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Kiinalaisen uudenvuoden vietto 31. tammikuu-
ta toi Helsinkiin taas useita jääveistoksia. 

Härän vuosi vaihtui tiikerin vuodeksi. Tiikeriveis-
toksia veistettiin yhteensä kymmenen Keskus-
kadulle sekä kaupungin kulttuurikeskusten pi-
hoille Annantalolla, Kanneltalolla, Maunula-talol-
la, Vuotalolla ja Stoassa.

Ensi vuonna kiinalaista uuttavuotta juhlitaan 21. 
tammikuuta, kun tiikerin vuosi vaihtuu jäniksen 
vuoteen.

Helsingin kiinalainen uusivuosi on Helsingin ja 
Pekingin kaupunkien isännöimä tapahtuma, jota 
on vietetty Helsingissä vuodesta 2007 lähtien.

Maaliskuun MESTARI-ILTA
maanantaina 14.3.2022 klo 18.30

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

Tule tapaamaan kollegoja. Mestari-illan alaosastoesittelyssä vuorossa Mailapelit.

Yhdistys- ja liittokuulumiset • Jäsenistön vapaa sana ja ilmoitusasiat • Iltapala 
(ilmoitathan mahdollisen erityisruokavaliosi viikkoa ennen Mestari-iltaa sähköpostitse info@hrmy.fi)

Tervetuloa!

Rakennusmateriaalina JÄÄ

Tiikerin vuoden kunniaksi veistettiin yhteensä 10 jäätiikeriä eri puolille 
Helsinkiä. 

Vuoden 2020 jääveistäjä työssään Kansalaistorilla. 
Kuva: Petri Arvola
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”Teollisuus jatkaa hyvää viret-
tään ja kasvun kannalta suu-

rin ongelmana on edelleen materi-
aalien saatavuus. Toisaalta palve-
luissa etenkin rajoituksista kärsi-
neillä aloilla on tullut entisestään 
lunta tupaan. Rakentamisessa 
asuntojen ennätystuotanto on 
kääntymässä alaspäin. Suhdanne 
on kokonaisuutena kypsymässä, 
vaikka alojen tilanteet vaihtelevat-
kin varsin paljon”, sanoo EK:n 
johtaja Sami Pakarinen.

”Yrityksillä tuotanto ja myynti 
ovat jatkaneet kasvuaan, mutta työ-
voiman saatavuusongelmat ovat 
pahentuneet entisestään. Suhdan-
nebarometrin vastaajista jo 35 pro-
senttia ilmoitti ongelmakseen am-

Elinkeinoelämän suhdannetilanne 
jatkunut varsin hyvänä

EK:n tammikuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannetilanne on 

jatkunut varsin myönteisenä vuodenvaihteen tienoilla. Erot alojen välillä ovat kuitenkin suuria.

mattitaitoisen työvoiman saatavuu-
den, rakentamisessa peräti 52 pro-
senttia. Yrityksissä riittää haasteita, 
sillä samaan aikaan kustannusten 
nousuvauhti on kiihtynyt voimak-
kaasti.”

Rakentamisen näkymät 
heikentyneet
Rakentamisessa sekä suhdanneti-
lanne että -näkymät ovat heikenty-
neet. Samaan aikaan alan tuotanto- 
ja henkilöstöodotukset ovat kuiten-
kin yhä nousussa, jotka reagoivat 
suhdanteen muutokseen viipeellä. 
Alan suurin ongelma tuotannon 
kasvun kannalta on ammattitaitoi-
sen työvoiman saatavuus. Tämä 

rakenteellinen ongelma on noussut 
nopeasti taas esiin koronakriisistä 
palautumisen yhteydessä.

Syklisen asuntorakentamisen 
puolella valmiiden myymättömien 
huoneistojen määrät ovat kasvus-
sa. Asuntotarjonta on kasvamassa 
entisestään, sillä valmistuneiden 
määrät ovat vielä kaukana aloitus-
ten nykytasosta. Asuntojen tarjon-
nan kasvusta on jo nyt viitteitä 
maltillisempana vuokrien nousuna, 
ja kysyntä on alkanut myös vähen-
tyä aiempaa enemmän. Kustannus-
ten nousu on ollut kovaa, mutta nyt 
tilanne näyttää olevan hieman rau-
hoittumassa.
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Vuonna 1971 valmistunut Fin-
landia-talo on yksi Suomen 

merkittävimpiä moderneja raken-
nuksia. Arkkitehtonisesti arvokas 
rakennus kunnostetaan kattavasti 
sisätiloja ja julkisivua myöten al-
kuperäistä kunnioittaen. Esteettö-
myyttä ja hissiyhteyksiä paranne-
taan, vesikatot korjataan ja julkisi-
vut uusitaan. Lisäksi palveluja se-
kä niille varattuja tiloja uudiste-
taan, ja rakennuksen talotekniikka 
tulee vastaamaan nykypäivän 
vaatimuksia. Rakennusta laajen-

