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Bermanto Oy
Tampere: 044 716 9039 • petri.bergman@bermanto.fi

Vantaa: 010 321 0830 • bermanto@bermanto.fi
www.bermanto.fi

Rapid Set korjauslaastit 
Nopeampi sitoutuminen • Nopeampi lujuudenkehitys • Lähes kutistumaton 

Monikäyttöinen • Pienempi hiilijaanjälki • Ei pohjustusta • Lyhyt jälkihoito

Rapid Set

läpim
urto

Lujuus > 20 MPa/1 h

Kutistuma < 0,05 %

Kerrospaksuus 0...600 mm

Helppokäyttöinen, ei pohjustusta



RIA*Nysse on Tampereen rakennusinsinöörit 
ja -arkkitehdit ry:n tiedotuslehti, jakelu 
1 400 kpl.
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e-mail: anniina.soderholm@tamria.fi

Opiskelijaedustaja Eelis Turta
puh. 050 917 2428
e-mail: eelis.turta@tamria.fi

TamRIA:n tilinro FI05 5732 2620 0540 64

3



PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

Syksy saapuu
Syksyn elkeitä alkaa ilmassa olla, 
vaikka päivät vielä kesäisiä suu-
relta osin ovatkin ja luonto viher-
tää. Lomat on kuitenkin pääosin 
lomailtu ja työpaikkojen rutiinit 
saatu taas rullaamaan. Toivotta-
vasti jokainen tamrialainen sai 
riittävän palautumiskatkon kesän 
aikana.

Olihan siinä joitakin tapahtumia 
TamRIA:llakin tarjolla kesän aika-
na jäsenistölle. Petankkia on hei-
telty ja kesäteatteriakin tarjot-
tiin hyvään hintaan. Kesäkuussa 
liiton kesäpäivillä Helsingissä nä-
kyi myös jokusia pirkanmaalaisia 
osallistujia. Edellisen jäsenleh-
temme huhtikuisen ilmestymisen 
jälkeen oli keväälläkin tamrialla 
tarjolla jokunen tapahtuma. Syys-
kaudelle on vielä tulollaan ainakin 
ekskursio tai pari, sääntömääräi-
nen vuosikokous ja yhdistyksen 
pikkujoulu. PIRA-päivää ei myös-
kään sovi unohtaa, marraskuun 
ensimmäisenä tiistaina on taas 
tulossa alueen merkittävin raken-
nusalan tapahtuma. 
Nuorisolle ja senio-
reille on lisäksi omaa 
ohjelmaansa. Näistä 
vanhoista ja tulevas-
ta tarjolla olevasta 
löydät tarinaa ja tie-
toa tästä lehdestä tai 
TamRIA:n tai PIRA:n 
kotisivuilta. Muistu-
tuksia tulee myös 
sähköpostilla, kunhan 
muistat ilmoittaa yh-

teystietojen mahdollisista muu-
toksista liiton jäsenrekisteriin. 

Rakennusalalla näyttää toistai-
seksi edelleen menevän hyvin. 
Pientä laskua on suhdanteissa  ha-
vaittavissa, mutta sehän on ihan 
normaalia vaihtelua. Asuinraken-
tamisessa taitaa olla eniten varo-
vaisuutta hankkeiden käynnistä-
misessä, vaikka matalat korot ja 
vakaa sijoittajakysyntä asunto-
rakentamista kannatteleekin. 
Liike- ja toimistorakentamisen 
määrissä taas tilanne vaikuttaa 
melko koruttomalta. Toisaalta 
sitten julkinen, etenkin palvelu-
rakentaminen sekä teollisuuden 
rakentaminen pitävät kokonais-
volyymia kurssissaan. Ja korjaus-
rakentaminen on luonnollisesti 
’pakollisena’ osa-alueena mahdol-
lisen laskukauden aikana omaa 
osuuttaan kasvattava sektori. 

Rakennusalan opinnot TAMK:ssa 
tänä syksynä aloittavilla useilla 
kymmenillä opiskelijoilla on siis 
tulevaisuudessa edelleen melko 
positiiviset näkymät. Työntekoa ja 
tarmoa opiskelu toki vaatii, mutta 

alalla on tärkeää kon-
taktien luominenkin. 
TamRIA:n tapahtumat 
voivat olla siihen yksi 
mahdollisuus, toisaal-
ta pitkään työelämäs-
sä olleille nuorten 
tuoreet näkemykset 
rakennusalasta ja sen 
antamista mielikuvis-
ta ovat tarpeen. 
Osallistukaa.
        pj Petri
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TULEVIA TAPAHTUMIA

SENIORILOUNAAT 
SYKSY 2019 klo 12.30

- ti 17.09.   Aloha Ramen, Tuomiokirkonkatu 40
- to 10.10.  Bistro Cafe Hygge, Luminary 
         Itsenäisyydenkatu 3
- to 14.11.  Ravintola 2h+k., Aleksanterinkatu 33
- ma 9.12.  Ravintola Salud, Tuomiokirkonkatu 19

Ilmoita osallistumisestasi
Pirjo Myllymäki p. 050-3636103

TamRIA:n sääntömääräinen 

vuosikokous 
ke 13.11. klo 17.00 Molok Oy:n tiloissa Nokialla. 

