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PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

Poikkeustilapärinää
Täytyy sanoa, että hieman on 
turhautunut mieli tämän kertai-
sia pärinöitä kirjoittaessa. Suo-
men koronatilanteessa näkyi 
alkuvuodesta ehkä hieman valoa 
tunnelin päässä, mutta tilanne 
on taas heikentynyt ja keskuste-
luihin on tullut uusia entistäkin 
tiukempia rajoitustoimia. Toivot-
tavasti tästä päästäisiin takaisin 
normaaliin, mutta näillä näky-
min mennään pitkälle kesään 
ennen, kuin on odotettavissa 
helpotusta tilanteeseen.

Poikkeuksellisista ajoista huoli-
matta TamRIAn toiminnassa on 
taas alkanut uusi vuosi. Tämän 
vuoden hallitukseen saatiin taas 

hieman uusia nuoria jäseniä, 
joiden henkilöesittelyt voit 
lukea tästä lehdestä. Meillä on 
taas kasassa upea porukka, jolla 
toteuttaa vuoden toimintaa.

Viime vuonna lähdimme alka-
neeseen vuoteen tavallisin odo-
tuksin, mutta tänä vuonna jo 
lähtökohtana on poikkeustilan-
ne, jossa tapahtumien järjestä-
minen on hyvin rajoitettua. Sel-
vää on, että tänä vuonna tulee 
olemaan taas lähitapahtumien 
osalta hiljainen vuosi, vaikkakin 
olemme vielä toiveikkaita, että 
syksyllä saisimme järjestää 
myös lähitapahtua. Koitamme 
käyttää mielikuvitusta ja ideoita 
saadaksemme edes jotain 
toimintaa alkuvuodellekin.

Vuoden vaihteessa RIA:n jäsen-
yhdistyksissä tapahtui iso muu-
tos, kun muutama pienempi 
paikallisyhdistys yhdistyivät 
Kaakon RIA:ksi. Tuore paikallis-
yhdistys on näyttänyt meille 
muille hyvää mallia verkkota-
pahtumien järjestämisestä ja 
näihin verkkotapahtumiin kaik-
kien paikallisyhdistysten jäsenet 
ovat olleet tervetulleita. 

Nämä poikkeusajat ovat koetel-
leet monen arkea valtavasti, 
mutta onneksi meille rakennus-
alalle vaikutukset ovat olleet 
muita aloja vähäisempiä. Raken-
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TULEVIA TAPAHTUMIA

taminen on jatkunut koronasta 
huolimatta ja haitat tuotantoon 
ovat olleet suhteellisen pieniä. 
Suurinta muutosta tämä on tuo-
nut todennäköisesti meille suun-
nittelupuolella työskenteleville, 
kun olemme siirtyneet hyvin 
suurelta osin etätöihin tutuilta 
toimistoiltamme. Etätyössä on 

omat hyvät puolensakin, mutta 
kyllä sitä kovasti välillä kaipaa 
muiden ihmisten seuraan, tyky-
tapahtumiin ja herkullisille työ-
paikkalounaille. Kyllä taas jos-
kus nämäkin ovat mahdollisia.

-Ville
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KOKOUSKUTSU
viereisen sivun kevätkokoukseen

Kokoukseen pääsee osallistumaan 
etänä videoyhteydellä ilman en-
nakkoilmoittautumista.

Liity hieman ennen kokouksen aloi-
tusaikaa kuvaamalla QR.koodi tai 
kirjautumalla oheisen linkin kautta 

https://meet.google.com/eca-bxow-dis

Pidäthän huolta siitä, että yhteystietosi ovat oikein 
liiton jäsenrekisterissä. Liiton ja TamRIA:n sähköinen 
tiedotus tapahtuu tuon rekisterin tietojen kautta. 

Voit itse tehdä liiton sivuilla muutokset tietoihin esim. 
osoitetietojesi, sähköpostiosoitteesi tai työpaikkasi 
muuttuessa.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Tampereen rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS 

18.11.2020

1

  TamRIA:n sääntömääräinen kevätkokous
 ke 28.4.2018 klo 17.00 
 Technopolis Asemakeskus (kok.tila Kallio), Peltokatu 26, Tampere  
   kokoukseen osallistuminen myös videoyhteydellä, linkki ohessa          

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 tilin-
     tarkastajien 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.

Kokous järjestetään Technopolis Asemakeskuksessa kokoustila Kalliossa 
ja kokoukseen on mahdollista osallistua myös videoyhteydellä. 

Kevätkokouksen järjestelyissä seuraamme alueen koronatilanteen 
kehittymistä ja noudatamme annettuja määräyksiä tapahtumien 
järjestämisestä. Turvallisuustoimien varmistamiseksi ja muutoksista 
tiedottamista varten edellytämme kaikilta paikalle saapuvilta 
ennakkoilmoittautumista. 