Finlandia-talon 
perusparannus alkoi

netaan uusilla maanalaisilla tiloilla 
Mannerheimintien puolelle.

Vanha julkisivumarmori 
kiertoon
Finlandia-talon uudeksi julkisivuver-
hoiluksi valittiin italialaisen Etelä-Ti-
rolin alueen marmori. Sen todettiin 
täyttävän tutkimusten jälkeen par-
haiten esteettisiltä ja teknisiltä omi-
naisuuksiltaan julkisivulle asetetut 
vaatimukset rakennussuojelun ja 
teknisen kestävyyden kannalta.

Finlandia-talon vanhat marmorit 
puretaan keväällä 2022. Niiden so-
veltuvuus jatkokäytössä pyritään ar-
vioimaan ennakkopurun perusteella. 
Tavoitteena on kierrättää marmorit 
parhaalla soveltuvalla tavalla. Noin 
10 prosenttia marmoreista pysty-
tään purkamaan ehjinä laattoina.

Työmaa etenee vaiheittain siten, 
että koko urakka on valmis syksyllä 
2024. Perusparannuksen urakoitsi-
jana toimii Skanska talonrakennus 
Oy ja tilaajana kaupunkiympäristön 
toimiala.

Finlandia-talon perusparannus käynnistyi helmikuussa. 

Vastikään 50 vuoden iän saavuttanut Alvar Aallon 

suunnittelema päärakennus korjataan kauttaaltaan 

vastaamaan nykypäivän vaatimuksia suojelua kunnioittaen. 

Urakka valmistuu syksyllä 2024.

Arkkitehti, akateemikko Alvar Aallon 
suunnitteleman Finlandia-talon pää-
rakennus on valmistunut vuonna 
1971 ja sen kongressisiipi 1975. Fin-
landia-talo on suojeltu rakennussuo-
jelulailla. Rakennuksen omistaa Hel-
singin kaupunki, ja perusparannuk-
sen suunnittelusta vastaa kaupunki-
ympäristön toimiala. 

Kuva: Helsingin kaupunki
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Jaosto painotti valinnassaan sitä, 
minkälaista toimintakulttuuria 

hanke rakentaa ja minkälaista ym-
päristöä se kaupunkiin luo. Ehdok-
kaissa korostui tänä vuonna sopeu-
tuminen olemassa olevaan raken-
nuskantaan.

Puistosairaalan peruskorjauk-
sesta palkittiin pääsuunnittelija, ark-
kitehti Markus Kuusela, Arkkitehti-
ryhmä Reino Koivula Oy, vastaava 
työnjohtaja Rauno Rahkola, Skans-
ka Oyj ja projektipäällikkö Lari War-
va, HUS Kiinteistöt Oy.

Puistosairaalassa tehtiin nyt pe-

Rakentamisen Ruusu 2021 Rakentamisen Ruusu 2021 
Meilahden Puistosairaalalle

ruskorjauksen ensimmäinen vaihe, 
joka sisälsi noin kaksi kolmasosaa 
sairaalarakennuksesta. Toisen vai-
heen suunnittelu alkaa HUS:n mu-
kaan vuonna 2024.

Vanha Lastenklinikka 
peruskorjattiin 
aikuiskirurgiakäyttöön
Meilahden Puistosairaala -hanke 
käynnistyi kehitysvaiheella alkuvuo-
desta 2019, ja toteutusvaiheeseen 
siirryttiin saman vuoden lopulla. 
Kohde valmistui vuonna 2021. Ra-

kennus toimi Meilahden sairaala-
alueella aiemmin Lastenklinikkana, 
ja hankkeessa tilat peruskorjattiin 
aikuiskirurgiakäyttöön. Se tunne-
taan nyt Puistosairaala -nimisenä.

Vanhan vuosina 1946 ja 1986 
valmistuneen sairaalarakennuksen 
eteläpäädyn sisäosat purettiin run-
koon saakka ja rakennettiin uudel-
leen. Myös vuonna 2010 rakennettu 
laajennusosa uusittiin. Rakennus 
kärsi sisäilmaongelmista, joten van-
hat haitta-aineet ja rakennusmateri-
aalit poistettiin.

Rakentamisen yhteydessä kiin-

Helsingin rakennusvalvonta myönsi vuoden 2021 Rakentamisen Ruusun 

HUS:n Meilahden Puistosairaalan peruskorjaukselle. Kunniamaininnan sai 

Ullanlinnassa sijaitseva Merikatu 3:n ullakkohuoneistohanke. Voittajat 

valitsi Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Entinen Lastenklinikka toimi lasten ja nuorten hoitopaikkana yli 70 vuot-
ta. Korjaushankkeen teemalla ”Paikan hengessä” haluttiin kunnioittaa 
paikan historiaa. Kaarevien julkisivujen korjauksessa on käytetty samaa 
menetelmää kuin alkuperäisessä rakennuksessakin: terastirappausta. 
Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy
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Sairaalan sisällä tehtiin laajoja purkutöitä. 

Sairaalan käytä-
villä olevat suu-
ret mustavalkoi-
set kuvat kerto-
vat rakennuk-
sen historiasta. Ku
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nitettiin erityistä huomiota kosteu-
den- ja pölynhallintaan sekä tilojen 
jatkuvaan siivoukseen huomioiden 
myös näkymättömiin jäävät alakat-
totilat.

Työmaalla raskas uudis- ja hie-
novarainen korjausrakentaminen 
kohtasivat toisensa, ja nykyvaati-
musten mukainen sairaalatekniikka 
sovitettiin vanhoihin tiloihin.

Puistosairaalassa on nyt vuode-
osastoja, ja siellä tehdään poliklii-
nista toimintaa ja kuvantamista se-
kä plastiikkakirurgia-, rintarauhas-, 
ja laskimokirurgiaa sekä suu- ja 
leukasairauksiin liittyviä toimintoja.

Suojeltu rakennus
Historiallisesti arvokas Puistosai-
raala on suojeltu. Peruskorjaukses-
sa ei voitu muuttaa kiinteistön ulko-
puolisia rakenteita tai sisäosin kan-
tavia rakenteita. Rakennuksen 
omaleimaisuus ja tilojen luonne on 
säilynyt laajamittaisesta peruskorja-
uksesta huolimatta.

Rakennustaiteellisesti tärkeät 
alueet kuten porrashuoneet, lasitai-
deteokset, muumiseinämaalaukset 

sekä osa alkuperäisistä valaisimista 
on ennallistettu alkuperäiseen lois-
toonsa.

Peruskorjauksen yhteydessä 
myös tontin kulmassa oleva puisto-
alue kunnostettiin vastaamaan pa-
remmin sairaalan alkuperäistä puis-
tomiljöötä.

Merikatu 3:  
uusia ullakkoasuntoja 
uudistetuilla kupoleilla

Merikatu 3:n 13 asunnon ullakko-
hanke sisälsi kaksi rakennusta, jois-
sa oli yli 1500 neliötä kerrosalaa. 
Jugend-porrashuone ja hissi koro-
tettiin ullakolle asti. Julkisivuun 
avattiin uusia ikkunoita. laivanva-
rusajankadun siiven sisäpuolen 
asuntoihin tuotiin valoa lasitetuin 
parvekkein ja kattoikkunoin. Raken-
nuksen huonokuntoiset kattokupolit 
uusittiin. Entisten kylmien kupolien 
alle saatiin lämmintä asuintilaa.

Kohteessa palkittiin pääsuunnit-
telija, arkkitehti Jarmo Inkinen, Ark-
kitehtitoimisto jarmo Inkinen Oy, 
rakennesuunnittelija Otso Laatikai-
nen, Sweco asiantuntijat Oy ja pro-
jektipäällikkö Jouko Kallio, Projekti-
toteutus Oy / Aarni Kiinteistöt Oy.

Peruskorjauksen 
ensimmäisessä 
vaiheessa perus-
korjattiin raken-
nuksen etelä-
pääty ja uusittiin 
vuonna 2010 
rakennettu laa-
jennusosa.

Rakentamisen Ruusu 2021 -kunniamaininnan sai Ullanlinnassa, Merikatu 3:ssa sijaitseva 
13 ullakkoasunnon rakentaminen sekä kellarin ja pihan muutostyöt. 
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Helsingin kaupunki on sitoutunut hiilineutraalius-
tavoitteen puitteissa kasvattamaan kaupungis-

sa käytettävän maalämmön määrää. Maalämmöllä 
on tarkoitus tyydyttää Helsingin lämmitystarpeesta 
15 prosenttia vuodesta 2030 alkaen. Vuoden 2021 
lopussa maalämmön osuus oli noin 1,8 prosenttia 
Helsingin kokonaislämmitysenergiasta, mutta sa-
malla maalämpökaivoja asennettiin jo 25 prosenttia 
enemmän kuin edeltävänä vuonna. Erityisesti ky-
syntä on kasvanut taloyhtiöissä.

Ensisijaisesti kaivot tulee edelleen rakentaa talo-
yhtiön omalle tontille niin, että ne sijaitsevat yli 7,5 

metrin päässä kaupungin viheralueen, katualueen 
tai kaupungin omistaman tontin rajasta. Mikäli tällä 
tavoin ei päästä riittävään energiapeittoon, kaivon 
porauksen voi kallistaa yleisen alueen puolelle. Vii-
meisenä vaihtoehtona on sijoittaa energiakaivokent-
tä tai sen osa kokonaan yleisen alueen puolelle.

Energiakaivojen rakentamisen tueksi kaupunki 
on jo aiemmin poistanut käytöstä maalämmön ra-
kennusvalvonnan lupamaksut. Lisäksi kaupungin 
oma energiarenessanssitiimi antaa taloyhtiöille il-
maista neuvontaa energiatehokkaisiin ratkaisuihin, 
kuten maalämpöön, siirtymisessä.

Työmailla oli eniten puutteita as-
bestipölyn hallinnan suojauk-

sessa ja asbestityön ennakkoilmoi-
tuksissa. Myös työntekijöiden as-
bestialtistumisen seurantamittau-
kissa on havaittu paljon puutteita.

Sen sijaan rakennushankkeiden 
asbestiluvat olivat pääosin kunnos-
sa. Valvonnalla työsuojeluviran-
omaiset (avi) pyrkivät siihen, että 
työnantajat ja muut lainsäädännön 
mukaisesti vastuussa olevat tahot 
noudattavat asbestipurkutyön työ-
turvallisuuden lainsäädäntöä.

Helsingissä: 
maalämpökaivoja nyt myös yleisille alueille

Helsingin kaupunki on päättänyt sallia yksityisten kiinteistöjen maalämpö- eli 

energiakaivojen rakentamisen yleisille alueille tietyin edellytyksin. Päätös on 

tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Päätöksen taustalla on edullisen 

maalämmön kasvava kysyntä sekä maalämmön ilmastoystävällisyys, joka vastaa 

kaupungin tavoitteeseen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä.

Asbestipölyltä suojautumisessa puutteita 
rakennustyömailla

Työsuojeluviranomaisten valvontahavaintojen mukaan rakennuspurkutyömailla suojaudutaan 

asbestipölyn vaaroihin edelleen puutteellisesti. Vuonna 2021 työsuojeluviranomaiset tekivät 

reilut 350 asbestiin liittyvää työsuojelutarkastusta.



93/2022 hrmy

Alueella sijaitseva maakaasun 
runkoputki tulee siirtää uuteen si-
jaintiin ensimmäisten asuinaluei-
den, Nallenrinteen ja Lentoaseman-
korttelien kohdalta. Käytännössä 
tämä tarkoittaa mittavia kaivuutöitä 
noin kahden kilometrin matkalla. 
Töiden jälkeen kaivuualue maise-
moidaan ennalleen. 

Kentän muu väliaikaiskäyttö 
Pelastuslaitos jatkaa toimintaansa 
Malmin pelastusasemalla, ja käyt-
tää päivittäin hälytysajoreittejä ken-
tän poikki. 

