
RI
A

*N
ys

se
 1

/1
9

Ta
m

pe
re

en
 r

ak
en

nu
si

ns
in

öö
ri

t 
ja

 -
ar

kk
it

eh
di

t 
ry

:n
 t

ie
do

tu
sl

eh
ti



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 900 
kpl.
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RIA*Nyssen toimituksen osoite
c/o Petri Mäki
Korventie 11, 33470 YLÖJÄRVI
puh. 040 536 6630
e-mail: petri.maki@tamria.fi

RIA*Nyssen ilmoitushinnasto 2019
-hinnat on vapautettu ALV:stä
-hinnat:
* takasivu (värillinen)     495 € 
* etu- ja takakannen sisäpuoli (vär.)   420 €
mustavalkopainatus
* tekstin jälkeen  1/1    330 € 
   1/2    210 €  
   1/4    145 € 
* pikkuilmoitus        20 €

RIA*Nysse ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Seuraava Nysse ilmestyy huhtikuussa 2019.
Painopaikka: KopioNiini Finland Oy, Tampere

TamRIA:n hallitus 2019

Puheenjohtaja, RIA*Nysse, PIRA, sttk 
Petri Mäki, RI
puh. 040 536 6630 
e-mail: petri.maki@tamria.fi 

Vpj, liittohallitus Ville Lehtineva, RI 
puh. 040 848 7386 
e-mail: ville.lehtineva@tamria.fi

Sihteeri Sirkku Laine, RA 
puh. 040 766 1540  
e-mail: sirkku.laine@tamria.fi

Talouspäällikkö Timo Laitinen, RI
puh. 040 548 2035 
e-mail: timo.laitinen@tamria.fi

Viestintävastaava 
Einari Pekkala, RI
puh. 040 733 6100 
e-mail: einari.pekkala@tamria.fi

Tapahtumavastaava Ulla Palo-oja, RI
puh. 050 383 9764
e-mail: ulla.palo-oja@tamria.fi

Tapahtumavastaava Tiia Tuomi, RI
puh. 043 850 1173 
e-mail: tiia.tuomi@tamria.fi

Tapahtumavastaava, RIA-majat
Kaija Rask, RA
puh. 040 581 9354 
e-mail: kaija.rask@tamria.fi

Tapahtumavastaava Kari Salonen, RA
puh. 040 571 8698
e-mail: kari.salonen@tamria.fi

Seniorivastaava Pirjo Myllymäki, RA 
puh. 050 363 610
e-mail: pirjo.myllymaki@tamria.fi

Opiskelijaedustaja, opiskelijavastaava 
Annica Sievers puh. 040 7794 149
e-mail: annica.sievers@tamria.fi

Opiskelijaedustaja Anni Jaara
puh. 040 735 0237
e-mail: anni.jaara@tamria.fi

Opiskelijaedustaja Anniina Söderholm
puh. 045 847 6332
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 64Bermanto Oy
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PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

Johan tuosta vuodenvaihteesta 
tosin on aikaa, mutta vuoden 
ensimmäinen Nysse on kuitenkin 
käsissä. Talvi jatkuu, sellaisena 
kuin lapsuuden talvet muistaa: 
paljon lunta ja pakkasia. Nostal-
giaa laimentavat aikuisuuden 
realiteetit; esimerkiksi lumityöt 
sekä autoilun ja muun liikkumi-
sen ongelmat. Kaamos onneksi 
hellittää päivä päivältä ja onhan 
kunnon lumitalvi parempi kuin 
takavuosina tutuksi tullut jatku-
va loskakeli. Kevät tulee kohta, 
nautitaan talvesta.

TamRIA aloitti vuoden uusvanhan 
hallituksen johdolla. Koitamme 
uudistua tarpeen mukaan, mutta 
vinkkejä toimintaan toivotaan 
jälleen jäsenistöltä. Hallituksen 
opiskelijaedustajilla on terveen 
innokas ote opiskelijatoiminnan 
kehittämisessä ja erityisesti se-
nioreille suunnattua toimintaa-
kin löytyy. Vaikeutena taitaa 
taas olla erityisesti työelämässä 
olevien rialaisten aktivointi ja 
tapahtumiin mukaan saaminen. 
Töiden ja vapaa-ajan yhteenso-
vittaminen on joskus kieltämät-
tä hankalaa, mutta koittakaa 
jokainen löytää aikaa myös yh-
distyksen tapahtumille. Alkuun 
edes yhdelle. 

Toisaalta tästä lehdestä ja koti-
sivuiltamme löytyvä vuosiohjel-

ma on hallituksen toimesta taas 
laadittu. Kyseessä on kuitenkin 
ohjelmarunko, jonka ajankohtiin 
ja sisältöön tulee 'tuotannollisis-
ta syistä' todennäköisesti muu-
toksia. Tarkastakaa tapahtuman 
tiedot ennen ennakkoon ilmoi-
tettua ajankohtaa kotisivuilta. 
Pyrimme ennen tapahtumia lä-
hettämään myös muistutuksen 
sähköpostitse jäsenistölle. Tar-
kasta liiton sivuilta omien tieto-
jesi ajantasaisuus, 'Omat tiedot' 
-osioon pääset omalla jäsennu-
merollasi.

Suunnitteilla on ekskursioiden 
tai muun toiminnan merkeissä 
viritellä hieman hiipunutta yh-
teistoimintaa muiden paikallis-
yhdistysten kanssa. Pyrimme siis 
kutsumaan vieraita Tampereelle 
tai vaihtoehtoisesti kutsutamme 
itseämme vierailulle. Katsotaan 
sitten, miten saisimme tämän 
toteutetuksi. Muiden rialaisten 
tapaaminen olisi varmasti kui-
tenkin hyödyllistä ja mukavaa.

Tapaamisiin!

Pj Petri 

Rakentavaa 
vuotta 2019
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TULEVIA TAPAHTUMIA

TamRIA:n kevään 2019
seniorilounaat

- ti 19.2. klo 12.00 Ravintola Sasor, Yliopistonkatu 50
-to 21.03. Ravintola Purebite, Hatanpään Valtatie 4

-ti 23.04. Zeytuun, Tuomiokirkonkatu 21
-to 23.05. Sakura Watamisushi, Kuninkaankatu 22

Ilmoita tulostasi
Terveisin Pirjo Myllymäki p. 050-3636103

Helsingin RIA:n senioriohjelmaa. 
Osallistumismahdollisuus kaikille senioreille.

10.-11.05. Huutokauppakeisari ja siltatyömaa. 
Bussikuljetus. Hinta noin 80€/ h+ ruokailut

Vekaransalmen silta klo 10.00
Lounas

Huutokauppakeisari klo 18.00
Yöpyminen Jyväskylässä

Alvar Aalto kohteet

23.-26.05. Karjala (Syväri), erillinen ohjelma

12.12. klo 13.00 Valtakunnallinen Joulutapaaminen 
RIA-liiton toimistolla Helsingissä

ruokailu klo 15.00

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Ilkka Laine

Hankintapäällikkö
0400 537 702

ilkka.laine@varte.fi
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TULEVIA TAPAHTUMIA

RIA

TAMPEREEN RAKENNUSINSINÖÖRIT
JA -ARKKITEHDIT RIA RY
Vuoden 2019 ohjelma
Puh.joht.               RI Petri Mäki        puh. 040 536 6630
Sihteeri               RA Sirkku Laine         puh. 040 766 1540

TamRIA:n kotisivu: www.tamria.fi 

Ajankohta    RIA-tapahtuma                                                  RIA*Nysse

24.-28.1. ke-ma TamRIA Jazz Blues -tapahtuma, Ylläs           
1.-3.2. pe-su  ASTA-Rakentaja -messut                              Nro 1  14.2.
3/2019   Excursio / Tampere
22.3. pe   Valmistuvien illallinen Nro 2  12.4.
24.4. ke   Kevätkokous
8.5. ke   Excursio / Vuoreksen taidekierros 
7.-8.6. pe-la KesäRIA, Helsinki
7.8. ke    Asuntomessumatka Kouvolaan / PIRA
14.8. ke   Petankkiturnaus        
9/2018   Senioritalkoot RIA-majoilla           Nro 3   6.9.
9/2018   Aloittavien opiskelijoiden tilaisuus                   Nro 4 25.10.
26.-30.9. to-su  PIRA-matka Sveitsiin                   
9-10/2018   Excursio / työmaavierailu 
5.11. ti   Pirkanmaan rakennuspäivä / PIRA 
11/2018    Vuosikokous
11/2018        TamRIA:n pikkujoulut
    

KATSO TARKEMMAT TIEDOT JA LÄHTÖAJAT RAKENNUSLEHDESTÄ,
RIA*NYSSESTÄ JA NETISTÄ!

