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Hankintamenettelynä oli kaksi-
vaiheinen SR-urakka- ja arkki-

tehtuurikilpailu. Arkkitehti-, sisus-
tus- ja pihasuunnittelusta vastasi 
AFKS Arkkitehdit Oy ja rakenne-
suunnittelusta Rakennuskonsul-
tointi T Kekki Oy. SR-urakoitsija oli 
Oy Rakennuspartio.

Hopealaakson päiväkodissa 
puuta on käytetty monipuolisesti, 
johdonmukaisesti ja luontevasti. 
Sääoloille ja liikennemelulle alttiimpi 
kadun puoleinen julkisivu on tehty 

käytännöllisestä ja viileän sävyises-
tä sinkkiohutlevystä, kun taas pihan 
puoleinen lämminsävyinen ja moni-
polvinen lehtikuusijulkisivu sekä ul-
koterassit ovat hyvin säältä suojas-
sa katosten ja pitkien räystäiden 
alla. Kantavissa seinissä on käytetty 
CLT-puuelementtejä.

Sisätiloissa puu luo päiväkotiin 
lämmintä tunnelmaa ja kodikkuutta. 
Puiset yksityiskohdat on suunnitel-
tu ja toteutettu huolella. Sisäpinnan 
puupintoja on käytetty onnistu-

neesti myös akustisesti vaimentavi-
na elementteinä.

Palkintolautakunta antoi lisäksi 
kunniamaininnan Supercellin toi-
mistorakennukselle. Helsingin Jät-
käsaaressa sijaitsevan rakennuksen 
on suunnitellut Anttinen Oiva Arkki-
tehdit Oy ja rakentanut SRV. Kilpai-
lun yleisöäänestyksen voitti Suo-
malais-venäläinen koulu. Sen on 
suunnitellut AFKS – Arkkitehdit 
Frondelius + Keppo + Salmenperä 
Oy ja rakentanut SRV.

Vuoden 2021 Puupalkinto

Hopealaakson päiväkodille

Helsingin Kruunuvuorenrannassa sijaitseva Hopealaakson päiväkoti sai 

Puuinfon jakaman vuoden 2021 puupalkinnon.

Helsingin kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä edistetään mm. lisäämällä puurakentamista sen omissa hank-
keissa. Hopealaakson päiväkodissa on puunkäytön lisäksi hulevesikuormitusta tasaava viherkatto sekä aurinkopaneelit, jotka tuottavat 
osan päiväkodissa käytettävästä energiasta.

 Kuva: Hannu Rytky



4 hrmy 9/2021

A lkuperäisenä tavoitteena oli, et-
tä vuoden 2021 lopussa rataa 

olisi valmiina 20 kilometriä. Tavoite 
on ylitetty onnistuneen resursoinnin 
ja aikataulujen yhteensovittamisen 
sekä työmenetelmien kehittämisen 
ansiosta.

”Rataa on rakennettu 7–8 työ-
ryhmän voimin. Sekä työntekijät et-
tä menetelmät ovat kehittyneet 
hankkeen aikana. Allianssissa yh-
teistyö maanrakentajien ja ratara-
kentajien välillä on onnistunut. Kun 
maanrakentajat ovat saaneet rata-
pohjia etuajassa valmiiksi, ratara-
kentajien aikataulu on joustanut ai-
emmaksi”, kertoo tilaajan projekti-
johtaja Juha Saarikoski.

Talvea kohti mentäessä työmaat 
hiljenevät, ja osa jää talvitauolle en-
nen vuoden 2022 rakentamiskautta. 

Vuonna 2022 jäljellä olevia rata-
osuuksia rakennetaan Patterimäen 
tunnelissa, Pitäjänmäentiellä, Eliel 
Saarisen tien länsi- ja itäpäissä, 
Maaherrantien itäosassa sekä pää-
tepysäkeillä. Ratarakentamisen li-
säksi vuonna 2022 jatketaan muita 
rakennustöitä useimmilla Helsingin 
puolen kaduilla. Espoon osuuden 
rakennustyöt valmistuvat pääosin 
vuoden 2021 aikana.

Liikennöinti alkaa  
tammikuussa 2024
Vuoden 2023 aikana Raide-Jokerin 
työmailla tehdään viimeisteleviä töi-
tä ja käyttöönottotestauksia sekä 
aloitetaan koeliikenne. Pikaraitiotien 
liikennöinti on tarkoitus aloittaa 
tammikuussa 2024.

Kolme neljäsosaa Raide-Jokerin 
rakennustöistä valmiina
Raide-Jokerin rakennustöistä 

on valmiina 75 prosenttia. 

Kolmen neljäsosan raja- 

pyykki saavutettiin lokakuun 

2021 lopussa. Ratarakenta-

minen on edennyt suunnitel-

tua nopeammin, ja 25 kilo-

metrin pituisesta radasta on 

valmiina jo 21 kilometriä.

Raitiotietä on rakennettu syksyn aikana muun muassa Oulunkylän aseman vieressä Maaherrantiellä.
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Valintaperusteena mainitaan te-
hopaalutuksen suunnittelun 

edustavan yhteistoiminnallisuutta 
parhaimmillaan. Alueen toimijat 
huomioimalla kehitettiin optimaali-
nen toteutustapa häiritsevälle, mut-
ta välttämättömälle, työvaiheelle.