Kentän alueelle tulee myös Sta-
din ammatti- ja aikuisopiston (Sta-
din AO) käyttöön väistötiloja Roihu-
pellon uuden kampuksen rakenta-
misen ajaksi. Isojen ajoneuvojen 
ulkoharjoittelualue ja ajoneuvojen 
huoltoharjoitteluhallit otetaan logis-
tiikkaopetuksen käyttöön maalis-
kuussa 2022. Ulkoharjoittelualue on 
rajattu virkistyskäytössä olevasta 
alueesta aidalla, eikä ulkopuolisilla 
ole pääsyä harjoittelualueelle. 

Terminaalin ja hangaarin 
korjaukset 
Malmin entisen lentokentän termi-
naali- sekä hangaarirakennukset ovat 
lainvoimaisella asemakaavalla suojel-
tuja. Rakennuksiin on tulossa niiden 
käyttöä turvaavia teknisiä korjauksia.

Talousarviossa terminaalin re-
montin suunnittelu on ajoitettu vuo-
delle 2022 ja tekniset korjaukset 
vuodelle 2023. Hangaarissa puo-
lestaan suunnittelu tehdään 2023 ja 
korjaukset 2024.  

Malmin kenttä ja 
kaupunkiuudistus 
Malmin entisen lentokentän alue on 
uuden yleiskaavan tärkein koko-
naan uusi asuntorakentamisalue. 
Kentän alueelle rakennetaan uusia 
asuntoja noin 13 500. Asuntojen 
suunnitellaan valmistuvan 400–600 
asunnon vuositahtiin. Koko alueen 
rakentuminen kestää noin 25–30 
vuotta. Rakennettavia asuinalueita 
on lähes kymmenen, joista jokainen 
suunnitellaan omalla teemallaan.

Helsinkiin on toivottu matkaluis-
telurataa, mutta merenjään 

vahvuus ja sääolosuhteet ovat ai-
lahtelevia. Matkaluisteluradalle löy-
tyi varmempi ja turvallisempi paikka 
Malmin kentän uudelta virkistysalu-
eelta. Radan tilannetietoja voi seu-
rata ulkoliikunta.fi -palvelusta. 

Lentokentän kiitoradan kohdille 
osittain jäädytettävä matkaluistelu-
rata mukailee muodoltaan syklistä 
nelikulmiota, pituutta sillä on noin 
1,2 kilometriä ja leveyttä on par-
haimmillaan yli 10 metriä.   

Alueen rakentamiseen 
valmistaudutaan 
Malmin entisen lentokentän alueen 
rakentaminen on käynnistymässä 
alkuvuoden 2022 aikana. Kentän 
alueella valmistellaan esirakenta-
misurakkaa, johon kuuluu kolme 
kokonaisuutta: maakaasun runko-
putken esirakentaminen, uusi ajo-
yhteys kenttäalueen pohjoisosaan 
ja erilaisia esirakentamisen koera-
kenteita. Työt käynnistyvät näillä 
näkymin kevättalvella. 

Malmin
entinen
lentokenttä 

Malmin entisen lentokentän alue avattiin helmikuun alussa kaupunkilaisille. Kentän 
aidatulle alueelle voi kulkea vapaasti viiden jalankulkuportin kautta. Siellä on 
mahdollista esimerkiksi kävellä, juosta, pyöräillä, luistella ja hiihtää, lennättää leijaa ja 
pelata palloa. Moottoriajoneuvoilla, kuten mopoilla ja autoilla, ei kenttäalueella saa ajaa.   K
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Risteilemme mukavasti upouudella ensimmäisen luokan Ms Viva One -laivalla Euroopan valtaväylän Reinin ja sen 
suistoalueen idyllisissä maisemissa. Reitin varrella on sekä suurkaupunkeja että historiallisia pikkukaupunkeja.

Matkan alustava reitti on 
Düsseldorf–Amsterdam–Hoorn–Rotterdam–Gent–Antwerpen–Nijmegen–Düsseldorf.

Lentoaikataulu:
sunnuntai 24.7.2022 Helsinki–Düsseldorf 07:40–09:10
sunnuntai 31.7.2022 Düsseldorf–Helsinki 12:10–15:30
 
Stipendit ovat tarkoitettu ensisijaisesti Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n jäsenyhdistysten varsinaisille 
jäsenille. 
Ensikertalaiset ovat etusijalla stipendejä jaettaessa. Samoin ne, jotka ovat aiemmin saaneet stipendin matkalle, 
joka peruttiin Covid-pandemian vuoksi, ovat etusijalla.
Matka järjestetään ryhmämatkana yhteistyössä Olympia Kaukomatkatoimiston kanssa. Mukana on suomalainen 
matkanjohtaja.
Rakennusmestarien Säätiön hallituksen jäsen toimii matkaisäntänä.

