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Onnistuminen vaatii
ydinosaamista

R

akennustekniikka-lehden
vuoden viimeinen numero on
perinteisesti omistettu vuoden parhaille hankkeille, henkilöille ja oivalluksille. Näin tänäkin vuonna, kun olemme jälleen
koonneet yksiin kansiin alan merkittävimmät palkinnot. Lämpimät
onnittelut myös Rakennustekniikan puolesta kaikille rakennetun
ympäristön huipuille!
Alan tunnustusten perusteella
voi iloiten todeta, että kiinteistöja rakentamisala kehittyy suurin harppauksin. Elämme murroskautta, jonka ajureina ovat toisaalta taloudellisuus ja tuottavuus,
toisaalta asiakastarpeet ja -kokemukset. Työkaluina muutoksessa
ovat digitalisaation mukanaan tuomat monet mahdollisuudet sekä
uudet hankinta- ja yhteistyömallit.
Onnistumiset eivät synny sattumalta. Ne vaativat sekä vankkaa
tietopohjaa että rohkeutta tehdä
toisin. Tätä yhdistelmää kutsutaan
osaamiseksi.
Kielitoimiston sanakirjan mukaan osaaminen tarkoittaa ”taitotietoa”. Ydinosaaminen puolestaan
on erikoistumisen kautta saavutettua erityisosaamista – jotakin,
jonka yksilö tai yhteisö osaa tehdä
paremmin kuin muut.

Määritelmällisesti
yrityksen ydinosaaminen on harvinainen kokonaisuus tietoa, taitoja ja
teknologioita, jota muiden on lähes mahdotonta kopioida. Ydinosaamisen avulla saadaan aikaan
kilpailuetua ja ylivertaista arvoa
asiakkaalle. Se avaa mahdollisesti
myös pääsyn uusille markkinoille.

”Alan yhteiseksi
tavoitteeksi on asetettava
osaamisen jatkuva
parantaminen.”
Yrityksen ydinosaaminen on
aina laajempaa kuin yhden ihmisen osaaminen. Se myös kehittyy
ajan myötä koko organisaation oppimisen kautta. Mutta organisaatio oppii vain, jos sen jäsenet kehittävät osaamistaan jatkuvasti ja
tavoitteellisesti.
Valitettavan harva meistä rakennetun ympäristön asiantuntijoista kuitenkaan ylläpitää omaa
osaamistaan suunnitelmallisesti.
Osasyynä tähän on varmasti perustutkintopainotteinen ammattikulttuurimme, jossa ajatellaan,
että ”kyllä työ tekijäänsä opettaa”. Lisäksi kannustimet osaamisen kehittämiselle ovat usein hei-

kot, eikä jatkotutkinto, täydennyskoulutus tai pätevyystodistus takaa
tuhdimpaa palkkapussia tai uutta
ura-askelta.
Kansainvälisessä kilpailussa ei
riitä, että kotimaiset alan edelläkävijät kehittävät ja kehittyvät. Koko
rakentamisalan yhteiseksi tavoitteeksi on asetettava osaamisen jatkuva parantaminen. Elinikäisen
oppimisen malli pitää jalkauttaa
jokaiselle perustutkinnon tasosta
ja laajuudesta riippumatta. Tulosten saavuttamiseksi oppimisen tavoitteet on määriteltävä ja seurattava niiden saavuttamista. Parantuneesta osaamisesta pitää myös
palkita.
Rakennetun ympäristön merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnille
on keskeinen. Olisiko alan asiantuntijoiden ja organisaatioiden
aika ottaa haaste vastaan, ja luoda
ydinosaamisensa avulla Suomesta maailman kilpailukykyisin
toimintaympäristö?
Rakennustekniikka lehti toivottaa lukijoilleen palkitsevaa joulua
ja osaavaa uutta vuotta 2015!

Helena Soimakallio
päätoimittaja
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Voimaosakeyhtiö SF:n toimitusjohtaja tuntee
hyvin suomalaisyritysten kykyprofiilit
Voimaosakeyhtiö SF:n eli Fennovoiman omistajapuikkoja syyskuusta hallussaan pitänyt diplomiinsinööri Elina Engman on kovan
paikan edessä. Kotimainen omistusaste on saatava nousemaan kesäkuun 2015 loppuun mennessä
vähintään 60:een nykyisestä vajaasta 55 prosentista.
”Omistamme Fennovoimasta
66 prosenttia, eikä meillä ole aikomustakaan pienentää kyseistä
osuutta. Päähommamme on nyt
hankkia osakaskanta kasaan.”
EU-maiden lisäksi omistaja voi
tulla myös Islannista, Liechtensteinista, Norjasta tai Sveitsistä.
”Se on luonnollista, koska toimimme samoilla sähkömarkkinoilla. Tällä hetkellä neuvottelemme omistajuudesta 5–10 eri
maan edustajan kanssa.”
Engmanin ura on kulkenut
määrätietoisesti Otaniemen voimalaitosopinnoista Siemensin ja
Arevan kautta Kemiralle ja edelleen Voimayhtiö SF:n. Toimitusjohtaja kertoo vahvuuksikseen kokemuksensa monikulttuurisesta
työympäristöstä, hyvät tiimityöskentelytaidot sekä kykynsä innostaa ihmisiä.
Rakennusalan yrityksiä lähimpänä hän on ollut toimiessaan
Destian hallituksessa neljä ja puoli
vuotta.
”Kokemuksesta on paljon hyötyä nykyisessä toimenkuvassani,
sisältäähän Hanhikivi I -hanke
paljon myös infrarakentamista.
Tunnen hyvin suomalaisia rakennusalankin yhtiöitä ja niiden
kykyprofiilit.”
Ydinvoimalahankkeen raken
tamisen aikaisten työllisyysvaiku
tusten on laskettu olevan 24 000–

36 000 henkilötyövuotta 45 pro
sen
tin kotimaisuusasteella. Ky
seessä on Suomen suurin energia
investointi, seitsemän miljardia
euroa.
Ydinjätteen käsittely ja sijoitus
on vielä auki. Fennovoiman on esitettävä vuoden 2016 kesään mennessä sopimus yhteistyöstä Posivan omistajien kanssa tai oma loppusijoituslaitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma.

Teksti: henriikka hellström
Näin pitkälle Engman ei vielä
mieti. Sen sijaan kolmen lapsen
äidin stressinsietokyky on lähiaikoina koetuksella, kun eduskunta
äänestää Fennovoiman periaateluvan uusimisesta. Jos kaikki menee Voimayhtiö SF:n toivomalla
tavalla, valtioneuvostolle jätetään
rakennuslupahakemus kesäkuun
2015 loppuun mennessä. ■

Voimayhtiö SF:n toimitusjohtaja Elina Engman toimi aiemmin yrityksessä kehitysjohtajana. Kuva: Fennovoima
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Tekesin pääjohtaja Pekka Soini:

”Suomesta
digitaalisen
vallankumouksen
keskus.”

muun muassa pelialalla sekä älykkäiden kaupunkien ja oppimisratkaisujen alueella.
Ohjelmien yhteenlasketuksi
laajuudeksi arvioidaan 300 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on
noin 150 miljoonaa.
”Suomessa on jo loistavaa ICTja digitaalisen liiketoiminnan
osaamista. Tekesin avulla yritykset
voivat päästä tässä vieläkin pidemmälle. Haluamme myös houkutella
Suomeen kansainvälisiä yrityksiä
tekemään tuotekehitystä yhdessä
huippuyritystemme ja -tutkijoidemme kanssa”, Soini sanoo. ■

Tekes käynnistää kolme digitaalisuuden hyödyntämistä vauhdittavaa ohjelmaa vuoden 2015 alussa.
Uudet ohjelmat − Teollinen internet, Terveyttä biteistä ja 5thGear
− ovat jatkoa Tekesin digitaalisuuden hyödyntämisen toimenpiteille

Lupaprosessit sujuvimmiksi
ympäristöhallinnossa
Ympäristöministeri Sanni GrahnLaasosen nimittämä asiantuntijaryhmä arvioi ympäristöhallinnon
lupaprosessien sujuvoittamista ja
tehostamista. Arviointityö valmistuu viimeistään 28.2.2015, ja sen
tavoitteena on, että investointi- ja
elinkeinohankkeet voivat edetä sujuvasti ja tehokkaasti.
Arviointityön perustan muodostavat jo tehdyt selvitykset lupa-
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ja arviointimenettelyiden sujuvoittamisesta, viranomaisilta saatavat tilastot sekä olemassa olevat
kansainväliset vertailut. Myös Äänekosken biotuotetehtaan pilottihankkeen kokemukset ovat arviointihankkeen käytettävissä alkuvuodesta 2015.
Arviointiryhmän työtä johtaa
ministeri Lauri Tarasti ja sen jäseniä ovat johtaja Mari PantsarKallio Sitrasta ja lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä. Ryhmän asiantuntijana
toimii oikeustieteen tohtori Kari
Kuusiniemi. Arvioinnissa tehdään
yhteistyötä yliopistojen kanssa ja
kuullaan muita keskeisiä ministeriöitä ja toimijatahoja.
Hallinnon sujuvoittamistavoitteet ovat sisältyneet kaikkiin keskeisiin lainsäädännön valmiste-

800 000 vuotta
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n julkaiseman raportin mukaan kasvihuonekaasujen pitoisuus on
nyt korkeammalla kuin koskaan edeltävän 800 000 vuoden aikana.