Viikinkaaren varrella, Viikin kam-
pusalueella, sijaitsee useita Helsin-
gin yliopiston ja yksityisten tutki-
muslaitosten tärinäherkkiä tutki-
muslaitteita, kuten elektronimikro-

skooppeja, suurtehosentrifugeja ja 
tarkkuusvaakoja. Niille raitiotiestä 
aiheutuva tärinä ja heikko magneet-
tikenttä ovat riski, minkä vuoksi rata 
perustettiin Viikinkaarella tärinää 
eristävän erikoisrakenteisen paalu-
laatan päälle.

Paalutuksen suunnittelu aloitet-
tiin vuotta aikaisemmin alueen toi-
mijoiden, tilaajan, suunnittelijoiden 
ja rakentajien kanssa neuvottele-
malla. Paalutus päätettiin toteuttaa 

ns. tehopaalutuksena, jonka tavoit-
teena oli paaluttaa mahdollisimman 
paljon mahdollisimman lyhyessä 
ajassa. Tarkoituksena oli minimoida 
työstä tutkimuslaboratorioille, nii-
den asiakkaille ja alueen muille toi-
mijoille koituva häiriö.

Tehopaalutukset ja paalulaatan 
teko onnistuivat hyvin, ja Viikinkaa-
ren raiteiden rakentaminenkin on jo 
pitkällä.

Vuoden GeoTeko-palkinto

Raide-Jokerin Viikinkaaren  
tehopaalutukselle

Raide-Jokerin Viikinkaaren tehopaalutus sai Suomen Geoteknillisen 

yhdistyksen jakaman Vuoden 2021 GeoTeko-palkinnon. Tehopaalutukset 

aloitettiin marraskuussa 2020 ja ne valmistuivat huhtikuussa 2021.

Työvaihe suunni-
teltiin täysin ym-
päristön ehdoilla. 
Marraskuun 
2020 ja huhti-
kuun 2021 välil-
le ajoittuneiden 
kuuden työvuo-
ron aikana paa-
lutettiin yhtäjak-
soisesti 12–22 
tuntia. Herkkien 
tutkimuslaittei-
den toiminta kes-
keytyi kokonaan 
hetkeksi, ja työ-
maalla työskente-
li niin paljon ko-
neita kuin sinne 
mahtui. Ajankoh-
dat suunniteltiin 
yhdessä alueen 
toimijoiden kans-
sa hyvissä ajoin 
etukäteen.
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Vastaajista 27 prosenttia arvioi talo-
yhtiönsä korjausrakentamisen kas-

vavan kuluvana vuonna, kun taas 30 
prosenttia odottaa korjaamisen supistu-
van yhtiössään viime vuoteen verrattu-
na. Sen sijaan vuodelle 2022 on näkö-
piirissä tuntuvaa kasvua. Kasvua enna-
koivien taloyhtiöiden osuus on noussut 
korkeimmilleen pitkään aikaan.

Taloyhtiöiden tarjouspyyntöjen mää-
rissä ja tarjousten saamisessa ei ollut 
suurta muutosta edellisvuoteen. Paikoi-
tellen markkinoilla on kuitenkin pullon-
kauloja, ja pienten yhtiöiden pitää tehdä 
paljon töitä saadakseen tarjouksia. Lo-
kakuun ensimmäisellä puoliskolla oli 

Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometri

Korjausrakentaminen vauhdittuu
Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometri arvioi korjausrakentamisen kasvavan merkittävästi 

vuonna 2022. Barometrin vastaukset kerättiin lokakuun ensimmäisellä puoliskolla runsaalta 

3100 taloyhtiöiden edustajalta.

Yhtiön korjausrakentaminen tulevana
vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna

Syys-barometrit
Syksy 2021 (Saldo: +7)

Korjaukset vuonna 2021
Rivitalot
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K ilpailun tavoitteena on nostaa esiin hyviä käy-
täntöjä, toteutustapoja ja tuotteita, joilla pyri-

tään parantamaan rakennusten kosteusturvalli-
suutta. Kilpailu koskee sekä uudis- että korjausra-
kentamista.

by2020 Betonin kuivumusaika-arvio  
-ohjelmisto
Vahanen Rakennusfysiikka Oy on kehittänyt Suo-
men Betoniyhdistys ry:lle ohjelmiston, jonka avul-
la voidaan tehdä betonirakenteiden kuivumisaika-
arvioita sekä päällystettävien rakenteiden riskiar-
vioita. by 2020 Betonin kuivumisaika-arvio -ohjel-
misto korvaa aiemmin käytössä olleen excel-
pohjaisen työkalun. Ohjelmakehityksessä on ollut 
mukana betoniyhdistyksen kokoama ohjausryh-
mä (Rakennusteollisuus RT, Betoniteollisuus sekä 
Lattian- ja Seinänpäällysteliitto) sekä Vahasen ali-
konsulttina ohjelman käyttöliittymän ja toiminnalli-
suuden suunnittelussa ja toteutuksessa Paju 
Applications.