Pientä iltapalaa tarjolla tuote- ja yritysesittelyn ohessa.

Ennen kokousta klo 16 pääsemme tutustumaan piakkoin 
valmistuvaan Nokian uuteen kulttuuri- ja kirjastotaloon. 

Hanketta esittelemässä pääsuunnittelija Pekka Koli 
sekä urakoitsija Pallas Rakennus Länsi-Suomi Oy:n sekä 

Nokian kaupungin tilapalvelujen ja vapaa-aikapalvelujen 
edustajat.

Tarkempi kutsu asialistoineen seuraavassa RIA*Nyssessä. 
Varaa ilta kalenteriin, tervetuloa.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Lumileiri RIA-majoilla
Pohjois-Kymen RIA järjestää 16. - 23.11.2019 kaikille 

rialaisille ja aveceille lumileirin RIA-majoilla.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset osoitteesta https://www.
ria.fi/rat/tapahtumakalenteri/tapahtuma/lumileiri/

Ilmoittautumisaikaa syyskuun loppuun!

Ohjelmassa (osallistuminen vapaaehtoista) liikunta-
aktiviteettien lisäksi myös kiertoajeluja ja 

alueeseen tutustumista.

TamRIA Ylläs Jazz Blues 
2020

 Majat on varattu ja matkaa odotellaan.
Lähtö Tampereelta ke 22.1.2020 yöjunalla ja paluu aikaisin

maanantaiaamuna 27.1.
Perinteinen vuoden avaus hyvän musiikin ja talviliikunnan merkeissä.

Ilmoittaudu mukaan petri.maki@tamria.fi.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

PIRA-päivä
jälleen marraskuun ensimmäisenä tiistaina, tänä vuonna 

ti 5.11.2019.
Katso ohjelma www.pira.fi ja ilmoittaudu saman 

sivuston kautta. 

TamRIA:n pikkujoulut 

la 23.11. klo 16
Sorin Sirkuksen Soriferia Joulushow 2019 merkeissä.

Todennäköisesti jatkot Lillanissa, mutta asia varmistuu 
myöhemmin.

Varaa ilta kalenteriin, tarkempi kutsu hintoineen 
(TamRIA sponsoroi!) varmistuu pikapuoliin.

Aloittavien 
opiskelijoiden yritysilta

24.9. Tampellan Panoraamasaunan tiloissa. TamRIA 
järjestää taas TAMK:n rakennusosaston 1. vuosikurssin  

opiskelijoille tutustumisillan, jossa RIA:a ja rakennusalaa 
tehdään tutuksi yritysesittelyjen ja keskustelun myötä. 

Tarkemmat kutsut sähköisten kanavien kautta, 
mutta tervemenoa.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

YLLÄKSEN 
SYKSY - TALVI - KEVÄT - KESÄ 

TARJOAVAT UUSIA AKTIVITEETTEJA KAIKENIKÄISILLE
Ylläksen matkailua kehitetään ympärivuotisen maasto-
pyöräilyn keskukseksi. Jo nyt on tarjolla monipuoliset 

merkityt reitit. Pyöriä voit vuokrata useista liikkeistä ja 
valinnanvaraa löytyy tavallisista mummopyöristä sähkö-

avusteisiin fatbikeihin.

Tee varaus ja vietä lomasi RIA-Majoilla
Alennetut vuokraushinnat 

viikoilla 40-48/2019 ja 19-35/2020

Varaukset www.riamajat.fi-sivuilla tai 
martti.hinkkanen@pp.inet.fi

Vireillä on työmaavierailun 
järjestäminen, kohteena tuleva

Marriott-hotelli
Tampere-talon nurkalla. Ajankohdaksi on kaavailtu 

ke 9.10., siinä iltapäivästä. Varmistamme vielä ja tie-
dotamme sitten asiasta, mutta tee 

alustava varaus itsellesi.
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Valmistuvien 
illallinen

TamRIA:n järjestämä juhlaillalli-
nen TAMK:sta valmistuville raken-
nusalan uusille ammattilaisille 
nautittiin 16.4. Finlaysonin Palat-
sissa. Viitisenkymmentä uutta 
rakennusarkkitehtiä, -insinööriä 
ja -mestaria oli ottanut kutsun 
vastaan, laittanut parempaa pääl-
le ja saapunut paikalle. 

Ohjelmassa oli kolmen ruokalajin 
illallisen lisäksi myös työelämän 
terveisiä osallistujille. Avauksena 
NRC Group Finland Oy:stä ryhmä-
päälliköt Mika Kaukoranta (tie-, 
katu- ja aluesuunnittelu) ja Jori 
Lehtikangas (Länsi-Suomen rata-

suunnittelu) kertoivat NRC:stä 
yrityksenä sekä omasta urapolus-
taan ja tehtävistään. Osaamista 
NRC:ltä löytyy jotakuinkin kaikes-
ta infrapuolen suunnittelusta, ra-
kentamisesta ja kunnossapidosta, 
unohtamatta alan vaatimia kone-
palveluja.