  RIA-liiton toimisto
          Albertinkatu 23 A 13, 00120 HELSINKI  
  postiosoite   PL 357, 00121 HELSINKI
  puh. (09) 6122 770
  etunimi.sukunimi@ria.fi

Insinöörien, arkkitehtien ja ekonomien työttömyyskassa IAET 
Ratavartijankatu 2, 00520 HELSINKI
puh. (09) 4763 7600
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Ekskursio eteläkannelle
TamRIA käy tutustumassa Kansi ja Areena -hankkeeseen 

pe 22.3. klo 13.30 alkaen.

Vierailulle mahtuu mukaan noin 20 osallistujaa ja 
ilmoittautuminen sähköpostiin petri.maki@tamria.fi 
alkaa ma 11.3. Suunnitelmissa on saada hankkeen 
etenemisen myötä jatkossa lisää vierailuja, joten 

seuraa tiedotteita. 

Vierailua isännöi eteläisen kansiurakan toteuttaja Kreate 
Oy. Osallistujille tiedotetaan tarkemmasta aikataulusta, 

kokoontumisesta ym. lähempänä vierailua. 

Energiatehokkaat lämmöneristeet rakentamiseen

• Höyrynsulkuratkaisut
• Tasakattoratkaisut
• Ohuet rakenteet
• λD-arvo 0,022 W/mK

www.kingspaneristeet.fi

• Julkisivurakenteet, alapohjat ja vintit
• Ohuet rakenneratkaisut
• λD-arvo 0,020 W/mK
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

TamRIA:n sääntömääräinen vuo-
sikokous pidettiin 7.11. Plevnan 
Mallaskabinetissa. Tapahtuman 
isäntänä oli Bermanto Oy, edus-
tajanaan aluepäällikkö Petri 
Bergman. Isännän harmiksi ja 
tamrian häpeäksi paikalle oli 
kokoustamaan saapunut vain 
kymmenkunta jäsentä.

Petri Bergman piti kuitenkin kat-
tavan esityksen Bermanto Oy:stä 
ja sen tarjoamista mahdollisuuk-
sista. Bermanto Oy sai alkunsa 
2016 keväällä, kun Lattia-Miren-
dex Oy, Piimat Oy ja Dyny Oy 
yhdistivät lattia-alan osaamisen-
sa yhden nimen alle. Samaan 
pakettiin yhdistyi myös Betomix 
Oy:n lattialiiketoiminta ja seu-
raavana vuonna Etelä-Suomen 
Imubetoni Oy fuusioitui yhtiöön. 
Kun vielä 2018 Nanten Oy:n lat-
tia-asennusliiketoimintayksikkö 
ostettiin samaan pakettiin, on 
Bermanto Oy nykyään Suomen 
suurin betonilattiaurakoitsija. 
Bermanto voikin ottaa vastuun 
koko lattiaprojektista, sen suun-
nittelusta ja toteutuksesta. Tai 

pelkistä materiaaleista, jos niin 
halutaan. Petri Bergman avasi 
meille myös Bermanto®360-
palvelukonseptia, jossa yksi taho 
ottaa vastuun koko betonilattia-
projektista. Suunnittelun, oikei-
den materiaalien, toteutuksen 
ja erilaisten pintakäsittelyjen 
lisäksi pakettiin saadaan myös 
asianmukainen huoltosopimus. 
Sadan hengen henkilöstöstä alan 
osaamista löytyy.

Isännän esittelyn jälkeen pidet-
tiin vuosikokous. Kokouksen 
avasi yhdistyksen puheenjohtaja 
Petri Mäki, joka valittiin myös 
jatkamaan kokouksen puheen-
johtajana. Sihteeriksi valittiin 
yhdistyksen sihteeri Sirkku Laine 
sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja 
tarvittaessa ääntenlaskijoiksi 
Kalevi Turkka ja Jussi Haavisto. 
Kokous todettiin laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kokouskutsun mukainen esitys-
lista hyväksyttiin työjärjestyk-
seksi. Hallituksen esitys toimin-
tasuunnitelmaksi hyväksyttiin 
keskustelun ja pienen viilauksen 
jälkeen. Hallituksen palkkiot ja 
matkakulujen korvaus päätettiin 
pitää ennallaan eli ainoastaan 
puheenjohtajalle maksetaan 
yleisistä kuluista 225 €/vuosi ja 
matkakulut korvataan RIA-liiton 
ja valtion matkustussäännön 
mukaan laskua vastaan. Jäsen-
maksut päätettiin myös pitää 
edellisvuotisella tasolla (paikal-
lisjäsenmaksu 17 €, kannatusjä-
senmaksu 27 €, yritysten kanna-

Vuosikokous

Petri Bergman kertoo Bermanto Oy:stä.
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

tusjäsenmaksu 245 € ja lopuksi 
liittymismaksu yhdistykseen 0 €). 

Esityslistalla jatkettiin. Talous-
päällikkö Timo Laitinen esitteli 
hallituksen budjettivertailun ja 
esityksen vuoden 2019 tulo- ja 
menoarvioksi. Keskustelun jäl-
keen tämä pienin muutoksin 
hyväksyttiin. Päätettiin valita 
vuoden 2019 toiminnantarkasta-
jiksi Jussi Haavisto ja Kalle Anti-
la sekä heille varahenkilöiksi 
Pekka Malassu ja Kalevi Turkka, 
jotka kaikki olivat suostumuk-
sensa tehtävään antaneet. Halli-
tuksen puheenjohtajan kaksi-
vuotiskausi ei ollut nyt katkolla 
eikä kyseistä sääntöjen pykälää 
tarvinnut käsitellä. Hallituksen 
jäsenmääräksi päätettiin pj ja 
yhdeksän jäsentä. Hallituksessa 
jatkavat kaksivuotiskauttaan RI 
Ville Lehtineva, RA Kaija Rask, 
RA Sirkku Laine ja RI Tiia Tuomi. 
Kesken kaksivuotiskautensa oli 
RI Valtteri Paananen ilmoittanut 
luopuvansa hallituspaikastaan 
ulkomailla oleskelunsa vuoksi. 
Erovuoroisia istuvassa hallituk-
sessa olivat RI Timo Laitinen, RI 
Ulla Palo-Oja, RA Kari Salonen, 
RA Pirjo Myllymäki ja RI Einari 
Pekkala. Jokaisen antaessa suos-
tumuksensa jatkolle ja uusien 
ehdokkaiden puuttuessa kaikki 
valittiin kaksivuotiskaudeksi 
uudelleen hallitukseen. Kokous 
ei päättänyt erikseen hallituksen 
opiskelijaedustajien nimeämi-
sestä, vaan velvoitti hallituksen 
nimeämään korkeintaan viisi 

opiskelijoiden edustajaa halli-
tukseen vuodeksi 2019.

