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KUULUU KAIKILLE

UUTUUS

FF-SIGNAL on mobiiliverkon signaaleja vahvistava FF-PIR-
levystä valmistettu elementti, joka eristää myös kylmältä 
ja kosteudelta. Ratkaisulla saavutetaan jopa 30–100 
kertaa voimakkaampi matkapuhelinsignaalin läpäisy 
seinärakenteiden läpi. FF-SIGNAL on täysin huoltovapaa.

VUODEN 2017 TEKNOLOGIASTA TUOTTEIKSI  
-SÄÄTIÖN  TUNNUSTUSPALKINTO
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PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

Kevättä!
Kevät keikkuen tulevi. Pitkästä 
aikaa oli sellainen vanhanajan 
talvi, joita lapsuudesta kuvitte-
lee muistavansa. Oli kunnolla 
lunta ja pakkasiakin. Kevät puo-
lestaan antoi odottaa itseään, 
mutta nyt huhtikuun alussa muu-
taman päivän sateiden jälkeen 
ovat ‘hanget korkeat nietokset’ 
lähes pelkkä muisto vain. 

Kevät tarkoittaa tietysti myös 
TamRIA:n kevätkokousta, jonka 
saamme pitää FP-Tuotteiden 
tiloissa Kaukajärvellä. Mahdolli-
suutta vierailuun on haeskeltu 
jo jonkin aikaa ja nyt se toteu-
tuu. Katso kokouskutsu vierei-
seltä sivulta ja lähde mukaan. 

Kevään ja kesän mittaan on 
TamRIA:n ja PIRA:n järjestämä-
nä tulossa kaikenlaista muutakin 
tapahtumaa; niin ammatillisten 
kohteiden, koulutuksen kuin 
kulttuurin ja vapaa-ajan vieton-
kin merkeissä. Valitse itseäsi 
kiinnostavat ja osallistu, juuri 
sinua varten ne on järjestetty. 
Seuraa tamrian kotisivuja, niin 
pysyt selvillä mahdollisista muu-
toksista ja uusista tapahtumista.
Toki näistä pyritään kertomaan 
myös sähköpostimuistutuksilla 
jäsenistölle. 

Pitkästä aikaa valmistuu tänä 
keväänä uusia rakennusarkkiteh-
tejä. Koulutus ja harjoittelu on 

antanut neljän vuoden opinto-
jen jälkeen hyvät valmiudet työ-
elämään siirtymiseen. Ammatti-
osaaminen kasvaa kyllä sitten 
tekemisen myötä. Tämä sama 
koskee luonnollisesti myös val-
mistuvia rakennusinsinöörejä ja 
-mestareita. Onnittelut valmis-
tumisesta ja tervetuloa työelä-
mään sekä TamRIA:n toimintaan.

Uudistuneet määräykset antavat 
haasteita kaikille rakennusalalla 
toimiville. Suomen rakentamis-
määräyskokoelma on vuoden-
vaihteessa korvautunut asetus-
tasoisilla määräyksillä. Asetus-
ten sisältö on myös paikoin mer-
kittävästikin muuttunut, joten 
tietojen päivittäminen on tar-
peen. Koulutuksia on tarjolla, 
tarvitsee vain valita itselle 
sopivat. 

Tapaamisiin.

Petri :)
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TULEVIA TAPAHTUMIA

KOKOUSKUTSU
Tampereen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n

 sääntömääräinen kevätkokous

Aika:  Keskiviikkona 25.4.2018 klo 17.30

Paikka: FP-tuotteet Oy
  Hyllilänkatu 8, 33730 Tampere
ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
5§ Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus 

ja tilintarkastajien lausunto.
6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen 
 jäsenille ja muille tilivelvollisille. 
7§ Käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksen 

käsiteltäväksi sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat.
8§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9§ Kokouksen päättäminen.

Kokouksen jälkeen illan isäntä FP-Tuotteet Oy esittelee yrityk-
sen ja kertoo alan uutuuksista ja tuotteista. Yrityksen omassa 
showroomissa kuulemme mm. muuntojoustavien tilojen suunnit-
telusta ja yrityksen tuotetarjonnasta. Isännän puolesta iltapala 
ja viinitarjoilu. Tilaisuus päättyy klo 20.

Osallistujilta toivotaan etukäteen ilmoittautumista 20.4. 
mennessä s-postitse petri.maki@tamria.fi.

Tervetuloa       Hallitus
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TULEVIA TAPAHTUMIA

TamRIA:n majakkamatka 
Söderskäriin 9.6.2018

Lähtö Tampereelta Helsinkiin junalla klo 6.17 (perillä 8.34) tai 
kimppakyydeillä pikkuautoilla n. 6.30 sopimuksen mukaan. 

Perillä pikainen kävely rautatieasemalta Kauppatorille 
(n. 20 min) tai taksi.

Laiva lähtee klo 9.00 Kauppatorin satamasta Vuosaaren kautta 
Söderskäriin. Laivamatkan hinta on 60 €/aikuinen.

M/S Söderskärin laivan kahvila on avoinna koko risteilyn ajan.
Kahvilasta voi ostaa kahvia, teetä, virvoitusjuomia ja vettä. 

Näiden lisäksi tarjolla on vaihtelevia voileipiä, pullaa, makeisia, 
perunalastuja jne. Omia eväitä voi halutessaan ottaa mukaan.

Majakkasaarella ollaan 11.45–13.00. Opastettu kävelykierros.
Paluu samalla laivalla klo 13.00-16.00 Kauppatorille. 