Ammattiohjelmaa jatkoi toimitus-
johtaja Juha Pakarinen Arkkitehti-
palvelu Oy:stä. Yrityksellä on yli 
80 osaajan henkilöstö ja toimisto 
viidessä kaupungissa. Tampereella 
on toimittu parin vuoden ajan ja 
yritys on edelleen vahvassa kas-
vussa. Osaaminen kattaa arkkteh-
tisuunnittelun kaikki osa-alueet. 

Välillä syötiin. Alkuun rapusalaatti 
korianteri-lime majoneesilla, pää-
ruoaksi paistettua järvikuhaa tai 

pippurihärkää ja jälkiruoaksi juus-
tokakkua ja vadelmacoulis. Eipä 
ruoka juuri jättänyt toivomisen 
varaa, mutta siihen Palatsissa on 
totuttu. 

Ruoan päälle esittäytyi Pohjola 
Rakennus Oy Suomi, jonka ääntä 
käytti varatoimitusjohtaja Miika 

Juhlakansaa Palatsin aulassa

Jori Lehtikangas ja Mika Kaukoranta lauteilla.
Etualalla vuoroaan odottaa Juha Pakarinen.

Esitysten välillä ruokailtiin.
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Oksanen. Pohjola Rakennus on 
nykyään yksi suurimmista Tampe-
reen talousalueen rakennusalan 
toimijoista. Yhtiön tytäryhtiöt 
ovat hiljattain yhdistyneet nykyi-
sen nimen alle ja yritys on yhä 
vahvemmin kasvanut valtakunnal-
liseksi rakennusorganisaatioksi. 
Juuret ovat kuitenkin syvällä Pir-
kanmaalla. Yritys otti aikoinaan 
ensimmäisten rakennusliikkeiden 
joukossa projektinjohtourakoinnin 
perustoimintamallikseen ja nykyi-
sin vuosittain valmistuu yli 2 000 
asuntoa.

Viimeisenä saatiin esittelyyn ra-
kennustuoteteollisuuden edustus. 
Finnfoamin Juuso Jehimoff tuli 
kertomaan avausdian mukaan 
maan parhaasta eristeestä. Finn-
foamin tuotteista ja käyttötarkoi-

tuksista kuultiin kattava esitys 
ja siinä sivussa luontevasti myös 
Jehimoffin omaa urapolkua. 

Lopuksi Katsu eli projekti-insinöö-
ri Katrina Kukkonen toi RIA-liiton 
terveiset ja luovutti hakijoista 
valituiksi tulleille liiton stipendit. 
Hanna Isotalo ja Tiia Anttila sai-
vat hyvän opintomenestyksen joh-
dosta stipendin, lisäksi Anni Jaara 
sai Tampereen RIA:n stipendin ak-
tiivisesta toiminnasta yhdistyksen 
opiskelijaedustajana.

Ohjelma loppui siihen, mutta ei 
vielä ilta. Palatsin baari oli auki 
ja osallistujilla elämä edessä. 
Myös yritysten edustajat osallis-
tuivat kiitettävästi illan aikana 
keskusteluun uusien ammattilais-
ten kanssa. Tervetuloa alalle ja 
oman paikkakuntasi RIA:n paikal-
lisyhdistyksen toimintaan.
    PM

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Miika Oksanen, Pohjola Rakennus.

Juuso 
Jehimoff, 
Finnfoam.

Tiia Anttila 
ja Hanna 
Isotalo 
saivat 
stipedit 
ja kukat 
Katsulta 
ja tamrian 
Annica 
Sieversiltä.
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Taidekävely
Toukokuussa TamRIA järjesti kut-
sun mukaan ‘koko perheen taide-
kävelyn’ Vuoreksessa. Perheitä ei 
paikalla näkynyt ja muutoinkin 
oli kovin pieni osanotto, puolisen 
tusinaa. 

Kävelimme kuitenkin kaavaillun 
kierroksen läpi pienellä porukalla. 
Ilma oli keväisen kaunis ja ulkona 
kulkemiseen sopiva, mutta viile-
ähkö. Sinänsä oli kyllä harmi, että 
lapsia ei ollut mukana. Taiteen 
etsiminen ja löytäminen oli kovin 
mielenkiintoista aikuisellekin, tai-
teesta niin kovin vähän ymmärtä-
vällekin. Ehkä juuri löytäminen 
oli se jokin. 

Taidetta löytyi monenlaista: suu-
ria kokonaisuuksia ja pieniä detal-
jeja, väreillä ja materiaaleilla 
leikittelyä, helposti avautuvaa ja 
ajattelua vaativaa, kaukaa katso-
en ja vierestä tarkastellen eri 
mielikuvia herättävää. Vuores-
portaalista löytyvä Vuoreksen 
taideohjelma taustoittaa alueen 

taideteosten olemassaoloa ja 
syntyhistoriaa sekä tulevaisuutta. 
Samasta portaalista löytyy myös 
taidekartta (joka ei ihan ajan ta-
salla ollut, mutta ilmeisesti päivit-
tyy hiljalleen) sekä taideluettelo, 
jota ilman olisi varmasti muutama 
teos jäänyt löytymättä. Rakenta-
misen myötä myös taidetta tulee 
lisää löydettäväksi, joten kannat-
taa käydä kiertämässä.