Katso PCC-synteesiraportin
julkistustilaisuus osoitteessa:
http://wms.magneetto.com/
ym/2014_1103_webinar/view

lua ohjaaviin hallituksen strategisiin ohjelmiin; pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan, hallituksen
rakennepoliittiseen ohjelmaan ja
pääministeri Stubbin hallituksen
ohjelmaan.
ymparisto.fi ■

LUTin organisaatio uudistuu
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) muuttaa organisaatiotaan. Vuoden 2015 alusta yliopisto muodostuu poikkitieteellisistä, kunnianhimoisista ja ratkaisukeskeisistä tutkimusalustoista,
eräänlaisista avoimista tutkimusohjelmista. Ne keskittyvät suuriin
teknologisiin, taloudellisiin ja ympäristöä koskeviin globaaleihin
haasteisiin. Tavoitteena on entistäkin suurempi yhteiskunnallinen ja
elinkeinoelämälle merkityksellinen
vaikuttavuus.
LUT on Suomessa ensimmäinen yliopisto, joka siirtyy tämän
tyyppiseen organisaatioon. Kansainvälisesti lähin esimerkki löytyy
Chalmersin teknillisestä yliopistosta Göteborgista.
LUT ylsi tänä vuonna maailman
300 parhaan yliopiston joukkoon

Tiesitkö?
Tekniikan alan
tohtoripromootiota
on vietetty
80 vuotta
Ensimmäistä Teknillisen korkeakoulun (TKK) promootiota vietettiin vuonna 1934, jolloin promovoitiin kymmenen tekniikan tohtoria ja kaksi kunniatohtoria.
promootio.aalto.fi/fi/ ■

arvostetussa Times Higher Education World University eli THE-yliopistorankingissa. LUT tavoittelee
fokusoiduilla painopistealoillaan
vaikuttavuuden ohella vielä vah-

vempaa asemaa kansainvälisessä
tiedemaailmassa. ■

Ilmoitusmenettelyllä hyviä tuloksia
Heinäkuun alussa voimaan astunut ilmoitusmenettely on tuonut tuloksia harmaan talouden
torjunnassa. Jatkoselvittelyn piiriin on nostettu jo nyt noin 20
000 tapausta, joissa on esiintynyt
epäselvyyksiä
”Selvittelyssä on esimerkiksi
yrityksiä, joiden toiminnan on ilmoitettu päättyneen, mutta tilaajilta saadut tiedot osoittavatkin
toisin. Osalla yrityksistä näyttäisi
olevan ristiriitaisuuksia urakka- ja
työntekijätietojen sekä kausiveroilmoitustietojen välillä. Myös ulkomaisten työntekijöiden ja yritys-

ten verovelvollisuuksien muodostumista Suomeen tutkitaan”, ylitarkastaja Sari Wulff kertoo.
Menettelyssä on paljastunut
myös yrityksiä, jotka eivät ole rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka liikevaihdon mukaan näin pitäisi olla.
Kevennetty menettely on voimassa vuoden loppuun, joten vaikuttavuutta voidaan arvioida kokonaisuudessaan vasta tämän
jälkeen.
vero.fi/rakentamisilmoitukset ■
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Ensimmäinen lähes nollaenergiatasoinen
vanhusten palvelutalo kuluttaa puolet
normaalitaloa vähemmän
VTT on laatinut ohjeistuksen lähes nollaenergiatasoisen vanhusten palvelutalon toteuttamiseksi. Ensimmäinen ohjeiden mukaan rakennettu talo valmistui kesällä Lahteen.
Onnelanpoluksi nimetyn talohankkeen energiaratkaisu perustuu monipuoliseen kaukolämmön
hyödyntämiseen, hyvään energiatehokkuuteen sekä ilmais- ja hukkaenergiavirtojen tehokkaaseen
hyödyntämiseen.
Suunnitteluperiaatteina toimivat rakennuksen ulkovaipan tiiviys ja lämpöä hyvin pitävä kokonaisuus. Erityishuomiota kiinnitettiin
energiatehokkaisiin

ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiin sekä erityisesti lämmönjakojärjestelmiin. Lisäksi rakennuksessa on aurinkolämpö- ja
aurinkosähköjärjestelmät.
Talon käyttövaiheen ostoenergiankulutus on sekä sähkön että
lämmön osalta noin 50 prosenttia pienempi verrattuna normaaliin, uuteen rakentamismääräyskokoelman mukaisen minimitason
täyttävään asuinkerrostaloon. Os-

Onnelanpolun kasvihuonekaasupäästöjen muodostuminen, elinkaari 50 vuotta.

Onnelanpolun 50 vuoden elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt

31 %

Rakenteet

42 %

Talotekniikka
Korjaukset ja uusimiset
Aurinkoenergiajärjestelmät
Sähkö, ostoenergia
Lämpö, ostoenergia
1%
6%
1%

19 %

Päästöjen kokonaismäärästä suurimman osan muodostaa elinkaarenaikainen lämmön
ostoenergia (42 %). Rakennusmateriaalien kokonaisvaikutus päästöihin on yhteensä
39 prosenttia.
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toenergiankulutuksen tavoitteeksi
asetettiin yhteensä 60 kWh/m².
Hankkeessa tarkasteltiin rakennuksen energiatarpeiden ja ylläpitokustannusten vaikutuksia kokonaiselinkaarikustannuksiin ja
-päästöihin (kuva). Tämän perusteella Onnelanpolku-palvelutalon
elinkaarikustannukset 20 vuoden
tarkasteluajalla ovat VTT:n mukaan noin 7,7 miljoonaa euroa.
Hankkeessa toimivat rahoittajina Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) sekä
Lahden vanhusten asuntosäätiö.
Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet löytyvät osoitteesta:
http://www.ara.fi/fi-FI/ARAtietopankki/ARAn_julkaisut/ARAn_
raportteja_julkaisusarja/Lahes_
nollaenergiatalon_suunnitteluohjee%281359%29 ■
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Teksti: Helena soimakallio Kuvat: ALdOlfo VERA

RIL-Palkinto 2014:
Rakennusinsinöörit palkitsivat
elinkaarihankkeita
RIL-Palkinto 2014 on myönnetty Kastellin monitoimitalolle Oulussa. Voittajan valitsi tänä vuonna
Tekesin pääjohtaja Pekka Soini, joka totesi oululaisten näyttävän tietä tulevaisuuden koululle.
Jaetulle toiselle sijalle ylsivät E18-moottoritie välillä Koskenkylä–Kotka sekä Serlachius-museon
laajennusosa Göstan paviljonki Mäntässä.

RIL-Palkinnon 2014 ottivat vastaan monitoimitalo Kastellin puolesta Jouko Leskinen (vas.) Oulun kaupungilta, Esa Kemppainen
Lemminkäinen PPP Oy:stä, Hanna Keskiaho Lemminkäinen Talo Oy:stä, Ilmari Lahdelma arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki
Oy:stä sekä Jouni Siika-aho WSP Finland Oy:stä.
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R

IL-Palkinto myönnetään vuosittain rakennuskohteelle,
jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista
rakennusalan osaamista joko uutta
kehittämällä tai olemassa olevaa
tietoa luovasti soveltamalla. Palkinnon antamisessa kiinnitetään
tekniikan ohella huomiota taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja
ympäristönäkökohtiin.
Tänä vuonna erityisteemana oli
elinkaarikestävyys ja -talous. Sekä
Kastellin monitoimitalo että E18moottoritie on toteutettu ns. elinkaarihankkeina, joissa rakentaja
vastaa kohteen toteutuksen ohella
sen ylläpidosta.
Kaikkiaan kilpailuun tehtiin
kahdeksan korkeatasoista ehdotusta, jotka edustivat kulttuuri-,
liike- ja teollisuusrakennuksia sekä
väylä- ja liikennehankkeita. Alan
uudistumisesta kertoo osaltaan sekin, että ehdotusten joukossa oli
myös merkittävä tutkimushanke
sekä uusi palvelukonsepti.

Serlachius-taidemuseon laajennus ”Göstan paviljonki” oli toinen jaetun toisen palkinnon saajista. Palkinnon ottivat vastaan Serlachiuksen taidesäätiön edustajat Juha
Roponen ja Henrik de la Chapelle.
RIL-Palkinnolla on annettu
tunnustusta rakennusinsinöörien
osaamiselle vuodesta 1972 lähtien.
Kilpailun järjestää Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Rakennusalan asiantuntijoista ja median
edustajista koostuva raati valitsee tehtyjen kilpailutyöehdotusten
joukosta kolme finalistia. Lopullisen valinnan tekee vuosittain vaihtuva yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Jaetulle toiselle sijalle tuli E18-moottoritiehanke, jonka puolesta palkinnon otti vastaan Jukka Hietaniemi
Liikennevirastosta.

RIL-Palkinnon saajan valitsi tänä vuonna Tekesin pääjohtaja Pekka Soini (oikealla).
RILiä palkintojen jakotilaisuudessa edustivat puheenjohtaja Risto Vahanen ja toimitusjohtaja Helena Soimakallio.