Saunomaan päästään Kauppatorin reunassa olevaan Allas-
saunaan, jossa on meren päälle rakennettu lämminvesiallas. 

Saunojille mukaan omat pyyhkeet, pesuvälineet ja uimapuku. 
Saunan yhteydessä on ravintola käytössä ennen tai jälkeen 

saunan.

Päivällinen Helsingissä, myöhemmin valittavassa 
keskustaravintolassa.

Paluu Tampereelle iltamyöhällä menomatkan tapaan. Matkat 
Helsinkiin ja takaisin, sauna ja ateriat omalla kustannuksella.

Helsinkiläisiä saattaa tulla mukaan retkelle.

Ilmoita mukaan tulostasi 01.05.2018 mennessä, maksamalla 
laivamatkan hinta 60 € Tamrian tilille FI05 5732 2620 0540 64. 

Ostamme laivaliput yhteisostona.

Ilmoittautuminen Pirjo Myllymäki 050 363 6103.
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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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TULEVIA TAPAHTUMIA

Luminary
TamRIA pääsee tutustumaan Tampereen uuteen 

maamerkkiin Luminaryyn 9.5. Kokoonnumme työmaan 
portilla klo 13.00. Vierailulle mahtuu 25 nopeinta 
ilmoittautujaa. Ota mukaan omat henkilökohtaiset 

suojavarusteet.

Ilmoittautumiset petri.maki@tamria.fi 
26.4. alkaen.

Jalitsuturnaus
 Johonkin aikaan elokuussa lähdetään 

pääkaupunkiseudulle pelaamaan jalkapalloa. Tervetuloa 
mukaan matkaan kaikki vanhat ja etenkin uudet pelaajat. 

Ilmoita itsesi joukkueeseen päävalmentaja Kari Saloselle, 
kari.salonen@tamria.fi, niin olet mukana.

Asuntomessuille
 PIRA järjestää perinteisen asuntomessumatkan 
Poriin messujen viimeisenä keskiviikkona 1.8.2018. Seuraa 

ilmoittelua TamRIA:n ja PIRA:n kotisivuilla tarkemman 
ohjelman varmistuttua lähempänä tapahtumaa.
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Petankkiturnaus
 TamRIA:n perinteinen petankkiturnaus ke 15.8. 
klo 16.30 alkaen Sorsapuiston petankkikentällä. Entiseen 
malliin joukkueet arvotaan ja tarjolla on koko perheelle 

sopivaa hauskanpitoa. 

Pelien lomassa TamRIA tarjoaa piknik-eväät ja 
palkintojakin on jaossa. Merkitse tapahtuma kalenteriin 

ja saavu paikalle. Tervetuloa.

Senioritalkoot
RIA-majoilla Äkäslompolossa 18.-23.8., järjestäjänä 

RIA-majat Oy. Lisätietoa ja ilmoittautuminen 
martti.hinkkanen@pp.inet.fi. 

TamRIA:n yhdyshenkilö Pirjo Myllymäki.

Seniorien ruskamatka
Pohjois-Kymen RIA järjestää kaikille RIA-senioreille 

avoimen ruskamatkan 17.-22.9. Lisätietoa ja 
ilmoittautuminen martti.hermunen@pp.inet.fi.

Kevään viimeinen Seniorilounas
 to 3.5. klo 12.00 CafePispala, Pispankatu 30.

TULEVIA TAPAHTUMIA
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Kokoontuminen Semaforissa... 
keskiviikkoiltana 24.1. perintei-
nen avaus tamrian vuosittaiselle 
reissulle Ylläs Jazz Blues -tapah-
tumaan. Puolenyön maissa läh-
teneeseen junaan kerääntyi aika 
vakiintunut ryhmä, mutta myös 
uusia osallistujia oli mukavasti 
saatu mukaan. Osa joukosta 
kulkeutui pohjoiseen omia pol-
kujaan, mutta kokonaisuutena 
matkassa oli jälleen parisenkym-
mentä tam- ja muuta rialaista. 
Hiihto- ja laskettelukalusto saa-
tiin jälleen kulkemaan Antilan 
Kallen pakussa. 

Kiskojen päällä leppoisasti vie-
tetyn yön jälkeen vaihdettiin 
Kolarin asemalla kulkuneuvo bus-
siin ja ajeltiin Äkäslompoloon. 
Vanhaan malliin lähdettiin kyläl-

le ruokaostoksille ja lounaalle. 
Ennen illan yhteistä ruokailua ei 
ohjelmaan ollut kirjattu mitään 
erityistä, joten siinä sitten vain 
oleiltiin, majoittauduttiin, käy-
tiin kaupoilla, saunottiin ja sen 
sellaista. Taisivat aktiivisimmat 
saada myös muutamia hiihtokilo-
metrejä talteen. Iltasella nau-
timme sitten Kairan kokin loihti-
maa paahtopaistia lisukkeineen 
ennen lähtöä musiikin pariin. 

Tarjolla oli Pirtukirkko ja Oulun 
konservatorion pop&jazz-koulu-
tuksen opiskelijoiden ALKO Jazz 
Orkesteri sekä Hoedown feat. 
Joshua James. Lähtö majoilta 
kyllä ainakin pääjoukolta viiväs-
tyi niin, että vasta jälkimmäi-
sestä ehdittiin nauttimaan. Nau-
tittavaa se olikin, kunnon svengi 

TamRIA Ylläs Jazz Blues 2018
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

ja mainio musikaalinen avaus 
matkalle. Majoilla jatkettiin sit-
ten säilötyn musiikin merkeissä.