Ensisijaisesti suosittelemme kokoukseen 
osallistumista etänä videoyhteydellä.

Etäkokouksen viedoyhteyden linkki löytyy viereiseltä sivulta Jos aiot 
tulla paikan päälle, ilmoittaudu sähköpostitse viimeistään ke 14.4. 
mennessä osoitteeseen ville.lehtineva@tamria.fi.

Tervetuloa.

5



TULEVIA TAPAHTUMIA

TamRIA:n ohjelma 2021
Tai ainakin ohjelmaluonnos, kun pandemiasta voitolle päästään. 

Vuosikokouksen lisäksi (kutsu toisaalla lehdessä) ei toistaiseksi 
koronatilanteen vuoksi voida mitään varmaa luvata vuoden 2021 
tapahtumista TamRIA:n merkeissä. Valmistelua kuitenkin tehdään 
useampien tapahtumien parissa, jotta tilanteen parantuessa 
voisimme pikaisesti polkaista kutsua liikkeelle. Ainakin seuraavat 
ovat mietinnässä. 

–	 Vielä keväällä koitamme saada aikaan virtuaalivierailun Uros 
Live -areenan työmaalle, kun työmaan tilanne siihen antaa 
mahdollisuuden.

–	 Touko-kesäkuulle valmistellaan majakkamatkaa Märketille 
Ahvenanmaalle.

–	 Petankkikisalle on jo sovittu päivämäärä 11.8., sen järjestä-
misen suhteen olemme jo enemmän kuin toiveikkaita.

–	 Myös suosikkilaji padeliin olemme kaavailleet tutustumis-
käyntiä.

–	 Lokakuussa toiveena olisi järjestää excursio Tallinnaan.
–	 Loppuvuodesta odottavat sitten vuosikokous ja pikkujoulut.

Ja Turun RIA:n järjestämä KesäRIA on luonnollisesti myös tamrislaisia 
varten, katso kutsu viereiseltä sivulta.

Myös PIRA:n merkeissä on odotettavissa tapahtumia, ainakin PIRA-
päivä pystyttäneen järjestämään 2.11. viime vuoden pettymyksen 
korvaukseksi. Lisäksi ainakin Pyynikin kesäteatteriin ’Tohvelisankarin 
rouva’ 17.6. on varattu (lippuja á 45 € Aarni Saviaholta) sekä 
asuntomessumatka Lohjalle 4.8. laitettu vireille. Kerran 
peruuntuneen PIRA-matkan järjestäminen Kiinaan syys-lokakuussa 
on ehkä myös mahdollisuuksien rajoissa.

Eli jos koronatilanne meillä ja muualla antaa siihen mahdollisuuden, 
voinemme kevään ja kesän mittaan pikkuhiljaa palata kohti nor-
maalia. Se vaatii vielä kuitenkin rokotesuojan kehittymistä sekä 
turvaetäisyyksien ja maskinkäytön määräysten noudattamista vielä 
pitkään. Pidetään jokainen osaltamme huolta asiasta ja samalla 
valmistaudutaan yhteiseen aikaan.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Syrjäisellä rannikkoseudulla tapahtuu:

KesäRIA 11.-13.3.2021
Paikka: Hotel Kakola, Kakolankatu 6, Turku.

Vuosien odottamisen jälkeen on vihdoinkin Turun vuoro yhdessä 
yhteistyökumppaneidemme kanssa järjestää RIAn jäsenille ja 
heidän seuralaisilleen   vuoden sykähdyttävin rakennusalan 
toimihenkilöiden kesätapahtuma.

Ammatillisen kasvun ja verkostoitumisen lisäksi ohjelmassa 
on tutustumista mm. alueen merkittäviin arkkitehtuurisiin ja 
historiallisiin kohteisiin rennosti hyvän seuran ja ruuan merkeissä.

Historiallisuuden lisäksi saamme valistusta Turun seudun 
tulevaisuudesta, tutustumme keskusta-alueen vetovoimaisimpiin 
moderneihin ilmiöihin ja Naantalin aurinkoisimpiin, jopa 
presidentillisiin palveluihin.

Huikeat kokous- ja juhlapuitteet meille tarjoaa Kakolanmäen alue, 
josta löytyy mm. uunituore kokoushotelli, ravintolat, panimo, 
leipomo jne.

Lisätietoa on luvassa alkuvuoden aikana, jolloin ilmoittautuminen 
tapahtumaan alkaa.

Toivottavasti olosuhteet tapahtuman järjestämiselle ovat 
puolellamme. Odotamme teitä kovasti paikan päälle saapuvaksi!

Tervetuloa vankilaan kulkematta lähtöruudun kautta!