Emme koko Vuoresta kiertäneet, 
mutta mukavan parituntisen saim-
me alueella kulumaan. Jäi sitten 
etsittävää tuleville kerroillekin. 
Päätteeksi TamRIA tarjosi osallis-
tujille lämmikkeeksi pullakahvit 
Lahdesjärven ABC:llä.
    PM

Pari esimerkkiä ryhmäämme ilahdut-
taneista teoksista: ‘Sisulla noustiin’ 
ja ‘Varpu’. Arvaa kumpi on kumpi.
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Syksyllä 2018 infraopiskelijoiden 
taas palattua koulun penkille, 
alkoi keskustelu opintomatkasta 
opintojen loppusuoralla. Kohtees-
ta käytiin äänestystä ja päätvoit-
teeksi tuli nähdä ja kokea maail-
man suurimmat rakennuskonealan 
Bauma 2019 -messut, jotka jär-
jestetään kolmen vuoden välein 
Saksassa, Münchenissä. Messujen 
ohella tarkoituksena oli käydä 
ihailemassa infrastruktuuria Alp-
pien juurella Itävallan Salzbur-
gissa.

Jo varhain kävi ilmi, että hotellia 
emme Müncheniin enää saisi va-

rattua. Katseet kääntyivät lähi-
kaupunkeihin ja noin 50 kilomerin 
päästä Augsburgista löysimme 
matkabudjettiin sopivan hotellin.
Rahaa kerättiin talkoilla viimei-
seen asti. Mansen Mörinöillä vie-
tettiin perjantai ja lauantai, juuri 
ennen reissuun lähtöä. Sunnuntai-
na 7.4. Tampereen rautatiease-
malla kokoontui lehtori Petri Lylyn 
lisäksi 13 innokasta insinööriopis-
kelijaa. Maanantaina ja tiistaina 
kiertelimme valtavaa messualuet-
ta pienissä porukoissa, välillä ko-
koontuen suomalaisten näytteille-
asettajien ja edustajien esitelmiä 
kuuntelemaan ja nauttimaan vi-

INFRAINSINÖÖRIOPISKELIJOIDEN OPINTO-
MATKA BAUMA&SALZBURG 2019

TAANNOISIA TAPAHTUMIA
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rikkeitä. Iltaisin ihmettelimme 
paikallisia työtapoja ja nautimme 
kulttuurista oluiden ja makkaroi-
den avulla.

Kahdessa päivässä Bauma-messuil-
la näimme paljon, mutta paljon 
jäi myös näkemättä. Matkamme 
kuitenkin jatkui raiteilla kohti 
itää ja Salzburgia. Salzburgissa 
tutustuimme kaupungin historiaan 
ja nähtävyyksiin, muun muassa 
Mozartin syntymäkotiin ja Hangar-
7 RedBull -museoon, jossa näytillä 
oli RedBullin lentokoneita, formu-
loita ja muita moottoriurheiluun 
liittyvää. Toisenä päivänä lähdim-
me vuokra-autoilla maantietunne-
leiden läpi Alpeille. Suunnitelmis-
sa oli käydä Kölnbreinsperren 
padolla sekä Kehlsteinhaussilla eli 
Kotkanpesällä, mutta lumivyöry-
vaarojen takia nähtävyydet jäivät 
seuraavalle reissulle. Maisemissa 
riitti onneksi ihailtavaa.

Matka oli kokonaisuudessaan am-
matillisesti kiinnostava, mutta 
kuitenkin mukava. Näimme paljon 
alaamme liittyvää tekniikkaa mes-
suilla ja messujen ulkopuolella. 
Näimme matkan aikana muun 
muassa rata- ja kunnallistekniik-
katöitä, ja vertailimme työtapoja 
ja kulttuuria. Oluista ja suurista 
koneista innostuneina sovimme 
alustavasti luokkakokouksen kol-
men vuoden päähän Bauma 2022-
messuille. 

Matkan rahoitus kerättiin teke-
mällä talkootyötä ja hakemalla 
rahoitusta eri tahoilta stipendien 
muodoissa. Suuri kiitos kuuluukin 
seuraaville yrityksille ja tahoille. 

Maanrakennus Juhani Suorsa Oy
Tampereen ammattikorkeakoulu 
ja lehtori Petri Lyly
Pirkanmaan yhteiskuntatekniikan 
yhteistyöryhmä Ry 

Axbella Oy
Infra Ry
NRC Group 
  Finland Oy
Solcon Oy
TamRIA &RIA
Taratest Oy
Tieyhdistys Ry

Kuva: Petri Lyly

Vuoren valloittajat 
(kuva: Petteri Karala)

TAANNOISIA TAPAHTUMIA
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

TamRIA:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidettiin 24.4. RTV-Yhty-
män tiloissa Nekalassa. Isäntänä 
oli luonnollisesti RIA:n pitkäaikai-
nen yhteistyökumppani RTV-Yhty-
mä, jota edustivat  Hämeenlinnan 
ja Pirkanmaan alueen myyntiedus-
taja Miikka Örn sekä paikallisjoh-
taja Asko Lindström.