Sääennusteet antoivat odottaa 
viikonlopuksi mukavia olosuhtei-
ta eikä niidenkään suhteen saatu 
pettyä. Perjantaiaamuna kylän 
keskustassa oli pakkasta yli 20 
astetta ja RIA-majoilla Röhkömu-
kassa viitisentoista. Melkoinen 
joukko luotti kuitenkin säätie-
dotteeseen ja lähti rinteeseen. 
Ja mitä loisteliain keli sieltä 
löytyikin: aurinkoista, tyyntä, 
huipulla -6 astetta ja ala-asemil-
la vähän viileämpää. Laskuja 
tuli melkoisesti, muuallakin kuin 
rinneravintolassa. Murtsikan har-

rastajat eivät myöskään valitta-
neet, hienot olosuhteet ja Lapin 
maisemat tekivät kilometreistä 
lyhyitä. Taisivatpa jotkut hiih-
dellä Navettagalleriaan kuunte-
lemaan Asko Keräsen ja Kati 
Salon duota.

Liikunnallisten aktiviteettien 
jälkeen oli aika nauttia saunasta 
ennen perinteistä poronkäristys-
tä majoilla. Ilta jatkui ja päättyi 
musiikkiin. Tarjolla oli Sofia Per-
homaa trion ja Big Creek Slim 
Duon esitykset, jos ajoissa pääsi 
liikkeelle. Ei tainnut moni meis-
tä päästä. Mutta sitten mentiin 
myöhemmin Äkäshotelliin, jossa 

Hoedown feat. Joshua James

Jussi, Tapani ja Timo gondoliajelulla

Blue Stone 

Hoedown feat. Johanna Iivanainen
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

tarjolla oli jazzia malliin Jo Brot-
hers sekä jazzahtavaa bluesia 
Hoedownin ja Johanna Iivanai-
sen yhteistyönä. Tässä välissä 
oli vaihtoehtona myös rankkaa 
juuribluesia Selvässä Pyyssä, To-
mi Leino Trion malliin. Illan ja 
yön musiikin päätti poikkeuksel-
lisesti isolle lavalle siirtynyt kan-
takävijä Blue Stone. Halukkaille 
siis hiki pintaan ennen paluuta 
majoille, jossa oli ohjelmassa 
makkara-surprise ja omaa toive-
musiikkia pidemmälle aamuun.

Lauantaiaamu ’valkeni’ tunturin 
juurella sumuisena ja harmaana 
ja samoilla pakkaslukemilla kuin 
perjantaikin. Rinteeseen oli kui
tenkin luvattu edelleen mainiota 
keliä ja ladulla ei sitä näkyvyyt-
tä kai niin paljon tarvittukaan, 
joten ulkoilua harrastettiin taas 
sankoin joukoin. Toki Forbon pe-
rinteisen aamiaisen jälkeen tar-
vikin liikuntaa. Iltapäivästä alka-
en löytyi eri paikoista sopivasti 
tauon aiheita ulkoiluun: Big 
Creek Slim Duo, Blue Stone, Pek-
ka Hietaniemi & Anu Kurvinen, 
Voices of Ylläs, Jo’ Buddy... 

Kaikille löytyi sopiva pysähdys-
paikka. Jälleen illalla saunomi-
sen ja ruokailun jälkeen oli ky-
lällä musiikkia tarjolla ja sitä 
vartenhan tänne oli tultu. Löytyi 
tangoa jatsin malliin tai päinvas-
toin Sole Azulin esittämänä, mo-
nimausteista bluesia esittäjänä 
Frim-Fram tai jälleen kerran 
Blue Stone. Pirtukirkossa esiin-
tyi putkeen Antti Sarpila & Smart 
Casual, Vanessa Haynes Band 
ja Big Creek Slim Band. Jatsia, 
soulia ja bluesia, nottei parem-
masta väliä. 

Jo’ Buddy soolona Rouheessa

Big Creek Slim Band
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Ja virallisten esiintyjien lisäksi 
oli meidän omassa porukassam-
mekin tällä kertaa mukana myös 
aktiivinen karaokejaosto. Vaih-
toehtona tarjotulle ohjelmalle 
kävi merkittävä osa rialaisista 
päivittäin joko itse laulamassa 
tai kannustamassa muita Humi-
nassa tai Jullissa. Onhan se muu-
tamien aplodien arvoista, jos 
Lappiin asti lähtee karaokeen.

Sunnuntaiaamuun herääminen 
tarkoitti aamupalan jälkeen 
pakkaamisen ja siivoamisen 
aloittamista. Tavoitteena oli 
saada kaikki valmiiksi ennen 
lähtöä loppukonserttiin Pirtu-
kirkkoon. Toki se onnistuikin, 
nopeimmat ehtivät jopa koukata 
kauppojen kautta. Loppukon-
serttiin kutsuttu Joshua James 
& Co tarkoitti yhdysvaltalaisen 
laulaja-lauluntekijä Jamesin ja 

kahden kitaristin comboa. 
Joshua aloitti koskettimilla ja 
jatkoi loppuun kitaralla. Trio 
toimi hyvin yhdessä ja ilmeikäs 
ja syvällinen artisti oli oivallinen 
valinta päättämään tapahtuma.