RIL-Palkinnon voittajat julkistettiin 13.11.2014 Säätytalolla Helsingissä pidetyssä juhlatilaisuudessa. Tilaisuuden videotaltiointi on katsottavissa verkossa osoitteessa http://youtu.be/
FWk-xlO9flM?t=20s
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Teksti: Helena soimakallio Kuvat: Kuvatoimisto Kuvio Oy

RIL-Palkinto 2014, voittaja:

Kastellin monitoimitalo näyttää
tietä tulevaisuuden koululle
Kastellin monitoimitalo heräsi eloon elokuussa, kun noin 1 500 lasta ja nuorta aloitti uudessa
opinahjossaan. Oulun ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu tilahanke on monipuolinen oppimis-,
harrastus- ja kulttuurikeskus, joka palvelee koko kaupungin asukkaita taaperosta täysi-ikäiseksi.
4/2014 • Rakennustekniikka
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menttien mittatarkkuuteen ja nopeaan asennusaikatauluun.

Tietomallipohjaista yhteistyötä
suunnittelussa ja työmaalla

N

eljästä lohkosta koostuvassa
rakennuksessa toimivat päiväkoti, peruskoulu, lukio, aikuislukio ja kirjasto. Lisäksi siinä
sijaitsevat auditorio, neljä liikuntasalia ja tilat nuorisotoiminnalle. Tilojen yhteenlaskettu bruttoala on noin 23 000 neliömetriä ja huoneistoala vajaat 16 000
neliömetriä.
Monitoimitalo on Oulun kaupungin ensimmäinen tilahanke,
joka on toteutettu elinkaarimallilla. Hankkeeseen sisältyvät monitoimitalon suunnittelu, paikalla
olleiden vanhojen rakennusten
purkaminen sekä monitoimitalon
rakentaminen.
Tämän lisäksi Lemminkäisen
elinkaarihankkeita varten perustama projektiyhtiö Lemminkäinen PPP Oy vastaa monitoimitalon hoidosta, ylläpidosta, käyttäjäpalveluista ja sopimuksen aikaisista perusparannuksista seuraavat
25 vuotta aina vuoteen 2039 asti.
Hankkeen kokonaisarvo on
noin 86 miljoonaa euroa, josta rakennuskustannusten osuus lohkaisi noin 46 miljoonaa euroa.
Oulun kaupunki järjesti monitoimitalosta vuonna 2009 arkkitehtikutsukilpailun, jonka voittajasuunnitelma toimi tarjouskilpailun perusteena. Kilpailun voitti
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Lemminkäinen Talo Oy ja rakentaminen alkoi kesällä 2012.

Kustannustehokas ja nopea
hybridirakenne

Rakennus on jaettu käyttötarkoituksen mukaan neljään lohkoon,
joista kullakin on oma pastellinsävyinen teemavärinsä. Yhteisenä tilana toimi aula, jonka sisäarkkitehtuuria hallitsevat 22 paikalla valettua sienenmuotoista betonipilaria.
Kastellin rakennus on pääosin
kaksikerroksinen, ja se on perustettu yli 2 000 paalun varaan. Alapohjassa on kantava betonilaatta
sekä ryömintätilallinen ontelolaatta. Väli- ja yläpohjissa on käytetty ontelolaattoja ja paikallavalurakenteita. Rakennuksen kantavana runkona on perinteinen betoninen pilari-palkkirunko.
Ulkoseinien lämmöneristys ja
kuorirakenne on toteutettu itsekantavilla puuelementeillä, jotka
on esivalmistettu tehtaalla mahdollisimman pitkälle kuivissa sisätiloissa. Julkisivuverhouksessa
käytetyt värikkäät sementtikuitulevyt on asennettu paikoilleen
vasta työmaalla. Hybridirakenteen
avulla on pystytty yhdistämään betonielementtien edullisuus kantavana rakenteena ja paloturvallisena runkomateriaalina puuele-

Rakennuttajana ja pääurakoitsijana toimineella Lemminkäisellä
on pitkä kokemus tietomallihankkeista. Siksi alusta asti olikin selvää, että tietomallia hyödynnetään
niin kohteen suunnittelussa kuin
rakentamisessakin.
Rakenne- ja elementtisuunnittelusta vastasi WSP Finland
Oy. Monitoimitalo oli monimutkainen ja geometrialtaan haasteellinen mallinnettava pyöreine
muotoineen ja korkeine rakennekorkeuksineen. Tästä syystä
projektin alussa määriteltiin tarkasti mitä mallinnetaan. Määrittelyn tukena käytettiin YTV2012
-tietomallivaatimuksia.
Työmaalla mallinnuksesta oli
hyötyä erityisesti lohkorajoilla. Perinteisissä piirustuksissa esitetään
vain yksi lohko kerrallaan, mutta
tietomallista työmaamestarit pystyivät näkemään myös tulevia työvaiheita. Näin he saivat paremman
kokonaiskuvan hankkeesta. Myös
mallin visuaalisuus ja havainnollisuus olivat avuksi työmaalla.
Lisäksi BIM-työkaluilla suunniteltiin muun muassa runkovaiheen elementtien asennusjärjestys,
elementtitehtaan toimitus- ja työmaa-aikataulu sekä tehtiin määrälaskenta ja loppuselvitys.
Mallia käytettiin myös varsinaisissa elementtiasennuksissa siten, että julkisivuelementtien mittapisteiden tiedot siirrettiin suoraan mittalaitteille asennusta varten. Kohteen suljetut sisäpihat ja
pitkät nostosäteet vaikeuttivat työmaan suunnittelua verrattuna tavallisempaan kaksikerroksiseen
kohteeseen.
Myös talotekniikan työnjohtajilla oli tietomalli käytössään työmaalla. Talotekniikka urakoitsijana ollut Lemminkäinen Talotekniikka Oy osallistui suunnittelun

INFO:
■■ Tilaaja: Oulun kaupunki/Liikelaitos Oulun

Tilakeskus

■■ Rakennuttaja: Lemminkäinen Talo Oy
■■ Pääurakoitsijat: Lemminkäinen Talo Oy ja Lem-

minkäinen Talotekniikka Oy (LVIS)

■■ Palvelutuottaja: Lemminkäinen PPP Oy
■■ Elementtisuunnittelu ja -toimitukset:

Rajaville Oy

■■ LEED-luokitus ja energiatehokkuuden ohjaus:

Green Building Partners Oy

ohjaukseen ja asentajien tarpeet
pystyttiin ottamaan huomioon jo
kohteen suunnittelussa.

Kohteessa ylitettiin korkeampi
LEED-taso

Energiatehokkuus mahdollistaa
edulliset käyttökulut

Kastellissa energia- ja ympäristötehokkuuden varmistaminen integroitiin tiiviisti hankeen suunnitteluun ja toteutukseen luonnosvaiheesta lähtien. Hankeohjaus
perustui tavoiteltujen elinkaarikustannusten saavuttamiseen.
Koska pääosa teknisistä ratkaisuista muodostettiin jo hankkeen
kilpailuvaiheessa, tuli suunnittelun ohjauksen tärkeimmäksi tehtäväksi tavoiteltujen käyttökustannusten saavuttaminen. Kohteessa onkin suosittu energiatehokkaita, helposti ylläpidettäviä
ja riskittömiä ratkaisuja, joiden
avulla on pyritty varmistamaan
elinkaarikustannusten pysyminen
edullisina.
Energiatehokkuuden lähtökohta on kohteen massoittelu ja
syvä runkorakenne sekä kattava
poistoilman lämmöntalteenotto
myös likaisista tiloista. Suunnitteluryhmän hyvä yhteistyö tuotti lisäksi useita tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja, jotka parantavat monitoimitalon energiatehokkuutta. Esimerkiksi keittiön
poistoilma käsitellään Kastellissa
ultraviolettivaloon perustuvalla

energiatehokkailla valaisinratkaisuilla, joilla sähköteho on pystytty pudottamaan tavanomaista
alemmas tinkimättä valaistuksen
laadusta.
Kastelliin on asennettu kattava energiamittarointi, jonka
avulla se voidaan jakaa viiteen
lohkoon lämmön-, veden- ja sähkönkulutuksen osalta. Energiankäytön tavoitteet on asetettu mittarikohtaisesti. Vaikka kohteen
käyttöajat ovat pitkät ja iltakäyttö
runsasta, on monitoimitalon lämmitysenergian vuosikulutus saatu
kokonaisuutena pudotettua tasoon 70 kWh/m², mikä vastaa
suunnittelussa tavoitteena ollutta
matalaenergiatasoa.

rasvanpuhdistuksella, jonka jälkeen se voidaan ohjata turvallisesti
lämmöntalteenottojärjestelmään.
Myös kylmäsäilytysten lauhdelämpö hyödynnetään kattavasti
ja rakennuksen lämmitystä ohjataan ennakoivasti sääennusteiden
perusteella.
Kastellissa luokka-, liikunta- ja
käytävätilojen ilmanvaihtoa ohjataan tarpeenmukaisesti, mikä tuo
säästöjä paitsi lämmönkulutukseen, myös välillisesti pienempänä
talotekniikan sähkönkäyttönä. Lisäksi S2-sisäilmaluokan edellyttämät lämpöolotavoitteet voidaan
helposti saavuttaa säätämällä tuloilmamäärää tilakohtaisesti.
Kohteessa on lisäksi käytössä
läsnäolotunnistukseen perustuva
valaistuksen ohjaus, jolla ohjataan muun muassa käytävien valaistusta. Kokonaisuutta täydentää luokka- ja aulatilojen vakiovalo-ohjaus, jolla keinovalaistuksen määrää voidaan sopeuttaa
luonnonvalon määrän mukaisesti.
Valaistus on Kastellissa toteutettu