Vain kymmenkunta tamrialaista 
oli saapunut kokoukseen, mutta 
isännät ottivat meidät vastaan 
kiitettävästi kuin isommankin po-
rukan. Saimme alkajaisiksi kuulla 
RTV-Yhtymän ja etenkin Tamper-
een alueen tuoreimmat kuulumi-
set. Melko tuoreen muuton jäl-
keen uusiin toimitiloihin Nekalaan 
on toiminta päässyt hyvin vauhtiin 
ja asiakkaat ovat löytäneet pai-
kan. Logistisesti uudet tilat ovat 
myös hyvin toimivat, liikenteelli-
sesti paikka on hyvin saavutetta-
vissa ja ennen kaikkea omat va-

rastotilat mahdollistavat entistä 
paremman palvelun. Materiaalia 
ei kuitenkaan varastoitavaksi haa-
lita, vaan yhtymän oma rekka 
poikkeaa paikalla jotakuinkin päi-
vittäin täydentämässä. Kierroksel-
la varasto- ja myymälätiloissa 
keskusteltiin isäntien kanssa mm. 
uutuustuotteista ja vakiintuneista 
menestystuotteista. Kierroksen 
jälkeen palasimme esittely- ja 
kokoustilojen puolelle TamRIA:n 
kevätkokousta varten.

Kokouksen rasituksia varten RTV 

Kevätkokous

Asko 
Lindström 
esittelee 
myymälää.

Isännät 
Miikka ja 
Asko.

Oma 
varasto 
on nyt 

riittävän 
kokoinen 

ja toimiva.
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tarjosi kokousväelle maittavan 
ja riittoisan iltapalan. TamRIA:n 
puheenjohtaja Petri Mäki avasi 
kokouksen toivottaen läsnäolijat 
tervetulleiksi. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Kalevi Turkka, 
sihteeriksi Petri Mäki sekä pöytä-
kirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa 

ääntenlaskijoiksi Leena Silfver-
huth ja Petri Bergman. 

Kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin 
esityslista työjärjestykseksi.Ko-
koukselle esitettiin tilinpäätös, 
hallituksen toimintakertomus 
sekä tilin/toiminnantarkastajien 
lausunto. Keskustelun jälkeen 
vahvistettiin 1 399,09 euron yli-
jäämää osoittava tilinpäätös ja 
myönnettiin vastuuvapaus tilivel-
vollisille.

Muita asioita ei ollut kokouksen 
käsiteltäväksi ilmoitettu eikä 
kokouskutsussa mainittu, joten 
puheenjohtaja päätti kokouksen 
klo 18.52.
    PM

Tarjoilu oli hyvää ja vähintäänkin riittävää.

Petri toi kuulat ja palkinnot mi-
nulle. Hän oli poissa pelipäivänä. 
Hänen rutinoituneet pelijärjeste-
lynsä siirtyivät minulle eväiden 
ostoa myöden.

Hain Prismasta ison kassillisen 
herkkuja saamani listan mukaan 
ja epäilin sadesään pitävän pelaa-
jat poissa ja kassillisten eväitä 
jäävän syömättä. Vielä mitä, 
pelaajia saapui kentälle eivätkä 
sadekuurot haitanneet. Kaikilla 
oli asianmukaiset vedenpitävät 
vaatteet.

Peliin laitettiin neljä pohjapistet-
tä ja pelaajat arvottiin joukkuei-

siin. Ihme, että tulokseksi tuli 
kaksi naisjoukkuetta ja kaksi 
miesjoukkuetta. Toinen miesjouk-
kueista oli täsmälleen viimevuoti-
nen. Meillä oli kannustustajina 
kaksi “puistojen miestä”. Toinen 
lähti sateen alta kotiinsa, mutta 
toinen jaksoi innokkaana seurata 
ja kommentoida heittojamme 
loppuun asti. Ystävyys vallitsi vä-
lillämme. Kiinnostavaa.

Petanque

Repa heittää, Tapio 
ja Kallu tarkkailevat.
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Viralliset tulokset vahvistumassa.

Olin miettinyt kotona, miten saan 
eväspöydän katettua sateeseen ja 
keksin ison muovisen matkalaukun 
kyljelleen penkille, josta sai kan-
nen suljettua sadesuojaksi ja 
avattua ruokailua varten. Eväät 
maittoivat.

Niin maittoi pelikin. Haaviston 
Jussi Kangasalta toi palkintoja ja 
pelasi hetken, kunnes myöhässä 
tulleet pelaajat saapuivat paikan 
vaihtoon. Petanquekuulat elivät 
omaa elämäänsä, välillä lensivät 
kuin unelmat ja kohta taas saivat 
oman tahdon ja pomppivat sen 
mukaan.

Neljän pelin aikana järjestys sel-
visi naisten voitoksi. Marita ja 
Kirsti olivat parhaita!