RIA:n liittohallituksessa tamrial-
la olevaa yhtä paikkaa hoita-
maan valittiin jatkokaudelle 
2019-2020 RI Ville Lehtineva ja 
hänelle varajäseneksi RI Tiia 
Tuomi. TamRIA:n kolmeen liitto-
kokousedustuspaikkaan vuodelle 
2019 valittiin keskustelun jäl-
keen RA Kari Salonen, RA Pirjo 
Myllymäki ja RI Ulla Palo-Oja. 
Kokous valitsi myös PIRA:n halli-
tusjäseneksi uudeksi kaudeksi 
2019-2020 RI Petri Mäen (RA Eija 
Helin jatkaa kautensa toisen 
vuoden), RIA-majojen vuonna 
2019 pidettävään vuoden 2018 
yhtiökokoukseen edustajaksi RA 
Kari Salosen (varalle RA Kaija 
Rask), RIA-majojen hallitukseen 
vuodeksi 2019 RA Kaija Raskin 
sekä STTK:n aluetoimikuntaan 
vuodeksi 2019 RI Petri Mäen. 

Siinäpä henkilövalinnat. Vielä 
määrättiin Rakennuslehti ja 
RIA*Nysse lehdiksi, joissa yhdis-
tyksen kokouskutsut julkaistaan 
sekä todettiin, että muita käsi-
teltäväksi ilmoitettuja asioita ei 
kokouksella ollut. Puheenjohta-
ja kiitti kokousväkeä ja päätti 
kokouksen klo 19.11. Siirryimme 
päätteeksi Plevnaan ravintolan 
puolelle nauttimaan TamRIA:n 
tarjoaman illallisen. Pelkästään 
sen olisi luullut olevan useam-
malle hyvä syy osallistua vuosi-
kokoukseen.
    PM
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

TamRIA järjesti TAMK:n aloitta-
neille rakennusalan opiskelijoille 
alan tutustumis- ja saunaillan 
29.11. Tampellan Panoraama-
saunalla. Sauna oli osoittanut 
jo edellisvuonna toimivuutensa 
vastaavassa tapahtumassa. Tällä 
kerralla paikalle saapui reilusti 
päälle 30 RA-, RI- ja rkm-opiske-
lijaa, lisäksi paikalla oli tamrian 
hallituksen opiskelijaedustajia 
ja hallitusjäseniä sekä RIA-liitos-
ta projekti-insinööri Katsu. 

Ja olihan paikalle saatu myös 
edustusta rakennusalan eri osa-
alueilta. Illan ohjelman aloitti 
Arkkitehtitoimisto Helamaa & 
Heiskaselta toimitusjohtaja, 
arkkitehti SAFA Juha Saarijärvi. 
Juha kertoi urapolustaan, työs-
tään ja yrityksestään; jo yli 30 
vuotta Tampereella monipuoli-
sissa arkkitehtuuri- ja maankäyt-
töprojekteissa vaikuttaneesta 
perinteikkäästä arkkitehtitoimis-
tosta. Helamaa & Heiskasella 

työskentelee noin 25 alan am-
mattilaista. Toimiston osaaminen 
kattaa niin arkkitehtisuunnitte-
lun kaikenlaisten rakennusten 
osalta kuin maankäytön sekä 
asuin- ja työpaikka-aluesuunnit-
telun. Juha esitteli lyhyesti joi-
takin toimistonsa referenssikoh-
teita oppimisympäristöjen, työ-
paikkarakentamisen ja hoiva-
tilojen, hankekehityksen jne. 
suunnittelusta. Ja luonnollisesti 
asuinrakennushankkeista, ja tu-
lihan siinä mainituksi juuri Hy-
vän rakentamisen palkinnonkin 
saanut suunnittelukohde.

Arkkitehtitoimiston jälkeen kuul-
tiin esitys tuotevalmistajan ja 
toimittajan kannalta. Kingspan 
Oy:n tuote- ja kehityspäällikkö 
Antti Viitanen kertoi yhtiön tuo-
tevalikoimasta ja sen tarjoamis-
ta mahdollisuuksista rakennus-
hankkeissa. Siinä tuli läpikäytyä 
koko kansainvälisen konserni, 
Suomen toiminnot ja miehen 
oma työtehtäväkin. Osana noin 
10 000 työntekijän maailman-

Ammattiura 
alkamassa

Vuorossa Juha 
Saarijärvi
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

laajuista konsernia noin 100 
Suomen Kingspanilla työskente-
levää kehittävät alaa osaamisen 
kärjessä. Opiskelijat saivat pika-
katsauksen Kingspanin eristeistä, 
asennuslattioista, eristetyistä 
seinä- ja kattopaneeleista, julki-
sivujärjestelmistä ja muustakin 
tarpeellisesta. Sekä tietysti saa-
tiin vinkkiä siitä, mistä lisätie-
toa eristysasioissa on saatavilla.

Rakennustuotantoa illassa edus-
tivat rakennusliike T2H:n Jarmo 
Leinonen ja Lasse Heikkilä. Mie-
het keroivat rakennusalan mah-
dollisuuksista rakennusliikkeen 
palveluksessa sekä omasta työn-
kuvastaan ja -urastaan T2H:lla. 
Vajaan 10 vuotta toiminut yritys 
rakentaa perustajaurakoitsijana 
asuntokohteita pääkaupunki-
seudulla ja Pirkanmaalla omalla

Ihana Koti -konseptillaan. Raken-
teilla on noin 1 200 asuntoa ja 
henkilöstöä on noin 120, mutta 
kasvukäyrä näyttää voimakkaas-
ti ylöspäin. Jarmo ja Lasse ava-
sivat myös asuntogryndauksen 
vaiheita yleisesti, esittelivät 
muutamia T2H:n hankkeita sekä 
kertoivat erilaisista työtehtävis-
tä, joita rakennusliike voi tarjo-
ta. Juha Saarijärven esitykseen-
kin löytyi yhtymäkohta: Helamaa 
& Heiskasen suunnitteleman 
Hyvän rakentamisen palkinnon 
saaneen kohteen toteutti T2H.

Kingspan 
ja Antti 
Viitanen

Jarmo Leinonen / T2H / Lasse Heikkilä
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Siinäpä ne tärkeimmät. Katrina 
Kukkonen kertoi illan aikana 
RIA-liiton toiminnasta ja sen 
tarjoamista eduista jo opiskelu-
ajoista lähtien. TamRIA:n edus-
tus taas toi esille RIA:n paikal-
listoiminnan osuuden. Kuivin 
suin ei näitä esityksiä tarvinnut 
kuunnella, koska iltaan oli riit-
tävästi juomia tarjonnut rekry-
tointipalvelu Sihti. Pitsaa ja sa-
laattia, sipsejä sun muuta sel-
laista tarjosi esitysten jälkeen 
TamRIA. Yleisen keskustelun ja 

yhdessäolon lisäksi osa läsnäoli-
joista nautti myös saunaosaston 
lämmöstä ja näkymistä yli Tam-
pereen. Yleisesti ottaen tilaisuus 
tuntui olleen kiinnostava ja toi-
vottu. Myös liitolle ja TamRIA:lle 
saatiin hyviä opiskelijatoiminnan 
kehittämisajatuksia tapahtumas-
sa pidetyssä ideakilpailussa.  
    PM

Ulla valmistelemassa tärkeää 
ohjelmanumeroa: pitsat tulivat.

