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Hyvää alkanutta 
TamRIA-vuotta 
2018 kaikille!

PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

 
TamRIA:n uusi toimintavuosi on 
alkanut ja yhdistyksen organisoi-
ma reissu RIA-majoille ja Ylläs 
Jazz Blues -tapahtumaan on jo 
takana. Tähän lehteen ei matka-
kertomusta vielä saatu mukaan, 
mutta tapahtuman tunnelmista 
vielä kuulette. 

Muutoin TamRIA:n vuoden 2018 
suunniteltu ohjelma on runsaasti 
erilaisia tapahtumia sisältävää, 
paljon perinteistä ja osin uutta 
tarjoavaa. Toivottavasti löydät 
tapahtumista jotakin itseäsi 
kiinnostavaa ja pääset mukaan 
osallistumaan samanhenkisten 
seurassa. Tapahtumat ovat läh-
tökohtaisesti avoimia koko jäse-
nistölle, mitä nyt lievää ikärasis-
mia joudutaan harjoittamaan 
esimerkiksi opiskelijoille tai 
senioreille suunnattujen omien 
tapahtumien kohdalla. Matkat, 
ekskursiot ja kokoukset ja muut 
vastaavat ovat aina tarjolla 
koko jäsenistölle. Suunniteltu 
vuosiohjelma löytyy toisaalta 
tässä lehdessä.

TamRIA:n hallitukseen tuli muu-
tamia muutoksia marraskuun 
vuosikokouksessa, mutta hyvin 
pitkälti entisillä kokoonpanoilla 
jatketaan myös vuonna 2018. 

Uudet hallituksen jäsenet esit-
täytyvät lyhyesti seuraavan Nys-
sen sivuilla. Viereiseltä sivulta 
löytyvät yhteystiedot TamRIA:n 
hallituksen jäsenille ja opiskeli-
jaedustajille, joiden kautta voit 
esittää toimintaa koskevia mieli-
piteitä ja toivomuksia. Toimin-
nan kehittäminen lähtee aina 
jäsenistön tarpeista, sen anta-
masta palautteesta ja 
aloitteista. 

Itse päädyin taas puheenjohta-
jaksi ja pärinöitä kirjoittele-
maan reilun kymmenen vuoden 
jälkeen, kiun alunperin suunni-
tellut kuviot hallituksessa muut-
tuivat. Mutta kysyttäessä oli 
kuitenkin melko helppoa tähän 
tehtävään lupautua, kun tietää 
taustalla olevan toimivan yhdis-
tyksen ja sitoutuneen hallituk-
sen. Ei tämä yhden henkilön 
vaihdolla kummemmin muutu.

Tapaamisiin vuoden mittaan.

Petri :) 
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TULEVIA TAPAHTUMIA

TamRIA:n ulkomaan-
matka Osloon 4.-7.10.2018
Osta lippu ja ilmoittaudu mukaan huhtikuun loppuun 

mennessä hotellivarausta varten. 
Tarkempi ohjelma täsmentyy myöhemmin.

Terveisin Pirjo ja Kaija
pirjo.myllymaki@tamria.fi,050 363 6103
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TamRIA:n 
seniorilounaat kevät 2018 

* To 08.02.-18 klo 12.00 Ravintola Tampella, 
 Kelloportinkatu 1 (tämä meni jo...)
* Ti 13.03.-18 klo 12.00 Ravintola Trattoria, 
 Satakunnankatu 13
* Ke 04.04.-18 klo 12.00 Ravintola Neljä vuoden-
 aikaa, Kauppahalli
* To 03.05.-18 klo 12.00 CafePispala, Pispankatu 30

Tule mukaan!
Terveisin Pirjo Myllymäki, p. 050 363 6103

TULEVIA TAPAHTUMIA

Majakkamatka
Söderskär 09.-10.06.2018

Majakkasaari on luonnonsuojelualuetta. Ympäristö-
ministeriön poikkeusluvalla tarjolla yleisöristeilyitä 

Söderskäriin sekä Helsingin Kauppatorilta tai 
Vuosaaresta että Sipoon Kalkkirannasta. 

Majakkasaarella ei voi yöpyä. 

Tarkempi ohjelma seuraavassa Nyssessä. 
Ilmoita kiinnostuksesi. 

