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Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n 
ovet avautuivat joulukuun 1. päivä. Lähtö- ja 
tuloaulan lisäksi avattiin myös matkakeskus 
ja parkkitalo. Tuloaulan kiintopiste on Luoto-
dioraama, joka tuo suomalaisen luonnon kes-
kelle terminaalia. Rouheat kivet sammalineen 
ja harkiten valitut istutukset kylpevät valtavan 
kattoikkunan luonnonvalossa. Luodon ele-
mentit linkittävät aasialaisen Ikebanan suo-
malaiseen luontoon. Se symboloi Helsinki-
Vantaan merkitystä tärkeänä eurooppalaisena 
vaihtoliikenteen solmukohtana. Kuva: Finavia
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Yhdistyksen vuosi 2022 tulee täyt-
tymään uudistuksista. Pitkään 
odotettu muutto takaisin Raken-
nusmestarien taloon lähestyy. Yh-
distyksen toimisto muuttaa kevään 
aikana uusiin tiloihin Eerikinkadun 
puolelle. Samoin pääsemme naut-
timaan paremmista tiloista, joissa 
järjestämme Mestari-iltoja.

Kisakallion Villa Mestarin han-
kinta on ollut toinen iso päätös. 
Villa Mestari vapautuu kevään ai-
kana jäsenistön käyttöön. Varapu-
heenjohtaja Joonas Anttilan laati-
ma esittely Villa Mestarista on lu-
ettavissa tässä lehdessä.

Hallituksessa tapahtui hienois-
ta muutosta. Aktiivisina jäseninä 
toimineet Trang Huynh, Teemu Ap-
pelgren ja Jerkko Koskinen eivät 
jatka uudessa hallituksessa ja uu-
siksi jäseniksi valittiin Kirsi Rontu, 
Paulus Partanen ja Ari Laamanen.

Isot kiitokset poisjääville halli-
tusjäsenille. Uudet hallitusjäsenet, 
toivotan teidät tervetulleiksi halli-

tukseen tekemään aktiivisesti hy-
viä päätöksiä.

Korona verotti toimintaamme 
vuonna 2021, alkuvuosi meni 
Teams-yhteyksien välityksellä.

Kevään ja kesän aikana pys-
tyimme järjestämään pienimuotoi-
sia tapaamisia, joissa huomioitiin 
koronan aiheuttamat rajoitukset. 
Syyskauden tapahtumat järjestet-
tiin lähes normaalitilanteessa, mut-
ta vuodenvaihdetta kohti mennessä 
koronatilanne paheni entisestään.

Pikkujoulujuhla saatiin onneksi 
järjestettyä Ravintola Purossa lä-
hes sadan jäsenen ollessa paikal-
la. Ilahduttavaa oli nähdä mukana 
myös runsaasti nuoria jäseniä.

Korona saattaa aiheuttaa pe-
ruuntumisia yhdistyksen ja ala-
osastojen toimintaan myös alku-
vuodesta. Siksi on tärkeää, että 
tutustutte yhdistyksen kotisivui-
hin. Sieltä löytyy ajan tasalla oleva 
tieto tilaisuuksien toteutumisesta.

Puheenjohtajan palsta

Oikein Hyvää Alkanutta 
Vuotta 2022, noudatetaan 
viranomaisten antamia ohjeita 
ja pysytään terveinä.

Timo Saarikko
puheenjohtaja

Tammikuun 
MESTARI-ILTA 
ON PERUTTU

huonontuneen 
koronatilanteen vuoksi.

Kotisivuilta www.hrmy.fi 
saat ajankohtaiset tiedot 

yhdistyksen tapahtumista.

Hallitus

Uusia tuulia vuodelle 2022

KORONAPASSI käyttöön 
yhdistyksen tapahtumissa
Koronaan liittyvät rajoitukset ja suositukset muuttuvat pan-
demiatilanteen muutosten mukaisesti. Yhdistys ja alaosastot 
noudattavat AVI:n ohjeistusta ja ottivat joulukuussa tapahtu-
missaan käyttöön koronapassin ja henkilöllisyystodistuksen. 
Ne ovat tilaisuuden järjestämisen salliva vaihtoehto laissa 
määritellyissä tilanteissa (avi.fi/tiedote/-/tiedote/69926502).

AVI:n tuorein kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevia oh-
jeistus on voimassa joulukuun 2021 loppuun. Tämänhetkisen 
tiedon pohjalta yhdistys edellyttää koronapassia ja henkilö-
korttia myös alkuvuoden 2022 tapahtumissaan.

Uusimmat tiedot tapahtumien toteutumisesta ja niihin liitty-
vistä rajoituksista löydät yhdistyksen kotisivuilta 
www.hrmy.fi
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Jari Saloselle 
RKL:n Vuoden Rakennus-
mestari -palkinto 

Viimeisimmässä suuressa kohteessaan, Keskon pää-
konttorissa Kalasatamassa, Salonen toimi pääto-

teuttaja Haahtelan vastaavana työnjohtajana ja valvoja-
na. Keskon K-Kampus oli myös ehdolla Arkkitehtuurin 
Finlandia -palkinnon saajaksi.

”Sekä tilaajilta että käyttäjiltä on saatu kiittävää pa-
lautetta ja työturvallisuus on ollut korkeaa tasoa.” Salo-
sen mukaan allianssihenkinen ajattelu on tullut mukaan. 
”Nykyään tehdään enemmän yhdessä. Työmaahenki on 
hankkeissamme ollut poikkeuksetta erinomainen. Pidän 
sitä tärkeänä hankkeen onnistumisen edellytyksenä.”

Risto Räsäsestä  
Vuoden Nuori Rakennusmestari 2021
Kuopiolainen Risto Räsänen on AMK Savoniasta val-
mistunut rakennusmestari. Tällä hetkellä hän toimii Jo-
kiväri Oy:n työpäällikkönä ja vastaavana työnjohtajana.

Palkintoraadin mukaan hän on kasvanut johtotehtä-
viin vaativissa linjasaneeraushankkeissa Kuopion seu-
dulla. Räsäsen valintaa puolsi kasvukehitys nuoresta 
mestarista vastaavaksi työnjohtajaksi sekä korjausra-
kentamisen kasvava trendi yhä useamman rakennuk-
sen tullessa peruskorjausvaiheeseen.

RKL ry on valinnut Vuoden Rakennusmestarin vuodesta 1971. 
Helsingin yhdistyksen jäsen Jari Salonen on neljäskymmenes titte-
lin saaja. 

Ku
va

: R
KL

Saarijärveltä kotoisin 
oleva Lintunen on toi-

minut 38 vuotta vastaava-
na mestarina, joista 26 
vuotta Skanskalla. Koulu-
tukseltaan hän on talonra-
kennusteknikko.

”RKL:ssä arvoina ovat 
olleet korkea osaaminen 
sekä laadukas ja kestävä 
rakentaminen. Haluan lisä-
tä näihin myös rakentami-
sen turvallisuuden ja eetti-
syyden. Ammattikunnan 
arvostuksen vahvistami-
nen on edelleen peruste 
olla RKL:n jäsen. Nyt liiton 
tulee kyetä muuntautu-
maan, palvella paremmin 
ja lisätä koulutustarjon-
taa”, Lintunen totesi.

Jukka Lintunen 
RKL:n uusi puheenjohtaja

Kahdeksan vuotta RKL:n puheenjohtajana toiminut Ari Autio kut-
suttiin marraskuussa pidetyssä Liittokokouksessa RKL:n kunniajä-
seneksi. Aria onnittelemassa RKL:n kunniapuheenjohtaja Raimo 
Joronen (oik) ja HRMY:n puheenjohtaja Timo Saarikko.

Ari Autiosta 
RKL:n kunniajäsen

Ku
va

: R
KL
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Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL 
valitsi uudeksi puheenjohtajakseen 
Jukka Lintusen Tampereella 21.11.2021 
pidetyssä liittokokouksessaan.