Kohteelle oli asetettu vaatimus
LEED SILVER -luokitustason saavuttamisesta. Kohteen suunnitelmien kehityksessä todettiin kuitenkin potentiaali saavuttaa parempi LEED GOLD -luokitustaso,
joka Kastellille ollaankin myönnetty. Tasokorotukseen vaikuttivat
energiatehokkuuden lisäksi työmaakäytäntöjen ja dokumentaatioiden korkea laatu, työmaan jätehallinta sekä rakentamisen P1
-puhtausluokan saavuttaminen.
Luokitukseen vaikuttavaa bonusta kohde sai myös vesikalusteiden valinnasta, teknisten järjestelmien hallittavuudesta, sisäilman
korkeasta laatutasosta sekä valaistus- ja sisäolosuhteiden säädettävyydestä. Lisäksi monitoimitalon
kohdekohtaiset ominaisuudet, kuten ympäröivään alueeseen sulautuva piharakentaminen, 900 polkupyöräpaikkaa, sijainti ja tilojen
yhteiskäyttö tukivat kultatavoitteen saavuttamista. ■
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Teksti: Helena soimakallio Kuvat: LIIKENNEVIRASTO

RIL-Palkinto 2014, jaettu toinen sija:

SUJUVA SININEN

TIE E18
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Ahvenkosken langerpalkkisillan yksikaarinen rakenne on Suomessa ainutlaatuinen.

Matka Koskenkylän ja Kotkan välillä taittuu tulevaisuudessa sujuvammin, turvallisemmin,
nopeammin ja ilman ruuhkia. Uusi moottoritie on palvellut syyskuun alusta lähtien henkilö- ja
tavaraliikennettä osana Suomen tärkeintä ja vilkkainta kansainvälistä tieyhteyttä.

E

18-hankkeessa valtatie 7 rakennettiin moottoritieksi Kos
kenkylän ja Kotkan välillä. Yhteensä 53 kilometriä pitkän moottoritien rakentaminen sisälsi kokonaan uutta tietä 36 kilometriä,
jonka lisäksi moottoriliikennetietä
muutettiin moottoritieksi 17 kilometrin matkalla. Hankekokonaisuuteen kuului moottoritien ohella
19 kilometriä kevyen liikenteen
yhteyksiä ja 52 kilometriä muita
liikennejärjestelyitä.
Moottoritielle rakennettiin lisäksi kuusi uutta eritasoliittymää,
68 siltaa, yksi tunneli, kolme levähdysaluetta sekä meluntorjuntarakenteita 35 kilometrin matkalle
ja pohjavesisuojauksia neljän kilometrin matkalle. Liikennetelematiikkaa, kuten muuttuvia nopeus
rajoituksia ja infotauluja, tehtiin
Kotkan ja Porvoon väliselle matkalle yli 80 kilometriä.

Elinkaarimallilla menestykseen

E18 Koskenkylä–Kotka-hanke toteutettiin elinkaarimallilla. Liikennevirastolla on Tieyhtiö Valtatie 7
Oy:n kanssa vuoteen 2026 asti voimassa oleva palvelusopimus, jossa
tieyhtiö on vastuussa tien kokonaispalveluista, johon sisältyivät
tien rakennussuunnittelu, rakennustyöt sekä hoito- ja kunnossapitotyöt. Tieyhtiön omistavat kansainvälinen infrasijoitusrahasto
Meridiam Infrastructure, eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Destia ja
YIT Rakennus Oy.
Aidon PPP (Public Private
Partnership) -hankkeen tapaan
tieyhtiön huolehti myös rakennustyön edellyttämän rahoituksen hankkimisesta. Lainoittajina
toimivat Euroopan Pohjoismaiden investointipankkien ohella
Pohjola Pankki. Liikennevirasto
alkoi maksaa tiestä palvelumak-

sua vasta, kun tieosuudet avattiin
liikenteelle.

Rakentaminen kuudessa osassa

Rakennustyöt alkoivat marraskuussa 2011, ja tie voitiin avata
osittain liikenteelle jo vuonna
2013. Moottoritien avajaiset pidettiin 1.9.2014, ja hankekokonaisuuteen kuuluvat tiejärjestelyt
ovat kokonaisuudessaan valmiita
vuoden 2015 lopussa. Elinkaarihankkeen sopimuskausi päättyy 30.9.2026, jolloin tie siirtyy
korvauksetta Liikennevirastolle.
Hoito- ja ylläpitotehtävät siirtyvät
samalla Liikenneviraston ja ELYkeskusten vastuulle.
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Tiehallinto aloitti tiesuunnitelman laatimisen jo syksyllä 2008 ja
se valmistui keväällä 2010. Eduskunta päätti vielä samana kesänä,
että hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja myönsi vuoden 2010 talousarviossa hankkeen tilausvaltuudeksi 650 miljoonaa euroa.
Työt pääsivät täyteen vauhtiin
talvella 2011–2012. Huolellinen
suunnittelu mahdollisti töiden ripeän etenemisen jo ensimmäisenä
rakentamisvuonna, jolloin muun
muassa siirrettiin massoja noin
740 000 kuorma-autollisen verran.
Jo seuraavana syksynä 2013
päästiin avaamaan liikenteelle
Hienlahden ja Kyminlinnan, Koskenkylän ja Loviisan sekä Ahvenkosken ja Pyhtään väliset tieosuudet. Pyhtään ja Heinlahden välinen moottoritieosuus sekä liikennetematiikka uudella tiellä otettiin
käyttöön tänä syksynä.
Hankkeen urakoitsijana toimi
YIT Rakennuksen ja Destian muodostama työyhteenliittymä Pulteri. Rakennustöiden kustannusarvio oli 340 miljoonaa euroa ja
palvelusopimuksen kokonaisarvo koko 25 vuotta pitkän sopimuskauden aikana noin 623 miljoonaa euroa. Hanke toteutuikin
siis sekä etuajassa että ennakoitua
edullisemmin.

asennettiin edelleen lähes 400 erilaista mittauslaitetta, havaintopistettä ja tiesääasemaa.
Markkinamäen lähes 500 metriä pitkään tunneliin sisältyy erityisen runsaasti tekniikkaa, jonka
avulla lisätään turvallisuutta ja au-

tetaan tien käyttäjiä ennakoimaan
vaaratilanteita. Tunnelissa on esimerkiksi laitteisto, joka tunnistaa
hitaan tai väärään suuntaan ajavan
ajoneuvon.
Telematiikka on E18-tiellä valjastettu myös energiatehokkuuden
edistämiseen. Tien valaistusta pystytään säätämään luonnonvalon
määrän, sääolosuhteiden ja liikennemäärien perusteella. Tien kaikkien ulkoalueiden ja osin myös
tunnelin valaistuksessa on käytetty
LED-valoja.

Ekologiaa ja estetiikkaan

Keskikaistapilarit ovat Siltakylällä
meriaiheiset.

Moottoritien rakentamisessa otettiin ympäristöasiat ja arvot huomioon heti alusta saakka. Käytettyjä ekologisia suunnitteluratkaisuja edustavat muun muassa puun
käyttö siltojen ja meluesteiden rakennusmateriaalina, sähköautojen latauspisteiden kaapelointivalmius sekä maalämmön ja aurinkopaneeleiden hyödyntäminen niille
sopivissa kohteissa.
Moottoritie sivuaa Ahvenkosken ja Kymijoen Natura-alueita,
jotka ovat muun muassa suojellun
vuollejokisimpukan elinympäristöjä. Tästä johtuen varsinaisia ra-

INFO:

Moottoritie täynnä tekniikkaa

Uudelle tielle rakennettiin yhteensä noin 83 kilometrin matkalle liikennetelematiikkaa, kuten
muuttuvia nopeusrajoituksia, varoitusmerkkejä ja infotauluja. Telematiikkaa käytetään liikenteen
määrän, nopeuksien ja paikallisten ympäristöolosuhteiden seurantaan. Niitä varten tien varrelle
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Tilaaja: Liikennevirasto
Rakennuttajakonsultti: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Palveluntuottaja: Tieyhtiö Valtatie 7 Oy
Rakentaja: Työyhteenliittymä Pulteri,
jonka osapuolina ovat YIT Rakennus Oy ja Destia Oy
■■ Suunnittelu: KoLoKo-konsultit, jonka muodostavat Ramboll Finland Oy,
Sito Oy ja Destia Oy
■■
■■
■■
■■

kennustöitä koskivat tiukat ympäristölupaehdot ja hankkeen vaikutusalueella pohja- ja pintavedet
suojattiin samentumiselta.
Koko moottoritie on reunustettu riista-aidalla, jonka tarkoituksena on estää eläinten eksyminen liikenteen joukkoon. Eläinten kulkuyhteydet on pyritty turvaamaan rakentamalla niille omia
väyliä tärkeimpien kulkureittien
kohdille. Varsinkin hirvieläinten
käyttöön rakennettiin vihersiltoja,
mutta jäniksiä ja saukkojakaan ei
unohdettu. Pieneläimiä varten tehtiin useita alikulkuja, pieneläinputkia ja kulkulaveteilla varustettuja tierumpuja.
Sokerina pohjalla on se, että
Koskenkylän ja Kotkan välinen
moottoritie on Suomen pisin yhtenäinen esteettisesti suunniteltu
tieosuus. Taiteen ja muun tie-estetiikan avulla on muodostettu elementtejä, jotka rytmittävät ajoa ja
toimivat samalla opasteina. Väylän
taideteokset on integroitu moottoritien kiinteisin rakenteisiin, kuten siltapilareihin ja meluesteisiin.
Lisäksi maisemallisesti keskeisten
kohteiden melusuojaus esimerkiksi vesistöylityksien kohdalla,
on tehty kokonaan läpinäkyvästä
kierrätysmateriaalista. Väylälle on
valittu myös oma tunnusväri, joka
on sininen.
Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kouvalaisen sanoin, ”Tie on valmis, matka voi alkaa!” ■