Stipendimatkaan sisältyvät suorat reittilennot turistiluokassa, lentokenttäkuljetukset kohteessa, majoitus kahden 
hengen hytissä laivan keskikannella, laivalla all inclusive -palvelu, kuljetukset ja retket pääsymaksuineen, palvelu-
palkkiot, lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut.
Stipendinsaaja voi halutessaan ottaa mukaansa seuralaisen omalla kustannuksellaan. Seuralaisille on paikkoja ra-
joitetusti, joten hakemuksessa tulee olla maininta seuralaisesta.
Matkan hinta on 2.740 eur ja yhden hengen hytin lisämaksu on 540 eur. 
Retkillä kävellään paljon, matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Matkan ohjelma ja lisätiedot löytyvät Rakennusmestarien Säätiön kotisivuilta 
www.rakennusmestariensaatio.fi
 
Hakuaika päättyy tiistaina 5.4.2022.

Lisätietoja: Eija Toivonen, puh 050 439 9715, eija.toivonen@rakennusmestariensaatio.fi

Rakennusmestarien Säätiö järjestää kulttuuristipendimatkan
SAKSA, ALANKOMAAT JA BELGIA 

REINILLÄ RISTEILLEN 24.–31.7.2022
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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!

UUSI JÄSEN Pitts, Jonathan

Helsingin 
Rakennusmestarit 
ja -insinöörit 
AMK ry:n jäsenet 

kutsutaan sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN 
maanantaina 9.5.2022
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat sääntöjen 
8 §:n Kevätkokoukselle määräämät asiat.

Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
Hallitus

Rakennusmestarien Rouvat 

Tervetuloa Rouvien

VUOSIKOKOUKSEEN
10.3.2022 klo 17.00
yhdistyksen toimistolle,
Malminrinne 3 B, 3. krs, Helsinki

Käsittelemme sääntöjen määräämät asiat.  
Osallistu ja tuo uusia ideoita mukanasi.

Johtokunta

Grönroos, JoonasOPISKELIJAJÄSEN
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asioita ja tapahtumia 
Facebookissa ja Instagramissa

@Hrmy Nuoret

Seuraa 

Hrmy Nuorten

HRMY-Seniorit

MAALISKUUN
KUUKAUSITAPAAMINEN

KEVÄTKOKOUS
pidetään
28.3.2022 klo 13.00 
"Kattohaikarassa", Fredrikinkatu 42 A, 
ylin kerros

Kokouksessa käydään läpi sääntöjen 
määräämät asiat mm. vuoden 2021 toi-
mintakertomus ja tilinpäätös.

Kokouksen jälkeen kuullaan suunnitelma 
vuoden 2022 tulevista tapahtumista, ret-
kistä ja matkoista sekä suunnitellaan yh-
dessä myös tulevaa 2023 toimintaa ja 
kartoitetaan jäsenistön tarpeita ja toiveita.

Tervetuloa kaikki joukolla yhteiseen ta-
paamiseen kun se vihdoin on taas mah-
dollista.

Tervetuloa!   HRMY-Seniorien hallitus

HRMY-Seniorit järjestää 
opastetun käynnin uusittuun

OLYMPIASTADIONIN
URHEILUMUSEOON
tiistaina 19.4.2022 
klo 13.00 
Paavo Nurmentie 1, Helsinki.
Tavataan Museon aulassa klo 12.50

Museon oppaan johdolla tutustumme Urheilu-
museon uusittuun näyttelyyn. Opastuskierros 
kestää noin tunnin. Kierroksen jälkeen on kah-
vitilaisuus Ravintola Bistro Stadionissa, joka 
sijaitsee Olympiastadionin tornin alaosassa.

Museovierailun osanottajien maksimimäärä on 
30 henkilöä.

Yhdistys kustantaa museon opastuksen ja kah-
vit. 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 halukkail-
la on vielä mahdollisuus omatoimisesti ja -kus-
tanteisesti tutustua Stadionin Torniin.

Sitovat ilmoittautumiset Hannele Siitoselle 
sähköpostilla: hantta.sii@gmail.com, 
viimeistään 10.4.2022 mennessä.