Mutta matka ei vielä päättynyt. 
Pääosa Tampereen ryhmästä 
poikkesi vielä Eväskorissa pitsal-
la ennen kuin täytyi lastautua 
bussiin ja aloittaa matka kohti 
Kolaria ja yöjunaa etelään. Tam-
pereella oltiin maanantaiaamu-
na virkeinä puoli kuuden maissa, 
osa jatkoi töihin ja osa vapaa-
päivää viettämään. Ensi vuoden 
YJB kalenteriin!
    PM
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Eero Rönni ja rialaiset

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Kauppakeskus Ratina oli 21.2. 
tamrialaisten vierailukohteena 
toistamiseen, vajaan puolentois-
ta vuoden jälkeen edellisestä. 
Aika paljon valmiimpaa oli nyt 
odotettavissa, pari kuukautta 
ennen kauppakeskuksen odotet-
tuja avajaisia.

Influessakausi oli ilmeisesti kaa-
tanut ekskursiolle ilmoittautu-
neita oikein urakalla petiin tai 
mahdollisesti muitakin poissa-
olosyitä löytyi, mutta ilmoituk-
sia esteestä tuli edeltävinä ja 
vielä samana päivänäkin yhteen-
sä reilu puoli tusinaa. Osin tätä
vajetta saatiin paikattua, mutta 
jäätiin kuitenkin alle 20 osallis-
tujan. Ihan kohtuullisesti silti ja 
joka tapauksessa kokoonnuimme 
työmaakopeille etsiskelemään 
oppaaksemme Aki Hyrkkönen 
Oy:n edustajaa. Sellaiseksi löy-
tyi rkm Eero Rönni, ilmeisesti 
miehelle itselleenkin vähän 
yllättäen.

Mutta yllättäen tai ei, aivan vai-
keuksitta Eero otti tamrialais-
ryhmän hallintaansa työmaan 
kokoustilassa. Eero Rönni tuli 
työmaalle aluksi vastaamaan 
mm. vesikattotöistä ja julkisivu-
muutoksista, mutta osaavan teh-
tävät tuppaavat laajenemaan. 
Nykyisellään hän oli työmaan 
työturvallisuusvastaava ja työn-
johtovastuut ovat turvonneet 
vesikattojen ja julkisivumuutos-
ten lisäksi kaikkeen muuhunkin 
mahdolliseen työnjohtoon, lisäk-
si vielä välillä tällaisten vieraili-
jaryhmienkin opastamiseen. 
Vastaan tulleista muutoksista, 
noin siitä haastavammasta pääs-
tä Eero mainitsi esimerkkinä 
kokonaan uuden liukuporrasyksi-
kön puhkaisemisen valmiiseen 
välipohjaan. Paljon on valmista-
kin jouduttu muokkaamaan, 
uusien kauppakeskukseen tule-
vien liikkeiden tarpeiden myötä. 
Tampereelle rantautuva Zara 
taas kuulemma muodosti kaup-
pakeskuksen työmaan sisälle ko-
konaan oman työmaansa, työn-
johtoineen, suunnittelijoineen 
ja kulkulupineen. Mikä aiheutti 
väliin kiinnostavia tilanteita, 
koska Zaran tilat olivat keskellä 
yhtä tärkeimmistä työmaan 
logistiikkareiteistä. Vierailun 

Ratina
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Muutaman tuhannen palan kattopalapeli

aikaan noin 70 prosenttia kaup-
pakeskuksen neliöistä ja 55 pro-
senttia liiketilojen lukumäärästä 
oli varattu. Nyt hetkeä ennen 
avajaisia tilanne lienee vielä 
huomattavasti parantunut.

Kun kysymykset toimistolla al-
koivat vähentyä, oli aika siirtyä 
työmaalle. Vaelsimme huolto-
sisäänkäynnin kautta keskuksen 
pääaulaan, missä pysähdyimme 
katselemaan näkymiä. Vaikka 
aina viimeisinä viikkoina teh-
däänkin ihmeitä, niin silti aika 
keskeneräiseltä pääosin näytti. 
Jatkoimme kauppakerroksiin 
pitäen Eero Rönnin lämpimänä 
kysymyksillä, silloin kun hän 
sattui oman selostuksensa kes-
keyttämään. Nousimme portaita 
ravintolamaailmaan ja Peris-
kooppiin, mistä oli melkoisen 
muhevat näkymät korkeuksista 

Aulan kierreporras

Ravintoloihin 
kannattaa tutustua jo 
näköalankin vuoksi. Opastusta tuleville 

ostoskierroksille?
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Ratinan suvantoon. Kävimme 
tornin eteläpuolella katselemas-
sa kattonäkymiä ja jatkoimme 
liiketilojen silmäilyä. Täällä oli 
suuri osa tiloista jo loppusiivous-
ta odottelemassa. Pudottau-
duimme katutasoon ja kävimme 
vielä uuden Ratinanaukion toi-
sella puolella Ranta-Ratinan osin 
entisöitävässä ja osin laajennet-
tavassa rakennuksessa. Tämän 
jälkeen kierros alkoi olla ohi ja 
jäljellä oli enää viimeinen sil-
mäys työmaa-aikaiseen kauppa-

keskukseen paluumatkallamme 
lähtöpisteeseen. 