Liikennetelematematiikkaa rakennettiin
Porvoon ja Kotkan välille 83 kilometrin matkalle.
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Teksti: Helena soimakallio Kuvat: SERLACHIUS-MUSEOT, PEDRO PEGENAUTE

RIL-Palkinto 2014, jaettu toinen sija:

Göstan paviljonki
on kosmopoliitti
puurakennus

Parallels kunnioittaa
suomalaista metsä- ja
paperiteollisuutta - siksi
rakennusmateriaaliksi
valikoitui puu.
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Serlachius-museon mittava laajennusosa, Göstan paviljonki
avattiin yleisölle kesällä 2014. Historiallisen Joenniemen
kartanon puistoon rakentunut 135 metriä pitkä uudisrakennus
osoittaa, että puu soveltuu erinomaisesti modernin ja vaativan
kulttuurirakennuksen materiaaliksi.

G

östa Serlachiuksen taidesäätiö ylläpitää Mäntässä kahta
taidemuseota, joiden juuret
juontuvat taidetta keränneen Serlachius-suvun ja Göstan perustaman metsäyhtiön historiaan. Serlachiuksen taidesäätiön kokoelma
kuuluu Pohjoismaiden suurimpiin
yksityisiin taidekokoelmiin. Taidemuseo Göstassa onkin vuosittain esillä sekä vaihtuvia näyttelyitä että oman kokoelman teoksia.
Taidemuseo Göstan näyttelyt
levittäytyvät kahteen rakennukseen: vanhaan kartanoon, joka aikanaan oli vuorineuvos Gösta Serlachiuksen koti ja nyt valmistuneeseen paviljonkiin. Laajennuksen myötä museo tavoittelee yli
100 000 vierasta vuosittain.

Kansainvälisesti voittoisaa
puuarkkitehtuuria

Uudisrakennus on toteutettu kansainvälisen suunnittelukilpailun

perusteella. Gösta Serlachiuksen
taidesäätiö avasi joulukuussa 2010
yleisen suunnittelukilpailun, johon
saatiin kaikkiaan 579 ehdotusta 42
maasta.
Voittajaksi valittiin Barcelonassa toimivan MX_SI:n Architectural Studion suunnitelma ”Parallels”. Voittotyön suunnitteli meksikolais-slovenialainen arkkitehtikolmikko Boris Bezan, Héctor
Mendoza ja Mara Partida. He saivat suunnitelmastaan sittemmin
myös merkittävän arkkitehtuuripalkinnon Espanjassa.
Sekä rakennuttajana toiminut Serlachiuksen taidesäätiö että
suunnittelijat halusivat kunnioittaa
suomalaista metsää ja Serlachiuksen paperiteollisuussuvun perinteitä, joten rakennusmateriaaliksi
valikoitu puu.
Barcelonalaisten arkkitehtien
tukena arkkitehtisuunnitelman
jatkotyöstämisessä toimi suoma-

lainen Huttunen Lipasti Pakkanen
Arkkitehdit Oy.
Laajennusosan rakennustyöt
käynnistyivät marraskuussa 2012
ja uudistunut taidemuseo avattiin yleisölle 14.6.2014. Hankkeen
kustannukset olivat 20 miljoona
euroa.

Elegantti ja toimiva laajennus

Paviljongin sopeuttamisessa kartanomiljööseen ja ympäröivän puistoon paneuduttiin hankkeessa erityisen huolellisesti. Liki kuusikertaa vanhaa kartanoa suurempi
uudisrakennus alkaa vanhan kartanon vierestä laskeutuen matalana, maaston muotoja myötäile-
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vänä kaarena kohti järven rantaa.
Rakennusmassa sulautuukin saumattomasti kartanon puistoon ja
miljööseen.
Rakennuksen koosta saa parhaan käsityksen mittojen perusteella: Sen kokonaispinta-ala on
noin 5 700 neliömetriä, huoneistoala 3 500 neliömetriä ja tilavuus
noin 20 000 kuutiometriä. Rakennuksessa on kolme erikokoista
näyttelytilaa, juhlasali, museokauppa ja modernit ravintolatilat.
Laajennusosaan on sijoitettu
myös säilytys- ja konservointitilat
taidekokoelmalle. Taidesäilytystilojen vajaahappilaitteisto edustaa
alan uusinta tekniikkaa Suomessa.
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Sen avulla tilojen happipitoisuus
voidaan laskea niin alhaiseksi (21
prosentista noin 17 prosenttiin),
että useimmat kiinteät ja nestemäiset aineet eivät syty palamaan.
Museon uusi pääsisäänkäynti
on sijoitettu laajennusosaan, joka
kytkeytyy vanhaan kartanoon lasisella yhdyskäytävällä.

Rakennusteknisesti ainutlaatuisia
ratkaisuja

Uudisosa on 135 metrin pituinen, ja sen leveys vaihtelee 22:sta
26 metriin. Näyttelytilojen maksimikorkeus on 12 metriä. Itse rakennuksen enimmäiskorkeus on
17 metriä. Göstan laajennusosan

runko koostuu kaiken kaikkiaan
yli sadasta liimapuukehästä, jotka
ovat paitsi rakenteellinen, myös
rakennuksen julkisivua jäsentävä
ratkaisu. Kehät on asennettu vain
reilun metrin päähään toisistaan,
jolloin ne muodostavat rakennusta
kannattelevan, kylkiluita muistuttavan konstruktion. Rakennuksen geometriasta johtuen jokainen
käytetystä 505 liimapuupalkista on
kooltaan ja muodoltaan uniikki.
Laajennuksen välipohjat on
tehty betonista, jotka on liitetty innovatiivisilla teräskonsoliliitoksilla
puiseen tukirankaan. Liitostapa
on kehitetty varta vasten paviljonkia varten, eikä vastaavaa ole tiettävästi käytetty missään muualla
maailmassa.
Rakennuksen julkisivussa vaihtelevat lasi- ja puupinnat. Julkisivuverhoiluna on käytetty yhteensä 23 kilometriä kuultokäsiteltyä, 32 millimetriä paksua kuusilautaa. Ulkoverhouskentät ovat
yhdestä kulmastaan muita nurkkia
korkeammalla. Laudoituksen kiertyminen ja verhousta kannattavan
liimapuurakenteen rytmi synnyttävät julkisivuun kolmiulotteisen
ja elävän pinnan.
Oman lisänsä julkisivuun tuovat ympäröivää maisemaa heijasta-

vien lasipintojen epäsäännöllinen
geometria.
Myös liimapuukehien väleihin asennetut alakatot ovat kuusilautaa ja työtiloissa kuusirimaa.
Laajennusosan lattiat ovat puolestaan tammea. Puupinnat on palosuojattu, mutta sisätiloissa ei ole
sprinklerijärjestelmää taideteosten
suojelemiseksi.
Museon suunnittelussa on onnistuneesti yhdistetty vakioratkaisuja ja -tuotteita mittatilaustyönä
tehtyihin yksityiskohtiin. Rakennuksessa ei ole juuri lainkaan suoria nurkkia, mikä asetti korkeat
vaatimukset puuosien esivalmistukselle ja asennukselle. Kohteen
pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Pekka Pakkanen kiitteleekin
sekä rakennuttajaa että kohteen
suunnittelijoita ja toteuttajia erinomaisesta yhteistyöstä. ■

INFO:
■■ Arkkitehtisuunnittelu, paikallinen yhteistyökumppani:

Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit Oy

■■ Rakennesuunnittelu:

A-Insinöörit Oy

■■ LVI-suunnittelu:

AIRIX Talotekniikka Oy

■■ Sähkösuunnittelu:

Sähkötekniikka Kari Siren Oy

■■ Palotekninen suunnittelu:

Pöyry Finland Oy

■■ Geosuunnittelu:

Ramboll Finland Oy

■■ Maisemasuunnittelu:

Maisemasuunnittelu Hemgård

■■ Pääurakoitsija:

Jämsän Kone- ja Rakennuspalvelu Oy

■■ LV-urakointi:

Jämsän Vesi ja Lämpö Oy

■■ IV-urakointi:

MHS-Asennus Oy

■■ Sähköurakka:

Are Oy/Jyväskylän toimisto

■■ Puuosatoimittajat:

Puuelementit: Late-Rakenteet Oy
Sisätilat: Inlook Oy

4/2014 • Rakennustekniikka
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Teksti: Helena soimakallio

Vuoden 2014 parhaat!
Rakennustekniikka-lehden vuoden päätösnumero on perinteisesti omistettu kiinteistöja rakentamisalan parhaille hankkeille ja henkilöille. Palkintoja myönnettiin tänäkin vuonna
runsaasti, mikä osaltaan todistaa, että alalla osataan ja halutaan tehdä huippusuorituksia
vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Lämpimät onnittelut ja intoa tuleviin
ponnisteluihin kaikille vuonna 2014 palkituille!

