tiistaina 19.10.2021 klo 17.15

Kattohaikarassa, Fredrikinkatu 42, 00100 Helsinki
ylin kerros, ovipuhelin ”edustustila 7.krs.”

Rakennusmestarien Rouvat

OHJELMATOIMIKUNNAN
ILTA 14.10. klo 17.00
yhdistyksen toimistolla, Malminrinne 3 B 3. kerros.
Huom! alkamisaika aikaistettu!
Luvassa kivaa yhdessä oloa,
hauskaa ohjelmaa ja kahvitarjoilun lomassa mm.
yksilöllinen huulipuna,
naturcare Lip Colour -esittely,
Leena Haatainen.

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

Esittelyiltana huulipunat
edulliseen hintaan!
Tervetuloa!

7/2021 hrmy
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YHDISTYS tiedottaa
HRMY-SENIORIT
LOKAKUUN
KUUKAUSITAPAAMINEN

NUORTEN KERHO
järjestää

15.10.2021 klo 18.00 alkaen

25.10.2021 klo 13.00
Kattohaikara

jo perinteeksi muodostuvan

VIRTUAALIPELITAPAHTUMAN

Fredrikinkatu 42 A, ylin kerros,
ovipuhelin ”Edustustila 7. krs”,
ovet avataan klo 12.45

Kauppakeskus REDIn Pikselissä
Hermannin rantatie 15, Helsinki

Päivän aiheena on tietotekniikkataitojen kehittäminen. Aiheesta
tulee kertomaan ENTER
ry:n asiantuntija.

Tapahtumassa osallistujat pääsevät pelaamaan keskenään virtuaaliympäristössä erilaisia tarjolla olevia pelejä. Pelien jälkeen siirrytään naposteltavien sekä virvokkeiden äärelle
läheiseen ruokapaikkaan. Tapahtumaan on
hyvä saapua hyvissä ajoin viimeistään klo
17.45 käyttöopastuksien johdosta.

ENTER ry on Uudellamaalla toimiva ikäihmisten tietotekniikkayhdistys. Yhdistys tarjoaa
henkilökohtaista ja maksutonta opastusta tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä vertaisopastuksena. Tapaamisessa yhdistyksen vapaaehtoinen kertoo Enterin toiminnasta: sekä
opastuksista, tietoiskuista että oppimateriaaleista.

Tapahtuman omavastuu on opiskelijajäseneltä* 10 € ja varsinaisilta jäseniltä 29 €
*Nuorten kerhon opiskelijajäsenyys on voimassa opiskeluajan + valmistumisvuoden
sekä valmistumista seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Kaikki joukolla pitkästä aikaa mukaan oppimaan ja
ennen kaikkea tapaamaan toisiamme!
Tervetuloa
HRMY-Seniorien toimitushallitus

Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot sähköpostitse:
hrmy.nuoret@gmail.com

* * * * * *

MARRASKUUN
KUUKAUSITAPAAMINEN

Seuraa Nuorten kerhon asioita ja
tapahtumia Facebookissa.
Löydät meidät hakusanalla
“HRMY ry Nuorten Kerho”

22.11.2021 klo 13.00
Kattohaikara
Fredrikinkatu 42 A, ylin kerros,
ovipuhelin ”Edustustila 7. krs”,
ovet avataan klo 12.45
Päivän aiheena on HRMY:n uudet kotisivut. Yhdistyksen hallituksesta Jere Väisänen ja Joonas
Anttila tulevat kertomaan aiheesta. He ovat olleet
mukana kotisivujen päivityksessä ja käyttöönotossa. Tilaisuudessa käydään läpi kotisivujen käyttöä,
rakennetta ja sisältöä.

Kallioniemen syystalkoot
Lauantaina
16.10.2021
klo 9.00–15.00
Lounastarjoilu.

Tilaisuuden tavoitteena on lisätä innostusta ja helpottaa kotisivujen käyttöä ja sitä kautta tehostaa
informaation kulkua jäsenillemme.

Tervetuloa!