Ohjelmiston kuivumisaika-arvion avulla työ-
mailla voidaan entistä paremmin arvioida, miten 
työmaaolosuhteet vaikuttavat betonin kuivumi-
seen. Päällystämisen riskiarviolla voidaan puoles-
taan tarkastella, miten kosteus jakaantuu päällys-
tämisen jälkeen, ja nouseeko kosteus päällysteen 
alla vaurioitumisen kannalta kriittisen korkeaksi.

”Ohjelmiston tarkoituksena on helpottaa ra-
kennushankkeiden kosteudenhallinnan suunnitte-
lua mm. rakenne-, materiaali- ja aikatauluvalinto-
jen osalta”,   kertoo Sekki. Hän tekee parhaillaan 
myös väitöskirjaa betonin kuivumisen mallintami-
sesta Tampereen yliopistolle.

Kosteusturvallisen 
rakentamisen palkinto 

Vahaselle
Viidennen kerran jaetun Kosteus-

turvallisen rakentamisen palkinnon sai 

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n Pauli 

Sekin esitys by2020 Betonin kuivumis-

aika-arvio – työkalu tarkempiin  

arvionteihin.

vastaajien yhtiöissä viime syksyyn verrattuna kasvua 
toteutus- ja suunnitteluvaiheissa. Myös hankesuunnit-
telua oli paljon tekeillä.

Kerrostaloissa korjataan tänä vuonna yleisimmin 
vesi- ja viemärijärjestelmiä, vesikattoa, sekä rakennus-
ten ulkovaipan muita osia. Rivitaloyhtiöillä piharaken-
teet ja vesikatto sekä muut ulkovaipan osat ovat tänäkin 
vuonna olleet yleisimmin korjausten kohteina.

Latauspisteitä pyritään rakentamaan kuumeisesti
Selvästi yli 40 prosenttia taloyhtiöistä aikoo toteuttaa 
sähköautojen latauspisteitä seuraavien viiden vuoden 
aikana. Rivitalovastaajilla lukema nousi 10 prosenttiyk-
sikköä 43 prosenttiin, ja kerrostalovastaajien 44 pro-
senttiin (+12 %). Sähköautojen latauspisteet ovat alka-
neen viisivuotiskauden selvästi yleisin hanke sekä ker-
ros- että rivitaloissa.

Kaikista vastanneista kerros- ja rivitaloyhtiöistä tänä 
vuonna toteutetaan latauspisteitä miltei kuudessa pro-
sentissa. Molemmissa lukemat kasvoivat selvästi viime 
vuodesta. Niissä taloyhtiöissä, joissa toteutetaan tänä 
vuonna jokin korjaushanke, 11 prosenttia kertoo toteu-
tettavan myös yhden tai useamman latauspisteen. Pää-
kaupunkiseudulla lataushankkeiden osuus oli miltei 
kaksinkertainen muuhun Suomeen verrattuna.

Putkistoremonttien keskimääräinen kustannus  
noussut selvästi
Korjausrakentamisbarometrin vastaajien mukaan vie-
märeiden ns. perinteisen tavan putkiremontin mediaani-
kustannus on viime aikoina ollut miltei 890 euroa huo-
neistoneliöltä. Pääkaupunkiseudulla kokonaiskustan-
nukset olivat 920 euroa mediaaniltaan ja pk-seudun ul-
kopuolella 790 euroa. Pääkaupunkiseudun keskimää-
räinen kustannus nousi kahden vuoden takaiseen ver-
rattuna noin 60 euroa, mutta muualla Suomessa nousua 
oli miltei 250 euroa.

Sisäpuolisten korjausmenetelmien mediaanikustan-
nus oli tässä barometrissa 460 euroa huoneistoneliöltä, 
kun kaksi vuotta sitten lukema oli 380 euroa. Pääkau-
punkiseudulla sisäpuolisten korjausten kokonaiskus-
tannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin muualla 
Suomessa. Pelkkien käyttövesiputkien uusimisen medi-
aanikustannus oli tällä kertaa 150 euroa huoneistoneli-
öltä, kun kaksi vuotta sitten lukema barometrissa oli 
130 euroa.

Lainatarjouksia ilman jääneiden osuus  
on hiljalleen kasvamassa
Korjauslainojen saatavuus on pysytellyt pitkälti saman-
laisena kuin syksyllä 2020, mutta vastaajissa oli nyt 
kuusi prosenttiyksikköä enemmän yhtiöitä, jotka eivät 
ole saaneet joko yhtään tai vain yhden lainatarjouksen. 
Vastaajista 3,5 prosenttia ei saanut ainuttakaan rahoi-
tustarjousta.

Lähde: Kiinteistöliitto, Kiinteistölehti
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Rakennusalan yrityksistä yhdeksän kymmenestä ko-
kee, että avoimiin työpaikkoihin on tulijoita, mutta 

oikeanlaatuista ammattiosaamista on liian harvalla. 
Syytä tilanteeseen nähdään niin hakijoiden työkoke-
muksessa, koulutuksessa kuin odotuksissakin, kertoo 
Rakennusteollisuuden osaamistarveselvitys.