T. Pirjo Myllymäki 050 363 6103
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Kevätkokous
TamRIA:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään ke 25.4. 

illansuussa. Isännän, kokouspaikan ja tarkan kellonajan 
vahvistaminen on vielä vaiheessa, mutta laita kalenteriin 
varaus. Kiinnostava ammattiesitys on ohjelmassa mukana 

kokoustamisen ohessa.

Kauppakeskus Ratina
on TamRIA:n vierailukohteena 21.2. klo 13.30. Vierailulle 

mahtuu 25 nopeinta ilmoittautujaa. Reilun vuoden 
takaisesta vierailustamme on tapahtunut paljon. 

Kauppakeskus avataan 19.4.2018, mutta vielä on kyseessä 
työmaavierailu. Mahdollisuuksien mukaan siis mukaan 

omat henkilökohtaiset suojavarusteet.

Ilmoittautumiset petri.maki@tamria.fi

Nuorjäsentoimintaa
 * Sählyturnaus maaliskuussa 
 * Valmistuvien illallinen 23.3. 
 * AmazingRIArace 26.5.

Lisätietoja Ullalta, Tiialta, Valtterilta ja tietysti 
hallituksen opiskelijaedustajilta. 

Kaikki TamRIA:n tapahtumat on tarkoitettu myös 
opiskelijoille. Ilmoittaudu, osallistu ja luo 

kontakteja.
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Tampereen RIA:n sääntömääräi-
nen vuosikokous pidettiin Plev-
nan kokoustilassa 8.11.2018. 
Vajaa kaksikymmentä tamria-
laista oli saapunut paikalle.

Ennen kokousta puheenvuoron 
sai illan ammattilaisesitelmää 
varten Stark Tampereelta, myyn-
ninpäällikkö Pasi Virtanen oli 
saapunut tätä varten paikalle. 
Pasi kertoi Starkin toiminnoista 
Pirkanmaalla hyvin kattavasti, 
nimenomaan ammattilaisten 
näkökulmasta. Kuulimme mm. 
24/7 tavoitettavuudesta sekä 
toimitus- ja saatavuustakuista, 
nopeasta tarjouskyselyihin vas-
taamisesta ja koko Suomen kat-
tavasta myymäläverkostosta 
noutopihoineen. Myös reaaliai-
kaisen varastotilanteen ja saata-
vuustiedot tarjoava, yli 20 000 
rakennusalan tuotetta tarjoava 
eStark-verkkokauppa tuli tutuk-
si. Yrityspalvelun vastuumyyjän 
rooli ja tämän tarjoamat palve-
lut ammattilaisille käytiin myös 
esityksessä läpi. Stark-diashow 

päättyi reilun puolen tunnin 
jälkeen ja Pasi Virtanen poistui 
kiitosten saattelemana.

Vuosikokous polkaistiin liikkeelle 
TamRIA:n puheenjohtaja Tiia 
Tuomen avauksella. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Jussi 
Haavisto ja sihteeriksi Ville Leh-
tineva. Pöytäkirjantarkastajiksi 
ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi 
valittiin Kalevi Turkka ja Jari Jo-
kinen. Kokous todettiin laillises-
ti koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. Kokouskutsussa ollut 
esityslista hyväksyttiin kokouk-
sen työjärjestykseksi.

Tiia Tuomi esitteli vuoden 2018 
toimintasuunnitelmaksi hallituk-
sen esityksen, joka hyväksyttiin 
muutoksitta. Vuoden 2018 palk-
kiot ja matkakustannukset pää-
tettiin pitää edellisen vuoden 
tasolla. Puheenjohtajalle mak-
setaan yleisistä puhelin- ym. 
kuluista 225 €/vuosi, mutta palk-
kioita ei hallituksen jäsenille 
makseta. Muita kuluja korvataan 
laskujen mukaan ja matkakus-
tannukset RIA-liiton ja valtion 
matkustussäännön mukaan. Jä-
senmaksut kokous päätti pitää 
edellisen vuoden tasolla eli 
vuonna 2018 paikallisjäsenmaksu 
on 17 €, kannatusjäsenmaksu 27 
€ ja yritysten kannattajajäsen-
maksu 245 €.