Panoraamasaunan terassilta avautuu 
Tampereen katoille hyvät näkymät.
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Kolmaskymmeneskuudes PIRA-
päivä pidettiin perinteiseen ta-
paan marraskuun ensimmäisenä 
tiistaina eli 6.11.2018, paikkana 
myös jo melko perinteisesti elo-
kuvateatteri Plevna Tampereel-
la. Huolimatta vakiintuneesta 
järjestämispäivästä kuului edel-
leen muutamia hajanaisia kom-
mentteja siitä, että PIRA-päivä 
tuli yllättäen jälleen vakiokävi-
jöillekin. No, nyt heti allakkaan 
varaus 5.11.2019... Päivä avat-
tiin nyt mahdollisuudella oma-
kustanteiseen keittolounaaseen 
ravintola Plevnassa ennen ohjel-
man alkua. Tämähän sai hyvää 
palautetta ja tätä pyrittäneen 
kehittämään. Ja keitto oli todel-
lakin hyvää. 

Teemana vuoden 2019 PIRA-päi-
vässä oli ’Kehittyvä Tampere’. 
Pirkanmaan Rakentajat PIRA ry:n 
puolesta hallituksen puheenjoh-
taja Petri Mäki toivotti reilut 
150 osallistujaa tervetulleiksi 
luento-osuuden alkajaisiksi. 
Hankejohtaja Tero Tenhunen 
Tampereen kaupungilta avasi 
tilaisuuden ja piti avausesityk-
sen Tampereen kaupungin kehi-
tysnäkymistä. Tenhunen kävi 
läpi mm. kaupungin kasvua ja 
kaupungistumista, niin väkiluvun 
kuin rakentamisen kannalta. Hän 
avasi myös kasvua osana kaupun-
kistrategiaa: kasvuun tulee vas-
tata ja kaupunkia kehittää kas-

vun mukaan. Tämä kasvu tulee 
hallita, jolloin siitä voidaan saa-
da kilpailuetu. Samoin kasvulle 
tulee luoda edellytykset jatkos-
sakin, jotta myös elinkeinoelä-
män luottamus tulevaisuuteen 
säilyy. Tenhunen nosti esille 
muutamia kaupungin kehittämi-
sen teemoja, mm. ratikan ja 
sen hyödyntämisen maankäytön 
suunnittelussa, asemakeskuksen 
ja yleensä keskusta-alueen kehit-
tämisen, uusien aluehankkeiden 
ja perusinfran toteuttaminen 
sekä useat muut. Tenhunen tote-
si kaupungin tehtävänä osaltaan 
olevan sen, että yksityisille in-
vestoinneille luodaan riittävät ja 
uskottavat edellytykset. Lopuksi 
Tenhunen painotti Tampereen 
merkitystä Suomen ja Pohjois-
Euroopankin kokonaisuudessa 
ja tähän liittyen mm. pääradan 
kehittämistarpeen tärkeyttä.

XXXVI PIRA-päivä

Tero 
Tenhunen

Panoraamasaunan terassilta avautuu 
Tampereen katoille hyvät näkymät.
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Kaksi seuraavaa esitystä käsitte-
livät suunnaltaan Tampereen 
Kansi ja Areena -hanketta ja 
sen vaikutuksia liikenteeseen. 
Liikenneviraston aluepäällikkö 
Mikko Heiskanen aloitti selven-
täen suuren hankkeen vaikutus-
ta osana koko maan liikennettä. 
Vaikka rakentaminen on paikal-
lista, tapahtuu rakentaminen 
rataliikenteen ehdoilla eikä ra-
kentaminen saa kohtuuttomasti 
haitata liikennettä. Heiskanen 
kertoi myös muualla Suomessa 
vireillä olevista merkittävistä 
asemanseutujen rakentamis- ja 
muutoshankkeista: Helsingissä, 
Turussa, Oulussa, Kuopiossa, Jy-
väskylässä, Joensuussa... Heis-
kanen toi luonnollisesti esille 
myös Liikenneviraston roolin 
rautatiealueen, asemanseudun 
ja kaupungin kehittämisessä. 
Myös Tampereen henkilöratapi-
han muutostarve ja kehittämis-
hanke tuli lyhyesti esiteltyä. Lo-
puksi tuli vielä kattava tietoisku 
radan päälle rakentamisen haas-
teista. 

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell 
Tampereen kaupungilta avasi 
hanketta nimenomaan kaupun-
gin sisäisen liikenteen kannalta. 
Mitä kokonaisuuden rakentami-
nen vaatii pysäköinniltä, joukko-
liikenteeltä, kevyen liikenteen 
yhteyksiltä, esteettömyydeltä 
jne. Ja luonnollisesti massata-
pahtumien aikainen liikenne on 
erikseen, mutta osana kokonai-
suutta ratkaistava kysymys. Lii-
kenteen nykytilasta on tehty 
mittavia liikennemääräselvityk-
siä ja liikenneverkkosuunnitel-
mia. Kansi sijoittuu liikenteelli-
sesti hyvin keskeiseen paikkaan 
kaupungissa ja sen saavutetta-
vuus on huippuluokkaa, etenkin 
joukkoliikenteellä, kävellen ja 
polkupyörällä. Pysäköintipaikko-
ja on jo valmiina yli 5 000 puo-
len kilometrin säteellä.

Päivän kolmantena teemana oli 
Tampereen Ratikka, sen tämän-
hetkinen tilanne ja tulevaisuus. 
Asiasta oli kertomassa Tampe-
reen Raitiotie Oy:n toimitusjoh-

Ari Vandell Pekka Sirviö
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taja Pekka Sirviö. Hän kertoi ra-
tikan syntytaipaleesta ja nyky-
tilanteesta. Tampereen Ratikan 
rakentumisessa on useampia 
osapuolia. Tampereen Raitiotie 
Oy vastaa mm. raitiotieinfra-
struktuurin rakentamisesta, ka-
lustohankinnasta, rahoituksesta 
ja aikanaan raitiotiejärjestelmän 
toimivuudesta. Raitiotieallianssi 
puolestaan suunnittelee ja ra-
kentaa ratikan radan, pysäkit 
ja varikon. Tampereen seudun 
joukkoliikenne vastaa aikanaan 
mm.lippujärjestelmän ylläpidos-
ta ja Tampereen kaupunki taas 
esim. poliittisesta päätöksen-
teosta, raitiotiehen liittyvästä 
katuverkosta sekä raitiotiejär-
jestelmään liittyvistä käyttö- ja 
joukkoliikennemaksuista. Tam-
pereella kulkeva ei ole voinut 
olla huomaamatta eri puolilla 
kaupunkia tehtäviä raitiolinja-
töitä. Pääosa raitiolinjan ykkös-
vaiheen vaatimista silloista on 
jo tehty. Ensimmäisen vaiheen 
linjaa Pyynikintorin ja Hervanta-
järven välillä ratikka aikanaan 
kulkee vajaan puoli tuntia. Toi-
nen linjahaara eroaa Sampolan 
kohdalla kohti TAYS:aa. 
Raitiovaunun ulkomuoto on jul-
kistettu ja yleisöäänestyksen 
perusteella sen väriksi on pää-
tetty punainen. Päätökset rati-
kan rinnalla toimivasta bussilin-
jastosta tehdään keväällä 2019, 
esitettyjen luonnosten, niistä 
saadun palautteen ja lausunto-
jen pohjalta. Itse ratikan toisen 
vaiheen Pyynikintorin ja Lielah-