Yritysten keinot vaikuttaa näihin tekijöihin ovat rajal-
liset. Jo nyt yhteistyö koulutusjärjestäjien kanssa on 
erittäin tiivistä, ja harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen 
määrää ollaan valmiita lisäämään.

”Alan työtehtävät ovat lisäksi yhä mielenkiintoisem-
pia ja monipuolisempia, ja palkat ovat viime aikoina 
nousseet eniten rakennusalalla”, RT:n työvoima- ja 
koulutuspolitiikka-asioista vastaava yhteiskuntasuhde-
päällikkö Lauri Pakkanen lisää.

Jopa joka viides alan työpaikka jää täyttämättä. Ra-
kennusalan osaajapula on ollut Suomessa selvästi kär-
jistyneempi kuin muissa EU-maissa jo 20 vuoden ajan, 
eikä kroonikkopotilaalle ole helpotusta luvassa.

”Tulevaisuudessa rakennusalan tarvitseman työvoi-
man osuus työvoimasta kasvaa entisestään, sillä kau-
pungistuminen, kasvava korjausrakentamistarve ja ra-
kennetulle ympäristölle asetetut kestävyystavoitteet 
tuovat rakentajille töitä. Selvityksen perusteella 76 pro-
senttia yrityksistä arvioi työvoiman tarpeen kasvavan 
jatkossa, 29 prosenttia vieläpä merkittävästi.”

Yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä parempaa  
koulutusten koordinaatiota
Rakennusalan osaajapulasta kärsii koko yhteiskunta, 
sillä ala luo kasvun edellytyksiä muulle taloudelle ja on 
yksi suurimpia alueellisia työllistäjiä. Osaamisvajeen 
ratkaisuksi RT ehdottaa selvityksen pohjalta järeitä kei-

noja: koulutus- ja opetusresurssien lisäämistä sekä 
koulutuksen sisältöjen muokkaamista.

”Noin 80 prosenttia RT:n kyselyyn vastanneista pai-
nottaisi työelämä- sekä yhteistyö- ja johtamistaitoja 
kaikilla kouluasteilla, ja tarvittaessa jopa teknisten val-
miuksien kustannuksella”, Lauri Pakkanen mainitsee.

Pelkkä nykyhetken työtehtävien käytännönläheinen 
osaaminenkaan ei silti yksinään riitä. Ala muuttuu ja 
kehittyy jatkuvasti, ja samalla osaamistarvekin elää.

”Entistä korkeatasoisempi rakennusalan koulutus 
kaipaa resurssien lisäystä ja oikeanlaista keskittämistä 
sekä entistä tavoitteellisempaa yhteistyötä eri korkea-
koulujen ja muiden oppilaitosten välillä. Valmistumis-
prosenttia on saatava korkeammaksi”, YIT Oyj:n henki-
löstöpäällikkö Timo Piili huomauttaa.

”Monimuotoisuus ja -kielisyys on nähtävä alan vah-
vuutena. Alan on oltava entistä houkuttelevampi nyt ja 
tulevaisuudessa, jotta saamme lisää erilaisia osaajia 
Suomesta sekä myös kansainvälisiltä markkinoilta.”

Tällä hetkellä Suomesta ei löydy riittävästi rakennus-
alan osaajia, joten heitä pitää houkutella selvästi nykyis-
tä enemmän myös maan rajojen ulkopuolelta.

”Suurin osa ulkomaista työvoimaa käyttävistä sanoo 
suoraan, että kyse ei ole palkkatasosta, vaan kotimaisia 
osaajia ei ole tarjolla riittävästi, tai heiltä puuttuu tarvit-
tavaa osaamista”, Lauri Pakkanen täsmentää osaamis-
tarveselvityksen tulosten pohjalta.

Rakennusteollisuus RT teetti yhteistyössä opetus- ja 
kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön 
kanssa selvityksen rakennusalan osaamistarpeista. In-
nolink Research Oy:n toteuttamaan selvitykseen liittyi 
kysely, johon vastasi 459 rakennusteollisuuden yritysten 
edustajaa 382 yrityksestä.

Työkaluja rakentamisen OSAAJAPULAAN
Rakennusalan osaajapula ei hellitä Suomessa vaan pahenee, ennakoi Rakennusteollisuus RT:n 
teettämä osaamistarveselvitys. Ratkaisuna yritykset uudistaisivat alan koulutuksia käytännön-
läheisemmiksi ja lisäisivät kansainvälisten osaajien määrää merkittävästi nykyisestä.

Tekniikan ammattilaiset valitsivat 
Rambollin suunnittelualan ihan-

netyönantajakseen Universumin 
Ammattilaiset-tutkimuksessa. YIT 
oli puolestaan korkeimmalle rankat-
tu rakennusliike.

Sekä Ramboll että YIT nostivat 
sijoitustaan reippaasti tekniikan 
ammattilaisten ihannetyönantajien 
rankkauksessa myös kaikki toimi-
alat huomioiden. Ramboll nousi 9 
sijaa ja oli tänä vuonna koko rankin-

gin kuudes. Suuren nousun teki 
myös YIT, joka kipusi kuusi sijaa ja 
oli nyt sijalla 11.