Turun RIAn hallitus

Seuraa Turun RIA:n kotisivuja www.turia.fi, mistä löytyy kevään 
mittaan lisätietoja tapahtumasta ilmoittautumisohjeineen.
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’TAVALLISIA’ TAMRIALAISIA

KEITÄ ME OLEMME? Haluamme nostaa jäsenlehdessämme esille 
muutamia satunnaisia tamrialaisia (jo oli aikakin). Pyysimme vas-
tauksia muutamiin sekalaisiin kysymyksiin alamme osaajilta.

Nimi, koulutus, valmistumisvuosi, oppilaitos? 
Pasi Loppukaarre, tal.rak. tek. ins, 1995, Tre Teku (viimeinen 
opistoinsinööri) 
Mikä sai valitsemaan rakennusalan? 
Jaa, enpä oikein tiedä. Isä oli laattamies. Itselläkin vasara pysynyt 
aina kädessä, käsityö 10. 
Nykyinen työnantaja ja työtehtävä? 
Cleanosol oy, Suomen johtava tiemerkintäalan yritys, 
työmaapäällikkö / työnsuunnittelija, välillä myös kuorma-auton 
kuljettaja. 
Mitä päivätyöhösi kuuluu? 
Töiden järjestely, asiakkaiden toimenpidepyynnöt yms. Paljon 
kotikonttorilla ja myös kentällä valvomassa. 
Aikaisempi työurasi? 
Olen ollut tässä työssä jo ennen opiskelua, yhteensä 31 vuotta. 
Kesätöissä aikaisemmin betonitehtaassa. 
Mitä vapaa-aikaasi kuuluu? 
Olen Pirkankiertäjä, joten hiihdän, pyöräilen, soudan ja kävelen 
luonnossa. Yleensäkkin aina ulkona luontoa seuraten täällä maalla.
Lisäksi matkailu kiinnostaa, etenkin Euroopassa. 
Mikä rakennusalalla on mielestäsi erityisen hyvin? 
Nykyään turvallisuus on hyvällä tasolla verrattuna aikaan 30 vuotta 
sitten. 
Mikä RIA:n merkitys sinulle on? 
Aika vähän olen ollut toiminnassa mukana, hyville excursioille olen 
osallistunut Tampereella. 
Mitä RIA:n jäsenetuja olet käyttänyt? 
Luen hyvät lehtemme tarkkaan. 
Viestisi RIA:n toimintaan liittyen? 
Ei kai tämä huono liitto voi olla, jos jäsenyys on kestänyt vuodesta 
1991 lähtien. 
 
Jos en olisi valinnut rakennusalaa, työskentelisin/opiskelisin… ja miksi? 
Olisin ainakin nyt kiinnostunut ajamaan metsäkonetta. Olen erittäin 
tyytyväinen työuraani. 
Jos olisin rakennus, olisin… ja miksi? 
Vanha, mutta hyväkuntoinen lato pienen syrjäisen pellon reunalla. 
Luonnon rauhaa... 
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’TAVALLISIA’ TAMRIALAISIA

Pasi Loppukaarre

Jos olisin musiikkityyli tai -kappale, olisin… ja miksi? 
Instrumenttaali sähkökitaraa esiin tuova rautalankakappale. 
Kuuntele itse!

Nimi, koulutus, valmistumisvuosi, oppilaitos? 
Sari Haapalainen, 1999, TAMK 
Mikä sai valitsemaan rakennusalan? 
90-luvun alussa oli lamaa ja paljon teollisuutta siirtyi pois Suomesta. 
Ajattelin, ettei rakentamista voi siirtää ”Intiaan”. Lisäksi olin aina 
ollut kiinnostunut autoista liikenteen muodossa, joten hain sitten 
rakennustekniikkaan ja sieltä erikoistuin yhdyskuntatekniikan 
puolelle. 
Nykyinen työnantaja ja työtehtävä? 
A-Insinöörit Civil Oy. Olen vanhempi konsultti. 
Mitä päivätyöhösi kuuluu? 
Tehtävät ovat ilokseni vuosien varrella vaihdelleet yleissuunnitte-
lusta rakennussuunnitteluun. Tällä hetkellä olen projektipäällikkö / 
pääsuunnittelija katu- ja rakennussuunnitelmassa, seuraava työ on 
taas yleissuunnittelun puolelta. 
Aikaisempi työurasi? 
Olen ollut lyhyempiä työaikoja kunnilla sekä toisella konsultilla. 
Opiskeluaikana olin töissä myös VR:llä. A-Insinööreillä on vierähtänyt 
20 vuotta. 
Mitä vapaa-aikaasi kuuluu? 
Vapaa-aika on lapsiperheen elämää menoineen, lapset ovat 9v. ja 
12 v. Pidän myös kiinni omasta tärkeästä voimavarastani eli musii-
kista; käyn Puhallinorkesteri Mansetissa soittamassa, soittimeni on 
Baritoni. Liikuntaakin mahdutan päivään sen verran, että kunnossa 
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’TAVALLISIA’ TAMRIALAISIA