Kiitimme Eero Rönniä avartavas-
ta kierroksesta ja perinpohjai-
sesta selostuksesta. Sponda 
Oyj:n ja Työyhteenliittymä Rati-
nan (Aki Hyrkkönen Oy, Lammin-
sivu Oy, Alasen Rakennus Oy) 
tehtävä on jo loppusuoralla ja 
kohta päästään laittamaan rahaa 
menemään. Sitä odotellessa: 
kiitos vierailusta.
    PM

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Ranta-Ratina
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Opiskelen toista vuotta raken-
nusinsinööriksi Tamkissa, ja olen 
tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
mukana TamRIAn hallituksessa 
opiskelijajäsenenä. RIAn toimin-
taan sai aluksi mukaan kiinnos-
tavat ja hyödylliset tapahtumat 
opiskelijoille, kuten Yrityspäivä 
meillä Tamkissa. Hyviä kontakte-
ja on löytynyt RIAn toiminnasta 
sekä vapaa-ajalle että yrityselä-
mään. TamRIAn hallitustoimin-
taan lähdin mukaan, koska nuo-
rille järjestettäviin tapahtumiin 
vaikuttaminen kiinnostaa. Koke-
mus kokoustamisesta ja opitut 
yhteistyötaidot eivät varmasti 
myöskään ole haitaksi työelä-
mässä.  

Tulevaisuuden suunnitelmissa 
siintää kesätyöt Tampereen rati-
kalla, vaihto-opiskelu Ruotsissa 
ensi syksynä, sekä toivottavasti 

työllistyminen infra-alan työ-
maatehtäviin valmistumisen 
jälkeen. Lomia vietän mieluiten 
Lapin maisemissa, talvella sinne 
vetää lumilautailu ja kesällä 
vaeltaminen.

Anniina 

Uusi kasvo hallituksessa
Anniina Söderholm

TOIMIJAESITTELY
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TamRIA järjesti 23.3. jälleen 
TAMK:n rakennusosaston valmis-
tuville opiskelijoille juhlaillalli-
sen. Ravintola Astoriin oli lähte-
nyt mukaan reilusti yli 30 uutta 
rakennusarkkitehtia, rakennus-
insinööriä ja rakennusmestaria. 

Tilaisuuden alkajaisiksi TamRIA:n 
puheenjohtaja Petri Mäki onnit-
teli lyhyesti tulevia ammattilai-
sia ja toivotti heidät sekä yritys-
edustajat tervetulleiksi. Jatkoa 
seurasi TamRIA:n nuorjäsenvas-
taavan Ulla Palo-ojan puheen-
vuorossa, jossa hän onnittelujen 
lisäksi esitteli samalla myös pai-
kalla olleet hallituksen opiskeli-
jaedustajat ja totesi tilaisuuden 
järjestämisen olleen pääosin 
heidän ansiotaan. Virallista RIA-
linjaa edusti vielä (epävirallisel-
la lyhyellä puheenvuorolla) lii-
ton projekti-insinööri Katrina 
Kukkonen.

Ammattilaispuheenvuoroja tilai-
suuden tukijoilta oli myös saatu 
tapahtumaan. Aluksi rakennuslii-

ke T2H esittäytyi, paikalla olivat 
Jussi Viita ja Elias Nurminen. 
Heiltä kuultiin miesten omista 
työtehtävistä ja niihin johta-
neesta tiestä. Saimme kuulla 
T2H:n olevan Pirkanmaalla ja 
Uudellamaalla vajaat 10 vuotta 
toiminut, melkoisessa nousu-
kierteessä oleva asuntorakenta-
misen perustajajaurakointiin 
keskittynyt rakennusliike. Nyt 
Ihana Koti -nimikkeellä asuntoja 
on rakenteilla noin 800 ja myös 
alan osaajien rekrytointi yrityk-
seen on jatkuvaa. Toki myös 
referenssejä hankkeista nähtiin 
diashowssa.

Valmistuvien illallinen

Jussi Viita, T2H

Timo Meuronen, Aihio Arkkitehdit
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Toisena rakennusalasta ja yrityk-
sestään kertoi Aihio Arkkitehdit 
Oy:n toimitusjohtaja Timo Meu-
ronen. Timo otti oman luontai-
seen tapaansa tilan hallintaan, 
ilman sähköisiä apuvälineitä. 

Tulevat ammattilaiset saivat 
kuulla miehen koulutus- ja am-
mattihistoriaa sekä tietenkin 
myös Aihio Arkkitehdeistä. Noin 
viidenkymmenen ammattilaisen 
osaava henkilökunta pystyy hoi-
tamaan erilaisia suunnitteluteh-

täviä pienistä suuriin, niin raken-
tamisen kuin aluesuunnittelun 
merkeissä. Yrityksen meriitti-
listalle kuuluu valtakunnallisesti 
ja paikallisesti merkittäviä eri-
laisia hankkeita, niin valmistu-
neita, toteutusvaiheessa olevia 
kuin vireillä olevia. Referens-
seinä puheessa vilahtelivat 
Puisto-ravintola Koskipuistossa, 
Hämpin parkki, keskusareena ja 
kansi -hanke, useat yliopisto-
kampukset, asuinrakennushank-
keet... ja jatkoa seuraa, muuta-
ma rekrytointikin on jo tehty 
valmistuvien rakennusarkkiteh-
tien joukosta!

Meurosen jälkeen oli juhlaillalli-
sen vuoro. Salaatin, pääruoan 
(häränrintaa, loistelohta tai 
kvinoa-kikhernepihvejä lisukkei-
neen) ja jälkiruoan aikana oli 
vilkasta keskustelua, niin juhla-
kalujen kuin paikalla olleiden 

Kyllä tämä maksalaatikot ja tonnikalapastat sun muut perinteiset opiskelijaruoat voittaa...
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tamrialaisten ja yritysedustajien 
kesken. Jälkiruoan tuntumassa 
ehti paikalle toisesta tapahtu-
masta myös kolmas yritysedus-
taja, Finnfoamin Juuso Jehimoff.