Palkintokassi oli niin runsas, että 
siitä riitti kaikille yllättäviä ja 
mieluisia tuotteita. Suosikkeja 
olivat kylmälaukku, kahvimylly, 
elämänkertakirja, paitoja, lakke-
ja. Kaikkea en muista. Itse sain 
taas uuden tikkataulun. Kuivatte-
lin märät palkinnot kotona ja pa-
lautin Petrille odottamaan ensi 
vuoden peliä.

Kiitos Maritalle ja Tapiolle pelijär-
jestelystä, Karille valokuvaukses-
ta ja kaikille mukanaolleille 
pelistä! Erityisesti kiitokset Jussi 
Haavistolle, K-Rauta Toikkoselle 
ja Puutoimelle palkintojen 
sponsoroinnista.
             PMy

Leena sijoitus.
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Kesäteatterissakin tuli sitten Tam-
RIA:n porukalla käytyä. Elokuun 
iltana, sadetta odotellessa reilu 
parikymmentä lipun lunastanutta 
tamrialaista oli saapunut Apian-
niemeen. Mutta eipä satanut sää-
ennusteesta huolimatta, vaan ilma 
oli leppoisan kesäinen ja kuiva. 

Ison D:n elämä oli pantu paket-
tiin eli siis reilu 70 vuotta pariin 
tuntiin. Vallan mukava musikaali, 
faktaan perustuvaa fiktiota (tai 
päinvastoin) Dannyn elämästä. 
Kantavana elementtiä oli tieten-
kin Dannyn musiikki, jota oli sovi-
tettu elämänmittaiseen tarinaan 
jopa yllättävän luontevasti. Mate-
riaalia Dannyn tuotannosta tietys-
ti löytyisi helposti pariin tai kol-
meenkin musikaaliin. 

Lauri Mikkola ja Ilkka Koivula vai-
kuttivat eri ikäisinä Dannyina ja 
Dannyn elämän naisina nähtiin 
Susanna Laine, Ushma Karnani ja 
Erika Vikman. Myös Harri Penttilä 
ja Ronja Alatalo nähtiin vaihtele-
vissa rooleissa, lisäksi tanssijat 
Ansku Bergström ja Janne Talasma 
hoitivat roolien ohessa näyttävim-
mät tanssikuviot. Taustabändi 
hoiti asiansa ammattitaitoisesti ja 
eläytyen.

Väliajalla saimme sitten oman 
ohjelmanumeron, kun jonotuksen 
jälkeen pääsimme varatuille pai-
koillemme. Tai lähes pääsimme, 
juuri ennen väliaikaa ravintolas-

sa oli virheellisen tiedon perus-
teella peruutettu puolet meidän 
varauksestamme ja poistettu kat-
taus pöydistä. Osa meistä pääsi 
toki heti tarjoilujen kimppuun. 
Kun sitten lopulta saimme asian 
selvitettyä (hyvä Tiia!), alkoi ti-
poitellen tulla lopuillekin meistä 
kuohuviiniä (kiitos RTV!), kahvia 
ja maukasta marjapiirakkaa. Hot-
kimiseksi tosin meni, kun väliajan 
ilmoitettu päättymisaika saavu-
tettiin ja ohitettiinkin. Katsomoon 
osa meistä palasi musiikin soides-
sa ja istujilta anteeksi pyydellen. 
Paikkamme olivat tietysti mahdol-
lisimman keskellä...

Väliajan jälkeen esitys siis jatkui, 
mutta ehkä astetta vakavampisä-
vyisenä nykypäivää lähestyttäes-
sä. Toki hilpeä perussävy säilyi ja 
katsojilla oli hauskaa. Melko haus-
kaa vaikutti välillä esiintyjilläkin 
olevan. Jotenkin silti ainakin 
omasta mielestäni tuntui, että 
loppua kohti alkoi joillakin esiin-
tyjistä veto hiipua. Kokonaisuutta 
se ei haitannut, vaan show jatkui 
loppusointuihin saakka. Viimeinen 
yhteislaulu ja kumarrukset, ansai-
tut aplodit ja se oli siinä. Mukava 
kesäilta oli ohi.
    PM

Kesäteatterissa
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RIA:n kesätapahtuma palasi tänä 
vuonna lähemmäksi juuriaan, kun 
kesäkuisen viikonlopun perjantai-
na pidettiin ammattiseminaari ja 
lauantaita vietettiin ohjattua 
vapaa-aikaa viettäen ja nähtä-
vyyksiin tutustuen. Toki siinäkin 
rakentajan näkökulmaa painot-
taen kohteiden valinnassa. Yli 40 
vuotta käytössä ollut nimi Kesä-
RIA jätettiin nyt käyttöön otta-
matta. 