Tekniikan ammattilaisten ihan-
netyönantaja oli neljättä vuotta pe-
räkkäin Kone, toiseksi nousi Valmet 
(viimeksi 7.) ja kolmas oli ABB (2.).

Suunnittelu- ja konsulttiyhtiöistä 
Rambollin jälkeen seuraavina olivat 
Sweco (kaikki toimialat yhdessä16.), 
A-Insinöörit (18.), Sitowise (26.), Afry 
(41.), Granlund (47.), Vahanen (52.).

Rakennusliikkeistä YIT:n jälkeen 
seuraavina tulivat Skanska (29.), 
NCC (44.), Peab (45.), SRV (58.), 
Destia (64.), Lehto Group (70.), Fira 
(85.) ja Consti (100.).

Tutkimukseen vastasi marraskuu 
2020 – elokuu 2021 välillä yhteensä 
9780 suomalaista ammattilaista, jot-
ka kertoivat näkemyksiään työnan-
tajista ja työelämästä. Vastaajista 
reilut 1900 oli tekniikan alan ammat-
tilaisia.

Tekniikan ammattilaisten ihannetyönantajat
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Mikael Agricolan kirkko
17.12.2021 klo 19
Solistina 
Jaakko Ryhänen
Johtaa Anita Lehtonen
Urut ja piano, Ville Urponen
Piano, Tapio Lehtonen

Lippu ja ohjelma 20 € 
kuorolaisilta tai ovelta tuntia 
ennen tai ticketmasterilta.

Käpylän kirkko
18.12.2021 klo 18

Mestari-Laulajien
Joulukonsertit

Solistina 
Pentti Forssell
Johtaa Anita Lehtonen
Piano, Tapio Lehtonen

Ohjelma 20 € 
kuorolaisilta tai ovelta 
tuntia ennen.Jaakko Ryhänen Anita Lehtonen

Jäsenlehden toimitus 
toivottaa lukijoille 
Jouluiloa 2021

 ja menestystä vuodelle 2022!
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YHDISTYS tiedottaa

Tervetuloa!

UUDET OPISKELIJAJÄSENET
Aaviste Kevin
Arpala Sonia
Haverinen Ari
Lindsten Pekka

Murtonen Esko
Ruotsalainen Jake
Sey Aziz

Nuorten kerho järjestää lauantaina

11.12.2021 klo 17.00 alkaen
jo perinteeksi muodostuneen

NUORTEN KERHO

HALLITUKSEN ja  
TOIMISTON  
YHTEYSTIEDOT 2021

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

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

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

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

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

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

Toimisto
info@hrmy.fi

JATKE REKRY KARTING 
TAPAHTUMAN

Kart in Club Helsingin tiloissa,  
Koskelantie 39, Käpylä

Hrmy Nuorten kerho yhteistyössä Jatke Uusimaa Oy:n 
ja Helsingin RIA:n kanssa järjestää loppuvuoden vauh-
dikkaimman rekrytapahtuman Kart in Club Helsingin 
tiloissa Käpylässä.

Tapahtumaan sisältyy: Karting ajomahdollisuus Grand 
Prix tyyppisesti, sauna, ruokailu, juomaa, kyyditys Hel-
singin keskustaan sekä rekry-mahdollisuus Jatke Uu-
simaa Oy:hyn.

Tilaisuuteen osallistuu HRMY:n, HeRIA:n sekä Jatkeen 
henkilökuntaa, joten lisätietoa jokaisesta toimijasta on 
saatavilla helposti hihasta vetämällä.

Tapahtumaan mahtuu rajallinen määrä osallistujia ja 
paikat menevät nopeasti, joten pikainen ilmoittautu-
minen on suositeltavaa. Tapahtumaan osallistuminen 
edellyttää HRMY:n opiskelija*- tai täysjäsenyyttä.

Tapahtuma on maksuton, mutta ilmoittautuminen on 
sitova.

*Nuorten kerhon opiskelijajäsenyys on voimassa opis-
keluajan + valmistumisvuoden sekä valmistumista seu-
raavan kalenterivuoden loppuun.

Sitova ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot sähkö-
postitse: hrmy.nuoret@gmail.com

Seuraa NUORTEN KERHON asioita ja tapahtumia 
Facebookissa sekä HRMY:n kotisivuilta. 

Löydät meidät hakusanalla 
“HRMY ry Nuorten Kerho” ja www.hrmy.fi
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-elokuva 

perhetapahtumana

Yhdistyksen oma näytös 
tiistaina 25.1.2022 klo 17.00 

Finnkino Kinopalatsi 
(Kaisaniemenkatu 2, 00100 Helsinki)

Lippujen hinnat 5 €/kpl, max. 3 lippua/jäsen

Paikkoja näytökseen on varattu 75 kappaletta.

Ilmoittautumiset 20.1.2022 mennessä yhdistyksen 
toimistolle 09 646 343 tai sähköpostitse info@hrmy.fi

Liput maksetaan 20.1.2022 mennessä yhdistyksen 
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille 
FI40 2044 1800 0647 11 (viestikenttään ”Supermarsu”).