Vuoden Rakennusmestari 2021 on 
rakennusinsinööri AMK Jari Salonen. 
Valintaan vaikuttivat hänen johtamiensa 
työmaiden suuruus ja vaativuus ja 
onnistuminen sekä aikataulussa että 
budjettiraameissa pysymisessä.
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Tikkurilan kirkko ja Kurjenlinna 
saivat Kestävä kivitalo -palkinnon

Vuoden 2021 Kestävä Kivitalo 
-palkinto jaettiin 
poikkeuksellisesti sekä uudis- 
että peruskorjauskohteelle. 
Palkitut ovat Tikkurilan uusi 
kirkko Vantaalla ja Kurjenlinna 
Turussa.

Kurjenlinnan alue on rakennustai-
teellisesti ja sosiaalihistorialli-

sesti arvokas kokonaisuus. Alun pe-
rin Kurjenlinna perustettiin köyhäin-
taloksi 1800-luvun lopulla. Sairaala-
toiminta loppui Kurjenlinnassa vuon-
na 2009. Turun kaupunki valitsi Kiin-
teistökartio Oy:n alueen kehittäjäksi.

Kurjenlinnan vanha rakennus pe-
ruskorjattiin perinteitä vaalien vuok-
ra-asunnoiksi sekä toimistotiloiksi. 
Rakenteelliset muutokset sisätilois-
sa olivat vaativia, mutta tavoitteista 
ei ole tingitty missään vaiheessa.

Vanhan rakennuksen massiiviset 
kahden- ja kahden ja puolenkiven 
paksuiset umpitiiliulkoseinät olivat 
vielä yli sadan vuoden käytön jälkeen 
hyväkuntoiset ja saivat jäädä paikoil-
leen. Vain pinnassa olevat vanhat rap-
paukset uusittiin vanhoja perinteitä 
kunnioittaen kalkkisementtilaastein.

Rakennuksen alkuperäiset puu-
välipohjat korvattiin paikallavaletuilla 
betonivälipohjilla. 1950-luvulla tehty, 
betonirakenteinen yhdysosa puret-
tiin ja sen tilalle rakennettiin vanhoi-
hin rakennuksiin tyyliltään täydelli-
sesti sopiva uudisosa.

Uusi ulkoseinärakenne on saves-
ta valmistettua kennoharkkoa. 

Kirkko 200 vuodeksi
Tikkurilan uusi kirkko sijaitsee vanhan, 
puretun kirkon paikalla vastapäätä 
Vantaan kaupungintaloa ja lähellä rau-
tatieasemaa. Arkkitehtitoimisto OO-
PEAA Office for Peripheral Arhitectu-
ren suunnittelema uusi kirkko vihittiin 
käyttöön tammikuussa 2021.

Pitkäikäisyys ja kestävyys olivat 
keskeisiä tavoitteita kirkon suunnit-

telussa ja toteutuksessa. Tavoittee-
na oli luoda rakennus, joka kestää 
200 vuotta. Tiili on materiaalina pit-
käikäinen ja kestävä, ja rakennusta 
voi ajan kuluessa myös korjata vaih-
tamalla tiiliä tarpeen mukaan.

Kirkon polveilevat erikokoiset ik-
kuna-aukotukset ja kauniisti kirjailtu 
julkisivumuuri tekevät julkisivusta il-
meikkään ja kiinnostavan. Tiiliverho-
uksessa on käytetty erivärisiä tiiliä 
taiteen tavoin ja osaan tiiliä on istu-
tettu ajatuksia herättäviä mietelau-
seita. Katon ulkoverhouksena käy-

Lähes 130-vuotias Turun Kurjenlinna on hyvä esimerkki siitä, miten vanha kivitalo voi kes-
tää satojakin vuosia ja käyttötarkoitus voi muuttua eri aikakausien tarpeiden ja vaatimus-
ten mukaan. Nyt se on peruskorjattu huolellisesti julkisivuiltaan vastaamaan alkuperäistä 
ilmettään. Käyttötarkoitus on muuttunut laadukkaiksi vuokra-asunnoiksi ja toimistotiloiksi.

Veistoksellinen Tikkurilan kirkko on osa tiilirakenteista kort-
telia. Kirkkosali nousee 15 metrin korkeuteen ja sijoittuu 
korttelin kulmaan, joten kirkko erottuu korttelista selke-

ästi omana hahmonaan – kiinnostavana ja kutsuvana.

tetty keraaminen paanumainen kat-
totiili täydentää aitona luonnonmate-
riaalina kokonaisuutta.

Kirkon kantavat pystyrakenteet 
on tehty pääosin paikalla valaen. 
Ala- ja välipohjat ovat ontelolaattoja. 
Kirkkosalin kantavat kattorakenteet 
ovat terästä, muut yläpohjarakenteet 
ovat puuta.

Sisäinteriööri on betonin ja puun 
yhteiseloa. Pääkirkkosalin paksut 
paikalla valetut lautamuottipintaiset 
betoniseinät ovat askeettisen puhut-
televat.
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Työmaan keskeisiksi vahvuuksik-
si nousivat onnistuminen vaati-

vassa hankkeessa ja kaikissa alli-
anssille asetetuissa tavoitteissa 
myös allianssin sisäisessä yhteis-
työssä, joka luo pohjan koko hank-
keen onnistumiselle. Terminaali 2:n 
laajennus- ja muutoshankkeen alli-
anssiin kuuluvat SRV ja Finavia se-
kä Arkkitehtitoimisto ALA, Arkkiteh-
titoimisto HKP ja Ramboll Finland.

Vuoden Työmaa -kilpailun raati 
arvosti erityisesti työmaan lean-pe-
riaatteiden mukaista toimintaa, joka 
näkyi kehitysmyönteisyytenä sekä 
haluna oppia ja parantaa toimintaa. 
Raati arvosti sitä, että työmaalla 
olivat käytössä hankkeen johtami-
sen ja rakentamisen modernit työ-
kalut ja menetelmät, ja raadin mie-
lestä tietomalleja hyödynnettiin mo-
nipuolisesti. Raati nosti esille myös 
työmaan onnistumisen asiakkaan 

asettamissa vaativissa aikataulu-, 
kustannus- ja laatutavoitteissa sekä 
ympäristötavoitteiden huomioimi-
sessa. 

Tietomallit tärkeässä roolissa
Terminaali 2:n laajennus- ja muu-
toshankeen työmaapäällikkö Jukka 
Nikkolalle Vuoden Työmaa -kilpai-
lun voitto tuli nyt viidettä kertaa 
peräkkäin.

”Tietomallit ovat olleet tärkeässä 
roolissa tässä hankkeessa. Ajat muut-
tuvat, ja myös meidän on muututtava. 
Minusta on tärkeää pyrkiä olemaan 
aina eturintamassa soveltamassa uu-
sia käytäntöjä”, Nikkola kertoo.

Tietomalleilla onkin ollut tärkeä 
rooli allianssin yhteistyössä, suun-
nittelun visualisoinnissa loppukäyt-
täjille sekä eri suunnittelualojen ja 
aliurakoitsijoiden yhteistyössä koko 

suunnitteluprosessin ajan. Tehokas 
tiedonhallinta on ollut välttämätön-
tä, kun kohteessa on useita eri 
suunnittelualoja ja yli 400 osamallia: 
allianssin 500 hengen vahvuinen 
asiantuntijajoukko on tehnyt työ-
tään yhteensä 414 tietomallia apu-
naan käyttäen. Työmaa jaettiin yli 
250:een tahtialueeseen, joista jokai-
nen oli keskenään erilainen. Tahti-
tuotannon toteuttaminen näin mo-
nimuotoisessa kohteessa ja siinä 
onnistuminen ovat edellyttäneet 
tietomallin laajaa käyttöä.