Vuoden Rakennusalan diplomi-insinööri:
Pekka Seppälä

S

uomen Rakennusinsinöörien
Liitto RIL valitsi huhtikuussa
vuoden 2014 rakennusalan
diplomi-insinööriksi TkL Pekka
Seppälän, joka työskentelee laatupäällikkönä Oulun kaupungin rakennusvalvonnassa. Oulussa tehty
pitkäjänteinen työ rakentamisen
laatuongelmien ratkaisemiksi on
saanut myös valtakunnallista tunnustusta. Ennakoiva laadunohjaus tunnetaankin Oulun mallina,
jonka mottona on: Ei pakolla, vaan
”hoksauttamalla”.
Kosteusongelmien ratkaisuun
Seppälällä on selkeä neuvo: ”Koko
rakentamisen ketjuun pitää saada
aikaan katkeamaton kuivaketju samaan tapaan kuin elintarvikkeilta
vaaditan ehjää kylmäketjua.” Kuivaketju on Seppälän mielestä välttämätön varsinkin erittäin energiatehokkaassa rakentamisessa.
Pekka Seppälän haastattelu on
julkaistu Rakennustekniikan numerossa 1/2014. ■

Vuoden Rakennusalan diplomi-insinööri
TkL Pekka Seppälä (RIL)
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Vuoden Betonirakenne:
Turun kirjastosilta

Kuva: Tuomas Uusheimo

T

urun uusi kirjastosilta palkittiin tammikuussa vuoden
2013 betonirakenteena taitavasta ja vaativasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta.
Tuomariston mukaan kaikkien
osapuolten toimivalla yhteistyöllä
ja osaavalla betonin käytöllä on
aikaansaatu rakennusteknillisesti
onnistunut ja arkkitehtonisesti ilmeikäs kokonaisuus. Veistokselli
sessa sillassa tulevat esiin teräsbetonirakenteiden monipuoliset
mahdollisuudet. Betonirakenteissa
korostuvat toisaalta konstruktiivisuus sekä toisaalta betonin plastisuus ja monoliittisuus.
Silta on paikallavalettu jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. 60 metriä pitkän ja viisi metriä leveän joen ylittävä kevyen liikenteen väylä kaartelee loivasti
siten, että silta on vaakageometrialtaan S-kirjaimen muotoinen. Sillan kannen alapinta taas kiertyy
ruuvipinnaksi, joka on sillan keskipisteen suhteen symmetrinen.
Näin sillan poikkileikkaus on keskikohdan molemmin puolin epä-
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symmetrinen. Silta on perustettu
kallioon tukeutuvien kaivinpaalujen varaan. Päätytukien kaivinpaalut on jännitetty kallioon niin, että
ne pysyvät aina puristettuina. Tällä
tavoin sillan kantaan on saatu
jäykkä kiinnitys, joka mahdollistaa
keskijänteen hoikkuuden.
Turun uuden kirjastosillan
suunnittelu perustuu Insinööritoimiso Pontek Oy:n työryhmän
Crescendo-nimiseen ehdotukseen, joka voitti vuonna 2010 Turun kaupungin järjestämän suunnittelukilpailun. Kilpailu toteutettiin RILin insinööritaitokilpailuna.
Kevyen liikenteen silta sijaitsee aivan Turun keskustassa ja se johtaa
Aurajoen yli Tuomiokirkkosillan
ja Auransillan välissä, Kauppiaskadulta Rettigin rinteelle.
Materiaaleiltaan uusi silta sopeutuu hyvin ympäristöönsä. Betonisen sillan omaperäistä muotoa
on korostettu hiomalla valoisammat kylkipinnat sileiksi ja jättämällä varjoisa alapinta rimamuotin jäljiltä karheaksi. Sillan kaiteet
ja valaistus tuovat sillan muodon
esiin. Kaide muodostuu puisen

yläjohteen ja reunapalkin väliin
kiinnitetyistä lasisäleistä. Valojen
väriä ja voimakkuutta säätämällä
silta elää Aurajoen kansallismaisemassa hillitysti ja hienovaraisin
vivahtein.
Palkinnon saivat rakennutta
ja
na toiminut Turun kaupungin
Kiinteistöliikelaitos, kaavoittaja Ii
na Paasikivi Turun kaupungilta,
arkkitehtisuunnittelusta vastanneet arkkitehdit SAFA Teo Tammivuori ja Hanna Hyvönen, rakennesuunnittelusta vastannut Insinööritoimisto Pontek Oy sekä
pääurakoitsijana ollut Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy.
Vuoden Betonirakenne -palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle,
joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja
-rakentamista. Kilpailun järjestää
Betoniteollisuus ry.
Ensimmäinen kilpailu oli
vuonna 1970, jolloin kohteeksi valittiin Näsinneula Tampereelta. ■

Vuoden 2014
parhaat
Vuoden Silta 2014 -kisan tuplavoittajat:

Kirjastosilta Turussa ja
Tran Thi Ly -silta Vietnamissa

A

rvokkaaseen kulttuurimaisemaan Aurajoen yli Turun tuomiokirkon läheisyyteen rakennettu Kirjastosilta voitti
myös Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin Vuoden Silta
2014 -palkinnon.
Lisäksi Vuoden Silta -kilpailussa myönnettiin erityiskunniamaininta WSP Finland Oy:n siltasuunnittelun vientikohteelle Tran
Thi Ly -vinoköysisillalle Da Nangissa Vietnamissa.
Betonirakenteisen vinoköysisillan pääsillan ja tulosillan yhteenlaskettu kokonaispituus on 731
metriä ja sen hyödyllinen leveys
on 34,5 metriä. Yksipylonisen pää-

sillan taaksepäin kallistettu pyloni
on korkeudeltaan 145 metriä, ja se
on lajissaan maailman korkeimpia. Myös pylonituen kalottilaakerit ovat kokoluokassaan maailman
suurimpia siltalaakereita.
Kahdessa tasossa sijaitsevat päällysrakenteen ulkopuolelle
ankkuroidut takaköydet luovat sillan keskilinjalla sijaitsevien pääaukon köysien kanssa ulkonäöllisesti
mielenkiintoisen köysijärjestelyn.
Sillan päällysrakenne muodostuu
vinouumaisista kotelorakenteista.
Tuomariston kunniamainintaperusteluiden mukaan Tran Thi
Ly -silta on maamerkinomainen,
ulkonäöltään poikkeuksellinen

ja näyttävä. Silta on rakenteellisesti erittäin vaativa. Vinoköysisillan köysijärjestelyt ovat omintakeiset ja harmoniset. Sillan väritys ja
valaistus on toteutettu esteettisesti
hienosti.
Kunniamaininnalla tuomaristo
haluaa antaa tunnustusta samalla
myös WSP Finland Oy:n korkeatasoiselle sillansuunnitteluosaamiselle ja sen viennille. Taustalla
on ansiokas ja pitkäaikainen kehitystyö erityisesti vinoköysisiltojen osalta. Yrityksellä on kokemusta 1980-luvulta saakka sekä
näyttävistä kotimaan vinoköysisiltahankkeista että ulkomaisista
suunnitteluviennin kohteista, viimeisimpänä esimerkkinä Tran Thi
Ly -silta.
Tuomariston puheenjohtaja
Timo Tirkkonen Liikennevirastosta julkisti palkinnon ja kunniamaininnan Infra 2014 -tapahtumassa Helsingissä huhtikuussa
2014.
Suomen Rakennusinsinöörien
Liitto RIL on jakanut Vuoden Silta
-palkintoa vuodesta 2001. Kilpailulla RIL ja sen Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä haluaa
nostaa sillansuunnittelun tasoa
maassamme sekä kiinnittää erityisesti huomiota sillan hyvään ulkonäköön ja sopivuuteen ympäristöönsä. ■

Tran Thi Ly -silta on poikkeuksellinen ja näyttävä.
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Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun
voitti Saunalahden koulun piha
Espoossa

Jo Saunalahden koulun piha-alueen suunnitteluvaiheessa on huomioitu kunnossapidon vaatimukset. Kuva: YIT.