Tervetuloa
HRMY-Seniorien toimitushallitus
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Uusi Bond-elokuva:

007 No Time to Die
Tiistaina 12.10.2021 klo 17.30
Finnkino, Tennispalatsi,
(Salomonkatu 15), Helsinki.
Sitovat ilmoittautumiset 8.10.2021 mennessä
yhdistyksen toimistolle sähköpostitse
info@hrmy.fi tai puhelimitse (09) 646 343.
Huom! Kevään 2020 ilmoittautumiset ovat
voimassa vain niiden osalta, jotka ovat sen
jo maksaneet.

Bond on jättänyt aktiivipalveluksen ja nauttii rauhallisesta elämästä Jamaikalla. Sitä ei kuitenkaan kauaa kestä, sillä hänen
vanha ystävänsä Felix Leiter CIA:sta pyytää apua. Siepatun tutkijan pelastustehtävä osoittautuu odotettua vaikeammaksi ja
vie Bondin vaarallisella teknologialla aseistautuneen mysteeririkollisen jäljille.

Lipun hinta on yhdistyksen jäsenelle 5 € ja seuralaiselle 10 €. Paikkoja salissa on 94 kappaletta, elokuvanäytös on HRMY:n oma.
Liput maksetaan 8.10.2021 mennessä Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille
FI40 2044 1800 0647 11.

Vierailu Didrichsenin taidemuseossa
Sosiaalisen kanssakäymisen puute
on koronaepidemian pitkittyessä
varmasti ahdistanut monia meistä
ehkä taudinpelkoakin enemmän.
- KUPE on pyrkinyt ja ehkä onnistunutkin sitä lievittämään opastetuilla
taidemuseokäynneillä. Tosin osanottajamäärää on jouduttu viranomaismääräyksistä johtuen rajoittamaan.
Kotimuseot ovat olleet ja ovat
suosikkejamme. Niissä on mahdollisuus tavoittaa sekä tietty intiimiys

7/2021 hrmy

että tutun joukon sosiaalisen yhdessäkokemisen tunne.
Kuusisaaren Didrichsenillä olemme tavanneet tänä vuonna jo kahdesti. Elokuun käyntimme Tove
Janssonin ”Maalaaminen on kaikkein tärkeintä” oli mieleenpainuva.
Varsin kodinomainen lähtö kierrokselle ei todellakaan merkinnyt sitä,
että olisimme tutustuneet vain kaikkien rakastaman Muumimamman
luojan keittiöpuoleen. Ei, vaan saim-
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me tutustua jo sota-aikana vaikuttaneen nuoren taiteilijan yhteiskunnan
ja taiteen ilmiöitä kriittisesti kuvaavan kynän ja siveltimen jälkeen.
Jotenkin samantapaista kokemusta, mutta isommalle joukolle,
odotamme syyskuun kahdelta opastusvaraukseltamme Lauri ja Lasse
Reitzin kotimuseoon Töölössä.
Teksti ja kuva: Matti Vuorensola,
KUPE:n sihteeri

YHDISTYS tiedottaa
TEATTERIIN
torstaina 4.11.2021 klo 19.00

PAAHTIMO
Helsingin Kaupunginteatteri, Studio Pasila,
Ratamestarinkatu 5, 00520 Helsinki

Helsingin
Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry:n perinteinen

Lippujen hinnat: Yhdistyksen jäsen 10 € ja
seuralainen 30 €, max. 2 lippua/jäsen.
Lippuja on varattu näytökseen 130 kappaletta.

PIKKUJOULU
vietetään
Ravintola Purossa, Sähkötalo,
Malminrinne 6 E, 8. krs

Kahvitarjoilu väliajalla.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
maanantaina 4.10.2021
yhdistyksen toimistolle 09 646 343 tai
sähköpostitse info@hrmy.fi

la 27.11.2021 klo 18.00 alkaen.
Luvassa on yllätysohjelmaa ja tarjolla jouluinen,
herkullinen buffet-pöytä ruokajuomineen.

Liput maksetaan 4.10.2021 mennessä
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit
AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11,
viestikenttään ”Teatteri”.