pysyn, yleensä kävellen. Uinti ja tanssi ovat myös mieluisia liikunta-
lajeja. 
Mikä rakennusalalla on mielestäsi erityisen hyvin? 
Rakennusala on kuitenkin kohtuullisen vakaa ala. Ala ei heilahda 
ihan pienestä, eikä heti, kuten Korona-kriisikin on osoittanut. Väyli-
en korjausvelka pitää huonoinakin aikoina yleensä työn syrjässä 
kiinni. Työtä on mahdollista tehdä etänä, ja tulevaisuuden näkymiä 
on. Työ on myös kiinnostavan konkreettista, suunnitelman toimivuus 
palkitsee ja epäkohdista voi oppia. 
Mikä RIA:n merkitys sinulle on? Liitto on tuki, koskaan ei tiedä, mitä huo-
minen tuo tullessaan. Toistaiseksi en ole aktiivisesti osallistunut toi-
mintaan, mutta varmaan sekin päivä vielä tulee. RIAn retket ovat 
vaikuttaneet kiinnostavilta, samoin mökit ja työmaaekscursiot. 
Mitä RIA:n jäsenetuja olet käyttänyt? vastaus yllä. 
Viestisi RIA:n toimintaan liittyen? Samaan malliin eteenpäin 
 
Jos en olisi valinnut rakennusalaa, työskentelisin/opiskelisin… ja miksi? 
Rakennusalalla olisin siltikin, haaveilin ensin arkkitehtuurista. Opis-
kelin myös ensin rakennuspiirtäjäksi. Olen aina pitänyt piirtämisestä 
ja erilaisista pohjapiirustuksista, sekä siisti sisätyö houkutti ensin 
opiskelemaan rakennuspiirtäjäksi. Matkin myös tavallaan isoasiskoa, 
joka opiskeli mainospiirtäjäksi. 
Jos olisin rakennus, olisin… ja miksi? 
Omakotitalo. Ei kovin keskeinen rakennus maailman mittakaavassa, 
mutta käyttäjälleen tärkeä. Oma itsenäinen rakennus kuitenkin, 
joka arvostaa luonnon kauneutta ympärillään ja omaa rauhaa esi-
kaupungin tyyliin. Maalla en viihtyisi. 
Jos olisin musiikkityyli tai -kappale, olisin… ja miksi? 
Melodinen, tanssittava. 
Riitasoinnut eivät inspi-
roi, hyvän mielen kap-
paleet ennemminkin. 
Musiikkityyli voi olla 
klassinen tai pop, sillä 
ei ole niin väliä.

Sari 
Haapalainen

10



’TAVALLISIA’ TAMRIALAISIA

Nimi, koulutus, valmistumisvuosi, oppilaitos? 
Mika Ilosalo, Insinööri(AMK), 2005, SeAMK 
Mikä sai valitsemaan rakennusalan? 
Täytynee sanoa että kasvanut siihen, lapsesta saakka millimetri-
paperille harjoiteltu 
Nykyinen työnantaja ja työtehtävä? 
Yrittäjä, jokapaikanhöylä 
Mitä päivätyöhösi kuuluu? 
Suunnittelutehtäviä, VTJ tehtäviä sekä yrityksen yleistä pyörittä-
mistä 
Aikaisempi työurasi? 
Ennen kokopäiväiseksi yrittäjäksi lähtemistä toimin talotehtaan 
rakennesuunnittelijana 
Mitä vapaa-aikaasi kuuluu? 
Lasten kanssa puuhaillua, kalastusta, pyöräilyä ja yleistä rakente-
lua/korjaamista 
Mikä rakennusalalla on mielestäsi erityisen hyvin? 
Tämä on yllättävä kysymys, yleensä keskitytään liian paljon negatii-
visiin asioihin. Tähän voin omalta osaltani todeta että yhteys ja 
osaamisen jakaminen, tai ehkä on vain sattunut mukavat ihmiset 
kohdalle
Mikä RIA:n merkitys sinulle on? 
Täytyy tunnustaa että opiskeluaikojen jälkeen vähäinen, Nysse tulee 
luettua mutta muuten kiireet on vienyt voiton
Mitä RIA:n jäsenetuja olet käyttänyt? 
Perintöasioissa olen käyttänyt RIAn lakimiehen konsultaatiota, vakuu-
tuksista on joskus tullut alennus 
Viestisi RIA:n toimintaan liittyen? 
Toivotaan että liiton vetovoima saa mukaan myös aktiivisia nuoria 
ja myös saadaan jaettua arvokasta osaamista nykypäivän osaajilta 
tulevaisuuden osaajille
 