Y

IT:n toteuttaman Espoon
Saunalahden koulun pihaalue palkittiin helmikuussa
Viherpäivillä Vuoden Ympäristörakenteena. Palkinnon ottivat vastaan kohteen rakennuttaja Espoon
kaupungin Tilakeskus -liikelaitos,
suunnittelija LOCI maisema-arkkitehdit Oy ja toteuttaja YIT Rakennus Oy:n Infrapalvelut.
R akennustuoteteollisuus
RTT:n ja Puutarhaliiton järjestämän Vuoden ympäristörakentajan palkinto jaettiin nyt 23. kerran
ja siitä kisasi yhteensä 12 kohdetta.
Tuomariston mukaan Sauna
lahden koulu ja sen piha muodostavat yhtenäisen vahvan kokonaisuuden, jossa rakennuksen orgaaniset muodot jatkuvat pihalla.
Yhtenäiset materiaali- ja värimaailmat luovat kokonaisuudesta
harmonisen.
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Rinnetontin isot korkeuserot
on ratkaistu kauniisti maastoa porrastaen ja terasseilla. Piha on näyttävä ja tilallisesti mielenkiintoinen
sekä korkeatasoisesti toteutettu.
Saunalahden koulun piha-alue
nousi voittajaksi toteutuksen erinomaisen laadun sekä jo suunnittelussa huomioidun kunnossapidon
ansiosta.
Uuden asuinalueen edelleen
rakentuvassa keskustassa sijaitseva koulurakennus on aktiivinen
osa alueen arkiympäristöä. Opetuksen ja kulttuurin monitoimitalossa toimii noin 750 oppilaan yläja alakoulu, kirjasto, nuorisotila ja
päiväkoti.
Vuoden ympäristörakenne
-kilpailun tavoitteena on tehdä
tunnetuksi tasokkaita ympäristökokonaisuuksia, joissa hyvällä
suunnittelulla ja toteutuksella on

luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kestävä, hyvä ympäristö.
Kilpailun tuomaristossa olivat
edustettuina Rakennustuoteteollisuus RTT:n, Puutarhaliiton, Kiviteollisuusliiton, Viherympäristöliiton, Suomen Maisema-arkkitehtiliiton, Suomen Arkkitehtiliiton,
Suomen Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja lehdistön edustajat. ■

Vuoden 2014
parhaat
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto

Puolanjuutalaisten historian museolle

H

istorian ensimmäinen Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto
myönnettiin Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen
Varsovaan suunnittelemalle Puolanjuutalaisten historian museolle.
Museon pääsuunnittelijana toimi
arkkitehti Rainer Mahlamäki.
Suomen Arkkitehtuuriliiton
myöntämän palkinnon saajan valitsi taloustieteen professori Sixten Korkman. Hän kuvaili museorakennuksen tunnelmaa kauttaaltaan hartaaksi ja arvokkaaksi,
mutta myös lämpimäksi ja elämänmyönteiseksi. Korkman sa
noikin Musiikkitalossa 4.11. pidetyssä palkinnonjakotilaisuudessa
pitävänsä arkkitehtuurin ja laadukkaan rakennetun ympäristön
merkitystä erittäin tärkeänä.
Puolanjuutalaisten
historian museo sijaitsee toisen maailmansodan aikaisen Varsovan geton alueella. Rakennus valmistui
jo keväällä 2013, mutta päänäyttely avattiin yleisölle vasta marraskuussa tänä vuonna. Museon lisäksi rakennus toimii juutalaisen
perinteen tutkimus-, opetus- ja
kultuurinedistämislaitoksena.
Arkkitehtuurin
Finlandia
myönnetään kolmen vuoden sisällä valmistuneen merkittävän rakennuksen tai rakennusryhmän
suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta. Vuonna 2014 ensimmäistä
kertaa jaetun palkinnon finalis-

tit valitsee arkkitehtuurin asiantuntijoista koostuva esiraati. Esiraadin valitsemat muut palkintoehdokkaat olivat tänä vuonna
Serlachius-museoiden Göstan paviljonki Mäntässä (MX_SI, 2014),

Helsingin yliopiston pääkirjaston
Kaisa-talo (Anttinen Oiva Arkkitehdit, 2012) sekä Seinäjoen pääkirjasto Apila (JKMM Arkkitehdit
Oy, 2012). ■

Puolan juutalaisen historian museon pääsuunntelijana toimi Rainer Mahlamäki. Se
valmistui Varsovaan vuonna 2013. Kuva: Wojciech Krynski.
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Vuoden Rakennuttajakonsultti
oli Kari Vornanen

R

akennuttajatoimisto HTJ
Oy:n ryhmäpäällikkö/tateprojektipäällikkö Kari Vornanen valittiin vuoden 2013
Rakennuttajakonsultiksi.
Valinta julkistettiin Hämeenlinnassa pidetyillä Rakennuttajapäivillä tammikuussa 2014.
Tuomaristo kiitti Vornasen
monipuolista hankeosaamista ja
taloteknistä rakennuttamisosaamista. Hänet tunnetaan taitavana
rakennuttajana, jonka osaaminen
luo edellytykset rakennusten hyvien sisäolosuhteiden onnistumi
selle, energiatehokkuudelle ja
käyttäjien tyytyväisyydelle.
Rakennuttajatoimistojen Liitto
valitsee vuosittain jäsenistöltä tulleiden ehdotusten perusteella vuoden voittajan.
Valinnassa arviointiperusteina
ovat hankkeen johtamisen osaaminen, tilaajan ta
voitteiden toteuttaminen, innovatiivisuus ja kehittäminen sekä elinkaariosaaminen. ■

Projektipäällikkö Kari Vornanen Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:stä vastaanotti Vuoden
rakennuttajakonsultti -tunnustuksen Rakennuttajapäivillä tammikuussa 2014.

Göstan paviljonki voitti
Vuoden projekti -kilpailun

G

östan Paviljonki vei voiton
Projektiyhdistyksen Vuoden
projekti -kilpailussa.
Palkinto jaettiin Projektipäivillä Espoon Dipolissa 11.11.2014.
Palkinto myönnettiin projektin rakennuttajakonsultti Ramboll CM
Oy:lle.
Palkintoraadin mielestä Ramboll CM Oy onnistui erinomaisesti
rakennuttajakonsulttina vaativassa

30

Rakennustekniikka • 4/2014

projektissa. Tuomariston vakuutti
ennen kaikkea työskentely osittain
kansainvälisessä suunnitteluryhmässä, joka opetti projektin tekijöille menettely- ja toimintatapoja.
Projektissa opittiin myös, kuinka
vaativan kohteen rakentamisessa
voidaan perinteisellä jaetulla urakalla, hieman sopimusrajoja rikkomalla, tehdä yhteistyötä ja saavuttaa lopputulos ilman ristiriitoja.

Tuomaristo arvioi muuan
muussa projektin haasteellisuutta
innovatiivisuuden ja sidosryhmien
yhteistyön kannalta sekä tietenkin sisällön laadullista, ajallista ja
taloudellista onnistumista. ”Göstan paviljongissa arvostimme erityisesti projektin erinomaista onnistumista tavoitteiden, aikataulun ja kustannusten osalta. Luova
muutos- ja ristiriitatilanteiden johtaminen vaikutti myös valintaan”,
tuomaristo perusteli yksimielistä
päätöstään.
Göstan paviljonki oli myös RIL
Palkinto 2014 -kilpailun ja SAFAn
Arkkitehtuurin Finlandia -palkintojen finalisti. ■

Pietilä-palkinto 2014
Serum arkkitehdit Oy:lle

Vuoden 2014
parhaat

R

akennustietosäätiön Pietiläpalkinto myönnettiin vuonna
2014 Serum arkkitehdit Oy:n
Antti-Markus Lehdolle, Vesa
Humalistolle ja Sami Heikkiselle tunnustuksena merkittävästä
työstä arkkitehtuurin uudistamiseksi, erityisesti kaupunkisuunnittelun ja asuntosuunnittelun aloilla.
Palkinto myönnetään nuorelle
arkkitehdille tai hänen ryhmälleen, ja se on suuruudeltaan 7 000
euroa.
Palkintolautakunnan perusteluissa on muun muassa todettu,
että Serum arkkitehtien työskentelyn keskeinen tavoite on tukea
kestävän rakennetun ympäristön
toteutumista. Tästä syystä he korostavat työskentelyssään arkkitehtuurin suhdetta ekologiaan,
maisemaan, kulttuuriin ja histo-

riaan. Serum onkin töillään osoittanut, ettei aikamme ekologisiin ja
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamaan pyrkivän ja vastuullisen

arkkitehtuuritoiminnan tarvitse
menettää vahvaa rakennustaiteellista luonnettaan. ■

Serum Arkkitehtien visio Helsingin kaupunkibulevardien korttelimalliksi.
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TunnustusPAANU 2014

arkkitehti, TkL Pekka Lahdelle

S

uomen Arkkitehtiliitto SAFAn kestävän kehityksen palkinto, TunnustusPAANU,
myönnettiin helmikuussa 2014
arkkitehti Pekka Lahdelle. Tunnustuspalkinnon perusteiden mukaan hän on luonut perustaa yhdyskuntasuunnittelun kehittämiselle kestävään suuntaan tuottamalla tietoa ja kehittämällä
menetelmiä kestävän kehityksen
arvioimiseksi ja toteuttamiseksi
rakennetussa ympäristössä. Lahti
onkin ensimmäisiä ekotehokkuuteen laajamittaisesti perehtyneitä
tutkijoita ja alansa kiistattomia
edelläkävijöitä Suomessa.
Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn
tunnustuspalkinnon, TunnustusPAANUn tarkoituksena on nostaa
esiin hyviä esimerkkejä kestävän
kehityksen toteuttamisesta rakennusalalla sekä lisätä keskustelua
ekologisen rakentamisen tilasta.
Tunnustus myönnetään vuosittain