Vuosikokous 2017

Pasi Virtanen ja Stark

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

8



Yhdistyksen talouspäällikkö Timo 
Laitinen esitteli vuoden 2017 
talousarviovertailun ja hallituk-
sen esityksen vuoden 2018 tulo- 
ja menoarvioksi. Keskustelun 
jälkeen kokous hyväksyi halli-
tuksen esityksen mukaan laadi-
tun tulo- ja menoarvion vuodelle 
2018. Seuraavaksi kokous valitsi 
yhdistyksen vuoden 2018 tilien 
ja hallinnon tarkastastamista 
varten toiminnantarkastajiksi 
suostumuksensa antaneet Pekka 
Malassun (varalle Kalle Antilan) 
ja Jussi Haaviston (varalle Maa-
rit Nippalan).

Hallituksen puheenjohtajaksi 
erovuoroisen tilalle valittiin yksi-
mielisesti hallituksen esityksen 
mukaisesti RI Petri Mäki. Halli-
tuksen jäsenmääräksi hallitus 
esitti vuodeksi 2018 yhdeksän 
jäsentä ja puheenjohtaja sekä 
kutsuttuina opiskelijoiden edus-
tajina neljä opiskelijajäsentä. 
Hallituksen varsinaisina jäseninä 
jatkavat toisen vuotensa RI Timo 
Laitinen, RI Ulla Palo-oja, RA Ka-
ri Salonen ja RA Pirjo Myllymäki. 
Hallituksen erovuoroisia jäseniä 

olivat RI Ville Lehtineva, RA 
Kaija Rask, RA Sirkku Laine, RI 
Valtteri Paananen ja RI Tiia 
Tuomi, jotka kaikki olivat ilmoit-
taneet halukkuutensa jatkaa 
hallituksessa uuden kaksivuotis-
kauden. Kokous valitsi edellä 
mainitut hallituksen jäseniksi 
kaudelle 2018-2019. Lisäksi kes-
kustelun jälkeen päätettiin vali-
ta hallituksen puheenjohtajaksi 
kesken hallituskauden siirty-
neen Petri Mäen tilalle yksivuo-
tiskaudeksi 2018 hallitukseen 
uusi henkilö ja tähän tehtävään 
valittiin yksimielisesti ehdolle 
ilmoittautunut RI Einari Pekkala.

Opiskelijoiden hallitusedustajis-
ta RI-opiskelija Annica Sievers ja 
RA-opiskelija Anniina Grönholm 
olivat ilmoittaneet halukkuuten-
sa jatkaa. RA-opiskelija Jenni 
Saarinen ja RI-opiskelija Panu 
Markkola olivat ilmoittaneet, 
etteivät ole enää tehtävään 
käytettävissä opintokiireidensä 
vuoksi. Kokouksessa ehdolle 
asettuivat lisäksi RA-opiskelija 
Anni Jaara, RI-opiskelija Anniina 
Söderholm ja RI-opiskelija Eelis 
Turta. Keskustelun jälkeen ko-
kous päätti esittää hallitukselle, 
että opiskelijoiden edustajiksi 
hallitukseen valitaan kaikki viisi 
ehdokasta Annica Sievers, Anni 
Jaara, Anniina Grönholm, Annii-
na Söderholm ja Eelis Turta.

RIA:n liittohallituksessa Tam-
RIA:lla on yksi paikka ja jäse-
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

neksi kaudeksi 2017-2018 valit-
tiin RI Ville Lehtineva ja hänelle 
varajäseneksi RI Tiia Tuomi. 
TamRIA:lla oleviin kolmeen 
liittohallituspaikkaan valittiin 
keskustelun jälkeen edustajiksi 
RI Valtteri Paananen, RA Kari 
Salonen ja RI Ulla Palo-oja. 

PIRA:n hallituksessa erovuorossa 
oleva TamRIA:n edustaja RA Eija 
Helin oli ilmoittanut halukkuu-
tensa jatkaa ja hänet valittiin 
jatkamaan kaudeksi 2018-2019. 
PIRA:n toinen hallitusedustaja RI 
Petri Mäki jatkaa kauttaan 2017-
2018. RIA-majojen vuonna 2018 
pidettävään vuoden 2017 yhtiö-
kokoukseen valittiin TamRIA:n 
edustajaksi RA Kari Salonen ja 
hänelle varahenkilöksi RI Ulla 
Palo-oja. RIA-majojen hallituk-
seen vuodeksi 2018 valittiin 
TamRIA:n edustajaksi RA Kaija 
Rask. Sttk:n aluetoimikuntaan 
valittiin vuodelle 2018 jatka-
maan RI Petri Mäki.