den/Lentävänniemen välille ra-
kentamiseen tähtäävä suunnitte-
lu on käynnissä. Toisen vaiheen 
rakentamisesta tulee Tampereen 
kaupunginvaltuustoon tehtäväksi 
päätös viimeistään vuoden 2020 
syksyllä.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon 
vaiheesta kertoi toimitusjohtaja 
Timo Heinonen Tampereen Seu-
dun Keskuspuhdistamo Oy:stä. 
Hanke on kuuden kunnan yhtei-
nen hanke, jolla ratkaistaan nii-
den jätevesien käsittely asian-
mukaisesti kymmeniksi vuosiksi 
eteenpäin. Puhdistamon käyt-
töönoton myötä kuormitus vesis-
töön alenee, vaikka laitoksessa 
on varauduttu myös asukasmää-
rän merkittävään kasvuun. Sul-
kavuoren uuden keskuspuhdista-
molaitoksen lisäksi hankkeeseen 
kuuluvat uudet siirtoviemärit 
(paine- ja viettoviemärit pump-
paamoineen ja tunneleineen). 
Kokonaisrahoitustarve on 318 
M€. Heinonen esitteli keskuspuh-
distamon rakenteen ja toimin-
nan periaatetasolla sekä hank-
keen suunnitellut aluevaraukset 
ja viemärilinjaukset. Heinonen 
kertoi hankkeen tämänhetkises-
tä tilanteesta sekä hankkeen 
vaatimista eri lakien mukaisista 
luvista (murskauslupia, läjitys-
lupia, varastointilupia, ympäris-
tölupia, rakennuslupia, johtojen 
sijoitusta maalle ja vesistöön 
ynnä muita). Osa luvista on jo 
myönnetty, osa vireillä ja osa 
toistaiseksi hakematta. Lopuksi 
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Heinonen avasi hieman mm. 
hankkeen yleisaikataulua ja 
hankintoja.

Ennen kahvitaukoa oli ohjelmas-
sa vielä esitys tulevaisuuden 
kaupunginosan Hiedanrannan 
yleissuunnitelmasta. Arkkitehdit 
Kasmir Jolma (Jolma Arkkiteh-
dit), Ted Schauman (Schauman 
& Nordgren Architects) ja Teemu 
Paasiaho (Arkkitehtitoimisto 
NOAN) olivat paikalla esittele-
mässä yleissuunnitelmaa, arkki-
tehti Juuso Iivonen (TUPA Archi-
tecture) ei suunnitelmaa jalos-
taneista valitettavasti päässyt 
paikalle. 2017-2018 laadittu 
yleissuunnitelma perustuu vuo-
den 2016 kansainvälisen ideakil-
pailun tuloksiin. Tänä vuonna 
valmistuu alueen ensimmäinen 
asemakaava ja alueen rakenta-
minen käynnistyy 2020. Miehet 
kertoivat suunnittelukilpailun 
kahden voittajaehdotuksen ide-
oista, visioista ja rakenteesta 
sekä niiden parhaiden puolten 
yhdistämistyöstä. Ideapajojen 
tuloksena muodostui Hiedanran-

nan tulevaisuuden neljä valtti-
korttia: ’Kaupunki on ihmisen 
koti’, ’Superkorttelit’, ’Elävä 
katu’ ja ’Uuden työn tehdas’. 
Rakennesuunnitelman mukaan 
kehitettiin monipuolista ja jous-
tavaa kaupunkirakennetta, per-
soonallisia kaupunginosia, inte-
groitua vesi- ja viherrakennetta 
sekä toimivaa liikenneverkkoa. 
Lopuksi suunnittelijat visioivat 
Hiedanrannan tulevaisuutta jo 
alueella tapahtuneen kehitys-
työn ja yleissuunnitelman poh-

Teemu PaasiahoTed SchaumanKasmir Jolma

Timo 
Heinonen
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jalta. Projekti jatkuu pitkälle, 
alueen kehitystyö jatkunee vuo-
den 2045 tienoille.

Kahvitauolle siirryttiin taas jo-
nottamaan Siperian puolelle. 
Pöydissä vaihdettiin ajatuksia 
tuttujen ja vieraampienkin kans-
sa kahvia ja pikkupurtavaa nau-
tittaessa. Viimeisiä nieleskellen 
siirryttiin takaisin Plevnaan kat-
selemaan ajankohtaista lyhyt-
filmiä Hämeensillan rakentami-
sesta, vuodelta 1929. 

Filmin jälkeen kuultiin siihen 
liittyvä esitys, kun lavalle astui 
YIT Infra Oy:n työmaapäällikkö 
Jari Humalajoki teemanaan Hä-
meensillan remontti. Tai oikeas-
taan uudelleen rakentaminen. 
Silta puretaan ja rakennetaan 
uudelleen kahdessa vaiheessa 
niin, että sillan toinen puoli on 
koko ajan liikennöitävässä kun-
nossa. Humalajoki kertoi urakan 
keskeisimmät osapuolet sekä 
työn suorituksen haasteista tiet-
tyjen vaatimusten johdosta, 
mm. kosken vesimäärän, veden 
laadun, lähialueen huoltoliiken-
teen tai meluavan työn suorituk-
sen osalta. Syntyvien haittojen 
minimointiin ja niistä ajoissa 
informointiin on myös panostet-
tu. Humalajoki nosti muutamia 
teknisesti haastavia työvaiheita 
esille. Tällaisia oli mm. työsillan 
paaluttaminen kosken kivikkoi-
seen pohjaan sekä työtason te-
keminen sillan ja kosken väliin. 
Myös porapaalujen ja ponttisei-

nän tekeminen kosken pinnan 
alapuolelle sekä sillan verhous-
kivien irrotus ehjänä ja asennus 
täsmälleen samannäköiseksi 
uuteen siltaan. Edelleen työ-
maan ahtaus ja sijainti keskellä 
kaupunkia toi omat haasteensa. 

Seuraavaksi Tampereen kehitty-
mistä kriittisin ja kauempaa 
tarkkailevin silmin kommentoi 
johtava tutkija, arkkitehti ja 
TkT Aija Staffans Aalto-yliopis-
tosta. Staffans ruoti Tampereen 
kärkihankkeita ja suunnitelmien 
herättämiä ajatuksia. Vertailu-
kohtina Tampereeseen esitykses-
sä vilahtelivat Vancouver, Köö-
penhamina, Hampuri, Tukholma, 
Bordeaux, Helsinki... mittakaa-
va muuttuu, mutta yhtäläisyyk-
siä löytyi. Staffansia aiemmin 
kuulleet tiesivät hänet erinomai-
seksi ja yllättäväksi puhujaksi ja 
kyllä nytkin tarinaa tuli laidasta 
toiseen. Tärkeimpiä asioita Tam-
pereen ja muiden maailman 
metropolien kehittymisessä on 
omaleimaisuuden ja paikallisuu-

Aija Staffans
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den korostaminen sekä ympäris-
tön mittakaavan huomioiminen. 
Tampereen kohteista esitykseen 
tavalla tai toisella olivat mukaan 
päässeet mm. Kansi ja Areena, 
Hiedanranta, raitiotie, keskusta-
hanke, Ranta-Tampella, Härmä-
länranta, rantatunneli ja muita 
meille kovin tuttuja hankkeita. 
Niitä Staffans käsitteli hyvässä 
ja pahassa, mutta kyllä niistä 
positiivinen kehitys oli tulkitta-
vissa. Esitys oli poikkitieteellise-
nä ja kyseenalaistavana kovasti 
ajatuksia herättävä ja jälkeen-
päin keskustelujen perusteella 
kuultuna päivän parasta antia.