Tervetuloa!   HRMY-Seniorien hallitus

Ku
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en
Hrmy Nuoret tiedottaa

Hrmy ry Nuorten kerho 
uudisti nimensä ja on nyt 

Hrmy Nuoret
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Suomen Ritarihuoneella (Ritarikatu 1)

sunnuntaina 15.5.2022 klo 15.00
Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n 

jäsenet avec ovat tervetulleita konserttiin. 

Tilaisuuteen kutsutaan myös muiden pääkaupunkiseudun 
rakennusmestari- ja insinööriyhdistysten edustajia.

Ohjelma ovelta. Vapaa pääsy.

Ilmoittautuminen 9,5. mennessä 
info@hrmy.fi

Tervetuloa!

MESTARI-LAULAJAT

Mestari-Laulajien
kevätkonsertti
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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 HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT
Kilpailut hiihdettiin 3.2.2022 vapaalla hiihtotavalla Vantaan Hakunilassa. Hiihtoilta 
muodostui kolmesta kilpailusta. Aluksi oli VHS:n nuorten ja lasten sprinttikilpailut 
sitten vuorossa oli spoven järjestämät aikuisurheilijoiden avoimet aluehiihdot joiden 
yhteydessä kilpailtiin yhdistyksemme mestaruuksista.

Kilpailuja suosi hyvä sää. Pakkasta oli 8 astetta ja lunta oli riittävästi. Ladut olivat erinomaisessa kunnossa. 
Vantaalla osataan ja halutaan panostaa hiihtolatujen kuntoon. VHS:n kenttäkuulutus huomioi hienosti jokaisen 
kilpailijamme ja tulokset saatiin välittömästi hiihdon jälkeen.

Vähäiset koronarajoitukset olivat vielä voimassa mutta se ei haitannut kilpailujen läpiviemistä.

Valitettavasti yhdistyksen jäsenissä ei ole enää nykyisin kovin montaa hiihtäjää, jotka tulisivat mukaan hiihtä-
mään kilpaa. Ilman hyviä yhteistyökumppaneita ei hiihtoja kannattaisi enää järjestää. 30 vuotta yhdistyksen 
hiihtoasioita hoitaneena toivoisin myös työlleni jo nuorempaa jatkajaa.

Raimo Hartonen

Miehet 80 v 2,3 km
Veikko Luode 17,52,9

Miehet 75 2,3 km
Raimo Hartonen  8,30,0
Kalevi Vikman 14,51,2

Miehet 70 v 2,3 km
Markku Nieminen  7,35,9

Rouvat 2,3 km
Eila Hartonen  9,47,2

Miehet 65 v 4,6 km
Jouko Kuusela 15,52,6

Miehet 60 v 4,6 km
Jukka Rahkonen 13,25,3

Miehet   4,6 km
Janne Kyllönen 14,21,2
Ari Rantamaa 14,27,9

Miehet 40 v 4,6 km
Matti Kartesalo 18,14,1 

TULOKSET



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

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,	Vuosikokous,	
	 	 yhdistyksen	toimisto,	Malminrinne	3	B,	3.	krs,	klo	17.00
	 14.3.		Maaliskuun	Mestari-ilta,	Ravintola	Puro	(Sähkötalo),	
	 	 Malminrinne	6	E,	8.	krs,	klo	18.30
	 24.3.		Teatteri:	Mikko	Räsäsen	tulevaisuus,	
	 	 Helsingin	Kaupunginteatterin	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	kuukausitapaaminen,	klo	13.00

Huhtikuu
	 11.4.		Huhtikuun	Mestari-ilta,	klo	18.30
	 19.4.		HRMY-Seniorit,	
	 	 opastettu	käynti	Olympiastadionin	Urheilumuseoon,	
	 	 Paavo	Nurmentie	1,	klo	12.50
	 25.4.		HRMY-Seniorit,	Huhtikuun	kuukausitapaaminen,	
	 	 Hotel	Mestari,	Fredrikinkatu	51,	klo	13.00

Toukokuu
	 9.5.		Yhdistyksen	Kevätkokous,	klo	18.30
	 9.5.		Toukokuun	Mestari-ilta
	 15.5.		Mestari-Laulajien	ilmaiskonsertti	
	 	 rakennusmestari-insinööriyhdistyksille,	
	 	 Ritarihuone,	Ritarikatu	1,	klo	15.00
	 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.