Huom! Paikat lunastetaan vain liput eräpäivään mennes-
sä maksaneille.

Teatteriin maaliskuussa!

Kuva: Hanna-Maria Gönlund

Paula Norosen suosittuun kirjasarjaan pohjautuva 
Supermarsu 2 -elokuva saa ensi-iltansa tammikuussa 
2022. Elokuva on jatkoa menestyselokuvalle Super-
marsu, joka oli yksi vuoden 2018 katsotumpia eloku-
via.
Elokuvassa Supermarsun on pelastettava mehiläiset, 
jotta se voi pelastaa maailman. Pelastaakseen mehi-
läiset sen on pelastettava koulun pahin kiusaaja. Elo-
kuva tarttuu tärkeisiin yhteiskunnallisiin ja ekologisiin 
aiheisiin helposti ymmärrettävällä ja humoristisella 
tavalla.
Pääosissa: Sanni Peltoniemi, Lucas Timperi, Essi Hel-
lén, Mikko Penttilä, Eero Ritala, Tommi Korpela 

SSUPERMARSU UPERMARSU 22

Kuva: Otto-Ville Väätäinen

MIKKO RÄSÄSEN
TULEVAISUUS

torstaina 24.3.2022 klo 19.00

Helsingin Kaupunginteatterin Suurella näyttämöllä, 
Eläintarhantie 5, 00530 Helsinki. 

Ilmoittautuminen:
Paikkoja esitykseen on varattu 100 kappaletta. Ilmoittautumiset 
15.2.2022 mennessä yhdistyksen toimistolle sähköpostitse 
info@hrmy.fi tai puhelimitse 09 646 343.

Lippujen hinnat ja maksaminen:
Yhdistyksen jäsen 10 €, seuralainen 30 €, max. 3 lippua/jäsen. 
Lipun hintaan ei kuulu kahvitarjoilu.

Liput maksetaan 15.2.2022 mennessä yhdistyksen tilille FI40 
2044 1800 0647 11, viitteeksi 20211235. Liput lunastetaan vain 
maksun eräpäivään mennessä maksaneille.

Kaupungin työmies Mikko Räsänen on kokenut suuren menetyksen ja 
yrittää selviytyä arjestaan pian kahdeksantoista täyttävän poikansa 
Aapon kanssa. Mikko on kaupungin rakentaja toisessa polvessa. Mikon 
työmaalla on käynnissä vesihuollon saneeraus, mutta projektia myy-
dään yleisölle pyörätienä.
”Onhan se kauniimpi kertoa kaupunkilaisille, että me rakennetaan 
pyöräkaistaa, kuin että teidän paskat ei enää mahdu vanhoihin putkiin”, 
sanoo urakan johtaja. Pormestari on järjestänyt työmaalle striimattavan 
”Kaupunkitapauksen”, jonka idea on näyttää suoran nettilähetyksen 
muodossa veronmaksajille, kuinka luvattu pyörätie on jo valmis. Työn-
johtaja käskee rakentamaan striimausta varten pätkän pyörätietä pu-
rettavaksi heti tapahtuman jälkeen.
”Jos ne haluaa pr-tempauksen työmaalle, niin kerrotaan veronmaksa-
jille meidän tuntipalkat. Mitä Pavel saa? Yksitoista euroa? Etumiehelle 
viistoista, kolmenkymmenen vuoden kokemuksella. Näytetään se.” 
Mikko Räsänen ehdottaa.

Käsikirjoitus: Mika Ripatti. Kyseessä on trilogian kolmas osa, edel-
liset osat olivat yleisö- ja arvostelumenestykset There’s no Harri 
(2012) ja Vakavuusongelma (2016).
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Rakennusmestarien 
Rouvat

PIKKUJOULU
keskiviikkona 1.12.2021 klo 17.30
Teatteriravintola Nyyrikissä

Esitys: Pientä laittoa
Rooleissa: Maarit Peltomaa ja Juha Veijonen
Käsikirjoitus: Heikki Lund

"Alla kuusipuun tonttu pieni matkustaa. 
Katsoo kohti ikkunaa, jonka kynttilä koristaa.
Joulua hän odottaa, polkua pitkin vielä vaeltaa. 
Näkee valon ihanan:
Tähden, Toivon ja Rakkauden, 
Joulu jälleen luonamme on!"

Lämpimästi tervetuloa!

    

OPERETTI
ILOINEN LESKI
Suomen kansallisooppera, 
Helsinginkatu 58
torstaina 17.2.2022 klo19.00

Näytökseen on varattu 15 lippua. 
Ilmoittautuminen 13.1.2022 mennessä maksamalla 
35 euroa Rouvien tilille FI5913233000101248. 
Ilmoita myös Tuulalle p. 050 4351 127

Rauhallista Joulua ja
Onnea Vuodelle 2022!

 

Puolentoista vuoden odotus 
palkittiin
Uusin Bond-elokuva sai vihdoin pandemian puolella-
toista vuodella siirtäneen ensi-iltansa. Myös yhdistyk-
sen jäsenet olivat tyytyväisiä ja täyttivät pikavauhtia 
yhdistyksen varaaman 140 hengen salin 10. lokakuuta.