Juohevaa päätöksentekoa  
Big Roomin avulla
Allianssissa päätöksenteko on tuo-
tu mahdollisimman lähelle asiasta 
parhaiten tietäviä asiantuntijoita. Eri 
ryhmillä on samalla sekä mahdolli-
suus että myös velvollisuus tehdä 

Vuoden Työmaa 2021Vuoden Työmaa 2021
Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n 
laajennus- ja muutoshanke

Joulukuun alussa avattu, allianssimallilla toteutettu Helsinki-Vantaan 

lentoaseman terminaali 2:n laajennus- ja muutoshanke palkittiin 

Rakennuslehden Vuoden Työmaa -kilpailussa ykköspalkinnolla. 
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omaa vastuualuettaan koskevat 
päätökset.

”Ehdottoman tärkeää etenkin 
hankkeen alussa oli valmentaa 
hankkeen avainhenkilöstö mahdol-
lisimman hyvin toteutusmuodon 
edellyttämiin työskentelytapoihin. 
Tässä työssä on auttanut se, että 
hankkeen käytössä on ollut täysiai-
kainen yhteinen työskentelytila, Big 
Room”, yksikönjohtaja Ossi Inkilä 
SRV:ltä kertoo.

Ympäristöystävällisyys tärkeä 
osa hanketta
Ympäristöystävällisyys on hankkeen 
aikana noussut erittäin tärkeäksi 
osaksi rakentamista ja hankkeessa 
on panostettu siihen erityisen pal-
jon. Hankinnan kriteereissä on pai-
notettu toimijoita, joilla on sertifioitu 
ympäristöjohtamisjärjestelmä ja 
tuotteita, joilla on standardin mukai-
nen ympäristöseloste ja sertifioitu 
todistus materiaalin vastuullisesta 
tuotantoketjusta. Laajennus sertifi-
oidaan BREEAM-ympäristöjärjestel-
män mukaan sekä suunnittelun että 
toteutuksen osalta.

Työ jatkuu
Allianssin työ jatkuu vielä, sillä SRV 
toteuttaa yhdessä muiden allianssin 
osapuolten kanssa Helsinki-Van-
taan lentoaseman terminaali 2:n 
laajennus- ja muutoshankkeen kah-
dessa osassa. Uudisrakennuksen ja 
remontoitavan alan laajuus on yh-
teensä 75 000 neliömetriä, josta 
laajennuksen osuus on noin 40 000 
neliömetriä. 

Nyt Terminaali 2:n edustalle val-
mistunut laajennusosa on uudenlai-
nen lentomatkustajia palveleva 
alue, jossa sijaitsevat uusi lähtösel-
vitys, turvatarkastus, matkatavaroi-

den luovutus ja matkustajien vas-
taanottoalue. Laajennukseen kuu-
luu myös eri liikennemuodot yhdis-
tävä matkakeskus. Tilojen ja palve-
luiden käyttöönotto tapahtuu use-
assa eri vaiheessa. 

Allianssiosapuolet allekirjoittivat 
toteutusvaiheen sopimuksen Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman termi-
naali 2:n muutoshankkeen käynnis-
tämisestä vuoden 2021 elokuussa. 
Muutostöiden on määrä valmistua 
vuoden 2023 aikana, jolloin nykyi-
nen terminaali 2 on peruskorjattu ja 
tulo- ja lähtöhallit on liitetty osaksi 
Schengen-porttialuetta.

Helsinki-Vantaan laajennus
10-vuotinen kehitysohjelma valmistuu kesällä 2023

• Lisää pinta-alaa terminaaliin: + 45 % (103 000 m2). Terminaalin 
koko pinta-ala 2020-luvun alussa on yli 250 000 m2.

• Lisää uusia lentokoneiden siltapaikkoja: 8 kpl laajarunkokoneille + 
100 %, 4 kpl kapearunkokoneille + 15 %

• Lisää kapasiteettia matkatavarankäsittelyyn: +50 %
• Lisää kapasiteettia passintarkastukseen: +50 %
• Uudistunutta asematasoa (lentokoneiden pysäköintialueita ja rul-

lausteitä): 450 000 m2.
• Pysäköintitalo P5:n laajennus (3  000 autopaikkaa) ja uusi pysä-

köintihalli (1 800 autopaikkaa)
• Uusi multimodaali matkakeskus, joka linkittää yhteen eri liikenne-

muodot.
• Finavian investointi: noin 1 miljardi euroa

Investointiohjelman työllisyysvaikutus rakentamisen aikana: 
16 600 henkilötyövuotta.
Investointiohjelman kotimaisuusaste: 90 %.

Myös Vuoden Teräsrakenne
Terminaalin laajennusosa sai myös Teräsrakenneyhdistyksen myön-
tämän Vuoden Teräsrakenne -tunnustuksen.

42 000 m2 suuruisen laajennusosan teräsrungossa on käytetty pää-
osin Peikon DELTABEAM®-liittopalkkeja sekä betonilla täytettyjä te-
räspilareita. Lähtevän liikenteen aulan erikoisuutena ovat salmiakin 
muotoiset teräsliittopilarit, jotka kannattelevat jänneväliltään 48 met-
rin ristikkorakennetta.

Näyttävä arkkitehtuuri yhdistää taitavasti eri materiaaleja. Pääsisään-
käynnissä 20 metriin saakka ulottuvat teräsrakenteet mahdollistivat 
puisen alakaton ripustuksen. Myös lähtöaulassa teräsrakenteet pii-
loutuvat pääosin aaltoilevan puukaton alle.

Terminaali 2:n lähtöaulaan on asen-
nettu puualakatto, joka jatkuu aaltoi-
levana lippana terminaalin ulkopuo-
lelle. Katon alapinta on suomalaista 
kuusta ja sen aaltoileva muoto raken-
tuu tasaisista, kaareviin muotoihin lei-
katuista puulevyistä, joiden reunat 
muistuttavat karttojen korkeuskäyriä. 

Kuva: Tuomas Uusheimo
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Uuden katuosuuden budjetoitu 
kustannus on noin 20 miljoonaa 

euroa. Hanke on ollut katutyömaaksi 
poikkeuksellisen vaativa ja siinä on 
tunnistettu jo suunnitteluvaiheessa 
haasteita, jollaisia kadunrakennus-
projekteissa ei ole aiemmin koettu. 

Rakennettavalla alueella on si-
jainnut teollisuusrakennusten perus-
tuksia, rantapengertä sekä vanhoja 
kaasuputkia, viemäreitä ja muuta 
kunnallistekniikkaa. Erityisen poik-
keuksellinen haaste on ollut maape-
rässä havaitut haitalliset ainejäämät. 
Kaasuntuotannossa on näet synty-
nyt kuivatislauksen sivutuotteena 
koksia, tervaa, ammoniakkia, bent-
seeniä sekä muita aineita.

Turvallisuus avainasemassa
Kohde on Helsingin ensimmäinen 
katu-urakka, jossa töitä on kuukau-
sien ajan tehty alipaineistetussa 
suojateltassa. Näin on estetty hait-

ta-aineiden pääsy lähialueelle. Työn-
tekijät ovat työskennelleet käyttäen 
tehokkaita henkilökohtaisia hengi-
tyssuojaimia ja teltan sisällä on hen-
gitysilman puhdistamiseksi käytetty 
aktiivihiilisuodatinjärjestelmää sekä 
poistoilma on puhdistettu. Lisäksi 
jokainen työntekijä on kantanut mu-
kanaan monikaasumittareita, jotka 
varoittavat kasvaneista haitta-aine-
pitoisuuksista.