 
Juuso ei lähes välitöntä starttia 
häkeltynyt, vaan antoi luvan 
saatuaan kuulua tuote- ja muu-
takin tietoutta kotimaisesta 

Juuso ei itse tarvinnut signaalinvahvistinta

perheyrityksestä Finnfoamista. 
Tuotteista Juuso keskittyi erityi-
sesti uuteen FF-Signaliin, matka-
puhelinverkon signaalia raken-
nusten sisätiloihin välittävään 
passiiviseen vahvistinelement-
tiin. Rakentamisen nykyratkaisut 
vaimentavat usein merkittävästi 
mobiiliverkkojen signaaleja ja 
tähän tuore innovaatio tuo rat-
kaisun. Mutta tuli siinä myös 
Finnfom yrityksenä kuin muutkin 
tuotteet käsiteltyä.

Ilta jatkui vielä hetken aikaa 
leppoisissa tunnelmissa, keskus-
telun merkeissä. Suurimmalla 
osalla paikalla olleista opiskeli-
joista vaikutti olevan työpaikka 
selvillä tai ainakin vahvat viri-
tykset jatkon suhteen. Hyvältä 
vaikuttaa, tervetuloa alalle. 
    PM

Koulutusta
 RIA:n ja RKL:n Uudet asetukset 2018 -kiertue  

Tampereella 25.4. klo 12-16, TAMK, Auditorio D1-02

- RAKENTAMISEN KOSTEUDENHALLINTA -
- ÄÄNIOLOSUHTEITA JA MELUNTORJUNTA -

- KÄYTTÖTURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS -
 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 19.4. mennessä
https://www.lyyti.in/asetukset_tamk

Koulutus on kaikille maksuton.

RIA:n koulutuksista tietoa myös liiton kotisivuilta
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PIRA-matka Valenciaan

PIRA-matka järjestettiin tänä 
vuonna poikkeuksellisesti kevään
puolella. Oikeastaan tämä olikin 
vuoden 2017 syksyn matka, joka 
siirtyi Espanjassa tapahtuneiden 
terrori-iskujen jälkeen poistet-
tujen vuorolentojen vuoksi. Mat-
kaan päästiin kuitenkin lopulta 
9.-12.3. ja matkakohteena oli 
Valencia. Matkan siirtyminen al-
kuperäisestä ajankohdasta taisi 
jonkin verran karsia osallistujia, 
mutta kuitenkin 17 matkaajaa 
lähti mukaan. 

Omatoimisen Helsinkiin lento-
asemalle kulkeutumisen jälkeen 
pääsimme perjantaina 9.3. ilta-
päivällä Norwegianin siiville ja 
muutaman tunnin ilmailun jäl-
keen laskeuduimme Alicanteen. 
Oppaamme oli kentällä meitä 
vastassa ja kun ryhmä saatiin 
kasaan, vaihdoimme kulkuneu-
voksi varatun väljän pikkubussin. 
Alicantea silmäiltiin vain bussin 
ikkunoista, mutta toki oppaam-
me kertoi meille paljon jo tästä-

kin alueesta. Matkalla pohjoi-
seen Valenciaan pysähdyimme 
suomalaistenkin suosimaan Beni-
dormiin ja poikkesimme välipa-
lalla rantabulevardilla. Sillä jak-
soimme loput noin parin tunnin 
ajomatkasta Valenciaan. Ilta pi-
meni matkan aikana eikä pysäh-
dys Culleran kaupunkiin juuri 
muuta tarjonnut kuin mahdolli-
suuden verrytellä jalkoja joen 
rannalla. Aikataulusta hieman 
myöhässä saavuimme sitten 
Hotel Inglesiin aivan Valencian 
historialliseen keskustaan. 

Nopean majoittumisen jälkeen 
perjantain ohjelmaan kuului 
vielä yhteinen myöhäinen illal-
linen sisältyen matkan hintaan. 
Hotellilta käveltiin pienen alku-
orientoitumishetken jälkeen 
muutamien korttelien päähän 
varattuun Asador de Aranda 
-ravintolaan. Ennakkoon pääruo-
kalajin valitseminen ei välttä-
mättä ollut vaikeaa, koska ruo-
kalistalla oli vain lammasruokia. 
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Mercat Central

Aarnion Antti poikkesi

Jo tuhdit alkupalat (paikallisia 
makkaroita, kasviksia ja lihaa) 
vakuuttivat ja pääruokana tar-
jottu kivihiiliuunissa paahdettu 
lampaankoipi lähes pelotti 
annoskokonsa puolesta. Maku oli 
kuitenkin erinomainen eikä ah-
naalta piralaislaumalta paljon 
jäänyt raatelematta. Suklaa-
mousse päälle eikä unen saami-
sessa hotellille palattua ollut 
ongelmaa.

Lauantaiaamuna oli ohjelmassa 
kaupunkikierros pikkubussilla. 
Alkuverryttelynä kävelimme 
muutamia satoja metrejä tutus-
tumaan suureen ja suosittuun 
kauppahalliin Mercat Centraliin. 

Toistasataa vuotta vanhassa hie-
nossa hallissa kaupataan lihaa, 
mereneläviä, leivonnaisia, viine-
jä, hedelmiä ja monenlaista 
muuta useiden satojen myyjien 
toimesta. Yli 30 metriä korkea 
keskuskupoli ja paikalliselle 
rakentamiselle tyypilliset pieni-
piirteiset keraamiset pinnat jät-
tivät turistit töllistelemään. 