Viimeisissä esityslistan kohdissa 
kokous päätti, että yhdistyksen 
kokouskutsut julkaistaan jatkos-
sakin Rakennuslehdessä ja RIA*
Nyssessä. Yhdistyksen jäsenet 
eivät olleet ilmoittaneet sääntö-
jen mukaisesti kokouksen käsi-
teltäväksi asioita eikä kokous-
kutsussa ollut mainittu muita 
asioita, joten puheenjohtaja 
Haavisto päätti kokouksen. 

Kokouksen jälkeen osallistujat 
siirtyivät Plevnan kabinettiin 
illalliselle. Hyvässä seurassa 
nautittiin TamRIA:n tarjoamat 
ruoat leppoisan keskustelun 
saattelemana. Ruokajuomillekin 
löytyi tarjoaja, kun Haaviston 
Jussi ilmoitti Maarakennus T. 
Haaviston sponsoroivan kokous-
tajia niiden verran. Hyvä ruoka, 
hyvä mieli – ja mukava tapa 
päättää tilaisuus. 

    PM
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

TAMK:n rakennusosaston aloitta-
vien opiskelijoiden tutustumis-
tilaisuus pidettiin Tampellan 
Panoraamasaunalla 26.10.2017. 
Nelisenkymmentä tulevaa raken-
nusarkkitehtia, -insinööriä ja 
-mestaria oli uhmannut talven 
ensimmäisiä lumimyräköitä ja 
saapunut paikalle. 

Iltaan oli saatu muutamia alan 
ammattilaisia mukaan antamaan 
tietoa yrityksestään ja raken-
nusalan mahdollisuuksista. 
Puheenvuorot aloitti toimisto-
päällikkö, RA Jukka Salonen 
Arkkitehtitoimisto Neva Oy:stä. 
Jukka esitteli Neva Oy:n toimis-
ton ja lähes 20 hengen henki-
löstön sekä kertoi arkkitehti-
suunnittelijan monipuolisista 
tehtävistä ja suunnitteluproses-
sin vaiheista. Edelleen hän esit-
teli toimiston referenssikohteita 
ja kertoi Neva Oy:n olevan eten-
kin asuinrakennusten uudis- ja 
täydennyssuunnittelun osaaaja, 
mutta tekevän paljon myös mm. 
toimitilarakennusten suunnitte-
lua, kaavoitusta ja muita alan 
suunnittelutehtäviä. 

Toinen arkkitehtisuunnittelun 
edustaja oli Arkkitehtitoimisto 
Tähti-Set Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja, arkkitehti SAFA 
Johanna Into. Johanna kertoi 
opiskelleensa ensin rakennus-
arkkitehdiksi, mutta jatkaneen-
sa saman tien myös arkkitehdin 
opinnot valmiiksi. Myös Johanna 
esitteli oman toimistonsa Tähti-
Set Oy:n ja kertoi sen toimineen 
yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1933, 
nimeään toki välillä muuttaen. 
Nykyisellään toimistossa työs-
kentelee lähes 30 alan ammatti-
laista. Tähti-Set on erikoistunut 
pääasiassa julkiseen rakentami-
seen, kuten opetus- ja kulttuu-
rirakennuksiin, sairaaloihin ja 
muihin terveydenhuollon raken-
nuksiin, messu- ja urheiluraken-
nuksiin sekä liike-ja toimisto-
rakennuksiin sekäa vastaaviin.

Opiskelijoiden aloitustilaisuus

Jukka Salonen, Neva

Johanna Into, Tähti-Set
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Sekä Johanna Into että Jukka 
Salonen kertoivat korkeakoulus-
ta valmistuneiden arkkitehtien 
ja rakennusarkkitehtien työsken-
televän yhdessä tasavertaisina 
suunnittelijoina erilaisissa hank-
keissa. Molemmille on paikkansa 
työelämässä, henkilökohtaisista 
ominaisuuksista ja halusta ottaa 
vastuuta tehtävistään riippuu 
pääasiassa jokaisen ammattilai-
sen urakehitysmahdollisuudet.