HRMY-Seniorien & 
KUPEn yhteinen

JOULUJUHLA
Kattohaikarassa, Fredrikinkatu 42 A 
(ovipuhelin ”edustustila” 7. krs.)

maanantaina 20.12.2021
klo 13.00 
(ovet avataan 12.45)

Tarjolla perinteiset pikkujoulukahvit ja glögiä.
Kuulumisten vaihtoa, yhdessäoloa, menneen vuo-
den kuvia ja mahdollisesti pieni kilpailu perinne-
palkinnosta sekä yllätysohjelmaa.

Sydämellisesti tervetuloa!

Toivottaa Senjorit ja Senjoriitat
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Kalakerho kannustaa 
kaikkia yhdistyksen 
jäseniä lähtemään ka-
laan ja nauttimaan 
luonnosta.

Kalan käytön lisää-
misellä olisi monipuo-
liset myönteiset vaiku-
tukset yhteiskunnas-
samme. Se lisäisi työ-
paikkoja ja toimeentu-
loa, parantaisi ihmis-
ten terveyttä ja pie-
nentäisi ruokavalion 
ilmastovaikutuksia.

Kalan syöminen pi-
dentää suomalaisten 
elinikää ja parantaa 
elämänlaatua. Kalas-
tuksella on tutkimuksissa todettu samankaltaisia 
merkittäviä positiivisia vaikutuksia fyysiseen ter-
veyteen kuin monilla muilla liikuntamuodoilla.

Joulu on monelle vuoden tärkein juhla – ja eten-
kin tärkeä ruokajuhla. Täydelliseen joulupöytään 
kuuluu tietysti kala, jota kannattaa kattaa tarjolle 
monipuolisesti. Erityisesti kotimaista kalaa joulupöy-
tään joko itse pyydettynä tai kaupasta ostettuna.

Kalakerho toivottaa 
kalaisaa rauhallista joulua jäsenille!

Terveisin:
Kalakerhon puheenjohtaja Reino Holappa
Kalakerhon sihteeri Jouko Röpelinen

Kalakerho kannustaa: 
syökää kalaa

URHEILU

Kalakerhon puheenjohtaja si-
lakkaa litkaamassa Lauttasaa-
ren sillalla.

YHDISTYKSEN  
HIIHTOMESTARUUS-
KILPAILUT 2022
 
Vantaan Hakunilassa vapaalla hiihtotavalla 3.2. 
ja perinteisellä hiihtotavalla 18.2. klo 18.30

Kilpailukutsu julkaistaan seuraavassa jäsenlehdessä. 
Tiedustelut rharton1@welho.com
tai puh. 044 2244521 Raimo Hartonen

Seniorien kuukausi- 
tapaaminen 25.10.2021 
Pandemia on siirtänyt kaikkia tapahtumia ja siksi tämä-
kin seniorien tapaaminen oli vasta toinen tänä vuonna. 
Kokoonnuimme tuttuun tapaan ”Kattohaikaran” neu-
vottelutiloissa. 

Kuukausitapaamiseen oli kutsuttu tietotekniikka-
asiantuntija Pirjo Salo Enter ry:stä. Hän piti mielenkiin-
toinen esityksen Enter ry:n toiminnasta ja palveluista. 

Enter ry järjestää ikäihmisille maksutonta opastusta 
puhelimien, tablettien ja tietokoneiden käytössä. Opas-
tus tapahtuu kolmella eri tavalla: lähiopastuksena, etä-
opastuksena ja itseopiskeluna. Näistä ohjeet löydät 
Enter ry:n sivuilta: www.entersenior.fi

Henkilökohtaiseen lähiopastukseen lisätietoja löydät 
linkistä: www.entersenior.fi/opastus/lahiopastus. Lähio-
pastuspaikkoina toimivat pääsääntöisesti kirjastot ja 
palvelutalot. Linkistä löydät sinua lähimmän opastus-
paikan.

Etäopastus onnistuu vaikka kotoa käsin puhelimella 
tai video- ja etäyhteysohjelmilla. Pyydä etäopastusta 
linkistä: www.erntersenior.fi/opastus/etaopastus

Itseopiskelumateriaalia löydät linkistä: www.enterse-
nior.fi/opiskele-itse/

Käykää rohkeasti Enter ry:n sivuilla ja kokeilkaa noita 
linkkejä, niistä tosiaan löytyy kaikenlaista tietotekniikan 
opastusta.

Pirjo Salon esityksen jälkeen yhdistyksemme pu-
heenjohtaja Timo Saarikko kertoi Villa Kallioniemestä ja 
Villa Kisakalliosta. Puheenjohtaja selvitti laajasti niitä 
syitä, mitkä olivat johtaneet päätökseen luopua Kallio-
niemestä. Hän kertoi myös yhdistyksen oman virkistys- 
ja lomakohteen hankinnasta Kisakalliosta Lohjalta, josta 
kerrotaan lisää yhdistyksen tammikuun lehdessä.

Kiitos teille kaikille. Oli virkistävää kokoontua senio-
riporukalla pitkästä aikaa ja vaihtaa kuulumisia kahviku-
pin ääressä.