Paikalta jatkettiin kierrosta pyö-
rien päällä. Turian puistossa kat-
seltiin useampaankin kohdetta. 
Puisto on vanhan Turia-joen 
uoman paikalle rakennettu; jat-
kuvien tuhoisien tulvien jälkeen 
jokiuoma päätettiin 1957 siirtää 
kauemmaksi kaupungin keskus-
tasta ja koko vanha uoma raken-
taa pitkäksi puistoksi kaupungin 
halki. Ensiksi poikettiin katso-

Yksi kymmenistä lihatiskeistä

Alameda Bridge, 
sillan vieressä nä-
kyy kulku alakuvan 
metroasemalle
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massa Alameda Bridgeä ja Ala-
medan metroasemaa, jotka on 
suunnitellut Santiago Calatrava. 
Puiston alueella jatkoimme Gul-
liverin leikkipuistoon, jossa jät-
tikokoinen Gulliver on lasten ja 
perheiden suosittu ajanvietto-
paikka. Edelleen tutustuimme 
samaan puistoon rakennettuun 
Musiikkitaloon, jonka laajat lasi-
seinät avautuvat vaikuttavasti 
puiston vesialtaille. Keskustelua 
kirvoitti se, kuinka ’mukavan’ 
lämmintä mahtaa olla lasiaulas-
sa ollakaan kesäaikaan auringon 
paistaessa tilaan koko päivän 
etelän malliin. 

Nyt ulkolämpöila vierailumme 
aikaan ei ollut kuin muutaman 
asteen yli kahdenkymmenen, 
mutta kivasti tarkeni ulkona ja 
sisällä. Seuraavaksi pidimme 
pidemmän, noin puolentoista 
tunnin tutustumispysähdyksen 
Santiago Calatravan ja Felix 
Candelan suunnittelemaan koko-
naisuuteen Turia-puiston tuntu-
massa. City of Arts and Sciences 
eli taide- ja tiedekaupunki käsit-
tää useita upeita rakennuksia, 
jotka ympäristöineen muodosta-
vat henkeäsalpaavan kokonai-
suuden. Taidetta edustaa kukin 
rakennus jo itsessään. Vesialtai-
den kokonaan ympäröimä 
L’Hemisferic sisältää mm. IMAX 
-elokuvateatterin, planetaarion 
ja laseriumin. Todella vaikutta-
van näköinen, 40 000 m²:n laa-
juinen interaktiivinen tiedemu-
seo El Museu de les Ciències 

Principe Felipe on saanut ulko-
asuunsa vaikutteita valaan luu-
rangosta. L’Umbrackle taas on 
alueen sisäänkäynniksi suunni-
teltu avoin rakennelma, jossa on 
nähtävillä Valencian alueen koto-
peräisiä kasveja. L’Oceanogràfic 
on valtava merentutkimuspuisto 
akvaarioineen, jossa jo yksistään 
saisi pari päivää kulumaan yli 
500 vesieläinlajin parissa. Edel-
leen alueella on hyvin futuristi-
nen oopperatalo ja esittävän 
taiteen keskus El Palau de les 
Arts Reina Sofia sekä El Pont de 
l’Assut de l’Or, Turia-joen vanhan 
jokiuoman ylittävä vinoköysisil-
ta, joka on myös kaupungin kor-
keimmalle kohoava rakennelma 
(125 m). Vielä kun mainitaan 
l’Agora, katettu aukio konsert-
teja ja muita massatapahtumia 
varten, on alue pääpiirteissään 
kuvailtu. Puolitoista tuntia riit-
ti siis pääosan alueesta läpikä-
velyyn, tarkemmin sitten ensi 
kerralla...

Bussiajelu jatkui kohti satamaa. 
Matkalla poikettiin Juan Antonio 
Samaranch -urheilukeskukseen, 
joka oli rakennettu jättikokois-
ten vanhojen suojeltujen puura-
kenteisten suulirakennusten 
sisään. Satamassa oli tarkastel-
tavana Veles e Vents -rakennus, 
joka on David Chipperfieldin 
suunnittelema ja useita arkkiteh-
tuuripalkintoja saanut paikalli-
nen The America’s Cup -kilpailun 
päärakennus vuodelta 2006. 
Satamasta löytyi myös sopiva 

23



TAANNOISIA TAPAHTUMIA

ruokailutauon paikka ryhmämme 
jakautuessa useampaankin pai-
kalliseen ravintolaan. Paella oli 
vähän niin kuin pakollinen mais-
teltava, kun matka Valenciaan 
suuntautui. Annoksia ei nytkään 
voinut liian pieniksi moittia. 
Paluumatkalla hotellille poiket-
tiin toisessakin kauniissa kauppa-
hallissa, Valencian Art Nouveau-
ta edistavassa Colon Mercadossa 
viime vuosisadan alkupuolelta. 
Juuri sopivasti bussiin siirryttä-
essä alkoi reippaahko, tunnin 
verran kestänyt sadekuuro ilmaa 
raikastamaan.

Hotellille paluun ja sateen lop-
pumisen jälkeen joukko hajaan-
tui kaupunkia silmäilemään ja 
eri paikkoihin iltaa viettämään. 
Vajaan kymmenen hengen ryh-
mä onnistui löytämään yhden 
live-musiikkia esittävän paikan, 
mutta paikallinen jazz oli liikaa 
piralaisille. Yksimielinen poistu-
minen klubilta oli edessä, kun 
parin oluen voimalla ei enempää 
kahden viulun ja koskettimien 
’viritysmusiikkia’ jaksanut kuun-
nella. Mutta iltaa jatkettiin 
muualla ilman musiikkia.