1900-luvun alussa alueella tehtiin 
merentäyttöä, eikä täyttömaan puh-
taudesta juurikaan välitetty, joten nyt 
maaperän epäpuhtauksia on joudut-
tu tutkimaan erityisen tarkkaan ja 
työmaalle on jouduttu suunnittele-
maan poikkeuksellisen kattava pi-
laantuneiden maiden ja veden käsit-
tely. Kaivannosta on otettu kattavas-
ti maanäytteitä sekä jokaisesta kulje-
tettavasta kuormasta on otettu tar-
kistusnäytteet, joiden perusteella 
kaivuumaa-aineksia on ohjattu eri 
käsittelylaitoksiin jatkokäsiteltäväksi.

Paaluperustukset

Alueen sata vuotta vanhan maatäy-
tön sekä vanhan merenpohjan kan-
tavuudet eivät riitä tuleville liikenne-
kuormille, joten kadun perustus on 
jouduttu vahvistamaan paalujen va-
rassa lepäävällä betonilaatalla. 
Paalutettava maapohja muodostuu 
6–7 m täyttömaakerroksesta ja sen 
alla olevasta 10–15 m paksuisesta 
löysästä savesta, jonka alla on 5–10 
m tiukka moreenikerros

Maatäytöissä on mukana isoja 
kivenlohkareita, jotka haittasivat 
paalujen maahanlyöntiä, siksi beto-
nipaaluille jouduttiin poraamaan 8 
m syvät halkaisijaltaan 450 mm rei-
ät, jotta paalut pystyivät läpäise-
mään täytön. Lohkareiden räjäyttä-
minen ei ollut kaivannossa mahdol-
lista. Paalutustyöt, kuten muutkin 
perustustyöt, on suoritettu 700 m 
pitkällä teräksisellä patoseinällä 
eristetyssä kaivannossa, joka sijait-
see kolme metriä merenpinnan ala-
puolella. Tästä syystä vettä joudut-
tiin pumppaamaan jatkuvasti kai-
vannosta pois, jotta koneet ja työs-
kentelytilat eivät jää veden valtaan.

Valmiin kaivannon pohjalle on 
valettu paalulaatta, jonka päällä kul-
kevat kunnallistekniikan putket ja 
kaapelit. Laattaa kannattelevat tu-
kevat betonipaalut ovat RTC-300-
16SRE laatua ja niitä on lyöty maa-
perään yhteensä 20 kilometriä. 
Paalutustyö suoritettiin vaativim-
massa paalutustyöluokassa PTL 3 
ja meren välittömässä läheisyydes-
sä sijaitsevien paalut jouduttiin 
suunnittelemaan niin, että ne kestä-
vät erilaisia kemiallisia ympäristöra-
situksia, kuten klorideja ja sulfaatte-
ja.

Vaativa katutyömaa Suvilahdessa
Helsingin Suvilahdessa sijaitsevan Vilhovuorenkadun jatkeen 

paalutus on saanut vuoden 2021 Paalutustyömaa 

-tunnustuksen. Tämä uusi katuosuus tulee 2022 lähtien 

toiminaan kulkuyhteytenä Kalasataman uudelta asuinalueelta 

Sörnäisten rantatielle ja sieltä edelleen eripuolille Helsinkiä.

HANKKEEN TOTEUTTAJAT

Tilaaja: Helsingin kaupunki
Pääurakoitsija: Louhintahiekka Oy
Paalutusurakoitsija: 
Pirkan Rakentajapalvelu Oy
Pääsuunnittelija: WSP Finland Oy
Lyöntipaalujen toimittaja: HTM Yhtiöt Oy
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Vilhovuorenkadun jatke on vahvistettu paalujen varassa lepäävällä betonilaatalla. 
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Tampereen ydinkeskustaan junara-
dan päälle rakentunut SRV:n ke-

hittämä Tampereen Kansi on moni-
puolinen elämysten keskus, josta löy-
tyy Nokia Arena, Veikkauksen kasino, 
Lapland Hotelsin hotelli, liike- ja toi-
mistotiloja, harjoitushalli sekä Kannen 
alainen pysäköintihalli ja kaksi asuin-
tornia. Tampereen Kansi -hanke liittää 
yhteen Tampereen itä- ja länsipuolen, 
ja alue muodostaa uudenlaisen hybri-
dikorttelin. Hankkeen sijoittajina toi-
mivat Lähi-Tapiola, OP ja Ilmarinen ja 
SRV, sekä Tampereen kaupunki. Pää-
urakoitsijana toimii SRV.

Uusi Nokia Arena mahdollistaa 
jopa 15 000 hengen konserttien 
järjestämisen ympäri vuoden. Aree-
na tarjoaa Suomen moderneimman 
kiekkokatsomon sekä sopii jousta-
vasti niin muutaman tuhannen hen-
gen konserteille kuin suurkonsert-
teihin sekä monenlaisille show-ta-
pahtumille. 

Koko eteläkannen alueen koko-
naispinta-ala on 21 500 neliömetriä. 
Areenan laajuus on 64 500 neliö-
metriä. Jään pinta-ala on 1 725 ne-
liömetriä.

Parhaimmillaan työmaan vah-
vuus on ollut 750 työntekijää ja 
hankkeessa on ollut mukana yh-
teensä yli 5 000 työntekijää.

Hankkeen rakennustyöt aloitet-
tiin loppuvuodesta 2017 ratapihan 
koepaalutuksilla. Varsinainen raken-
taminen alkoi 2018. Kannen raken-
taminen oli itsessään noin puolen-
toista vuoden urakka, ja sen valmis-
tuminen oli ehtona kaikelle sitä seu-
ranneelle rakentamiselle. Areenan 
rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 
2019. Eteläkannen ensimmäisenä 
valmistuneen tornitalon toimisto-
osa Kruunu valmistui kesäkuussa 

2021 ja ylempien kerrosten asunto-
jen muutot Topaasissa käynnistyivät 
syyskuussa 2021. Toinen tornitalo 
Opaali valmistuu syksyllä 2022. 
Pohjoiskannen ja sen tornitalojen 
suunnittelu on kesken ja aloittami-
sesta ei ole vielä tehty päätöksiä. 

Kansainvälistä arkkitehtuuria
Kannen tornitalojen kohoava profiili 
ja Daniel Libeskindin kansainvälinen 
arkkitehtuuri muodostavat uuden 
näyttävän maamerkin Tampereen sil-
huettiin. Areenan ja koko kannen 
alueen suunnittelu on jaettu kahdelle 
arkkitehtitoimistolle. Daniel Libeskin-
din toimisto on suunnitellut alueen 
kaupunkikuvan ja massoittelun kaa-
vavaiheessa. Rakennusvaiheessa he 
vastasivat julkisivuun liittyvistä vä-
reistä, materiaaleista ja julkisivumai-
nosten sijoittelusta. Aihio Arkkitehdit 
on vastannut rakennuksen sisäpuo-
lesta sekä julkisivujen osalta työpiir-
rosten ja yksityiskohtien laatimises-
ta Studio Libeskindin ohjeistuksessa. 

Areenan julkisivupaneelit ovat 
kolmeen eri sävyyn pintakäsiteltyä 
alumiinia. Monitoimiareena hohtaa 
pronssin, samppanjan ja hopean 
sävyissä. Julkisivun metallipinnoite 
on osittain Suomesta ja osittain ul-
komailta. Metallisäleiköt muodosta-
vat julkisivulle kierteitä. Kansi on 
päällystetty mustilla betonikivillä se-
kä Kurun harmailla graniittilaatoilla. 

LEED -kultataso
Vastuullisuus on huomioitu jo itse 
rakennuksen suunnitteluvaiheessa, 
jolloin saavutettiin kansainvälisen 
LEED -ympäristösertifikaatin kulta-
taso. Areenalla käytetään tuulisäh-
köä ja muita uusiutuvia energianläh-
teitä. Keskeinen sijainti erinomais-
ten julkisten liikenneyhteyksien sol-
mukohdassa tarkoittaa mahdolli-
simman pientä hiilijalanjälkeä. Aree-
nan viilennys tapahtuu hyödyntä-
mällä Näsijärven viileää pohjavettä 
ja jää tehdään uudenlaisella järjes-
telmällä hiilidioksidia hyödyntäen.