Mukavaa Joulun odotusta kaikille!

HRMY-Seniorien toimitushallituksen puolesta 
vara-pj. Karl-Johan Wennerström
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Yhdistyksen jäsenellä on liikunta- ja kulttuurisetelietu
Liikunta- ja kulttuuriseteli on verovapaa etu, jolla voi harrastaa sekä liikuntaa että kulttuuria. Seteliä voi käyttää 
lähes 10 000 liikunta- ja kulttuurikohteessa eri puolella Suomea. 

Liikunta- ja kulttuuriseteli on viiden euron arvoinen. Yhdistyksen jäsen voi lunastaa seteleitä 40 kpl/vuosi  
á-hintaan 2,5 € (yhteensä 100 €) ja oppilasjäsen 20 kpl/vuosi á-hintaan 2,5 € (yhteensä 50 €).

Liikunta- ja kulttuuriseteli on etu, joka on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus edellyt-
tää, että setelin taakse on kirjoitettu käyttäjän nimi valmiiksi yhdistyksen toimistossa. Setelillä ei voi maksaa 
lasten tai muiden perheenjäsenten harrasteita.

Maksu- ja hakukäytäntö

Liikunta- ja kulttuuriseteli tilataan ja maksetaan etukäteen. Tilaus p. (09) 646 343 / yhdistyksen toimisto tai 
info@hrmy.fi. Setelit maksetaan pankkiin ennen noutamista toimistolta (ei siis käteismaksua). Maksu Helsingin 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n tilille FI40 2044 1800 0647 11. Viestikenttään merkitään jäsenen 
nimi ja maksettujen setelien määrä.

Setelit noudetaan henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolta, käyntiosoite Malminrinne 3 B, 3. krs. 
Tämän vuoden setelit on maksettava ja noudettava viimeistään marraskuun 2021 loppuun mennessä.

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

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

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

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

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

Jäsen voi vuokrata max. 2 (kaksi) erillistä viikkoa yh-
den kalenterivuoden aikana.

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

HIMOKSELLE JÄSENETUNA

VARAUSVIIKOT JA -MAKSUT 2022

Viikot 1-7 350 €/viikko

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

Viikot 11-15 350 €/viikko

Viikot 16-34 200 €/viikko

Viikot 35-48 100 €/viikko

Viikot 49-52 350 €/viikko



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

Rauhallista  Joulua  ja 
Onnea  Vuodelle  2022



    

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

Joulukuu
 1.12. Rakennusmestarien Rouvat, Pikkujoulu,  
  Teatteriravintola Nyyrikki, klo 17.30
 11.12.  Nuorten kerho, Jatke Rekry Karting -tapahtuma,  
  Kart in Club Helsinki, Koskelantie 39, klo 17.00
 17.12.  Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, Mikael Agricolan kirkko,  
  klo 19.00
 18.12.  Mestari-Laulajat, Joulukonsertti, Käpylän kirkko,  
  klo 18.00
 18.12.  Teatterimatka Valkeakoskelle, HRMY ja HeRIA,  
  lähtö klo 9.00 Kiasman pysäkiltä
 20.12.  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)

 2022
Tammikuu
 10.1.  Tammikuun Mestari-ilta, Ravintola Puro, Sähkötalo,  
  Malminrinne 6 E, 8. krs, klo 18.30
 12.1.  KUPE, Opastettu käynti Lehtikuva 70 v -näyttelyyn,  
  Päivälehden museo
	 19.1.		KUPE,	Opastettu	käynti	Sinebrychoffin	taidemuseoon,	 
  klo 17.00
 20.1.  Rakennusmestarien Rouvat, Vuosikokous,  
  yhdistyksen toimistolla, Malminrinne 3 B 3. krs, klo 17.00
 25.1.  Supermarsu 2 -elokuva perhetapahtumana,  
  Finnkino Kinopalatsi, Kaisaniemenkatu 2, klo 17.00

Helmikuu
 3.2.  Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, vapaa hiihtotapa,  
  Hakunila, klo 18.30
 10.2.  Rakennusmestarien Rouvat, Ohjelmatoimikunnan ilta,  
  klo 17.00
 14.2.  Helmikuun Mestari-ilta
 17.2.  Operetti Iloinen Leski, Rakennusmestarien Rouvat,  
  Suomen kansallisooppera, klo 19.00
 18.2.  Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut,  
  perinteinen hiihtotapa, Hakunila, klo 18.30

Maaliskuu
 14.1.  Maaliskuun Mestari-ilta
 24.3.  Teatteri: Mikko Räsäsen tulevaisuus,  
  Helsingin Kaupunginteatterin suuri näyttämö,  
  Eläintarhantie 5, klo 19.00

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
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 045-107 4060
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

Tapahtumakalenteri 2021

Seuraathan yhdistyksen kotisivuja 
www.hrmy.fi, 

jonne päivitetään tiedot tapahtumista 
ja niiden toteutumisesta.


	HELSINGINRI921_001
	HELSINGINRI921_002
	HELSINGINRI921_003-009
	HELSINGINRI921_010-015
	HELSINGINRI921_016