Jos en olisi valinnut rakennusalaa, työskentelisin/opiskelisin… ja miksi? 
Olisin ilman muuta kondiittori ja tekisin teemapohjaisia täytekakku-
ja. Olen huomannut sen olevan sopivaa vastapainoa kaikelle suorit-
tamiselle ja saisin silti toimia suunnittelijana, toki hieman eri mate-
riaaleilla 
Jos olisin rakennus, olisin… ja miksi? 
Vanha puinen hirsitalo keskellä Pohjanmaan lakeutta. 
Jos olisin musiikkityyli tai -kappale, olisin… ja miksi? 
Paha, paha, jätetääs tämä hautumaan
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HUOMIONOSOITUKSIA

TamRIA haluaa ylpeänä esitellä 
RIA-liiton uusiksi kunniajäseniksi 
valitut tamrialaiset: Petri Mäki 
ja Kaija Rask.

Petri ja Kaija yllättyivät RIA ry:n 
toimitusjohtaja Kimmo Sandber-
gin soitosta, kun saivat kuulla
valinnasta RIA:n kunniajäseniksi 
RIA:n liittokokouksessa 21.11.
2020. Kunniajäseneksi voidaan 
kutsua yksityinen henkilö, joka 
on huomattavalla tavalla tuke-
nut liiton toimintaa tai toiminut 
erityisen ansiokkaasti rakennus-
alan hyväksi. Liitto on kutsunut 
kunniajäseniä yleensä juhlies-
saan pyöreitä vuosia ja nyt RIA:n 
täyttäessä 70 vuotta kutsuttiin 
14 aktiivia eri puolilta Suomea 
kunniajäseniksi. Tällä kerralla 
tämä kunnia kohdistui myös Kai-
jaan ja Petriin. Viimeisen valin-
nan jälkeen RIA-liitolla on 40 
kunniajäsentä, joiden lisäksi 
viitisentoista on myös vuosien 
mittaan jo edesmennyt. 

Petri Mäki ja Kaija Rask ovat 
TamRIA:n pitkäaikaisia jäseniä 
ja hallituskausia TamRIA:ssa on 
kertynyt molemmille jopa kym-
meniä vuosia. Petri aloitti halli-
tusuransa TamRIA:ssa jo vuonna 
-97, ensin liikuntavastaavana ja 
sen jälkeen tiedottamistehtävis-
sä, hallituksen puheenjohtajana 
ja varapuheenjohtajana. Tam-
RIA:n nykyinen talouspäällikkö 
Timo Laitinen on aikoinaan 

yllyttänyt Petrin hallitustoimin-
taan mukaan ja Petri puolestaan 
esitti Kaijaa TamRIA:n vuoden 
2004 hallitukseen. Kaija on 
TamRIA:ssa vastannut mm. kult-
tuuri-, koulutus-, liikunta- ja 
matkatoiminnoista. Yhteiset 
mielenkiinnon kohteet yhdistä-
vässä porukassa onkin muotou-
tunut lukuisten tapahtumien, 
kokousten ja matkojen aikana 
ystävyyssuhteita, mikä on ollut 
yksi parhaista asioista RIA:n 
järjestötoiminnassa.

Molemmilta löytyy hieman sa-
manlainen lapsuustausta, joka 
johdatti rakentamisen tielle.
Kaijaa kiinnosti pikkutyttönä 
isän kuorma-autossa mukana 
kulkiessaan katsella rakennus-
työmaiden etenemistä taloiksi. 
Tämän lisäksi lempiharrastukse-
na oli piirtäminen. Lukion jäl-
keen ammatinvalinta oli avoin 
tai miten viettää välivuosi. Ota-
niemen Rakennustekniikan opis-
ton rakennuspiirtäjäkoulutus 
olikin ratkaisu ja siitä se sitten 
lähti. Tavoitteeksi tuli rakennus-
arkkitehdin ammatti. Ennen 
opiskelun aloittamista edellytet-
tiin tuolloin 12 kk rakennusalan 
harjoittelua, josta 4 kuukautta 
oli oltava työmaalla. Työmaahar-
joittelun jälkeen alkoivat työt 
arkkitehtitoimistossa jatkuen 
koko opiskelun ajan. Kaija val-
mistui rakennusarkkitehdiksi 
Tampereen tekusta 1985. Raken-

Kunniajäsenet Kaija Rask ja Petri Mäki
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nussuunnittelijana hän toimi 
kaikkiaan 25 vuotta ennen siirty-
mistä pöydän toiselle puolelle 
Tampereen rakennusvalvontaan 
lupa-arkkitehdiksi vuonna 2010.