Tampereen Kannen 
uusi Nokia Arena 
avautui joulukuun alussa

Ku
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Areenan julkisivupaneelit ovat kolmeen eri sävyyn pintakäsiteltyä alumiinia. Monitoimi-
areena hohtaa pronssin, samppanjan ja hopean sävyissä. 

Tampereen Kannen 
uudella Nokia Arenalla 
pelattiin ensimmäinen 
jääkiekon paikallispeli 
joulukuun alussa. 
Viralliset avajaiset olivat 
15. joulukuuta.
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Mellunmäen metroaseman välit-
tömässä läheisyydessä olevat 

seitsemän kahden taloyhtiön 
1960-luvulla rakennuttamaa kolmi-
kerroksista kerrostaloa puretaan. 
Tilalle rakennetaan uusia omistus-, 
osaomistus- ja vuokra-asuntoja se-
kä liiketiloja.

Asuntosijoittajaryhmä on tehnyt 
asunto-osakeyhtiöiden osakkeista 
ostotarjouksen, ja kaikki osakkaat 
ovat sitoutuneet myymään asunto-
osakkeensa.

Linjasaneerauksen vaihtoehtona 
uutta asumista
Vuonna 2019 asunto-osakeyhtiölaki 
uudistui niin, että purkavaan uudis-
rakentamiseen ei tarvita yksimieli-
syyttä vaan yhtiökokous voi päättää 
asiasta 80 prosentin määräenem-
mistöllä. Mellunmäen asunto-osa-
keyhtiöt, Pallaksentie 1 ja Ounas-

vaarantie 2, ovat olleet aktiivisesti 
mukana ajamassa lakimuutosta.

Mellunmäen kortteliprojekti on 
laajuudeltaan tiettävästi suurin pur-
kavan uudisrakentamisen hanke 
Suomessa. Hanketta on edistänyt 
ja suunnitteluratkaisuja kehittänyt 
taloyhtiöiden kumppanina A-Insi-
nöörit.

Esteettömät ja energiatehokkaat 
asuinkorttelit metroaseman  
lähettyville
Pari sataa metriä Mellunmäen met-
roasemasta sijaitsevalle tontille 
nousee 16 modernia asuintaloa, jot-
ka muodostavat neljä uutta pien-
korttelia. Taloissa on pääasiassa 
6-8 kerrosta ja rauhalliset sisäpihat.

Uudet asunnot tarjoavat moni-
puolista asumista sekä nykyaikai-
sen asumisen mukavuudet. Kortte-
leihin on suunniteltu yhteiskäyttöti-

lat, ja viihtyisät piha-alueet. Niihin 
on tulossa myös liike- ja palvelutilo-
ja mm. ravintoloille ja päiväkodille. 
Asemakaavasuunnittelusta on vas-
tannut Suomen Arkkitehtipalvelu.

Asukkaat voivat asuntokauppo-
jen jälkeen jatkaa asumista vuokra-
laisina nykyisissä asunnoissaan, ja 
heillä on etuosto-oikeus uusista ta-
loista.

Alueelle on suunnitteilla mm. 
maalämpöön ja aurinkoenergiaan 
perustuva alueellinen energiaratkai-
su. Helsingin kaupunki on ollut vah-
vasti mukana suunnittelussa.

Hanketta on lähdössä toteutta-
maan sijoittajaryhmä, jossa ovat 
mukana suomalaiset asuntotuotan-
toyhtiöt Avain-yhtiöt, Lakea, Sato ja 
T2H. Myös A-Insinööreihin kuuluva 
AINS Investment on mukana kehi-
tysyhtiössä sijoittajana. Lopulliset 
investointipäätökset tehdään lähiai-
koina.

Suomen suurin 

PURKAVAN 
TÄYDENNYSRAKENTAMISEN 
hanke Mellunmäessä

Kahden asunto-osakeyhtiön 
aloitteesta syntynyt 
täydennysrakentamisen 
hanke Itä-Helsingissä on 
siirtymässä 
toteutusvaiheeseen. 
1960-luvulla rakennettujen 
peruskorjausikäisten 
asuintalojen tilalle 
rakennetaan uusi, moderni 
asuinkortteli sekä palveluja 
Mellunmäen metroaseman 
läheisyyteen.

Pari sataa metriä Mellunmäen metroasemasta sijaitsevalle tontille nousee 16 modernia 
asuintaloa, jotka muodostavat neljä uutta pienkorttelia. Taloyhtiöiden lähtökohta on ollut, 
että kauppa olisi jokaiselle asukkaalle taloudellisesti kannattava ja mahdollistaisi muuton 
uuteen asuntoon putkiremontin hinnalla. 

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen / Arkkitehtipalvelu Oy



Kreikka on täynnä antiikin aikojen ihmeitä. Matkalla nähdään seitsemän Unescon maailmanperintökohdetta, jotka kertovat omalla 
kiehtovalla tavallaan muinaisista ajoista. 

Matkan alustava reitti on 
Ateena – Korintin kanava – Epidauros – Mykene – Patras – Olympia – Delfoi – Meteora – Thessaloniki – Ateena.

Lentoaikataulu: perjantai 15.4.2022  Helsinki – Ateena  klo 14:00 – 17:35
 perjantai 22.4.2022  Ateena – Helsinki  klo 09:25 – 13:10

Kulttuuristipendimatka Kreikkaan
15.–22.4.2022

Rakennusmestarien Säätiö järjestää kulttuuristipendimatkan Kreikkaan 15.–22.4.2022.

Stipendit ovat tarkoitettu ensisijaisesti Rakennusmestarit ja -in-
sinöörit AMK RKL ry:n jäsenyhdistysten varsinaisille jäsenille. 
Ensikertalaiset ovat etusijalla stipendejä jaettaessa. Samoin ne, 
jotka ovat aiemmin saaneet stipendin matkalle, joka peruttiin 
Covid 19 pandemian vuoksi, ovat etusijalla.

Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kauko-
matkatoimiston kanssa. Mukana on suomalainen matkanjohtaja. 
Rakennusmestarien Säätiön edustaja toimii matkaisäntänä. 

Stipendimatkaan sisältyvät suorat reittilennot turistiluokassa, 
lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden hengen huo-
neessa, aamiaiset sekä ohjelmassa mainitut ateriat, kuljetukset 
ja retket pääsymaksuineen, palvelupalkkiot, lento- ja turistiverot 
sekä muut viranomaismaksut. 

Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen 
omalla kustannuksellaan. Seuralaisille on paikkoja rajoitetusti, 
joten hakemuksessa tulee olla maininta seuralaisesta. 

Matkan hinta on 2.090 € ja yhden hengen huoneen lisämaksu on 
440 €. 

Stipendinsaaja ja mahdollinen seuralainen hoitavat omat matka-
kulunsa Helsinki – Vantaan lentokentälle ja takaisin mahdollisine 
välimajoituksineen. 

Jokainen huolehtii itse matkavakuutuksesta sekä matkustusasia- 
kirjasta ja muista tarvittavista dokumenteista ja todistuksista. 

Säätiö ilmoittaa verottajalle kaikki myöntämänsä yli 1.000 €:n 
suuruiset stipendit. 

Tällä matkalla kävellään paljon, matka ei sovellu liikunta- 
rajoitteisille.

Tutustu matkaohjelmaan Säätiön kotisivuilla 
www.rakennusmestariensaatio.fi  

Hakuaika päättyy torstaina 13.1.2022. Hakemuksen voi lähet-
tää joko kotisivuilla olevalla lomakkeella tai postitse. 