Sunnuntai oli matkan aikataulul-
lisesta ohjelmasta vapaa päivä. 
Pienissä ryhmissä piralaiset 
lähtivät omien mielihalujensa 
mukaan tutkimaan kaupunkia, 
pääosin pienissä ryhmissä. Itse 
satuin Sirkkolan Riston kanssa 
osumaan vanhan rautatieaseman 
vieressä olevan Plaza del Torosin 

nurkille sillä tavoin sopivasti, 
että härkätaisteluesitys oli kym-
menen minuutin kuluttua alka-
massa. Pakkohan sinne oli liput 
ostaa, kun kerran mahdollisuus 
eteen tuli. Siellä kuluikin sitten 
mukavasti seuraava aurinkoinen 
parituntinen. Nykyään ei härkä-
taisteluissa härkiä vahingoteta, 
vaan taistelijat todistavat roh-
keuttaan ja urheuttaan vain 
omalla taituruudellaan. Ohjel-
maan kuului kolme eri härkä-
taistelijaryhmää, jotka esitel-
tiin aluksi ja ilmeisesti tilanne 
oli tässä vähän sama kuin meikä-
läisessä lätkäliigassa. Mölinä 
yleisössä voimistui aina oman 
suosikin tullessa esittelyyn. Itse 
härkätaistelussa oli useampia 
osioita, joissa yleensä härkää 
vietiin vipuun viime hetken 
väistöillä, hypyillä härän yli 
kerien tai suorin vartaloin tai 
muutoin harhautellen. Pääosin 
henkilökohtaisilla suorituksilla, 
mutta myös ryhmittäin. Yksi 
taistelija lähti osuman jälkeen 
paareilla areenalta, mutta peuk-
ku nousi merkiksi henkiin jäämi-
sestä.

Monenlaista nähtävää osui kau-
pungilla kuljeksivien piralaisten 
silmiin. Vanhaa ja uutta arkki-
tehtuuria, kiinnostavaa kaupun-
kirakennetta ja kevääseen puh-
keavaa kasvillisuutta. Karnevaa-
litunnelmaakin oli tarjolla, kun 
Valenciassa valmistauduttiin 
Fallas-juhlaan. Ympäri kaupun-
kia rakenneltiin jättiläismäisiä 
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA HutiEl Palau de les Arts Reina Sofia

...ja alastulo!...liito...Hyppy...

Kerien yli Musiikkitalo

ninots-nukkeja, jotka juhlan hui-
pennuksessa vierailuamme seu-
raavalla viikolla tuikattiin liek-
keihin. Eri kaupunginosissa oli 
useita risteyksiä suljettu karu-
sellien ja vastaavien rakentami-

sen takia, samoin katujen yllä 
oli valtavasti erilaisia valokuvi-
oita. Viikkoa myöhemmin olisi 
voinut olla kiinnostavaa olla pai-
kalla, jos tämä oli pelkkää 
valmistelua.
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Maanantaina aamupuolella jä-
tettiin Valencia taakse ja suun-
nattiin pikkubussin keula kohti 
Alicantea. Matkaa tehtiin kui-
tenkin tulomatkasta poikkeavaa 
reittiä vuoriston kautta, pitkin 
laaksoissa mutkittelevia teitä. 
Noin tunnin pysähdys ja aikaa 
tutustumiskävelylle Bocairentin 
historiallisessa kylässä oli varat-
tu ohjelmaan. Pienelle vuoren-
harjanteelle sijoittuvassa kyläs-
sä oli runsaasti kapeita kujia ja 
kivisiä rakennuksia niiden var-
rella sekä korkeuseroja enem-
män kuin Pispalassa. Viereisillä 
vuorilla näkyi vuoren huipulle 
rakennettu erakkolinna mutkit-
televine ajoteineen ja historial-
lisia luola-asumuksia. Aika ei 
valitetavasti riittänyt niihin 
tutustumiseen. 

Loppumatkasta Alicanteen kat-
seltiin bussin ikkunasta maise-
mia ja tyhjennettiin porukalla 
vähiä jäljellä olevia viinihankin-
toja, joita ei käsimatkatavaroi-
hin voinut sijoittaa. Porukalla 
todettiin, että matkat omalla 
bussilla ja suomenkielinen osaa-
va opas ovat niin iso etu matkal-
la, että siitä kannattaa maksaa. 
Lentokentällä tehtiin viimeiset 

taxfree-hankinnat ja syötiin 
mitä ehdittiin lentomatkaa var-
ten. Talvinen Suomi odotti len-
non päättyessä, mutta muistot 
Valenciasta jäävät elämään. 
Seuraava PIRA-matka ja tulevat 
muistot ovat käsillä syksyllä 
2019.     
    PM

Bocairent

Ninots-nukke odottamassa 
kaupungilla loppuaan

Pientä tungosta paikoin 
kaupungin kaduilla
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THE APP ICON & 
THE GLYPH

There are two logos, the App Icon and the 
Glyph, shown here.

Using the App Icon
Use the app icon only if you are showing 
it on a device with other apps or if you 
are encouraging people to download the 
Instagram app.

Don’t change the color, design or 
appearance of the app icon in any way.

Using the Glyph

presence on Instagram.

The glyph can be used in any color, as  
long as all other aspects of its design stay 
the same.

Obtaining Approved Files
Only use the approved Instagram glyph  

https://www.instagram-brand.com/

See Instagram Glyph & App Icon for  
more detailed information on Glyph and  
App Icon usage. 

The App Icon The Glyph
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