Petri oli nuorena poikana aina 
mukana suvun rakennusprojek-
teissa ja tykkäsi tehdä töitä kä-
sillään, jolloin oli luontainen va-
linta hakeutua opiskelemaan 
rakennusinsinööriksi (joskaan ei 
ainoa harkinnassa ollut uravaih-
toehto). Lopullisesti tuo amma-
tinvalintapäätös taisi muotoutua 
armeija-aikana. Petri valmistui 
rakennusinsinööriksi Tampereen 
Tekusta 1986 ja on kerryttänyt 
työkokemusta useissa rakenta-
mistehtävissä suunnittelu-, val-
vonta- ja työnjohtopuolella, kui-
tenkin pääasiassa ja viimeiset 
parikymmentä vuotta kokonaan 
rakennusvalvontatehtävissä. 
Nykyisin Petri toimii johtavana 
rakennustarkastajana Nokian 
rakennusvalvonnassa.

RIA:an Kaija Rask ja Petri Mäki 
tutustuivat opiskeluaikoina, jol-
loin RIA järjesti samantapaisia
tapahtumia kuin nykyisinkin. 
Petri muistelee 1.vuoden opiske-
lijoiden iltaa, jossa painotettiin
verkostoitumisen tärkeyttä. Tuo-
han ei ole muuttunut miksikään. 
Kaijalle on jäänyt mieleen eks-
kursio Tampereen pääkirjasto 
Metson ja Tampereen Työväen 
Teatterin työmaille, mikä silloin 
tuntui opiskelijasta ainutlaatui-
selta mahdollisuudelta. Verkos-

toituminen onkin RIA:n tapahtu-
miin osallistumisen etuja, sillä 
ammatillisia ja ei-ammatillisia 
ihmissuhteita on molemmille 
muodostunut RIA:n kautta koko 
Suomen laajuudelta.

Parhaimpia RIA-muistoja on ker-
tynyt TamRIA:n järjestämistä 
matkoista. Mieleenpainuvia reis-
suja ovat olleet erityisesti Jazz-
matkat, paikallisyhdistysten hal-
litusten yhteistoimintapalaverit 
Ylläksellä, rakennuskulttuuri-
matkat eri maihin (mm. viimei-
simmät matkat Amsterdamiin, 
Kööpenhaminaan, Pisaan, Buda-
pestiin, Lontooseen, Osloon ja 
Tukholmaan) sekä majakkamat-
kat. Vallitseva epidemiatilanne 
on harmillisesti estänyt sosiaa-
liset tapahtumat, joita molem-
mat toivovat pian päästävän 
taas kokemaan.
     Annica
    (+PM&KR)
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Olen Ida Korsimo, 22-vuotias, toisen vuoden rakennusarkkitehti-
opiskelija Tampereen Ammattikorkeakoulusta. Olen ensimmäistä 
kautta mukana TamRIAn hallituksessa. 

Lähdin TamRIAn toimintaan mukaan, sillä 
olen kiinnostunut yhdistystoiminnasta 
ja hallituksesta saan hyviä kontakteja 
tulevaisuuden työelämään. Toimin myös 
rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon 
Tarkan hallituksessa viihdevastaavana 
ja erilaisten tapahtumien järjestäminen 
on minulle mieluista puuhaa. Pidän 
kaikenlaisesta luovasta näpertelystä. 
Vapaa-ajalla vietän aikaani ystävien 
kanssa ja viihdyn parhaiten kesäisissä 
mökkimaisemissa. 

Olen Sarianna Sillanpää ja opiskelen toista vuotta rakennusarkkiteh-
diksi TAMKissa. Liityin RIAan ensimmäisenä opiskeluvuotena, koska 
he järjestivät koululla mielenkiintoisen tapahtuman ja jäivät posi-
tiivisesti mieleen. Aloitin myös RIA-yhteyshenkilönä heti liittymisen 
jälkeen. Olen sosiaalinen ja pidän tekemisestä, sekä haluan vaikut-
taa asioihin, joten hain Tamrian hallitukseen opiskelijaedustajaksi 

kaudelle 2020-2021. 

Hallituksessa olen päässyt tutus-
tumaan oman alani tekijöihin ja 
tuomaan opiskelijoiden ääntä 
kuuluviin. Vapaa-aika normaa-
listi kuluu kavereita nähden ja 
urheilua harrastaen, tällä het-
kellä poikkeusoloissa ulkoilu ja 
kouluhommat vuorottelevat. 

Mielenkiintoinen rakennus, joka 
on jäänyt mieleen, on Valencias-
sa sijaitseva Hemisféric. Tule-
vaisuudelta toivon, että pääsisin 
vielä matkustamaan ja näke-
mään erilaisia rakennuskohteita. 
- Sarianna
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Lempäälä-talo

Lempäälä-talo on loppuvuodes-
ta 2020 valmistunut moderni 
monitoimitalo Lempäälän kun-
takeskuksen sydämessä. Lem-
päälä-talo toimii uudistuvan 
kuntakeskuksen veturina, tar-
joten nykyaikaisia tiloja ja pal-
veluita kuntalaisten käyttöön. 
N. 18 000 br-m2:n Lempäälä-
talo käsittää pysäköintihallin, 
uuden pääkirjaston, toimisto- 
ja liiketiloja sekä alueen kansi-
rakenteet. 