 Rakennusmestarien Säätiö sr

käyntiosoite: Malminrinne 3 B, 00100 Helsinki

postiosoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki 

Lisätietoja: Eija Toivonen, puh. 09 612 0870 
 eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi
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HALLITUKSEN ja  
TOIMISTON  
YHTEYSTIEDOT 2022

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

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

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

Ari Laamanen, 0400-502 771
ari.laamanen@kodinterveys.fi

Paulus Partanen 040-707 3912
paulus.partanen@gmail.com 

Mauri Ranta, 040-766 2320
maurit.ranta@elisanet.fi

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

Kirsi Rontu, 0500-703 357
kirsi.rontu@hel.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

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

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

Toimisto
info@hrmy.fi

Tervetuloa!

UUDET JÄSENET

Hosi, Anton
Koskinen, Roni
Mäkinen, Santeri

OPPILASJÄSENET

Kuitunen, Harri Lassi Laakio, Marko Petteri

Oikarainen, Niko
Rahkila, Antti
Suhonen, Jyri

asioita ja tapahtumia 
Facebookissa:

HRMY ry Nuorten Kerho

Seuraa 

NUORTEN KERHON

Helsingin Rakennusmestari  
veneilijät ry

VUOSIKOKOUS
22.2.2022 klo 18.00 
Teams-yhteydellä klo 18.00 alkaen.

Ilmoittautumiset jussi.loikkanen@grk.fi 
11.2.2022 mennessä.
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Rakennusmestariklubi ry 

Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään 
tiistaina 8.2.2022 klo 18.30 
HRMY:n toimiston tiloissa, 
Malminrinne 3 B, 3. krs, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
mukaiset asiat.

Kokouksen jälkeen nautitaan perinteiset
pitsireunaiset letut.

Tervetuloa!
Hallitus

Rakennusmestarien 
Rouvat

Tervetuloa Rouvien

VUOSIKOKOUKSEEN 
20.1.2022 klo 17.00
yhdistyksen toimistolle, 
Malminrinne 3, B 3. kerros
Käsittelemme sääntöjen määräämät asiat.
Osallistu ja tuo uusia ideoita mukanasi.

JOHTOKUNTA

* * * * * * * * * * *
MUSIIKKIMUSEO
FAMEN 
museovierailu
10.2.2022 klo 16.00 

Tutustumme FAME-musiikki-
museoon Fredikanterassi 5 A
Yhdistys maksaa opastuksen ja Rouvat itse 
sisäänpääsyn joko museokortilla tai 
pääsymaksu 15 euroa. 

Kahvittelemme kauppakeskuksessa kierroksen  
jälkeen.

Ilmoita Riitalle tulostasi p.040 136 5977

Tervetuloa Ohjelmatoimikunta

* * * * * * * * * * *
OPERETTI
ILOINEN LESKI
Suomen kansallisooppera, 
Helsinginkatu 58

torstaina 17.2.2022 klo 19.00
Näytökseen on varattu 15 lippua. 
Ilmoittautuminen 13.1.2022 mennessä maksamalla 
35 euroa Rouvien tilille FI5913233000101248. 

Ilmoita myös Tuulalle p. 050 435 1127

HRMY-Seniorit

TAMMIKUUN
KUUKAUSITAPAAMINEN
maanantaina 24.1.2022 klo 13.00 
"Kattohaikarassa", Fredrikinkatu 42 A, 
ylin kerros (ovet avataan klo 12.45)

Tapaamisessa on kahvittelun lisäksi esitel-
mä, jonka aiheena on todennäköisesti mei-
tä kaikkia seniori-ikäisiä kiinnostava 
MUISTIONGELMIA?

Helsingin Muistiyhdistyksestä muistineuvo-
ja Jari Jokiluhta tulee kertomaan meille 
"milloin on syytä huolestua ja miten voi-
daan ehkäistä muistiongelmia"?

Tulkaa joukolla kuulemaan mielenkiintoista 
asiaa muistista sekä tulevista Seniorien ta-
pahtumista.

Tilaisuudessa Koronapassi käytössä.

Tervetuloa!   HRMY-Seniorien hallitus
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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

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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HRMY-Seniorit järjestää 
opastetun käynnin uusittuun

OLYMPIASTADIONIN
URHEILUMUSEOON
maanantaina 21.2.2022 klo 13.00 
Paavo Nurmentie 1, Helsinki.
Tavataan Museon aulassa klo 12.50

Museon oppaan johdolla tutustumme Urheilumu-
seon uusittuun näyttelyyn. Opastuskierros kestää 
noin tunnin. Kierroksen jälkeen on kahvitilaisuus 
Ravintola Bistro Stadionissa, joka sijaitsee Olym-
piastadionin tornin alaosassa.

Museovierailun osanottajien maksimimäärä on  
30 henkilöä.

Yhdistys kustantaa museon opastuksen ja kahvit. 
Osallistujat maksavat itse pääsyn museoon, johon 
on käytössä seuraavat maksuvaihtoehdot:
–  Omalla museokortilla
–  Veikkauskortilla 2 henkilöä 15 eurolla
–  Eläkekortilla 10 euroa
–  Liikunta-ja kulttuurisetelillä 10 euroa 

Opastuskierroksen ja kahvien jälkeen halukkailla 
on vielä mahdollisuus omatoimisesti ja -kustantei-
sesti tutustua Stadionin Torniin.

Varaa Koronapassi ja henkilökortti mukaan.

Sitovat ilmoittautumiset Hannele Siitoselle 
sähköpostilla: hantta.sii@gmail.com, 
viimeistään 4.2.2022 mennessä.

Tervetuloa!   HRMY-Seniorien hallitus
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HRMY-Seniorien hallitus toivottaa kaikille 
yhdistyksen jäsenille hyvää alkanutta vuotta 2022!

Kertooko valokuva enemmän 
kuin sata sanaa?

AITIOPAIKALLA – 

LEHTIKUVA 
70 VUOTTA

keskiviikkona 12.1.2022 klo 17.00

Mukaan pääsee vain 20 ensiksi ilmoittautunutta 
koronapassin omaavaa jäsentä tai seuralaista. 
Ei osanottomaksua. Muutokset mahdollisia. 
Sähköpostiosoite on siksi välttämätön. 

Ilmoittautuminen 
sähköpostitse merkinnällä ”Lehtikuva” 
matti.vuorensola@gmail.com (050 516 8142) 
9.1.2022 mennessä.

Kulttuuri- ja perinnekerho 
KUPE 
järjestää 
opastetun opintokäynnin

PÄIVÄLEHDEN
MUSEOON Ludviginkatu 2-4
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Kulttuuri- ja perinnekerho KUPE järjestää opastetun tutustumis- 
käynnin SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEOON Bulevardi 40

UUTTA JA VANHAA JARMO MÄKILÄ Matrix Hardcore
keskiviikkona 19.1.2022 klo 17.00

HRMY-KUPE eli Kulttuurin ja perinne-
tietoisuuden edistämiseksi perustettu 
kerhomme piti 15.11.2021 vuosikoko-
uksen optimistisissa tunnelmissa.

Optimismiin oli montakin syytä. Toi-
mintaa oli pyritty ja osin pystyttykin pi-
tämään yllä myös koronaoloissa. Ko-
kouksen kohtuullisen hyvä osanottaja-
määrä sekä vieraaksi kutsutun RKL:n 
”kulttuurisiipeä” edustavan Timo Nie-
misen aktiivinen osanotto antoivat 
myös uskoa tulevaan. 

Ennen vuosikokousta osanottajat 
arvioivat KUPE:n korona-ajan valoku-
vauskilpailun parhaimmiston, jonka oli 
loppukilpailuun valinnut kisaan osallis-
tuneista kuvista KUPE:n hallitus. Ko- 
kousosanottajat arvostelivat kuvat tie-
tämättä kuvaajia.