Vetovastuussa kesätapahtumassa 
oli RIA-liitto. Perjantaina hotelli 
Clarionissa pidetyn seminaarin 
avasi liiton puheenjohtaja Pekka 
Kampman teemalla ’Tervetuloa 
luomaan yhteistä RIAn tulevai-
suutta’. Tämän jälkeen kaupunki-
ympäristön toimialan edustaja 
toivotti meidät kasvavaan pää-

kaupunkiin. Ensimmäinen ammat-
tiluentoblokki käsitteli rakennus-
alan sääntelyn uudistamista ja 
sen mahdollisia vaikutuksia myös 
rialaisiin. Tarkastuspäällikkö Pasi 
Timo Vantaan kaupungilta kertoi 
rakennusvalvontojen yhteisistä 
ohjeista – ovatko ne uhka vai 
mahdollisuus rialaisille. Yhteiset 
tulkinnat ovat toki tarpeen ja pal-
jon asiassa on saatu viime vuosina 
aikaan, mutta vielä on merkittä-
västikin eroja määräysten tulkin-
noissa pääkaupunkiseudun ja 
muun Suomen välillä. Kommentti-
puheenvuoron Timon esitykseen 
antoi TamRIA:lainen rakentamisen 
tuoteryhmäpäällikkö Tiia Tuomi 
Kiwa Inspectalta. 

Jatkoa seurasi. Maankäyttö- ja 
rakennuslain uudistamisproses-
sista kertoi ympäristöministeriön 
erityisasiantuntija Lauri Jääske-
läinen. Rialainen kommenttipu-
heenvuoro saatiin aiheeseen 
strategiajohtaja Tommi Luukko-
selta Arkkitehtipalvelu Oy:stä.

Kahvitauon jälkeen oli ohjelmassa 
STTK:n puheenjohtajan Antti 
Palolan puheenvuoro eduskunta-
vaaleista, hallituksesta ja uudesta 
hallitusohjelmasta – miltä tilanne 
näyttää keskusjärjestön puheen-
johtajan näkökulmasta. Lopuksi 
tulevaisuuden asumisen trendeis-
tä kertoi ARA:n ylijohtaja Hannu 
Rossilahti. Seminaarin loppusanat 
lausui RIA:n toimitusjohtaja 
Kimmo Sandberg ja malja illalle 
nostettiin hotellin Sky Room -ra-
vintolassa Helsingin kattojen yllä.

Kaupunkirakentamista 
Helsingissä 7. - 8.6.
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Laivalla Pihlajasaareen kesäisissä tunnelmissa.

Lauantain päätteeksi oli vielä oh-
jelmassa laivamatka ja illallinen, 
M/S Vallisaari kuljetti meidät 
aurinkoisessa illassa ravintola 
Pihlajasaareen. Kauniissa kartano-
henkisessä rakennuksessa odotti 
maistuva saaristolaisbuffet ja 
samanhenkistä ohjelmaa. Live-
musiikkikin oli ihan hanurista. 

Paluumatka mantereelle tehtiin 
hyvissä ajoin rentouttavia yöunia 
tai omaehtoisia jatkoja varten.

Sunnuntaiaamupäivänä ohjelmas-
sa oli bussiajelu Jätkäsaareen 
ja tutustumiskierros Vihreistä 
vihreimmässä ekologisessa kort-
telissa ja Sukupolvien korttelissa. 

Vihreistä vihrein kerrostalokortteli 
-hankkeessa selvitetään viher-
rakentamisen toteuttamista ja 
toimivuutta kerrostalon katoilla 
ja julkisivuilla. Samalla haetaan 
tietoa viherrakentamisen vaiku-
tuksesta hulevesiin, asukkaiden 
yhteisöllisyyteen ja energiatehok-
kuuteen, samoin kuin kasvillisuu-
den vaikutuksesta asumisviihty-
vyyteen ja yhteisöllisyyteen. 

Ravintola Pihlajasaari.

Vihreistä vihrein: oleskelukatto ja viljelypuutarha.
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Kävimme korttelin seitsemännen 
kerroksen oleskelukatolla maise-
mia katselemassa ketokukkien 
keskellä ja kerrosta alempana 
lasiseinäisellä viljelypuutarhate-
rassilla. Eipä ole ennen moista 
tullut nähtyä. Sukupolvien kort-
teli taas nimensäkin mukaisesti 
käsittää asuntoja eri ikäisille. Tar-
koin mietityt, monipuoliset ja 
suuret yhteistilat on keskitetty 
ja suunniteltu houkutteleviksi 
spontaanille kanssakäymiselle sa-
massa korttelissa asuville lapsille, 
nuorille, aikuisille, senioreille ja 
vanhuksille. Yhteisöllisyyttä ja 
yhteistä tekemistä.

Jätkäsaaresta jatkettiin bussilla 
keskustaan ja käväistiin nautti-
massa Ravintola Pääpostissa buf-
fetlounas. Siitä oli helppo jatkaa 
jalan viereiseen keskustakirjasto 
Oodiin. Oodin luentosalissa meil-
le esiteltiin seuraavat kohteet 
eli itse Oodi, Amos Rex ja Hiljai-
suuden kappeli. Esityksen jälkeen 
sai omatoimisesti tutustua Oodiin. 
Jotenkin tuntuu tarpeettomalta 
kertoa Oodista sen enempää, kos-
ka lähes jokainen rakennusalaa 
seuraava on siitä jonkinlaisen 
käsityksen saanut ja ennen kaik-

kea sen vaikuttavuus pitää itse 
kokea. Arkkitehtoonisesti ja myös 
rakenteellisesti vaikuttava, moni-
puolinen ja toimiva – ja selvästi 
helsinkiläisten omakseen ottama.