Rakennusten vä lis sä kulkee es -
tee tön kevyenliikenteen väylä-
nä toimiva Tel kän tai pa leen 
raitti jatkuen Tel kän tai pa leen 
sillalle. Silta yhdistää rautatien 
hal kai se man kun ta kes kuk sen 
viihtyisäksi kokonaisuudeksi. 

Pysäköintihallin ete lä pään kan-
si yh dis tyy Erik Ednerin puistoon 
ja toriin ulkokatsomoportailla 
ja mai se moi dulla rin teel lä. 
Hankkeessa on huomioitu myös 
taiteen tuominen osaksi raken-
nettua ympäristöä, kirjaston 
pääovien läheisyys sai Osmo 
Rauhalan kortteen teräksestä 
valmistetun ”Taivas on suuri 
kirjasto” –teoksen ja viherkansi 
Paula Salmelan ”Tarkalla kor-
valla” pronssisen teoksen. 
Molemmat teokset ovat myös 
toiminnallisia, Rauhalan kanta-
rellin muotoiseen teokseen pu-
haltamalla desibelit muuntau-
tuvat eri värisiksi valoiksi ja 
Salmelan ”Kulta pupun” päivä-
kotilasten äänestämä hellitte-
lynimi) päällä voi kiipeillä.
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Lempäälä-talon saavutettavuu-
teen on kiinnitetty huomiota 
aina kaavan valmistelusta ra-
kentamiseen ja käytönaikaiseen 
opastukseen asti. Lempäälä-
talon suunnitteluratkaisuissa 
esteettömyys on ollut suures-
sa roolissa, hankkeen edetessä 
on kuultu Lempäälän vammais-
neuvostoa useaan kertaan. 
Lempäälä-talo sijaitsee hyvien 
kulkuyhteyksien varrella, linja-
auto- ja juna-aseman vieressä, 
junalla pääsekin Tampereelle 
11 minuutissa. Autolla saapu-
vat voivat pysäköidä Lempäälä-

talon yhteydessä sijaitsevaan 
Lempon Parkin pysäköintihal-
liin, 301 paikasta 152 paikkaa 
on varustettu sähköautojen 
latauspisteellä.

Lempäälä-talon toiminnan ta-
voitteena on luoda kuntalaisil-
le yhteinen olohuone, mikä on 
paitsi viihtyisä, myös tarvitta-
essa muuntautuu ajan ja tar-
peiden mukaisesti. Palveluiden 
lisäksi myös tilat ja sisustus on 
suunniteltu mahdollisimman 
muuntojoustaviksi ja houkut-
televiksi, ”virastomaisesta” il-
meestä on pyritty tietoisesti 
pois. Lempäälä-talon pääsuun-
nittelijana ja arkkitehtina sekä 
sisustussuunnittelijana toimi 
BST-Arkkitehdit Oy. Koko hanke 
on tietomallinnettu. Tietomal-
lia hyödynnettiin suunnittelun 
ja rakentamisen lisäksi myös 
osallistamisessa, kuntalaisille 
ja käyttäjille järjestettiin 
tapahtumia missä he pääsivät 

Monitilatoimiston 
innovaatiotila.

Palvelukäytävän 
palvelupisteet.
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tutustumaan rakennukseen vir-
tuaalilaseilla jo rakennushank-
keen alkuvaiheessa sekä anta-
maan palautetta ja toiveita. 
Tietomallipohjaiseen huolto-
kirjaankin varauduttiin, mutta 
kehitys ei vielä huoltokirjatoi-
mittajien osalta ollut siihen 
valmis.

Lempäälä-talossa sijaitsee py-
säköintihallin lisäksi mm. uusi 
pääkirjasto, hyvinvointikioski, 
Palvelukäytävä, perhetupa, kun-
nan ja kuntakonsernin toimiti-
lat sekä yrittäjille ja seurakun-
nalle tarjottuja vuokratiloja. 
Palvelukäytävä on Lempäälän 
kunnan uusi palvelukonsepti, 
mistä kuntalainen saa samalta 
pisteeltä suuren osan kunnan 

ja kuntakonsernin palveluista, 
samalta pisteeltä saa lisäksi 
myös mm. Kelan palvelut. Asi-
akkaita palvellaan Palvelukäy-
tävän läheisyydessä olevissa 
neuvottelutiloissa, eikä viedä 
enää kunnan sisäisiin toimisto-
tiloihin. Palvelukäytävän ja 
kirjaston neuvottelutilat ovat 
kaikkien varattavissa virka-
ajan ulkopuolella. Varaus- ja 
maksu tapahtuvat Lempäälä-
talolle räätälöidyn sähköisen 
varausjärjestelmän kautta. 
Kunnan palveluiden lisäksi ra-
kennuksessa toimivat yrittäjät 
täydentävät palveluillaan Lem-
päälä-talon palvelukokonai-
suutta, kuten perheravintola, 
autopesula, kioski, kuntosali 
sekä Lempäälän kehityksen ja 
yrittäjien yhteistyössä pyörit-
tämä Ideakeskus, missä on 23 
n. 10m2 vuokrattavaa tilaa 
yhteiskäyttötiloineen.