Ylivoimaisesti parhaaksi arvioitiin yö-
kuva Kauppatorin rannasta. Toiselle sijal-
la ylsi niukasti Töölönlahden aurinkoista 
taivasta laajasti kuvaan mukaan ottanut 
kuvaaja. Kolmanneksi ylsivät ilmeisesti 
saman luonnonystävän ottamat kuvat 
käärmeestä ja mustikan varvusta.

Valokuvauskilpailun järjestäjälle, 
siis allekirjoittaneelle, sattui paha köm-
mähdys: voittokuvan ottajan nimi oli 
näet pudonnut muistitikultani pois. 
Pyydän anteeksi voittajalta ja toivon, 
että hän ilmoittautuu minulle ennen 
helmikuun Mestari-iltaa, jossa toivon 
voivani paljastaa voittajien nimet ja ja-
kaa palkinnot. 

Monia ideoita tuleviksi käyntikohteiksi
Vuosikokouksen aluksi KUPE:n sihtee-

ri Matti Vuorensola esitti muistosanat 
kesällä 2021 joukostamme poistu-
neesta kunniajäsenestämme Raimo 
Järvelästä.

Vanhoista hallituksen jäsenistä jäi 
omasta halustaan lepovuoroon Harri 
Holopainen ja uusiksi jäseniksi valittiin 
Trang Huynh ja Tapani Paulamäki. Van-
hat jäsenet Heikki Autio, Eino Menlös, 
Jouko Röpelinen, Tapio Vuorinen ja 
Matti Vuorensola valtuutettiin jatka-
maan.

Hallituksen esittämistä 14:stä ohjel-
maehdotuksesta eniten kannatusta sai-
vat HUS:in taidekokoelmiin tutustumi-
nen mahdollisesti maaliskuussa, huhti-
kuun lopun laaja Kruununhaan kävely-
retki ja toukokuulle suunniteltu Tukhol-
ma-Södertäljen kulttuurikierros sekä 

KUPEn vuosikokouksessa valittiin myös valokuvakisan voittajat

”Kaksoisohjelmassa” on mahdollisuus tutustua sekä 
Jarmo Mäkilään että museorakennukseen.

Jarmo Mäkilä (s. 1952) on Wikipedian mukaan Suo-
men keskeisiä postmodernismia edustavia taiteilijoi-
ta. Hänen maalauksensa ovat usein hätkähdyttäviä ja 
niissä on mukana eroottisia ja yhteiskunnallisia ai-
neksia. Museorakennuksessa (1842) puolestaan on 
sekä upea sisustus että moninainen taideaarteisto.

Kierroksia varten kokoonnumme klo 17.00 kellari-
kerrokseen, mistä Ryhmä 1 lähtee oppaan johdolla 
tutustumaan Jarmo Mäkilän maailmaan ja Ryhmä 2 
tutustuu toisen oppaan johdolla 1842 valmistunee-
seen taloon.

Talon rakennutti liikemies Nikolai Sinebrychoff vel-
jensä pojan Kauppaneuvos Paul Sinebrychoffin kodiksi ja laajo-
jen taidekokoelmien sijoituspaikaksi. Kokoelmat käsittävät 
1300-1800-luvun eurooppalaisen huippusaavutusten lisäksi 
mm. laajalti antiikkihuonekaluja. Oman kierroksensa jälkeen 
ryhmät vaihtavat opasta ja tutustuvat toiseen maailmaan. 

Ryhmät on koronavaatimusten vuoksi hyvä muodostaa etukä-
teen. Ilmoitattehan siis kummassa ryhmässä haluatte aloittaa. 
Ilmoitan niille, joiden toivon vaihtavan ryhmää. Näin voimme 

mukautua mahdollisiin uusiin terveysviranomaisten vaatimuk-
siin. Ilmoitan niistäkin tarvittaessa. Sähköpostiosoite on siksi 
välttämätön. Huomaattehan myös, että Koronapassi on ryhmään 
pääsyn edellytys.

Osanottomaksu on sekä jäsenille että seuralaisille sama 22 €.

Ilmoittautuminen sähköpostitse matti.vuorensola@gmail.com 
(050 516 8142) ja maksut KUPE:n tilille FI08 1010 3006 1003 66. 
Molemmat 8.1.2022 mennessä.

Jarmo Mäkilä, Golgata, 2021. 
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Kalakerho

URHEILU

YHDISTYKSEN HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Hakunilan urheilupuistossa, Luotikuja 2

torstai 3.2.2022  klo 18.30 VAPAA HIIHTOTAPA    •   torstai 17.2.2022 klo 18.30 PERINTEINEN 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: vapaa hiihtotapa 30.1. mennessä
  perinteinen hiihtotapa 13.2. mennessä
  Raimo Hartonen 044 224 4521 tai rharton1@welho.com

HUOM! Jälki-ilmoittautumisia rajoitetusti kilpailupaikalla klo 16.30-17.30

Kilpailut ovat samalla aikuisurheilijoiden aluehiihdot jossa yhdistyksen 
jäsenet ovat mukana ilman osallistumismaksua.                                          Hiihto- ja yleisurheilujaosto

Hyvää alkanutta vuotta kalakerholaisille.
Kalastus on yksi suosituimmista harrastuksista Suo-

messa. Meillä kalastusmahdollisuudet ovatkin erinomai-
set.

Kalastus on mukava harrastus, joka aloitetaan usein jo 
lapsena. Esikuvana on usein isä tai äiti, mutta myös ukki 
ja mummo. Kannustammekin kalakerhossa ottamaan 
myös lapset mukaan kalakisoihin ja kalastusharrastuk-
seen.

Jokamiehenoikeuksien ansiosta voimme liikkua luon-
nossa ja harrastaa kalastusta mitä upeimmissa paikoissa. 
Järvien lisäksi kalastaa voi merellä tai vaikkapa kaupungin 
rannoilla.

Ajatukset jo tulevassa pilkkikisassa
Jäällä liikkuminen on turvallista, kunhan jäät vahvistuvat 
kantaviksi, ja vältetään erityisesti voimakkaan virtauksen 
alueita, jokien suistoja, siltojen sekä laitureiden vierustoja 
ja kaislikoita. Jäätilanne myös vaihtelee suuresti niin ve-
sistökohtaisesti kuin eri vesialueiden välillä. 

Kalakerhon vakituisessa kevään pilkkikisapaikassa 
Vihdin Wuoriolassa on ollut aina hyvä jäätilanne: 30–40 
cm kantavaa jäätä pilkkikisoissa.

Kevään pilkkikisasta kerron tarkemmin helmikuun leh-
dessä.

Hyvää alkanutta vuotta toivottaa kalakerholaisille
Kalakerhon puheenjohtaja Reino Holappa

kesällä osallistuminen Hamina-Tattoo 
-tapahtumaan. Jazz-musiikki ja -tapah-
tumat tuntuivat myös kiinnostavan. 

Jo sovittuja tammikuun tapahtumia 
ovat: tutustuminen Lehtikuvan 70 v. 
juhlanäyttelyyn 13.1. sekä Jarmo Mäki-

lään, erääseen Suomen keskeisistä mo-
dernisteista Sinebrychoffin mielenkiin-
toisissa tiloissa viikkoa myöhemmin.

Viimeisten Covid-19 epidemiatieto-
jen mukaan optimistimme saattoi olla 
ennenaikaista. Mutta pyrimme toteut-

tamaan ohjelmaamme niissä puitteissa 
kun se on mahdollista. Koronapassi on 
ainakin tämän päivän tietojen mukaan 
kaiken edellytys.

Matti Vuorensola, KUPE:n sihteeri

KUPE:n valokuvakisan upeat voittokuvat: ensimmäisenä tunnelmallinen yökuva Kauppatorilta, toisena Töölönlahden valoisa sinitaivaskuva ja 
kolmantena herkkä luontokuva. Voittajien nimet paljastetaan palkintojenjakotilaisuudessa, joka pidetään helmikuun Mestari-illan yhteydessä.
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Yhdistyksen jäsenistölle avautuu 
2022 kesään mennessä mahdolli-
suus vuokrata uutta lomakiinteistöä 
Lohjan Kisakalliosta.

“Villa Mestari” (ent. Villa Carolina) on 
2018 valmistunut moderni 135 m2 

hirsirakennus rinteessä upealla isol-
la parvekkeella ja järvimaisemalla.

Neljässä erillisessä makuuhuoneessa majoittuu muka-
vasti 6-8 henkilöä. Iso oleskelutila mahdollistaa yhdes-
säolon. Keittiö ja kodinhoitohuone on varustettu laa-
dukkailla kodinkoneilla. Villan omaan varustukseen 
kuuluvan grillin ja pihakalusteiden ansiosta ruokailu on 
helppo järjestää myös ulkona. Lenkkivarusteetkin saat 
pestyä ja kuivattua paikan päällä. Villasta löytyy tietysti 
myös oma sauna. Kotikylpylämäisissä pesutiloissa on 
kaksi suihkua. Sisätilat kalustetaan yhdistyksen toimes-
ta uusiksi (kuvissa eri kalustesarja).

Rannanpuoleinen terassi avautuu lasiovien takaa koko 
julkisivun matkalta ja tuo kesällä lisätilaa yli 40 m2. Taka-
pihalta kulkevat portaat rannalle, josta löytyy hiekkalen-
tiskentän lisäksi uimaranta ja pieni venelaituri. Rannalta 
voi erikseen vuokrata rantasaunaa. Kisakallio tarjoaa 
lukuisia mahdollisuuksia harrastuksiin: tennis, padel, 
frisbeegolf, curling, kuntosali, välinevuokraus, kalastus 
ja ulkoilu Karnaisten korvessa. Osa eduista kuuluu Villan 
Vip-passin etuihin, jotka tarkentuvat myöhemmin.

Kohteeseen on hyvät liikenneyhteydet, Kisakallion kes-
kustan ja rannan palvelut ovat kävelyetäisyydellä. Villan 
omalla pihalla on neljä autopaikkaa, joista yksi on va-
rustettu sähköauton Type2-latauspistokkeella.

Talotekniikasta kiinnostuneille: Villa Mestari on liitetty 
Kisakallion omaan aluelämpöön. Sisälämpötilan hallin-
taa on lisäksi parannettu ilmalämpöpumpulla, joka tuot-
taa valinnan mukaan lämpöä tai viileää. Villa on varus-
tettu koneellisella ilmanvaihdolla, jossa on lämmöntal-
teenotto. Kohteeseen tulee käyttöön kaikki tilat kattava 
langaton nettiyhteys. Täällä olet tavoittamattomissa ii-
sisti Netflixin äärellä tai erittäin tavoitettavissa etätyö-
päivinä.

Varauskalenteri Kisakallion Villa Mestarin osalta 
avataan ohjeineen yhdistyksen kotisivuille ja vuokraeh-
doista ilmoitetaan myös jäsenlehdessä.

Kallioniemi käytössä vuoden 2022 loppuun
Yhdistys luopuu 2022 vuoden loppuun mennessä Hel-
singin Kallioniemen vuokrakiinteistöstä. Pääsyyt koh-

Tulossa uusi jäsenetu:
HIRSIVILLA 
JÄRVIMAISEMALLA 
Lohjan Kisakalliosta

teesta luopumiselle ovat haasteet sovittaa käyttöä 
vuokrausasteen nostamistarkoituksessa, sekä merkit-
täväksi taloudelliseksi riskiksi kohoavat rakennuksien 
ylläpito- ja korjauskulut.

Kallioniemen vuokrasopimus on yhdistyksen kannalta 
epäedullisesti irtisanottavissa 3 kuukauden varoajalla. 
Korjausvelan suunnitelmallinen kuittaaminen ei siis ta-
kaisi mielenrauhaa tulevaisuudessa pysyvämmästä 
vuokrajärjestelystä Helsingin kaupungin kanssa.

Villa Mestari pähkinänkuoressa:
135 m2 hirsihuvila, Lohja, Kisakallio
Rinnetontti järvimaisemalla
4 mh + oh/k + et + khh + 2 wc + kph + s
Iso 44 m2 terassi
4 autopaikkaa (Type2-latauspiste)
Pyykinpesu- ja kuivaus
Astianpesukone
Liesi, uuni, mikro, jääkaappi / pakastin
Ilmalämpöpumppu



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 2022 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



    

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

Tammikuu
 12.1.  KUPE, Opastettu käynti Lehtikuva 70 v -näyttelyyn, 
  Päivälehden museo, Ludiviginkatu 2-4, klo 17.00
	 19.1.		KUPE,	Opastettu	käynti	Sinebrychoffin	taidemuseoon,	
  Bulevardi 40, klo 17.00
 20.1.  Rakennusmestarien Rouvat, Vuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto, Malminrinne 3 B 3. krs, klo 17.00
 24.1.  HRMY-Seniorit, tammikuun kuukausitapaaminen, 
  ”Kattohaikara”, Fredrikinkatu 42 A, ylin kerros, klo 13.00
 25.1.  Supermarsu 2 -elokuva perhetapahtumana, 
  Finnkino Kinopalatsi, Kaisaniemenkatu 2, klo 17.00

Helmikuu
 3.2.  Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, vapaa hiihtotapa, 
  Hakunila, klo 18.30
 8.2.  Rakennusmestariklubi, Vuosikokous, 
  yhdistyksen toimisto, Malminrinne 3 B, 3. krs, klo 18.30
 10.2.  Rakennusmestarien Rouvat, Ohjelmatoimikunnan ilta, 
  Musiikkimuseo Fame -vierailu, Fredikanterassi 5 A, klo 16.00
 14.2.  Helmikuun Mestari-ilta
 17.2.  Operetti Iloinen Leski, Rakennusmestarien Rouvat, 
  Suomen Kansallisooppera, klo 19.00
 17.2.  Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, perinteinen hiihtotapa, 
  Hakunila, klo 18.30
 21.2.  HRMY-Seniorit, opastettu käynti Olympiastadionin   
  Urheilumuseoon, Paavo Nurmentie 1, klo 12.50
 22.2.  Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV, Vuosikokous 
  Teams-yhteydellä, klo 18.00

Maaliskuu
 4.3.  KUPE, Savoy JAZZFest, lisätietoa seuraavassa lehdessä
 10.3.  Rakennusmestarien Rouvat maaliskuun ilta, 
  yhdistyksen toimistolla, klo 17.00
 14.1.  Maaliskuun Mestari-ilta
 24.3.  Teatteri: Mikko Räsäsen tulevaisuus, Helsingin kaupungin-
  teatterin suuri näyttämö, Eläintarhantie 5, klo 19.00

Huhtikuu
 11.4.  Yhdistyksen Kevätkokous, klo 18.30
 11.4.  Huhtikuun Mestari-ilta
 14.4.  Rakennusmestarien Rouvat huhtikuun ilta, 
  yhdistyksen toimistolla, klo 17.00

Toukokuu
 9.5.  Toukokuun Mestari-ilta
 15.5.  Mestari-Laulajien ilmaiskonsertti rakennusmestari-
  insinööriyhdistyksille, Ritarihuone, klo 15

Yhdyshenkilöt 2022
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
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Raimo Kostiainen 0400-409 800
raimo.k.kostiainen@gmail.com

HRMY-SENIORIT
Karl-Johan Wennerström 040-584 9071
wennerstrom03@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
Elias Huomo 044-281 0098
huomo.elias@gmail.com
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Tapahtumakalenteri 2022

Seuraathan yhdistyksen kotisivuja 
www.hrmy.fi, 

jonne päivitetään tiedot tapahtumista 
ja niiden toteutumisesta.
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