Illalliskortin hinta on jäseneltä 20 € ja seuralaiselta
50 €.
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen toimistolle
viimeistään perjantaihin 12.11.2021 mennessä
joko puhelimitse 09 646 343
tai sähköpostitse info@hrmy.fi
Ilmoitathan samalla myös mahdolliset ruoka-allergiat ja erikoisruokavaliot.

Huom! Paikat lunastetaan vain maksun eräpäivään mennessä maksaneille.
Kuva: Helsingin Kaupunginteatteri

Illalliskortit on maksettava viimeistään
12.11.2021 mennessä
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
tilille FI40 2044 1800 0647 11.
Käytäthän maksaessasi viitettä 20210980.
Huom! Paikat lunastetaan vain määräajassa maksaneille.

”Paahtimo on täyteläinen ja aromikas komedia työelämän vaatimuksista. Mitä menestyminen – tai
edes selviytyminen – tämän päivän työelämässä
vaatii, kun mikään ei ole sitä miltä näyttää? Aivan
vastapaahdettu kotimainen komedia nauraa lempeästi työpaikkojen rooleille ja niiden törmäyksille.
Riittääkö pelkkä osaaminen vai onko itsensä brändääminen jo kansalaistaito?”
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Mestari-Laulajat 50-vuotiskonsertti
Mieskuoro Mestari-Laulajien perinteinen Pyhäinpäivän konsertti

Temppeliaukion kirkossa lauantaina 6.11.2021 klo 13.
Liput 20 € kuorolaisilta tai ovelta tuntia ennen.
Kuoroa johtaa uusi laulunjohtaja Anita Lehtonen. Uruissa Tapio Tiitu.

Tervetuloa!

URHEILU
GOLF MESTARUUSKILPAILUT
Yhdistyksen Golf Mestaruuskilpailut pidettiin
26.8.2021 Keimola Golfin Saras kentällä.
TULOKSIA
Pistepoqey, yleinen
1. Tapio Vuorinen
2. Pauli Partia
3. Juha Timonen

35
22
21

Pistepoque 65 V
1. Seppo Kuokkanen 27
2. Pentti Raumala
25
3. Ahti Kekonen
22
Pistepoqey 75 V
1. Kari Haavisto
2. Raimo Kostiainen
3. Matti Väätänen

7/2021 hrmy

34
31
26

Scratch tulokset
1. Tapio Vuorinen
2. Vesa Terimo
3. Raimo Kostiainen

RKL:N GOLF
MESTARUUSKILPAILUT
pelattiin Peuramaa Golfin
Vanha Peura kentällä 28.8.2021.

93
97
99

Lähimmäs lippua
Raimo Kostiainen
Pisin draivi
Tapio Vuorinen
Tulokset yhdistyksen
nettisivuilla
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YHDISTYKSEN JÄSENTEN
SIJOITUKSIA
2. Jari Lahtinen
S
3. Kari Haavisto
PB
2. Aimo Peltonen
V
3. Raimo Kostiainen
V

55
65
65
75

ERIKOISKILPAILUISSA
Pisin draivi Jouko Pentikäinen
Lähimmäs lippua Raimo Kostiainen
Tulokset RKL:n sivuilla vapaa-aika / golf

URHEILU
Mailapelijaos

Ennakkotieto:

MARRASKUUSSA TENNIKSEN
OHJAUSTA, ILMOITTAUDU JO
Mailapelijaos järjestää marraskuussa viikonloppuna tennistapahtuman,
jos koronatilanne sallii. Tapahtuma kestää kaksi tuntia ja ohjaajana on
tenniksen opettaja. Pitempään pelanneet pääsevät mittelöimään kentällä
paremmuudesta.
Kyselemme nyt ennakkoon jäsenistöltä osallistumiskiinnostusta, jotta
voimme varmistaa kaikille halukkaille myönteisen kokemuksen.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä vetäjille kuinka paljon olet harrastanut
tennistä. Jaamme osallistujat tason mukaan ryhmiin.
Ilmoittautuminen sähköpostilla 6.10.2021 mennessä vetäjille:
Martti Rissanen, marttiv.rissanen@gmail.com
Olavi Malminen, Olli.malminen@luukku.com
Eino Menlös, eino.menlos@luukku.com