Pirkanmaan Rakennusbarometrin 
esitteli jälleen Forecon Oy:n 
Markku Riihimäki. Valtakunnan 
tasolla talouden näkymät ovat 
edelleen hyvät, mutta kasvu 
on hidastumassa ja odotukset 
laskevat. Kuluttajien luottamus 
talouteen on laskenut vuoden 
aikana selvästi. Talousennusteet 
kuitenkin ovat edelleen selvästi 
positiivisia, vaikka kasvuvauhdin 

ennustetaankin hidastuvan. 
Uusia asuntoja valmistuu vuosi-
na 2019 ja 2020 paljon, mutta
aloitusten määrä on kääntymäs-
sä laskuun. Tampereen asuinker-
rostalorakentamisen vauhti on 
ollut koko maata suurempaa ja
väestönkasvu Tampereella on 
ollut suurta. Myös rakennuskus-
tannusten nousu on kiihtynyt, 
mutta yritysten odotukset nou-
sulle ovat maltilliset. Pirkan-
maalla on etenkin uudisasuinra-
kentaminen on ollut voimakasta 
sekä aloitusten että lupien suh-
teen, mutta myös muu kuin 
asuinrakentaminen on nousussa. 
Barometrin mukaan Pirkanmaan 
rakennus- ja kiinteistöalan suh-
dannetilanne on erittäin vahva. 
Suhdanneodotukset ovat kuiten-
kin kääntyneet negatiivisiksi, 
mutta hyvä tilanne jatkuu silti 
edelleen. Yritykset odottavat 
liikevaihdon ja henkilöstön kas-
vavan ensi vuonnakin ja raken-
tamisen määrän kasvu kiihtyy 
Pirkanmaalla. 

Luento-osuuden päätteeksi 
Hyvän rakentamisen palkinnon 
julkistivat Jalo Virkki ja Matti 
Höyssä. Tampereen kaupungin 
yhdyskuntalautakunnan raken-
nus- ja ympäristöjaosto oli valin-
nut palkinnon saajaksi Asunta-
maanraitti 2:ssa Vuoreksessa 
sijaitsevan asuinkerrostalon. Tä-
män vuotisella palkinnolla halut-
tiin painottaa asuinrakennusten 
arkkitehtuurin merkitystä kau-
punkikuvassa sekä rakennuksen 

Markku 
Riihimäki
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ja alueen imagon luomisessa. 
Palkittu kohde on voimakkaan ja 
persoonallisen muotoilun sekä 
värityksen ansiosta saanut oma-
leimaisen ilmeen, jota taide ko-
rostaa onnistuneesti. Rakentami-
sen laatu ilmenee julkisivujen 
lisäksi myös sisäiloissa. Palkitun 
rakennuksen pääsuunnittelijana 
on toiminut arkkitehti Juha Saa-
rijärvi arkkitehtitoimisto Hela-
maa & Heiskanen Oy:stä. Raken-
nuttajana ja pääurakoitsijana 
on toiminut T2H Rakennus Oy. 

Rakennus- ja 
ympäristö-
jaosto jakoi 
myös kunnia-
maininnan 
omakotitalo-
suunnittelul-
le. Useista 
tasokkaista 
omakotitalo-
suunnitteli-
joista valittiin 
palkittavaksi 
arkkitehti 
Maija Tolmu-
nen, jonka 

laaja tuotanto 
on vuodesta 
toiseen ollut 
tasaisen laadu-
kasta. Kunnia-
maininnalla 
jaosto haluaa 
korostaa viime 
vuosina merkit-
tävästi paran-
tuneen omako-
titalosuunnit-
telun merkitys-
tä asumisen ja 
ympäristön laa-
dun parantami-

Maija Tolmunen

Elena Saarijärvi 
ja Jare Virtanen, 
Helamaa & Heiskanen

Juha Saarijärvi

sessa. 

PIRA-päivä päättyi perinteiseen 
tapaan cocktai- ja seurusteluti-
laisuuteen Finlaysonin Kuusvoo-
ninkisessa. Ohjelmaan ja luen-
noitsijoihin tunnuttiin olevan 
kovasti tyytyväisiä, mutta aika-
taulun kanssa meinasi jälleen 
tulla pieniä ongelmia. Paljon 
hyvää asiaa on joskus vaikea so-
vittaa lyhyehköön määräaikaan.
    PM

Aleksi Huhdanpää, 
T2H
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TamRIA-YlläsJazzBlues 2019

TamRIA:n järjestämä perinteinen 
matka YlläsJazzBlues-tapahtu-
maan ja RIA-majoille järjestet-
tiin myös tänä vuonna, 23.-28.1. 
Festivaali tosin alkoi torstaina 
24. päivänä ja päättyi sunnun-
taina 27. päivänä, mutta kauas 
on pitkä matka ja kokoonnuim-
me jo hyvissä ajoin keskiviikko-
iltana Semaforiin (jossa viralli-
sen ohjelman mukaan jaettiin 
myös seminaarin ryhmätyöt). 
Junan aikataulun mukainen 
lähtöaika oli minuuttia vaille 
puolenyön, mutta VR:n kelion-
gelmat vaikuttivat vähän myös 
meidän lähtöömme. Tampereel-
ta lähtö viivästyi kuitenkin vain 
parikymmentä minuuttia ja hy-
vin nukutun yön jälkeen olimme 
Kolarissa perillä tasan aikatau-
lussa klo 11. Hyvä suoritus, VR.

Bussilla ja parilla lähinnä huolto-
kuljetukseen käytetyllä mukana 
olleella henkilöautolla siirryim-
me RIA-majoille. Yhteisen juna-

matkan valitsi kymmenkunta 
tamrialaista, mutta omia polku-
jaan Ylläkselle saapuneita oli 
noin toinen mokoma. Ryhmän 
kokonaisvahvuus oli 21, tamria-
laisten lisäksi löytyi musiikin 
ystäviä Helsingin ja Lahden 
RIA:sta sekä Forbon edustus. 
Saapumispäivänä pakkasta oli 
Kolarin ja Äköslompolon välillä 
kolmisenkymmentä astetta, 
mutta RIA-majoilla muutama 
aste vähemmän. Tuollainen 27 
pakkasastettakin tuntui kuiten-
kin oudoksestaan aika kirpakal-
ta. Koko viikonlopun ilma oli 
aikalailla samanlaista, majoilla 
rapsakkaa 24-27 asteen pakkas-
ta, mutta tyyntä ja lumisatee-
tonta. Välihousuja kaivettiin 
kasseista ihan suosiolla.

Ohjelmaan oli merkitty tottakai 
koulutusta (TopTen-rakentamis-
ohjeet, sisustussuunnitelman 
arvot, digtaalinen transformaa-
tio maanrakennusliikkeessä, 
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irtoasennettavista lattiapäällys-
teistä ja tekstiilipäällysteistä 
tulevaisuudessa sekä lakitietout-
ta), mutta pääosassa oli tietysti 
musiikista nauttiminen ja talvi-
liikunta. Kovan pakkasen takia 
talviliikunta jäi vähän normaalia 
vähäisemmäksi, mutta kyllä mo-
net urhoolliset viettivät aikaa 
rinteissä tai laduilla. Ylläksen 
huipullakin pakkasta oli kuiten-
kin vähintään lähes 15 astetta 
koko ajan. Kylällä kävelyäkin 
lähes 30 pakkasastetta rajoitti 
melkoisesti, mutta kyllä lyhyitä 
siirtymiä jalan tehtiin.