Kolmantena esityksenä oli vuo-
rossa rakennusliikkeen edustaja, 
hankekehityspäällikkö Tomi 
Häikiö VRP Rakennuspalvelut 
Oy:stä. Tomi kertoi yrityksen 
saavuttaneen yli 30 vuoden iän 
ja sen laajentameen toimintaan-
sa Pirkanmaalle 2009. VRP Ra-
kennuspalvelut työllistää noin 
130 henkilöä ja sen erikoisosaa-
mista on mm. vaativa korjaus-
rakentaminen sekä liiketila- ja 
teollisuusrakentaminen. Myös 
oma asuntotuotanto ja KVR-ra-
kentaminen on merkittävä osa 
konsernin toimintaa. Tomi esit-
teli myös VRP:n viime aikojen 
merkittävimpiä hankeita.

Rakennustuoteteollisuutta edus-
ti tällä kerralla Juuso Jehimoff 
Finnfoam Oy:stä. Juusokin 
kertoi edustamansa yrityksen 
toiminnasta lyhyesti ja sitten 
huomattavasti perusteellisem-
min siitä tärkeämmästä eli Finn-
foamin tuotteista. Perusteellista 
esitystä eristeistä, käyttökoh-
teista ja ominaisuuksista ei va-
rattuun lyhyeen aikaan saanut 
mahtumaan, mutta hyvin moni-
puolisesti Juuso asiasta kertoili. 
Ja sen verran asian vierestäkin, 
että kaikilla oli hauskaa. 

Ennen vapaamman ohjelman 
alkua kuultiin vielä RIA-liiton 

Tomi Häikiö, VRP Rakennuspalvelut

Juuso Jehimoff, Finnfoam

Katrina Kukkonen, RIA-liitto
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

projekti-insinööri Katrina Kukko-
sen puheenvuoro. Katrina toi 
terveiset liiton toimistolta ja 
kertoi lyhyesti RIA:n tarjoamista 
eduista ja mahdollisuuksista 
rakennusalan opiskelijoille ja 
tuleville ammattilaisille. 

Yhteistyökumppanien puheen-
vuorojen aikaan oli jo nautittu 
virvokkeita ja pikku snackseja, 
mutta kohta puheiden jälkeen 
tulivat tilatut pitsatkin paikalle. 
Tarjolla oli myös salaattia ja 
lisää virvokkeita. Halukkaat 
kävivät nauttimassa myös pano-
raamasaunan hyvistä löylyistä ja 
hienoista näköaloista yli Tam-
pereen. Panoraamasauna on 
nimensä veroinen. Illan mittaan 
saunalla harrastettiin vapaata 
keskustelua, yleistä oleilua ja 
kehittäviä seuraleikkejä. Ehkä 
paikalla olleet eivät tämän
kuvauksen perusteella muista 

mukana olleensa, mutta olkoon 
tämä virallinen tapahtumaku-
vaus. Koko tapahtuma oli kaikin 
puolin onnistunut ja mukavan 
leppoisa tilaisuus. Kiitos kaikille 
opiskelijoille läsnäolosta, tam-
rian hallitukselle tapahtuman 
järjestämisestä sekä Neva Oy:lle, 
Tähti-Set Oy:lle, VRP Rakennus-
palvelut Oy:lle, Finnfoam Oy:lle 
ja RIA-liitolle osallistumisesta.
    PM
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Pikkujoulut 2017
Erilainen pikkujoulu 08.12.2017 
Ravintola Astorin Aleksi-salissa

Olipa mukava juhla. Minun mie-
lestäni, toivottavasti myös 
muiden.  

Olimme miettineet ottavamme 
helsinkiläisten joulujuhlista 
mallia. He olivat omiaan kovin 
kehuneet. Avoin tilaisuus poike-
ta, ilman ilmoittautumista tai 
veloitusta.  

Tarjolla oli lohi-Coulibiac, viher-
salaattia ja glögiä. Hyvää.