RKL:n kesäpäivien yleisurheilu
ja maastojuoksu Helsingissä

HRMY-OSALLISTUJIEN TULOKSET

RKL:n kesäpäivien yhteydessä kilpailtiin 29. elokuuta
Vuosaaressa liiton mestaruuksista maastojuoksussa ja
yleisurheilussa.
Kilpailujen tasoa ja tunnelmaa on viime vuosina haitannut pieni osanottajamäärä. Nyt mukaan saatiin ilahduttavasti 26 kilpailijaa ja lajisuorituksia oli yhteensä 75.
Hyvään osallistujamäärään päästiin tekemällä hyvää
yhteistyötä RKLn järjestöpäällikkö Mikael Åhlin kanssa.
Osallistujiahan ei saada vain laittamalla kilpailukutsut
liiton tiedotteisiin ja ulkoistamalla tehtävät paikalliselle urheiluseuralle ja odottamalla osanottajia paikalle, kuten
moni järjestävä yhdistys on tehnyt. Minua on eniten häirinnyt se, jos järjestäjällä ei ole nimettyä yhteyshenkilöä, joka
vastaisi tiedusteluihin. Järjestäminen vaatii myös sähköpostin ja puhelimen käyttöä järjestävältä yhdistykseltä.
Tosiasia on myös se, ettei jäsenistö enää arvosta liiton mestaruuskilpailuja niin kuin aikoinaan. Ikäluokat
pienenevät ja harrastusmahdollisuudet monipuolistuvat.
Olen itse ihmetellyt, kun nykyiset hiihtäjät tai suunnistajat
eivät enää osallistu juoksukisoihin. Tämä pätee yhtälailla
huippu-urheilussa kuin omassa ammattikunnassamme.
Kesäpäivien yleisurheilut ja maastojuoksut kisailtiin
aurinkoisessa ja lämpimässä säässä. Yhdistys tarjosi
kilpailijoille pullakahvit ja kahvipaketin kotiin vietäväksi.
Saimmekin onnistuneista järjestelyistä kilpailijoilta jälleen kerran kiitosta.
Saimme yhdistyksestämme myös aika hyvän osallistujamäärän, joka toi samalla myös menestystä. Kaikki
tulokset löytyvät yhdistyksen ja RKL:n kotisivuilta.
Raimo Hartonen

60 m
M80
2. Veikko Luode
M75
1. Jorma Tuominen
2. Heikki Räsänen
3. Esko Kuoksa
M70
2. Raimo Hartonen
N55
1. Pirjo Lauren
100m
M50
1. Janne Kyllönen
1000m
N55
1. Pirjo Lauren
M80
1. Veikko Luode
M75
1. Heikki Räsänen
2. Esko Kuoksa
3. Kalevi Vikman
M70
1. Raimo Hartonen
M50
1. Janne Kyllönen

14,03
11,19
11,66
16,25
11,16
11,66

15,47

5,49
7,43
5,06
7,15
10,36
4,09
4,06

Maastojuoksu 1,5 km
M75
1. Heikki Räsänen
7,49
2. Ilkka Wastimo
11,24
3. Kalevi Vikman
15,12
4. Esko Kuoksa
17,00
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M70
1. Raimo Hartonen
rouvat
1. Eila Hartonen
2. Ritva Luode
3. Maija Karvinen
4. Kadi Keks
Pituushyppy
M75
1. Heikki Räsänen
2. Esko Kuoksa
3. Kalevi Vikman
M50
1. Janne Kyllönen
Kuulantyöntö
3 kg
N55
1. Pirjo Lauren
M80
3. Veikko Luode
4 kg
M75
1. Heikki Räsänen
2. Juhani Veijonen
3. Kalevi Vikman
4. Esko Kuoksa
M70
2. Raimo Hartonen
M50
1. Janne Kyllönen

6,34
11,00
12,09
17,01
17,12

2,06
1,37
1,21
3,92

7,72
7,59

6,80
6,18
5,29
4,63
7,83
10,05
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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

VUODEN 2022 VIIKKOJA KOSKEVAT
HIMOS-VARAUSANOMUKSET
Vuoden 2022 viikkoja koskevat Himos-huoneistovaraukset käsitellään ja vahvistetaan marraskuussa.
Varausanomukset on toimitettava yhdistyksen
toimistoon 29. lokakuuta mennessä:
info@hrmy.fi tai 09 646 343.
Samaa viikkoa haluavista aikaisempien käyttökertojen
määrä ratkaisee. Tasatilanteessa saaja ratkaistaan
arpomalla. Tämän jälkeen vapaaksi jääviä viikkoja /
peruuntuneita varauksia voi hakea pitkin vuotta.