Musiikillista tarjontaa oli viime 
vuosiin verrattuna nyt poikkeuk-
sellisen mukavasti. Laadukasta 
bluesia ja jatsia ja muutakin 
genreä löytyi joka lähtöön niin, 
että lähes jokaisen oli pakko 
tehdä valintoja siitä, mitä kon-
sertteja jättää välistä. Aikataulu 
ja esityspaikkojen sijainti eivät 
vain natsanneet. Torstai oli mu-
siikin suhteen selkeä päivä, kos-
ka ainoa konsertti oli illalla Pir-
tukirkossa. Yhteisen ruokailun 
jälkeen (salaattia, hirvipaistia, 
jäätelöä) siis käytännössä koko 
paikalla ollut ryhmämme löytyi 
Äkäshotellista. Countrypohjaista 
musiikkia oli tarjolla kahden 
kokoonpanon voimin. Hilland 
Playboys painottui vanhempaan 
40-60 -lukuiseen honky town- ja 
outlaw-countryyn ja Oulun Kon-
servatorion Psycho Mike-kokoon-
pano jatkoi siitä 70-luvulle ja 
tuoreempaan tyyliin. Erityisesti 

jäivät mieleen pari hitiksi nous-
sutta klassikkoa, 60-luvun loppu-
puolelta Glen Campbellin Wichi-
ta lineman ja 70-luvun alusta 
The Allman Brothers Bandin 
Ramblin´ man, jossa kitarasoun-
dit saatiin hyvin alkuperäisen 
kaltaisiksi. Kommenttien perus-
teella jälkimmäinen kokoonpano 
pisti jalan paremmin liikkeelle, 
vaikka kummankin parissa viih-
tyi mukavasti. Ehkä ei niin yllät-
täen pienimuotoiset omat jatkot 
syntyivät pikkutunneilla RIA-
majojen alamajalle.

Perjantain musiikkitarjonta 
alkoi jo aamupäivällä Rouheen 
brunssilla esiintyneen The Love-
matches -duon rootsmusiikilla. 
Toisaalla mm. Hoedownista ja 
monista muista roots-kuvioista 
tuttu kitaristi Mika Kuokkanen 
teki alkuiltapäivästä Navettagal-
leriassa erinomaisen ja tunnel-
mallisen sooloesiintymisen, jota 
kuulemaan muutamat rialaiset 
hiihtelivätkin. Dave Lindholmin 
soolokeikka akustisen kitaran 
kanssa Selvässä Pyyssä veti pai-
kan täyteen väkeä ja runsaasti 
kansaa joutui jäämään käytäväl-
lekin kuuntelemaan. Mutta sekin 
kannatti, koska maestro oli hie-
nossa vedossa ja veti varmasti 
yhden parhaista YJB:n mies ja 
kitara -esiintymisistään. Setissä 
kuultiin vuosikymmenten varrel-
ta tutuksi tulleita Daven kappa-
leita kuten Sitä iloista siltaa, 
Tupaakka, viina ja villit naiset, 
sekä Aino-albumin tunnetuin 
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raita Pieni ja hento ote. Roudas-
sa kuultiin iltapäivällä Psycho 
Mike plays Norah Jones & Jamie 
Cullum -esitys ja Rouheessa Mir-
ja Mäkelä trion (Mirja Mäkelä – 
Teemu Viinikainen – Juha Kivi-
vuori) sielukasta ja intensiivistä 
jazzia. Illansuussa samaan kel-
lonaikaan oli kolmessa paikassa 
tarjolla laadukasta musiikkia ja 
valinnanvaikeus edessä. Yhtei-
nen illallinen majoilla taisi vielä 
sekoittaa pakkaa, mutta poron-
käristys ja Lapin leipäjuusto lak-

kahillolla oli ohittamaton juttu. 
Towerissa laadukasta jazzia tar-
josi Tomina plays Esbjörn Svens-
son Trio sekä suomalaista jazz-
osaamista parhaimmillaan Gunu 
All Starsin (Mikko ”Gunu” Karja-
lainen, Heikki Tuhkanen, Jussi-
Pekka Kannaste, Teemu Viinikai-
nen, Jaakko Lukkarinen, Antti 
Lötjönen) sovituksina 50-60 -lu-
vun suosikeista. Karheaa ja maa-
ilmanluokan roots&blues-tunnel-
maa löytyi sitten Porosta, missä 
suomalaisen bluesin kaksi kärki-

Dave soolona Selvässä 
Pyyssä. TamRIA kuuntelee.

Perjantain 
yhteinen 
illallinen RIA-
majoilla. Ei 
paremmasta 
väliä.
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Dave Lindholm ja The Äkäslompolo Trad Band.

nimeä Micke (Björklöf) ja Lefty 
(Leppänen) esiintyivät. Vielä 
Haltiakammissa esiintyi laulaja-
kitaristi-lauluntekijä Jussu Pöy-
hönen (mm. Suurlähettiläät), 
mutta tämän esityksen houkut-
televuutta varmasti vähensi sii-
hen sisältyvä ruokailu rialaisten 
oman murkinoinnin jälkeen. 

Perjantain myöhäisimpien kon-
serttien osalta syntyi varmaan
myös hajontaa. Selvässä Pyyssä 
esiintynyt ja edellisiltana hyväk-
si havaittu Hilland Playboys kon-
sertoi jo edellisinä vuosina jat-

seilla esiintyneen erinomaisen 
Joshua Jamesin kanssa. Samaan 
aikaan Pirtukirkossa illan aloitti 
kymmenkunta vuotta suomalais-
ta blues- ja rootsmusiikkia rikas-
tuttanut yhtye Lena & The Slide 
Brothers, joka oli myös hyvin 
myönteinen ja liikuttava tutta-
vuus. Liikuttava etenkin siinä 
mielessä, että taas tuli hiki lat-
tialla. Eikä paitaa saanut jatkos-
sakaan kuivaksi, koska seuraava  
esiintyjä oli The Äkäslompolo 
Trad. Band feat. Dave Lindholm. 
Dave vaihtoi soolokeikan jälkeen 
Stratocasteriin ja parin vuoden 
YJB-tauon jälkeen homma kulki 
entiseen malliin. Hyvä on hyvä, 
vaikka sitä kuulee kuinka monta 
kertaa. Illan päätti sitten YJB:n 
vakiokalustoon jo kuuluva ja 

Lena 
& the 
Slide 
Brothers
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Blue 
Stone

kolme keikkaa viikonlopun aika-
na urakoinut Blue Stone, joka 
uudistuu vuosittain sopivasti. 

Vanha tuttu perustykitys pienillä 
muutoksilla sai kuuntelemaan 
ja tanssimaan. Ja yötä myöten 
jatkettiin taas purkkimusiikilla 
RIA-majoilla.

Lauantai alkoi Forbon perintei-
sellä aamiaisella. Monipuolinen 
ja ruokaisa valikoima pesi taas 
useimmat hotelliaamiaiset, mut-
ta täyttävyys oli kyllä tarpeen. 
Lauantai kun oli vielä edellispäi-
vää vaativampi konserttisukku-
loinnin suhteen. Koska yhteis-
ruokailua ei lauantaina ollut, 
oli oman ohjelman laatiminen 
jossakin määrin helpompaa. 
Päivällä syötiin, kun ehdittiin. 
Päivän musiikkitarjonta alkoi 
aamupäivällä mahdollisuudella 
Rouheen brunssiin Jussu Pöyhö-
sen säestämänä. Alkuiltapäiväs-
tä Velhon kodalle hiihtelijät 
saivat nauttia Lena & Slide Brot-
hers Duosta ja samoihin aikoihin 
rinneravintola Y1 tarjosi Blue 
Stonen musiikkia. Selvässä 
Pyyssä oli YJB:n ensiesityksenä 

erinomaista tyylilajit ylittävää 
musiikkia, kun duo (Sami) Niemi-
nen – (Juha) Litmanen oli saanut 
vahvistukseksi Ykä Putkisen kita-
roineen. Nieminen-Litmasen 
Hammond-urut ja rummut saivat 
kitarasta rouhevan täydennyk-
sen. Messevää menoa kuultiin 
50-60-luvun Hammond-jazzin 
mestarin Jimmy Smithin henges-
sä. Omiakin kappaleita oli jou-
kossa. Hauskimmasta päästä oli 
samba -sovitus, joka sai nimek-
seen Zumba. Pian tämän jälkeen 
Towerissa oli tarjolla erilainen 
herkkupala, kun trio Joshua Ja-
mes-Evan Coulombe-Mika Kuok-
kanen aloittivat oman settinsä. 
Aikaisemmilta vuosilta tutut 
artistit tunnelmoivat ja herkiste-
livät kahden akustisen ja yhden 
sähkökitaran säestyksellä ylei-
sön hiljaiseksi. Joshua oli otta-
nut mukaan laulusyntikan, jonka 
liiallinen käyttö hieman otti kor-
vaan. Tosin R.E.M. klassikosta 
Losing my religion tehtyyn cove-
riin se sopi hyvin. Peräkkäiset 
konsertit olivat aivan eri tyyli-
set, mutta todella maukkaita 
molemmat. Jatkoa löytyi Mirja 
Mäkinen trion merkeissä Kappe-
lissa tai Niina Sallinen & Pauli 
Halme duon folk-countrytyyppi-
sellä soitannalla Rouheessa.