Oli paljon avoimia asioita ensim-
mäiseksi kerraksi. Minkä verran 
juhlijoita on liikkeellä ja mihin 
aikaan? Me olimme Villen kanssa 
lupautuneet kolmelta paikalle. 
Aikomus oli hallituksen väen 
vuorotella niin, että aina olisi 
osa paikalla. 
 
Kolmelta tuli yksi vieras, neljäl-

 tä toinen. Tämä 
 oli RIA-liiton 
 edustaja Helsin-
 gistä, uusi edun-
 valvontapäällik-
 kö Antti Aarnio.
 Eikä muita. 
 Huh. Mitähän 
 näistä juhlista 
 tulee? Hetken 
 nolotti. Olin 
 kuitenkin luot-
 tavainen, ne 

kyllä käynnistyvät aikanaan. Ja 
niin kävi. Viiden maissa saapui 
RTV:n Miikka Örn ja alkoi tulla 
muitakin. Lopulta väkeä oli 
kolme- neljä isoa pöydällistä. 
Tilattiin ruokaa ja juomaa. Mu-
siikki soi ja juttu luisti. Oli hie-
noa saada juhlaan ihmisiä, joita 
ei ollut TAMRIAn tapaamisissa 
ennen nähnyt, ihania uusia tut-
tavuuksia. Mukana oli myös yhtä 
ihania vanhoja tuttuja. Takuu-
varma mukava seura.

Illan venyessä neuvottelimme 
uudet ruoka-annokset pitkän 
kaavan mukaan juhlijoille. Yhtä 
maukas oli toinenkin kierros. 
Vaihtelimme pöytiä saadaksem-
me kontaktia kaikkiin ihmisiin.
Kotiinlähtö ei ollut enää mieles-
sä. Hallitusväkikään ei vaihtunut 
suunnitellusti. Kaikki saapuneet 
jäivät. Viihdyimme tappiin asti, 
niin Ville, minä ja moni muu.

Tämä juhlamuoto täytti tavoit-
teensa saada uutta väkeä paikal-
le ja tutustua uusiin ihmisiin. 
Mainio kokemus, joka palautteen 
perusteella saattaa hyvinkin 
muuttua perinteeksi.
            Pirjo 

Aarnion Antti poikkesi
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XXXV PIRA-päivä
Loppuvuoden merkittävin raken-
nusalan tapahtuma Tampereella 
eli Pirkanmaan rakennuspäivä 
järjestettiin 7.11.2017 jo 35. 
kerran. Paikkana oli vakiintuneen 
tavan mukaan elokuvateatteri 
Plevna. Päivän teema LIIKUNTA-
RAKENTAMINEN sai liikkeelle jäl-
leen reilusti yli sadan henkilön 
ammattilaisjoukon. PIRA:n pu-
heenjohtajan Petri Mäen johdol-
la tapahtuma lähti liikkeelle. 
Tampereen kaupungin terveiset 
toi kulttuuri- ja vapaa-aikajoh-
taja Lauri Savisaari.

Arkkitehti Petri Kontukoski sai 
edelliskerralla Hyvän rakentami-
sen palkinnon suunnittelemas-
taan Tesoman urheiluhallista, 
josta on jo kertynyt paljon käyt-

täjäkokemuksia. Kesällä valmis-
tunut Tesoman jäähalli jatkoi 
hänen suunnittelukohteiden 
kokoelmaansa. Molempien käyt-
täjäkunta on antanut paljon 
positiivista palautetta toimivista 
ratkaisuista ja tilojen tyylik-
käästä ilmeestä.

Kaupin urheilupuistoon on vauh-
dilla rakentunut valtaisa sisälii-
kuntahalli monenlaisine palve-
luineen. Aki Hyrkkösen ja Sami 
Jorun suurhanke vaikutti aluksi 
melkoiselta riski-investoinnilta, 
mutta rakentumisen yhteydessä 
tiloihin on saatu käyttäjäkuntaa 
varsin kattavasti. Rakennuksessa 
on monitoimikenttiä, sulkapallo-
kenttiä, trampoliini- ja temppu-
rata sekä tietysti kuntosali- ja 
saunatilat ja ravintola. Vuoden-
vaihteessa 
toiminta on 
jo käynnissä. 
Hankkeen 
arkkitehti-
suunnittelus-
ta vastasi 
Sami Ekman, 
joka kertoili 
lyhyesti suun-
nitteluperi-
aatteista.