Lempäälä-talon rakentaminen 
käynnistyi keväällä 2018 maan-
rakennustöillä, radan varressa 
tehtävien louhintatöiden lisäk-
si haastetta toi pilaantuneet 
maat ja mittavat johtosiirto-
työt. Lempäälä-talon urakka-
muodoksi valittiin yhteistoimin-
taurakka. Tässä hankkeessa se 
tarkoittaa budjettihintaisen 
projektijohto- ja allianssimal-
lin hybridiä. Rakennuttajakon-
sulttina hankkeessa toiminut 
A-insinöörit Rakennuttaminen 
Oy räätälöi mallin hankkeelle 
Senaattikiinteistöjen kärkihan-

Kirjaston 
katsomoportaat. 17



keallianssimallista. Yhteistoi-
mintaurakka mahdollisti muu-
tokset hankkeen edetessä, silti 
pysyen silti tiukassa aikataulus-
sa ja 33,5 M€ budjetissa. Hank-
keella oli selkeät tavoitteet, 
joista pidettiin yhdessä urakoit-
sijan, Pohjola Rakennus Oy 
Suomen kanssa kiinni. Allianssi-
malliin perustuvan urakkamuo-
don myötä resursseja ei tarvin-
nut haaskata riitelyyn, vaan 
keskityttiin yhdessä oleelliseen  
eli tilaajan hankkeen parhaaksi 
asettamien tavoitteiden saavut-
tamiseen. Hankkeen avainta-
voitteina olivat kustannukset 
sekä hankkeen että koko elin-
kaaren ajalta, laatutavoitteet, 
aikataulutavoitteet, työmaan 
ja käytönaikainen turvallisuus, 
sujuva projektitoiminta sekä

puhtausluokka P1, Terve talo, 
Kuivaketju10 ja energiatehok-
kuus, laadukkaat materiaalit ja 
rakentaminen. Hankkeessa käy-
tettiin päätöksenteon tukena 
elinkaari- ja mobo-monitavoite-
optimointilaskentaa. Optimoin-
nin ja elinkaarilaskelman myötä 
valittiin mm. kevyenliikenteen 
sulanapitojärjestelmä ja raitin 
pintamateriaalina toimiva lei-
mabetoni, joiden todettiin las-
kelmien perusteella olevan kus-
tannustehokkaimmat ratkaisut 
hankkeen elinkaarella, huomi-
oiden esteettömyys. Sulanapi-
tojärjestelmä on toteutettu 
kaukolämmön paluulämmöllä. 
Lempäälä-talo on energialuo-
kassa A. Energiatehokkuutta 
parantaa lisäksi katolla toimiva 
aurinkosähkövoimala, minkä 

TUTUSTUMISKOHDE

Telkäntaipaleen silta kohti Lempäälä-taloa.
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laskennallinen vuosituotto on 
n. 65 MWh. 

Yhteistoimintaurakka otettiin 
vastaan 30.10.2020, minkä jäl-
keen alkoi tilaajan kalustami-
nen ja varustaminen sekä val-
tava muuttorumba. Kunnan 
toiminnat muuttivat seitsemäs-
tä eri toimipisteestä yhteisen 
katon alle. Samalla muutimme 
toimintatapojamme, vanhoissa 
tiloissa monilla oli omat huo-
neet ja nyt toimimme monitila-
toimistossa, missä suurimmalla 
osalla ei ole omaa työpistettä, 
vaan toimimme ns. mobiilina. 
Koronan tuoma valtava digiloik-
ka auttoi suhtautumisessa paik-
kariippumattomaan työhön. 

Kuntalaisille Lempäälä-talo 
avattiin vuoden 2021 alussa, 
mutta kaikkien harmiksi emme 
ole vielä päässeet kunnolla tes-
taamaan uusia tiloja ja toimin-
toja. Sekin päivä on varmasti 
lähellä :) 

Tervetuloa tutustumaan moder-
niin Lempäälä-taloon, kun sen 
tilanne paremmin sallii. 

Ulla Palo-oja, Lempäälän kun-
nan rakennuttajapäällikkö
Mukana #Lempäälätalo hank-
keessa kesästä 2017 
TamRIA:n entinen hallituksen 
jäsen
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