Sitten piti valita huippujazzin 
tai tasokkaan bluesin välillä. 
Towerissa soitti Jaska Lukkari-
nen trio, jonka kolme huippu-
jazzmuusikkoa (Jaska Lukkari-
nen/rummut, Antti Lötjönen/
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kontrabasso, Jussi Kannaste/
saksofoni) antoi jazzin ystäville 
huikeilla tunnelmilla ladatun 
konsertin. Lukkarinen todisti tiu-
kalla kompilla ja parilla rumpu-
soololla kuuluvansa jazz-rumpa-
lien eliittiin. Tyylissä oli jotakin 
samanhenkistä kuin toisella 
virtuoosilla Teppo Mäkysellä. 
Omien kappaleiden lisäksi kuul-
tiin sovituksia vanhojen mesta-
reiden sävellyksistä, esimerkiksi 
John Coltranea. Trion soitto oli 
saumatonta ja tiukkaa. Soolo-
tilaa jäi toki Kannasteelle ja 
Lötjösellekin. Samaan aikaan 
Well’ssä eli entisessä Pipolassa 
soittivat bluesia Micke ja Lefty. 
Duo olikin jo avannut tämänvuo-
tisen YJB-tilinsä perjantaina ja 
homma toimi edelleen.

Illemmalla tapahtuman urakoija 
Blue Stone runttasi kolmannella 
keikallaan pari tuntia Selvässä 
Pyyssä. Tuttua ja toimivaa. Kil-
pailevassa tapahtumassa Äkäs-
hotellissa kuultiin ALKO Jazz 
Orkesteri plays music of Espe-
ranza Spalding eli Oulun konser-
vatorion opiskelijat kunnioittivat 

sielukkaasti maineikkaan jazz-
artistin tuotantoa. Laadukasta 
ja tarttuvaa musiikkia. Mutta 
väkeä lappoi koko ajan lisää 
Pirtukirkkoon, sekä konsertin 
että etenkin tunnin tauon aika-
na ennen illan viimeistä esiinty-
jää. Ricky-Tick Big Band ja Julki-
nen Sana oli selvästi se odotettu 
esiintyjä. Lippujono oli lähes 
parin tunnin ajan jatkuvasti 
kymmeniä metrejä pitkä ja Pir-
tukirkko oli konsertin viimein 
alkaessa todella täyteen ladattu, 
toistatuhatta kuuntelijaa kaik-
kiaan. Ja olihan esiintyjä kova 
ja maineensa veroinen. Big Band 
soi täyteläisesti ja svengasi upe-
asti, kuten 17-henkiseltä nuoris-
ta huipputason jazzmuusikoista 
koostuvalta yhteen hitsautu-
neelta kokoonpanolta vain voi 
odottaa. Kolme moottoriturpaa 
ja hiphop-pioneeria eli räppärit 
Tommy Lindgren, Paleface ja 
Redrama tummissa puvuissaan 
sitten murjoivat genrerajoja big 
bandin tahdissa. Instrumentaali-
soolojakin kuultiin, Lukkarinen 
rummuissa, Kannaste saksofonis-
sa, Viljanen pasuunassa ja tie-

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana
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Petteri Sariola 
loppukonsertissa.

tenkin perustajajäsen Valtteri 
Pöyhönen koskettimissa. Rap-
osuuksissa kuultiin Ootsä val-
mis?, Pidä valot päällä, Julkinen 
sana sekä monia muita tuttuja 
riimejä. Kansa ilmiselvästi tyk-
käsi, mutta tanssimisesta ei tul-
lut keneltäkään mitään. Mikä 
tahansa liikkuminen kun oli tun-
goksessa huomattavan hankalaa. 
Kolmen encoren jälkeen sitten 
bändi poistui ja sali alkoi tyhjen-
tyä. Me lähdimme luonnollisesti 
majoille jatkoille.

Sunnuntai oli perinteisesti varat-
tu siivoamiselle ja pakkaamisel-
le ennen loppukonserttia. Äkäs-
hotellissa oli tarjolla vielä yksi 
herkkupala, kun kitaristi Petteri 

Sariola oli saatu esiintymään. 
’Kitaristi’ on Sariolasta puhutta-
essa tosin hieman laimea sana, 
paremminkin on kyseessä yhden 
miehen orkesteri. Mies tekee 
akustisella kitaralla mitä haluaa 
ja mitä muut haluaisivat tehdä. 
Soittotyyliä voi kutsua perkussii-
viseksi fingerstyle -tyyliksi, mut-
ta nimistä viis: todella monipuo-
lista ja viihdyttävää musiikkia. 
Kun Sariola vielä on lavaesiinty-
jänä luonteva, karismaattinen 
ja huumorintajuinen esiintyjä, 
muodostui loppukonsertista 
todellinen helmi tapahtuman 
päätteeksi.

Osa ryhmästä kävi perinteisesti 
vielä ennen Äkäslompolosta läh-
töä Eväskorissa pikku-pikku pit-
salla, osan tyhjentäessä majojen 
jääkaapista loppuja ruokia. Sit-
ten oli edessä bussi/automatka 
Kolariin ja yöjunailu Tampereel-
le. Jälleen juna oli aikataulussa 
puoli kuuden jälkeen Tampereel-
la, joten maanantaiaamuksi ehti 
mukavasti töihin. Jos ei kaukaa 
viisaasti ollut varannut maanan-
taita vapaapäiväksi. Mutta ensi 
vuonna taas mennään uudelleen, 
varauksia tehtiin jo ennakkoon. 
Mahtuu muutama lisääkin mat-
kalle, joten jos kiinnostaa...

Kiitokset kaikille matkalle osal-
listuneille ja etenkin Forbolle 
mukana olosta.
     
 PM & KSa, kuvat ja teksti

TAANNOISIA TAPAHTUMIA
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Jussi Haavisto eduskuntaan!

1. Työn tekemiseen kannustusta

2. Pienyrittäjille ihmisoikeudet

3. Vanhemmuuden, työttömyyden, 
     sairastumisen ja opiskelun mahdollisuudet 
     tasavertaisiksi kaikille

Koulutettujen ihmisten verotusta tulee keventää ja opiskelijoiden 
yritteliäisyyttä kannustaa tulorajoja nostamalla.

Pienyrittäjän oikeudet on nostettava meidän muiden kanssa samalle tasolle.

Uskallan allekirjoittaa 
jokaisen ajatukseni.

Ilmoituksen maksoi Jussi Haavisto

KaivuriJussilla on asiaa
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Insinööri, hae 
koulutustasi 
vastaaviin töihin
T2H:lla sinun ei tarvitse aloittaa 
lapiohommista. Vahva kasvumme 
mahdollistaa sinulle yksilöllisen ura- 
polun ja vastuun ottamisen jo 
ensimmäisistä työpäivistä alkaen.  
Olitpa sitten opintojesi alussa tai 
lopputyötä vaille valmis, me  
tarjoamme sinulle osaamisesi  
näköisiä tehtäviä.

ura.t2h.fi � � �


