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Lux Helsingin kohteet oli tänä vuonna hajau-
tettu koronaturvallisesti katsottaviksi eri puo-
lille kaupunkia. Soil Searchers Collectiven 3D-
animoitu videoteos Sen lauluja laulamme hei-
jastui UPM Kymmenen pääkonttorin seinään 
Alvar Aallon katu 1:ssä. Kuva: Petri Anttila
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Helmikuun MESTARI-ILTA 14.2.2022 
ON PERUTTU  koronatilanteen vuoksi.

Kotisivuilta www.hrmy.fi saat ajankohtaiset tiedot yhdistyksen tapahtumista.
Hallitus

Lux Helsinki loi lumeen peittynee-
seen kaupunkiin valotaiteella 

taianomaisen tunnelman 5.–9.1.2022. 
Valotaide otti turvaväliä ja toi tällä 
kertaa iloa ympäri kaupunkia, kun 
yhteensä 24 teosta levittäytyi keskus-
tasta aina Kannelmäkeen, Vuosaa-
reen ja Korkeasaareen asti.

Perinteeksi muodostuneesta yhtei-
söllisesti käveltävästä reitistä joudut-
tiin luopumaan ja teoksia sekä siirtä-
mään että perumaan vain viikko en-
nen tapahtuman alkua, jotta yleisölle 
pystyttiin heikentyneessä koronatilan-
teessa takaamaan turvallinen, ruuhka-
ton kokemus sekä riittävät etäisyydet. 

Lux Helsingin kumppaneita ovat 
Sun Effects Oy, STEK ry, Korkea-

Lux Helsinki 2022

saaren eläintarha, Italian kulttuuri-
instituutti, Eduskunta, Kauppakes-
kus Citycenter, Kauppakeskus Fo-

rum, UPM-Kymmene, UPM-Kym-
menen Kulttuurisäätiö, Helen, Var-
ma ja Kulttuurikeskus Stoa.

Ympäri kaupunkia hajautetussa 
Lux Helsinki 2022 tapahtumassa 
vieraili arviolta yhteensä noin 
120 000 ihmistä.

Yksi Lux Helsingin ihastelluimpia teoksia oli sveitsiläisen Dan Acherin Borealis, joka taikoi revontulet Olympiastadionin ylle. Sään ja 
tuuliolosuhteiden mukaan alati muuntuva, henkeäsalpaavan kaunis teos sai ajan- ja paikantajun lähes katoamaan stadionilla. 

Kuva: Sirkka Saarinen
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Myös Helen oli mukana valofestareilla Jari Vuorisen valotaideteoksen tukijana. Vuorisen 
HAPPI-niminen valotaideteos koristi Hanasaaren hiilikasan kylkeä. Hiilikasa on poissa run-
saan vuoden kuluttua, sillä kivihiilen käyttö Helsingissä loppuu kokonaan vuonna 2024. 
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Olen työskennellyt yli 32 vuoden 
ajan uudisrakentamisen, pientalora-
kentamisen ja korjausrakentamisen 
asiantuntijatehtävissä omien yritys-
teni kautta. 

Olen erikoistunut rakennusvir-
heiden sekä kosteus-, home- ja 
mikrobivaurioiden tutkimiseen, asi-
antuntijatarkastuksiin, korjaamiseen 
ja korjaustöiden valvontaan. Vas-
tuullani on usein myös hankkeiden 

Kirsi Rontu
rakennusinsinööri

Kipinän alalle sain muurari-isältäni 
ja hyvistä kesätyöpaikoistani raken-
nuksilla. Tiilennosto tuntui liian fyy-
siseltä, joten hakeuduin insinöö-
rioppiin Tampereelle. Työpaikat ke-
sämestariuden kautta insinööritoi-
mistoon rakennesuunnittelijaksi ja 
sieltä paloviranomaisen roolista ra-
kennusvalvontaan tarkastusinsi-
nööriksi ovat olleet monipuolisia, 
mielenkiintoisia ja opettaneet aina 
uutta.

Nykyinen työnantajani, Helsingin 
kaupungin rakennusvalvonta, kan-
nustaa perustyön lisäksi luennoi-
maan, osallistumaan työryhmiin ja 
järjestötoimintaan. Tällä hetkellä lis-
tallani on mm. rakennusvalvontojen 
TOP10 paloryhmän vetovastuu, Fi-
se-puupätevyyslautakunnan jäse-
nyys (RTY ry.) ja luennointikeikat 
paloasioiden tiimoilta. 

Vapaa-ajan täyttää perheen ja 
kotieläinten lisäksi kotoilu-mökkei-
ly-veneily, kiinnostus järjestötyöhön 
ja yhteisten asioiden hoitamiseen. 
Kuulun pariin eri As Oy:n hallituk-

Tutustutaan
YHDISTYKSEN HALLITUKSEN UUSIIN JÄSENIIN
Yhdistyksen vuoden 2022 hallituksessa on kolme uutta jäsentä: Ari Laamanen, Paulus Partanen 
ja Kirsi Rontu. Toimitus pyysi heitä esittelemään itse itsensä jäsenlehden lukijoille.

seen sekä rakennusmestarien ve-
neilijöihin, missä vastaan hallitus-
paikan myötä viestityksestä.  

Ja nyt siis uutena haasteena 
hallitusjäsenyys Helsingin Raken-
nusmestarit ja -insinöörit AMK 
ry:ssä. Otan pestin vastaan uteliaa-
na ja motivoituneena. Paljasjalkai-
sena helsinkiläisenä pyrin siihen, 
että kotipaikkaisuus näkyy toimin-
nassa ja tänä aikana niin tärkeä 
uuden oppiminen säilyy toiminnan 
punaisena lankana. Jäsenistön 
kuunteleminen ja avoin päätöksen 
teko valmisteluineen pitää aina olla 
yhdistystoiminnan keskiössä, näis-
tä syntyy luottamus ja hyvä fiilis.

Lumista ja liikunnallista alkanutta vuotta 
toivotellen kipa

Ari Tapani Laamanen
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kokonaishallinta tutkimusten, suun-
nittelun ja rakennuttamisen osalta. 
Olen työurani aikana tutkinut noin 
1400 kiinteistöä ja asuntokohdetta. 
Viime vuosina olen ollut asiantunti-
jatodistajana useissa asuntokaup-
pariidoissa eri oikeusasteissa.

Olen koulutukseltani rakennus-
mestari ja RTA rakennusterveysasi-
antuntija. Minulla on lisäksi, useita 
Fisen myöntämiä pätevyyksiä ja 
olen kauppakamarin hyväksymä ta-
varantarkastaja. Kurssitan ja lisä-
koulutan itseäni vuosittain ja osal-
listun aktiivisesti alan järjestöissä 
vaikuttamalla sekä luottamustehtä-
vieni kautta rakentamisen ja kor-
jausrakentamisen laadun paranta-
miseen. Helsingin Rakennusmesta-
rit ja -insinöörit AMK ry:n hallituk-
sessa olen toiminut aiemmin vuosi-
na 2002-2009. Tällä hetkellä merkit-
tävin luottamustoimeni on hallituk-

Paulus Partanen
Olen Paulus Partanen, 31-vuotias rakennustekniikan 
insinööri Helsingistä. Juureni ovat Pohjois-Pohjanmaal-
la Tyrnävällä, jossa olen viettänyt lapsuuteni ja varhais-
nuoruuteni. Olen asunut pääkaupunkiseudulla tammi-
kuusta 2011 lähtien.

Peruskoulun päätyttyä opiskelin ammattikoulussa 
Artesaani hienopuusepäksi. Ammattikoulun työharjoit-
telut suoritin rakennustyömailla, josta kipinä rakentami-
seen on saanut alkunsa. 

Vuosina 2011-2016 tein erilaisia töitä rakennustyömail-
la saneeraus- ja uudiskohteissa, timpurina ja työnjohtaja-
na. Ajatus jatko-opinnoista oli pyörinyt mielessäni jo pi-
demmän aikaa ja aloitinkin rakennetekniikan opintoni 
Metropoliassa syksyllä 2016.

Opiskelun lomassa olin mukana erilaisissa järjestö-
tehtävissä, mm. ainejärjestön hallituksessa sekä RKL:n 
opiskelijatoimikunnassa. RKL:n OTK:ssa olin kaikkiaan 
kolme kautta, joista ensimmäisenä kautena hallituksen 
jäsen ja kaksi seuraavaa kautta puheenjohtajana.

Opiskeluaikana aloitin työt NCC Suomi Oy:ssä talonra-
kennuspuolella työnjohtoharjoittelijana. NCC:llä työsken-
nellessäni olen toiminut työnjohtoharjoittelijana toimisto-
talokohteessa Konepajalla Helsingissä ja työmaainsinööri-
nä Nordean pääkonttorin hankkeessa Helsingin Vallilassa.

Vapaa-aikana tulee touhuttua monenlaista. Kesät 
kuluvat moottoripyöräilyn, golfin ja luonnossa liikkumi-
sen parissa, talvet taas salibandyä pelaten ja lumilau-
taillen. Vapaa-aikaani vietän myös paljon ystävien ja 
perheen kesken.

Mitä sitten tulevaisuudessa? Tulevaisuudessa halu-
an olla mukana erilaisissa projekteissa, joissa pääsen 
haastamaan itseäni ja kehittämään omaa ammatillista 

sen jäsenyys Helsingin asuntohan-
kinta Oy:ssä, joka omistaa noin 
3500 vuokra-asuntoa.

Ennen nykyisiä työtehtäviä toi-
min omassa rakennusliikkeessä yh-
teensä 23 vuotta. Aloitin yksin 
vuonna 1991 ja lopettaessani 2014 
omia työntekijöitä oli noin 100. Mer-
kittävimpiä urakoitsijahankkeita oli-
vat Tamminiemen UKK-museon pe-
ruskorjaus, Espoon tuomiokirkon 
peruskorjaus ja Hietaniemen uima-
rannan pyöreän kahvilarakennuk-
sen rakentaminen. Rakennusliike 
jatkaa nykyisin entisen yhtiökump-
panini omistuksessa. Tuona ajan-
jaksona olin myös osakkaana arkki-
tehtitoimistossa. Siirryin konsultiksi 
kokonaan vuonna 2014. Nykyisin 
yrityksemme Konsulttitoimisto Ko-
lona oy tekee rakennusvirheiden ja 
rakenteiden tutkimustyötä, korjaus-
suunnittelua, sekä rakennuttamista 

ja valvontaa.
Minua lähellä on aina ollut lisä-

kouluttauminen ja rakennusmesta-
rien ammattikunnan hyvän maineen 
ylläpitäminen. Yhdistyksemme his-
toria on pitkä, myös sen historian 
tiedon välittäminen uusille sukupol-
ville on tärkeää yhdistyksessä. Tällä 
hetkellä on tärkeää myös, että 
maankäyttö- ja rakennuslain uudis-
tuksessa säilyy vanhoilla koulutuk-
silla kelpoisuusehto ja näitä töitä 
tekevät voivat jatkaa työssään.

Omasta valmistumisestani Hel-
singin teknillisestä oppilaitoksesta 
tulee kuluneeksi keväällä 33 vuotta. 
Vuonna 1989 oli pula rakennusmes-
tareista, joka on jatkunut koko työ-
urani ajan ja jatkuu edelleen. Tämä 
antaa alalle tuleville hyvät mahdolli-
suudet työelämässä.

Ari Laamanen

osaamistani. Tavoitteeni on päästä myös kokemaan 
rakennusalaa mahdollisimman laajasti erilaisten työteh-
tävien näkökulmasta.

Paulus Partanen
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Kehä III:n parannushanke on As-
kiston kohdalla täydessä vauh-

dissa. Samanaikaisesti kunnoste-
taan tien pohjarakenteita, rakenne-
taan uusia liittymiä sekä tehdään 
siltatöitä. Hankealueelle rakenne-
taan kahdeksan uutta siltaa, ja li-
säksi kaksi vanhaa siltaa korjataan.

Hanke on ollut poikkeuksellisen 
vaativa kohde suunnitella ja toteut-
taa. Suunnittelijoita ja rakentajia 
haastavat niin vilkas liikenne, savi-
nen maaperä kuin työmaata halko-
vat sähkö-, vesi- ja kaasulinjat. Alu-
eella asuu myös paljon ihmisiä, joi-
den kulkemiseen kiertoreitit vaikut-
tavat.

Tien pohjarakenne korjataan 
perusteellisesti
”Tien kuntoa on seurattu Askiston 
kohdalla jo pitemmän aikaa. Tie on 
350 metrin matkalla perustettu puu-
paalujen päälle tehdylle teräsbe-
tonilaatalle, ja pehmeän maaperän 
vuoksi maa laatan alla on vuosien 
saatossa painunut runsaasti, jopa 
puoli metriä. Puupaalujen yläpäät 
ovat olleet pitkään tekemisissä il-
man kanssa, ja ne ovat alkaneet 
lahota. Riski puupaalujen pettämi-
selle on kasvanut vuosi vuodelta, ja 
oli tietenkin syytä ryhtyä korjaa-
maan tietä ennen kuin vauriot olisi-
vat aiheuttaneet tielle merkittäviä 
painumia tai sortuman”, kertoo 
geotekniikan asiantuntija Veli-Matti 
Uotinen Väylävirastosta.

Kehä III on perustettu osittain 
puupaaluille. Eniten vaurioita on Sän-
kiniityn kohdalla noin 350 metrin mat-
kalla Askistosta itään. Puupaalutetut 

kohteet korvataan uusilla teräsbetoni-
paaluilla ja paalulaatoilla. Lisäksi Ta-
vastkullantien kohdalle rakennetaan 
kokonaan uusi paalulaatta.

”Paalutukset aloitettiin vuoden 
2021 toukokuussa, ja ne jatkuvat 
kesään 2022 saakka. Paalutusta 
tehdään kahdella koneella yhtä ai-
kaa. Kun yksi lohko saadaan paalu-
tettua, tulevat työmaalle raudoitta-
jat, jonka jälkeen voidaan tehdä 
valu”, taustoittaa työpäällikkö Tee-
mu Palosaari GRK Infrasta, joka 
toimii hankkeen urakoitsijana.

Syksyn ajan paalutus ja paalu-
laattojen rakentaminen oli käynnis-
sä Kehä III:n pohjoispuolella, jonne 
rakennetaan uusi katu Kehän rin-

nakkaistieksi. Jotta Kehän puupaa-
lutettua ajorataa päästään talvella 
korjaamaan, täytyy liikenne ohjata 
töiden ajaksi kiertotielle. Hankkeen 
on määrä valmistua vuoden 2023 
lopussa.

Pehmeä maaperä haastoi 
suunnittelijat ja rakentajat
”Ensimmäinen haaste rakentamises-
sa on ollut vanhojen tierakenteiden 
purkaminen erittäin pehmeän pohja-
maan päällä. Käytännössä pohja täy-
tyy vahvistaa ennen kuin mitään 
muuta voi tehdä. Esimerkiksi paalu-
tuskoneita ei olisi saatu työmaalle il-
man, että niille rakennetaan ensin 

Kehä III parantamisen 3. vaihe vv. 2021–2023

Askistossa jokainen työvaihe 
toteutetaan maaperän ehdoilla
Kehä III:n parantaminen on edennyt 3. vaiheeseen, jossa töitä tehdään Vantaan kaupungin 

alueella Askiston kohdalla sekä Vantaankoski–Pakkala-välillä vuosina 2021–2023.

Paalulaatan pohja kaivetaan määrättyyn tasoon ja vanhat paalut leikkautuvat samalla. 
Puupaalut ovat varsin pehmeitä ja ne jäävät paikalleen.



72/2022 hrmy

tukeva pohja”, Palosaari jatkaa.
”Tässä hankkeessa on täytynyt 

ottaa käyttöön lähes kaikki olemas-
sa olevat keinot, joilla työalueen 
pohjaa pystytään vahvistamaan”, 
kertoo hankkeen geoteknisestä 
suunnittelusta vastannut Noora 
Hulkkonen Finnmap Infrasta.

Päänvaivaa aiheuttaa ajoittain 
myös Sänkiniityn halki virtaava pu-
ro, joka tulvii työmaalle rankkasa-
teilla. Myös suunnitteluvaiheessa 
korkealla ollut vedenpinta hanka-
loitti pohjatutkimuksia.

”Suunnittelun lähtötiedoksi tar-
vitsemme tietoja tien kohdalla ole-
vasta pohjamaasta, tässä tapauk-
sessa savikerroksen paksuudesta 
ja lujuudesta. Pohjatutkimuksia jou-
duttiin paikoitellen aikataulutta-
maan uudelleen korkealla olevan 
veden vuoksi. Lisäksi kaikkia ohjel-

moituja tutkimuksia ei päästy teke-
mään lainkaan liian pehmeän poh-
jamaan vuoksi. Pari kertaa koko 
kairavaunu meinasi upota liejuun”, 
Hulkkonen muistelee.

Paalulaatta kannattelee koko 
tietä
Paalulaatta on tien pohjarakenne, 
joka koostuu teräsbetonilaatasta 
sekä tietyin välein maahan lyödyistä 
paaluista. Nykyään myös paalut 
ovat teräsbetonia, mutta vielä 
1980-luvun alkuun saakka käytettiin 
puupaaluja. Paalulaatan varassa on 
sekä liikenteen kuorma että tien 
penkereen massa. Paalujen kautta 
kuorma menee kantavaan pohja-
maahan eli saven alapuolisiin kan-
taviin kerroksiin joko moreeniin tai 
kallioon saakka.

“Paalulaatta on etenkin rannik-
koseudulla – missä maa on tyypilli-
sesti pehmeää – usein käytetty 
pohjarakenne väylärakentamisessa. 
Se on toimiva mutta valitettavasti 
myös työläs toteuttaa ja siksi kallis. 
Korjausten jälkeen tien pohjaraken-
teiden pitäisi pysyä kunnossa seu-
raavat 100 vuotta”, Uotinen toteaa.

Kun tie Sänkiniityn kohdalla, 
missä maanpinta on tien alla painu-
nut, korjataan, tulee uusi paalulaat-
ta alemmas kuin vanha. Tien alle ei 
siten jää tyhjää tilaa. Uusi paalulaat-
ta on rakennusteknisistä syistä 
myös aiempaa paksumpi. Lisäksi 
maahan juntataan uudet teräsbeto-
niset paalut vanhojen puupaalujen 
tilalle. Tukeva pohjamaa tulee noin 
5–20 metrin savi- ja liejukerroksen 
jälkeen.

Työmaata halkovat sähkölinjat, 
kaasuputki sekä vesi- ja 
viemärijohdot
“Paalutusalueella kulkevat isot 400 
ja 110 kilovoltin sähkölinjat, joiden 
läheisyydessä ei voi työskennellä, 
jos linjassa on jännite. Linjat pystyt-
tiin pitämään jännitteettöminä noin 
kuukauden ajan loppukesällä, jol-
loin pääsimme paaluttamaan linjo-
jen alle. Elokuussa osa suurjännite-
linjoista myös siirrettiin toiseen 
paikkaan tieurakan alta pois, mikä 
ei sekään ole aivan jokapäiväistä 
Suomessa”, Palosaari sanoo.

Hankkeessa on jouduttu siirtä-
mään myös kaasuputkia, minkä li-
säksi Kehä III:n poikki menee Askis-
ton kohdalla HSY:n vesihuoltolinjoja.  

“Vesijohdot ja viemärit vaativat 
myös omat perustukset, jotka tulee 
sovittaa yhteen tien perustusten 
kanssa. Suunnitteluvaiheessa piti 
ratkaista se, miten kaikki rakenteet 
saadaan mahtumaan ja perustettua 
siten, että putket eivät painu tai jos 
jonkinlaista painumaa tiehen tulee, 
niin sen täytyy olla niin hallittua, et-
tei se vaikuta vesijohtojen ja viemä-
rilinjojen toimivuuteen”, Uotinen 
kertoo.

Lisätietoja hankkeesta: 
https://vayla.fi/keha3-parantaminen 

Teksti: Väylävirasto

Yhteensä Askiston hankealueelle 
paaluja tulee noin 80 kilometriä 
vastaava määrä. Yksittäiset paalut 
ovat viidestä metristä hieman yli 
kahteenkymmeneen metriin pitkiä. 
Työmaalla juntataan maahan noin 
4000 paalua.
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Palkinto on Espoon ympäristö- ja 
rakennuslautakunnan sekä ym-

päristö- ja rakennusvalvontakes-
kuksen vuosittain jakama tunnustus 
erityisen ansiokkaasti ja onnistu-
neesti toteutetulle rakennettuun 
ympäristöön liittyvälle teolle.

Monikon koulukeskus koostuu 
uudisrakennuksesta sekä vuonna 
1939 valmistuneesta ja sittemmin 
suojellusta Leppävaaran kansakou-
lusta, joka on peruskorjattu osaksi 
uutta rakennusta. Monikon pää-
suunnittelija on Arkkitehtitoimisto 
Perko Oy. Rakennuttajana on Es-
poon kaupungin Tilapalvelut ja pää-

urakoitsijana toimi SRV Oyj.
Monikko sijoittuu historiallisesti 

ja maisemallisesti vaativaan ympä-
ristöön Leppävaaran urheilupuiston 
ja kirkon läheisyyteen. 

Uudisrakennuksen julkisivuma-
teriaaleina on käytetty kuultokäsitel-
tyä puuta ja 3D-struksturoitua val-
kobetonia. Rakennuksessa on eri-
korkuisia osioita ja kokonaisuus on 
mittakaavaltaan inhimillinen myös 
lapselle. Toteutus on sellainen, ettei 
suojellun osion asema jää alistei-
seksi vaan vanha osa näyttäytyy 
pääosin itsenäisenä rakennuksena.

Monikko on myös siinä mielessä 

ainutlaatuinen kouluhanke, että se 
on ensimmäinen espoolaiskoulu, 
jossa on koulu- ja päiväkotitilat se-
kä suomen- että ruotsinkielisille 
lapsille. Rakennus otettiin käyttöön 
elokuussa 2021.

Hanke on toteutettu yhteistoi-
mintaan perustuvalla toteutusmallil-
la, jossa Espoon kaupungin Tilapal-
velut ja SRV ovat kehittäneet tiiviis-
sä yhteistyössä koulusuunnitelmat 
vastaamaan käyttäjien tarpeita ja 
hankkeen tavoitteita kustannuste-
hokkaasti. Kolmikerroksisen koulu-
keskuksen laajuus on noin 15 000 
bruttoneliömetriä.

HURRAA-tunnustus

Monikon koulukeskukselle
Vuoden 2021 Hurraa-tunnustuksen sai Leppävaarassa sijaitseva koulukeskus Monikko, 

jossa on onnistuttu hienosti yhdistämään vanha suojeltu osa uuteen rakennukseen 

viihtyisäksi kokonaisuudeksi.

Monikko sijaitsee Leppävaarassa osoitteessa Veräjä-
pellonkatu 4. Se koostuu uudisrakennuksesta ja 
vanhasta osasta, joka on suojeltu.  Kuvat: SRV



Stipendimatkan 
NORDBYGG -MESSUILLE 

TUKHOLMAAN 27.4.–30.4.2022

Rakennusmestarien Säätiö järjestää

Matka on tarkoitettu ammattikorkeakouluissa opiskeleville 
2. lukuvuoden rakennusmestariopiskelijoille.

Stipendimatkalle valitaan jokaisesta rakennusmestarikoulutusta järjestävästä 
ammattikorkeakoulusta opiskeluissaan hyvin menestyneitä, aktiivisesti opis-
kelijajärjestötyöhön osallistuneita sekä positiivista ryhmähenkeä osoittaneita 
opiskelijoita.

Säätiön matkaisäntänä toimii rakennusmestari Ari Autio.

Aikataulu:
lento AY 809 27.4.2022 Helsinki–Tukholma klo 14.25
laiva Silja Serenade 29.4.2022 Tukholma klo 16.45 – 30.4.2022 Helsinki klo 10.30

Stipendi sisältää menolennon Helsinki–Tukholma, Tukholmassa hotellimajoituk-
sen 2hh, sisäänpääsyn messuille, paikalliskuljetukset Tukholmassa sekä paluu-
matkan Tukholma–Helsinki Silja Serenade -laivalla. Matkaan sisältyy puolihoito.

Kohtuulliset kotimaan matka- ja majoituskulut korvataan stipendinsaajalle, 
joka ei asu pääkaupunkiseudulla.

Hakemus lähetetään Rakennusmestarien Säätiön kotisivuilla olevalla 
hakulomakkeella 9.2.2022 mennessä.

Lisätietoja: Eija Toivonen, puh. 09 612 0870 
  eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi
  www.rakennusmestariensaatio.fi



10 hrmy 2/2022

YHDISTYS tiedottaa

HALLITUKSEN ja  
TOIMISTON  
YHTEYSTIEDOT 2022

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

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 703357
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

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

Toimisto
info@hrmy.fi

Tervetuloa!

UUDET JÄSENET
Juselius, Aleksi Välimaa, Marko

HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT 2022

Puheenjohtaja Timo Saarikko
1. varapuheenjohtaja Joonas Anttila
2. varapuheenjohtaja Jere Väisänen

Taloustoimikunta
Timo Saarikko
Joonas Anttila
Jere Väisänen

Jäsen- ja huomion-
osoitustoimikunta
Joonas Anttila
Ari Laamanen
Jan-Erik Jusslin
Jari Raukko

Ammatti- ja 
koulutustoimikunta
Timo Saarikko
Kirsi Rontu
Markku Skants
Tapio Vuorinen

Tiedotus- ja 
ohjelmatoimikunta
Jere Väisänen
Paulus Partanen
Mauri Ranta
Karl-Johan Wennerström

Kallioniemen isännistö
Timo Saarikko 
Joonas Anttila
Tapio Vuorinen
Jere Väisänen
Ismo Laita
Hannu Marttila

Kisakallion isännistö
Timo Saarikko
Joonas Anttila
Jere Väisänen
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SSUPERMARSU UPERMARSU 22
Ilmoittautumiset 
ja maksut säily-
vät ja siirtyvät 
odottamaan esi-
tystä. Kerromme 
uuden ajankoh-
dan heti kun se 
selviää.
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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.

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

Kulttuuri- ja 
perinnekerho KUPE
KUPEn tammikuuksi suunnitellut museokäynnit 
peruuntuivat terveysviranomaisten kiellettyä 
kokoontumiset ja opastukset museoissa. On-
nistuimme kuitenkin varaamaan uuden ajan 
tammikuun jäsenlehdessä laajasti mainosta-
mallemme museokäynnille

Sinebrychoffin museoon: 

UUTTA JA VANHAA,
Jarmo Mäkilä Matrix Hardcore
tiistai 1.3.2022 klo 16.00
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan soveltamaan tammi-
kuun lehdessä julkaistua ”kaksoisohjelmaa”. Koronapas-
si vaaditaan. Muista epidemian taltuttamiseksi annetuis-
ta viranomaisohjeista johtuvista järjestelyistä ilmoitam-
me osanottajiksi ilmoittautuneille heti ilmoittautumisajan 
umpeuduttua. 

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 15.2.2022 mennessä.

Kuva: Matti Vuorensola

Vuonna 1842 valmistunut rakennus Bulevardi 40, missä Fanny ja 
Paul Sinebrychoff avasivat tasan 100 vuotta sitten Suomen valtiolle 
lahjoittamansa taidekokoelmat kaikkien nähtäväksi. ”Museon tuo-
lien, kaappien ja pöytien taakse kätkeytyy enemmän kulttuurihis-
toriaa kuin ensisilmäyksellä uskoisi” kirjoittaa HS:n kulttuuritoi-
mittaja Harri Mäcklin 8.1.2022.
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Teatteriin maaliskuussa!

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).

Kulttuuri- ja 
perinnekerho KUPE 

järjestää retken

HAMINA TATTOO 
2020 
MARSSISHOW
-esitykseen
lauantaina 16.7.2022
Lisätietoja maaliskuun lehdessä.

Kulttuuri- ja 
perinnekerho KUPE

Savoy JAZZfest 
4.3.2022 klo 19.00 
TBA -konsertti
Savoy-teatterissa, Kasarmikatu 46

14 paikkaan supistamamme varaus on 
voimassa, mutta ko. amerikkalaisen 
naisyhtyeen konsertin toteutuminen on 
pahasti epävarmaa.

Osanottomaksu jäsenille 35 € ja 
seuralaisille 55 €.

Ilmoittautuminen sähköpostitse: 
matti.vuorensola@gmail.com 
(050 516 8142) 15.2.2022 mennessä.

Maksut KUPE:n tilille 
FI08 1010 3006 1003 66 
tilaisuuden varmistuttua.

HRMY-Seniorien helmikuun 
tapaamiset on korona-

tilanteen takia PERUTTU
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105-vuotisjuhlissa nautittiin myös upeasta musiikista.

Rakennusmestarien Rouvat

MUSIIKKIMUSEO FAMEN museovierailu
10.2.2022 tutustumme FAME-musiikkimuseoon klo 16.00 Fredikanterassi 5 A.

Kahvittelemme kauppakeskuksessa kierroksen jälkeen.       Tervetuloa Ohjelmatoimikunta

Vuosi 2021 oli myös Rakennusmestarien 
Rouville jälleen haastava, sillä koronan 
takia peruuntui koko kevätkauden ohjel-
ma. Syksyn aikana saimme kuitenkin 
nauttia Rouvien 105-vuotisjuhlasta ra-
vintola Loisteen Tynell-kabinetissa ilois-
ten Rouvien, hyvän ruuan ja upeitten 
oopperalaulajien esitysten parissa.

Myös pikkujoulua vietimme jo perinteeksi 
tulleessa Teatteriravintola Nyyrikissä hy-
vän ruuan ja teatterin merkeissä. Saim-
mekin viettää sen yksityistilaisuutena, 
muiden seurueiden peruutusten vuoksi.

Haastava vuosi sisälsi myös 
iloisia tapaamisia

Seuraa yhdistyksen kotisivuja www.hrmy.fi, 
jonne päivitetään tiedot tapahtumista ja niiden toteutumisesta.

Rakennusmestarien Rouvat iloisessa yhteiskuvassa, vasemmalla seisomassa puheen-
johtaja Tuula Toivonen.

Toivottavasti rajoitukset poistuvat ja pääsemme yhdessä nautti-
maan suunnittelemastamme ohjelmasta ja ennen kaikkea tois-
temme tapaamisesta

Tuula Toivonen ja Riitta Perälä
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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

YHDISTYS tiedottaa

KALAKERHO

PILKKIKILPAILUT perhetapahtumana
lauantaina 26.3.2022 klo 10.00–13.00 Vihdin Wuoriolassa, 
Vanha Koikkalan tie 162

Mikäpä sen mukavampaa talvipuuhaa kuin pilkkiminen. 
Pilkkiminen kuuluu mato-onginnan lailla jokamiehenoikeuksiin.

Toivotamme kaikki tervetulleeksi kisaamaan ja 
muutenkin voi tulla ulkoilemaan!

Ilmoittautuminen 20.3.2022 mennessä. 
Kalakerhon sihteeri Jouko Röpeliselle sähköpostilla: 
jropelinen@gmail.com tai puh. 044 210 3225

Kisaeväät jäälle jokainen tuo itse. Kisan jälkeen jaamme 
palkinnot ja paistamme makkarat.

Kaikki yhdistyksen jäsenet perheineen tervetuloa!

Kalakerhon pj Reino Holappa
Sähköposti: reino.holappa18@gmail.com
Puh. 045 107 4060

Huom! Toimimme koronatilanne huomioiden.
Kalakerho haluaa toimia vastuullisesti ja en-
naltaehkäistä koronavirustartuntojen leviämi-
sen noudattamalla toiminnassaan alueellisia 
suosituksia ja rajoituksia.



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

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
 17.2.  Yhdistyksen hiihtomestaruuskilpailut, perinteinen hiihtotapa,  
  Hakunila, klo 18.30
 22.2.  Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV,  
  Vuosikokous Teams-yhteydellä, klo 18.00

Maaliskuu
	 1.3.		KUPE,	opastettu	käynti	Sinebrychoffin	taidemuseoon,	 
  Bulevardi 40, klo 16.00
 4.3.  KUPE, Savoy JAZZFest, Savoy-teatteri,  
  Kasarmikatu 46, klo 19.00
 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
 26.3.  Kalakerho, Pilkkikisat perhetapahtumana 
  Vihdin Wuoriolassa, Vanha Koikkalan tie 162, klo 10.00
 28.3.  HRMY-Seniorit, Kevätkokous ja Maaliskuun tapaaminen,  
  klo 13.00

Huhtikuu
 11.4.  Yhdistyksen Kevätkokous, klo 18.30
 11.4.  Huhtikuun Mestari-ilta
 14.4.  Rakennusmestarien Rouvat, huhtikuun ilta,  
  yhdistyksen toimistolla, klo 17.00
 25.4. HRMY-Seniorit, Huhtikuun kuukausitapaaminen,  
  Hotel Mestari, Fredrikinkatu 51, klo 13.00

Toukokuu
 9.5.  Toukokuun Mestari-ilta
 15.5.  Mestari-Laulajien ilmaiskonsertti rakennusmestari-  
  insinööriyhdistyksille, Ritarihuone, klo 15
 30.5.  HRMY-Seniorien Kesäjuhlat Kallioniemessä,  
  Keulakuvantie 2, klo 13.00

Heinäkuu
 16.7. KUPE, Retki Hamina Tattoo 2020 Marssishow -esitykseen

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

GOLF
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

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 2022

Seuraathan yhdistyksen kotisivuja 
www.hrmy.fi, 

jonne päivitetään tiedot tapahtumista 
ja niiden toteutumisesta.