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
Lokakuu
2.10. Laituripilkit perhetapahtumana, Kalakerho, Kallioniemi,
		 klo 10.00–13.00
11.10. Yhdistyksen Syyskokous ja Mestari-ilta, Ravintola Puro,
		 Sähkötalo, Malminrinne 6 E, 8. krs, klo 18.30
12.10. Bond-elokuva, Finnkino, Tennispalatsi,
		 Salomoninkatu 15, klo 17.30
14.10. Rakennusmestarien Rouvat, ohjelmatoimikunnan ilta,
		
yhdistyksen toimisto, Malminrinne 3 B 3. kerros, klo 17.00
14.10. Perhetapahtuma, Tatu ja Patu Helsingissä,
		 Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö,
		 Eläintarhantie 5, klo 18.30
15.10. Nuorten kerho, virtuaalipelitapahtuma,
		 kauppakeskus REDI:n Pikseli, klo 18.00
16.10. Kallioniemen syystalkoot, sis. lounastarjoilun,
		 klo 9.00–15.00
19.10. RKL:n Helsingin piirikokous, Kattohaikara, Fredrikinkatu 42,
		 ylin kerros, ovipuhelin ”edustustila 7.krs.”, klo 17.00
19.10. RKL:n Helsingin aluekokous, Kattohaikara, Fredrikinkatu 42,
		 ylin kerros, ovipuhelin ”edustustila 7.krs.”, klo 17.15
25.10. HRMY-Seniorit, Kattohaikara, Fredrikinkatu 42 A,
		 ylin kerros, ovipuhelin ”Edustustila 7. krs”, klo 13.00
		 (ovet avataan klo 12.45)
Marraskuu
4.11. Teatterinäytös Paahtimo, Helsingin Kaupunginteatterin
		 Studio Pasila, Ratamestarinkatu 5, klo 19.00
6.11. Mestari-Laulajat, 50-vuotiskonsertti,
				
		 Pyhäinpäivän konsertti, Temppeliaukion kirkko, klo 13.00
15.11. KUPE, Vuosikokous
20.11. Rakennusmestarien Rouvat, Rouvien 105-vuotisjuhla,
		 klo 13.00 alkaen
22.11. HRMY-Seniorit, Kattohaikara, Fredrikinkatu 42 A,
		 ylin kerros, ovipuhelin ”Edustustila 7. krs”, klo 13.00
		 (ovet avataan klo 12.45)
27.11. Yhdistyksen Pikkujoulu, Ravintola Puro, Sähkötalo,
		 Malminrinne 6 E, 8. krs, klo 18.00
Joulukuu
1.12.
tai 3.12.
20.12.
		
		
		

Rakennusmestarien Rouvat, Pikkujoulu,
Teatteriravintola Nyyrikki
HRMY-Seniorien ja Kulttuuri- ja perinneyhdistys KUPEn
yhteinen Joulujuhla, Kattohaikara, Fredrikinkatu 42 A,
ylin kerros, ovipuhelin ”Edustustila 7. krs”, klo 13.00
(ovet avataan klo 12.45)

Seuraathan yhdistyksen kotisivuja
www.hrmy.fi,
jonne päivitetään tiedot tapahtumista
ja niiden toteutumisesta.
Täydennykset tapahtumakalenteriin:
info@hrmy.fi ja/tai sph.saarinen@gmail.com

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
Jussi Loikkanen 040-186 4666
jussi.loikkanen@grk.fi
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 040-532 2272
reino.holappa18@gmail.com
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
UINTI
Tero Jaatinen 0500-481 283
terojaatinen@mac.com