Arkkitehti Petri 
Kontukoski

PIRA:n pj Petri Mäki

Kauppi Sports 
Centeristä ker-
toivat Sami 
Ekman ja Aki 
Hyrkkönen.
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Kalevan maauimalasta on ollut 
puhetta jo 1960-luvulla. Ensiksi 
alueelle tuli kuitenkin uimahalli 
ja maauimalavarauksen paikalla 
oli vuosikausia tasainen nurmi-
kenttä, joka palveli ansiokkaasti 
pelikenttänä. Tilakeskuksen 
hankeinsinööri Panu Hirvonen sai 
tehtäväkseen vetää hanketta, 
jonka piti alkaa rakentua jo 
vuonna 2016, mutta hintalappu 
oli liian suuri ja jouduttiin kar-
sintakierrokselle. Lopulta 2017 
alkoi 
tapahtua 
ja töihin 
päästiin 
käsiksi. 
Panu ker-
toi, että 
uimalaan 
tulee te-
räsaltaat, 
jotka ovat 
kalliim-
mat kuin 
betoni-
set, mut-
ta myös 
käytän-
nöllisemmät mo-
nessa suhteessa. 
Delfiinien siirto pois Särkännie-
mestä mahdollisti siellä käytössä 
olleiden hiekkasuodatinten hyö-
dyntämisen maauimalassa. Näin 
saadaan myös kustannussäästöä. 
Altaita on yhteensä neljä, kah-
deksan radan allas, jolla on pi-
tuutta 50 m, hyppyallas, lasten 
allas sekä pienille lapsille kah-

luuallas. Uimala on tarkoitus 
ottaa käyttöön elokuussa 2018.

Suurten liikuntapaikkojen, tässä 
tapauksessa Olympiastadionin 
paloturvallisuuden suunnittelus-
ta, kertoi tekniikan tohtori 
Mikko Saarinen Paloteknisestä 
Insinööritoimisto Mikko Kauriala 
Oy:stä. Stadionin ensimmäinen 
paloturvallisuussuunnitelma oli 
tehty normeja kirjaimellisesti 
noudattaen, jolloin rakenteiden 
suojaukset olisivat olleet hanka-
lat ja kalliit toteuttaa. Päätet-
tiin tutkia asiaa toiminnallisuu-
den kautta, jolloin keskityttiin 
vain niihin kohtiin ja rakentei-
siin, joissa oli riski palon sytty-
miselle ja leviämiselle. Tällä 
tarkastelulla suojaustarve keveni 
olennaisesti, kohdistui oikeisiin 
kohtiin ja oli kustannuksiltaan 
huomattavasti edullisempi. 
Saarinen suositteli tällaista 
toimintamallia käytettäväksi 
vastaavan kokoisissa hankkeissa.

Kahvitauon jälkeen arkkitehti 
Lasse Kosunen, pitkän linjan 
tamperelainen, pääosin korjaus-
hankkeissa kunnostautunut suun-
nittelija kertoi omia kokemuksi-
aan ja näkemyksiään Tampereen 
kaupungin kehittymisestä 1970-
luvulta tähän päivään ja kohti 
tulevaisuutta. Rakennussuojelun 
arvostuksen lisääntyminen on 
ollut hänen mielestään yksi hyvä 
asia. Ylilyöntejäkin suojelussa 
voi tulla vastaan. Loppukanee-

Hankeinsinööri 
Panu Hirvonen
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tissaan hän esitti, että tavara-
aseman voisi aivan hyvin purkaa. 
Siitä tuli isot aplodit.

Kaatopaikan paikalle tehtiin 
golf-kenttä Tapiolassa. Tästä 
kertoili hankkeen käynnistänyt 
Tapiola Golfin toimitusjohtaja 
Pertti Itkonen. Entinen Mank-
kaan kaatopaikka oli pitkään 
joutomaana, jolle ei tahtonut 
löytyä asiallista käyttöä. Idea 
golf-kentästä sai aluksi vastus-
tajia, mutta hanke käynnistyi 
lopulta. Nyt käytössä on 18-rei-
käinen rata ja asialliset klubi- 
ja ravintolatilat. Pilaantuneiden 
maamassojen kanssa oli tietysti 
paljon tekemistä, mutta hyvällä 
suunnittelulla saatiin asiat hoi-
detuksi kustannustehokkaasti.