 
Oodista lompsittiin Mannerhei-
mintien yli Lasipalatsin aukiolle 
katselemaan taidemuseo Amos 
Rexin kattoikkunoita, aukion alla 
sijaitsevassa museossa ei ryhmällä 
käyty. Uuden Ars Fennica -näytte-
lyn rakentaminen oli meneillään. 

Sukupolvien kortteli.

Amos Rexin kattoikkunat ja Kampin kappeli.

Oodi.
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Olihan siinä pihan puoleltakin 
kattokupoleissa nähtävää. Aukion 
toisella laidalla käytiin katsomas-
sa Kampin kappelia, omintakei-
sesti muotoiltua puurakenteista 
pyhättöä. Rauhallinen ja rauhoit-
tava kappelisali on melkoinen 
kontrasti keskeltä Helsingin mete-
liä sisään poikkeavalle.

Sitten siirryttiin bussilla kauppa-
torille tutustumaan Allas Sea 
Pool merikylpylään. Toki ainakin 
TamRIA:n viimevuotiselle Söder-
skärin majakkamatkalle osallistu-
neille paikka oli ennestäänkin 
tuttu. Nyt napattiin kuohuvaa 
kattoterassilla ja katseltiin altai-
den ja kauppatorin näkymiä. 

Tämän jälkeen oli pari tuntia 
ohjelmoimatonta aikaa kuljeskel-
la kaupungilla tai lähteä välittö-
mästi hotellille valmistautumaan 
päätösillalliselle.

Kuljetus ravintola NJK:hon Valko-
saareen järjestyi taas busseilla. 
Ihan perille asti ei bussilla päästy, 
kyseessä oli sentään saari. Lyhyt 
venematka vaadittiin vielä perille 
pääsyyn. Vuonna 1900 rakennettu 

huvilatyyppinen ravintolarakennus 
oli mitä parhain valinta juhlapai-
kaksi. Korkea keskisali oli oiva 
näyte vanhasta käsityöläistaidos-
ta. Ennen illalliseen kiinni pääse-
mistä pitivät liiton puheen- ja 
toimitusjohtajat puheensa ja sit-
ten palkittiin ansioituneita rialai-
sia. Vuoden rialaiseksi nimitettiin 
tamrialainen ja Tampereella tun-
nettu, nykyisellään Lujatalon toi-
mitusjohtajana vaikuttava Jussi 
Tanhuanpää. Jussin työhistoria ja 
muut aktiviteetit tulivat peruste-
luissa kerrattua, mutta erityisesti 
nostettiin esille työtoverien ja 
muiden kanssaeläjien huomioimi-
nen. Jussi otti nimityksen ja mu-
kana tulleen taideteoksen erittäin 
otettuna ja tyytyväisenä vastaan. 
Kiitospuheessaan Jussi edelleen 

Rialaiset Allas Sea Poolin terassilla.

Vuoden rialainen 2019 Jussi Tanhuanpää.
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muisti mainita työyhteisöjen mer-
kityksen tämänkin huomionosoi-
tuksen taustalla.

RIA-liiton kultainen ansiomitali 
suuntasi tämä vuonna Seinäjoelle, 
RI Heikki Jaskarille Etelä-Pohjan-
maan RIA:sta. Todella pitkän lin-

jan rialainen on mitalinsa ansain-
nut. Pienten tai vähän isompien 
sekoilujen jälkeen myös tamria-
laiset Sirkku Laine, Ulla Palo-oja 
ja Tiia Tuomi palkittiin pronssisel-
la ansiomitalilla vuosien toimin-
nasta TamRIA:n hallituksessa. 

Tosin mitalit heille lähtivät peräs-
täpäin, niitä kun ei toimiston mat-
katavaroissa ollut mukana. Mitali-
sateen jälkeen saatiin illallinen 

eteen. Alkuruoaksi ankanmaksaa, 
hillottua punasipulia ja broissia; 
kasvisvaihtoehtona tryffelillä 
maustettua maa-artisokkakeittoa. 
Pääruokana oli grillattua härän 
marmorifilettä, valkosipuliperunaa 
ja häränhäntälientä tai vaihtoeh-
toisesti emmervehnää, västerbot-
ten -juustoa ja fenkolia. Päälle 
jälkiruoaksi tarjottiin kanelipul-
laa, kardemummajäätelöä ja mus-
tikkaa. Nam! Ja illan päätteeksi 
ruokaa rytkyteltiin alaspäin bile-
bändi The Bubblen tahdissa aina 
puoleenyöhön asti, jolloin paluu-
kuljetus lähti hotellille. 

Tapahtuman virallinen ohjelma 
päättyi siihen, mutta useimmilla 
kuitenkin kotimatka alkoi vasta 
sunnuntain puolella. Mielenkiin-
toinen ja mukava tapahtuma.
    PM

Kultamitalisti toimitus- ja puheenjohtajan seurassa.

22



TAANNOISIA TAPAHTUMIA

23