Rakennetun omaisuuden tilasta 
esitelmöi RIL:n vt. toimitusjoh-
taja Teemu Vehmaskoski. ROTi-
hanke on johtavista asiantunti-
joista kootun raadin laatima 
vuosittainen raportti kansakun-
nan rakennetun ympäristön 
tilasta. Raportin ohjeet toimivat 
hyvänä tiennäyttäjänä kunta-
päättäjille rakennushankkeita 
suunniteltaessa ja toteutetta-
essa. Muutamia asioita Teemu 
nosti esiin: rakennusten kunnos-
ta on huolehdittava paremmin 
koko elinkaaren ajan, myös 
infrasta tulee huolehtia pitkä-
jänteisesti, vesihuoltoa tulisi 
keskittää tulevaisuudessa riskien 
vähentämiseksi, tutkimusta ja 

koulutusta olisi tehostettava ja 
kaiken päämääränä tulisi olla 
kestävä rakennettu ympäristö.

Pirkanmaan rakennusbarometri 
oli jälleen Markku Riihimäen 
laatimana ohjelmassa. Suoraan 
Markun tekstiä lainaten:
Rakennusalan yritysten suhdan-
netilanne Pirkanmaalla on pysy-
nyt vahvana ja vahvistunut 
vuoden aikana. Suhdanneodo-
tukset ovat edelleen positiivi-
set, mutta laskeneet selvästi 
viime vuoden huippulukemista. 
Tuoreen Forecon Oy:n Pirkan-
maan rakennusbarometrin 
mukaan rakentamisen määrä 
kasvaa Pirkanmaalla tänä 
vuonna 4 prosenttia. Kasvu on 
hieman vahvempaa kuin vuosi 
sitten ennakoitiin. Ensi vuonna 
rakentamisen määrä kääntyy 
parin prosentin laskuun – uudis-
talonrakentaminen supistuu, 
mutta infrarakentaminen 
kasvaa.

Useimmiten 
ennustukset 
ovat osuneet 
oikeaan. Yh-
tenä pullon-
kaulana 
Riihimäki 
mainitsi 
osaavan hen-
kilökunnan 
puutteen. 

Tj Markku 
Riihimäki, 
Forecon Oy
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Rekrytointitarve pysyy korkeana 
tulevana vuonna. Tämä koskee 
koko rakentamisen ketjua. Seu-
raavassa barometrissa marras-
kuussa 2018 kuullaan, kuinka 
ennusteessa onnistuttiin.

Viimeinen ohjelmanumero oli 
perinteisesti Hyvän rakentami-
sen palkinto. Tampereen kau-
pungin yhdyskuntalautakunnan 
ympäristö- ja rakennusjaosto 
päätyi myöntämään vuoden 2017 
Hyvän rakentamisen palkinnon 
täydennysrakentamishankkeelle, 
Kuninkaankatu 22:n korotuksel-
le, jossa taloon lisättiin kaksi 
kerrosta. Onnistuneesta ja esi-
merkillisestä lisärakentamisesta 
palkittiin kohteen omistaja ja 
rakennuttaja Hannu Isotalo, pää-
suunnittelija arkkitehti Petteri 
Neva sekä rakentaja Lujatalo 
Oy vastaavana mestarina Jerry 
Vaittinen.

Varsinaisen ohjelman jälkeen 
oli jälleen perinteinen cocktail-
tilaisuus Kuusvooninkisessa. 
Maistuvan iltapalan ohessa kes-
kusteltiin isommissa ja pienem-
missä ryhmissä PIRA-päivän oh-
jelmasta ja paljosta muustakin. 

Tervetuloa XXXVI PIRA-päivään 
6.11.2018.
 
KSa

Hyvän rakentamisen palkinto, palkitut 2017

Onhan sähköposti-
osoitteesi ajan tasalla?

Tai osoitteesi varmasti on, mutta onko tieto voimassa 
olevasta sähköpostiosoitteestasi ajan tasalla RIA-liiton 
järjestelmässä? TamRIA:n sähköpostitiedotus ei löydä 
kohteitaan, mikäli et itse huolehdi päivittämisestä.
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