Arkkitehti, TkL Pekka Lahti, Eko-SAFAn puheenjohtaja, arkkitehti SAFA Emma Johansson sekä SAFAn hallituksen puheenjohtaja Esko Rautiola TunnustusPAANUn jakotilaisuudessa 12.2.2014. (Kuva: Archinfo).
sellaiselle yritykselle, yhteisölle tai
yksityiselle henkilölle, joka on toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista rakenne-

tussa ympäristössä, ja on siten tarjonnut esimerkin kaikille rakennusalan toimijoille. ■

MANKin Tömppä-palkinto
infratutkimukselle

I

nfra-alan arvostetuin tunnustus,
MANK ry:n jakama Tömppäpalkinto on myönnetty Infra
muutoksessa -tutkimusprojektille.
Projekti toi päivänvaloon infraalan yhteiskunnallisen merkityksen ja tuotti tärkeää tietopohjaa alan rahoituspäätösten tueksi.
Infra muutoksessa oli kolmivuotinen tutkimuskokonaisuus. Projektissa käsiteltiin ja tuotettiin paljon
uutta tietoa infrarakentamisen ra-
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kenteesta sekä alan ennakoinnista,
työvoimasta, osaamisesta ja koulutuksesta. Osansa saivat myös alan
tulevaisuuden haasteiden pohdinta sekä kuntien infrarakentamisen ajankohtaiset kysymykset.
Tömppä myönnetään vuosittain infra-alaa eteenpäin vieville innovaatioille, hankkeille ja
henkilöille.
Lisäksi projektin tutkijoille
Terttu Vainio (VTT) ja Eero Nip-

pala (TAMK) myönnettiin henkilökohtaiset Pikku-Tömppä -tunnustukset pitkäjänteisestä työstä
infra-alan hyväksi.
Vuoden 2014 Tömpät ojensi
voittajille MANKin puheenjohtaja
Harri Yli-Villamo Finlandia-talolla vietetyillä Maarakennuspäivillä syyskuussa 2014. ■

Rakentamisen Ruusu 2014

Vuoden 2014
parhaat

Kristiina Hannunkarille ja
Klaus Hamströmille

H

elsingin kaupungin rakennuslautakunta myönsi tammikuussa
Rakentamisen
Ruusun 2014 Helsingin Viikinmäessä sijaitsevan Harjannetie 44
-vuokra-asuntokohteen pääsuunnittelijalle ja rakennuttajan projektipäällikölle. Rakennuksen pääsuunnittelija on arkkitehti SAFA

Kristiina Hannunkari Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy:stä
ja kohteen projektipäällikkönä
toimi Klaus Hamström Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:stä.
Hannunkari ja Hamström saivat rakennuslautakunnalta kiitosta mielenkiintoisesta ja korkea-

laatuisesta asuntosuunnittelusta
sekä tinkimättömän jämäkästä
vuokra-asuntojen rakennuttamisesta. Vuodesta 1995 alkaen jaettu
Rakentamisen Ruusu on Helsingin
kaupungin rakennuslautakunnan
myöntämä tunnustus ansiokkaasta
ja laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä. ■

Rakentamisen Ruusu 2014 voittajakohde on ATT:n vuokratalo Harjannetie 44, Helsinki. Arkkitehtina toimi SAFA Kristiina Hannunkari/Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy:stä. Kuvatoimisto Kuvio Oy.
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Helsingin kaupungin
asuntotuotantotoimisto ATT palkittiin
Vuoden rakennuttajana

H

elsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT valittiin tammikuussa pidetyil
lä
Rakennuttajapäivillä vuoden rakennuttajaksi. Palkintoraadin mukaan ATT on osoittanut edelläkä
vijyyttä rakentamisen laadun,
kohtuuhintaisuuden ja kestävän
kehityksen edistämisessä sekä talousrikollisuuden kitkemisessä
alalta. ATT on myös ollut aktiivisesti mukana Luotettava Laatutyömaa -konseptin kehitystyössä,
ja ottanut sen ensimmäisenä käyttöön Jätkäsaaren Kap Hornin katu
3:ssa.
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT rakennuttaa
ensisijaisesti omalla henkilöstöllään vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntoja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.
ATT myös kehittää aktiivisesti uusia asumiskonsepteja. Kehitystyön
tuloksena syntyneitä uusia konsepteja ovat muun muassa Kalasataman autoton kerrostalokortteli, ATT matalaenergiatalo, puukerrostalohankkeet, prosentti taiteeseen -asuinkorttelit sekä muut
kehittyvä kerrostalo -ohjelman
hankkeet.
Vuoden rakennuttajapalkinnon
valintakriteereissä painotetaan esimerkillistä toimintaa ja hyvän rakennuttamistavan noudattamista.
Palkinnon saadakseen rakennuttajan tulee hallita kestävän kehityksen vaatimukset ja erilaisten rakennuttamismenettelyjen soveltaminen. Valinnassa annetaan arvoa
myös alan kehitys- ja koulutustoimintaan osallistumiselle sekä asiakastarpeiden hyvälle täyttymiselle.
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Vuoden rakennuttajan valitsee
RAKLI ry. Palkinto on jaettu vuodesta 2007 alkaen ja sen on saanut
aiemmin Finavia, Etera, SOK, Järvenpään Mestariasunnot, Liikennevirasto ja Helsingin Yliopisto. ■

■■ Luotettava Laatutyömaa:

www.rala.fi/palvelut/
Luotettava_Laatutyomaa/
■■ Kehittyvä kerrostalo:
www.kerrostalo.hel.fi/

Vuoden rakennuttaja -tunnustuksen otti vastaan ATT:n toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa. Kuva: Marko Tammela/Kuvapalvelu.

Teräsrakennepalkinto
Viikimäen
maisemapäätepylväälle

P

alkittu maisemapylväs liittyy
Viikinmäen uuteen 110 kilovoltin kytkinlaitokseen, jonka
Helen Sähköverkko Oy otti käyttöön marraskuussa. Kytkinlaitos
sijaitsee aivan Lahdenväylän välittömässä läheisyydessä, ja uusi
maisemapäätepylväs toimii maamerkkinä sen edustalla.
Pylvään on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co ja
sen valmistuksesta on vastannut
Eltel Networks Oy.

Vuoden teräsrakenne on maisemspäätepylväs Viikinmäessä.

Vuoden 2014
parhaat

Teräsrakennepalkinto myönnetään vuosittain merkittävälle suomalaiselle rakennuskohteelle, jossa terästä on käytetty
arkkitehtonisesti, rakenneteknisesti ja taloudellisesti esimerkillisellä tavalla. Palkinto julkistettiin
Teräsrakennepäivän yhteydessä
19.11.2014. ■

Sillanrakennuksen erikoispalkinto 2014
DI Juhani Hyvöselle

S

uomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin Sillat- ja
erikoisrakenteet tekniikkaryhmä myönsi vuoden 2014 Sillanrakennuksen erikoispalkinnon
DI Juhani Hyvöselle. Palkinto
julkistettiin Siltapäivillä Turussa
lokakuussa.
Juhani Hyvönen on vuosikymmeniä kestäneen sillansuunnittelu-uransa aikana suunnitellut
lukuisia siltoja sekä osallistunut
menestyksellisesti pääsuunnittelijana moniin Suomessa järjestettyihin siltasuunnittelukilpailuihin.
Tuoreena esimerkkinä mainittakoon palkittu Turun Kirjastosillan, jonka pääsuunnittelijana hän
toimi.
Hyvönen tunnetaankin erityisesti terässiltojen ja avattavien

siltojen sillanrakennustekniikan
osaajana ja kehittäjänä. Hän on
osallistunut keskeisesti myös muiden vesirakenteiden, kuten patorakenteiden ja kanavaporttien
suunnitteluun.
Silta-asiantuntijana Hyvönen
on ollut aktiivisesti kehittämässä
sillanrakennuksessa käytettäviä
ohjeita ja laatuvaatimuksia. Hän
on viime vuosina edistänyt muun
muassa teräsrakenteiden Eurokoodien käyttöönottoa Suomessa osallistumalla Liikenneviraston Soveltamisohjeen NCCI 4 ja Toteutusohjeen NCCI T laatimiseen.
Sillanrakennuksen erikoispalkinto (Yrjö Matikainen -palkinto)
jaetaan joka toinen vuosi. RIL ja
sen Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä haluavat nostaa pal-

kinnolla silta- ja rakennetekniikan
alan ja alalla työskentelevien arvostusta maassamme. ■
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FinnBuild -tapahtumassa järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Finnbuild Awards
– tilaisuus, jossa palkittiin rakennusalan vuoden onnistujia ja hyviä suorituksia. Rakennusalan
”oscareita” jaettiin yhteensä kahdeksan: Vuoden rakennustyömaa, Suomen viihtyisin ja
energiatehokkain toimitila, Ympäristön hyväksi -palkinto, Rakennetun ympäristön kasvuyritys,
Vuoden sähköinen työmaa, Tekla BIM Award, Vuoden liikuntateko ja Viheralan tunnustuspalkinto.

Vuoden
Rakennustyömaaksi
valittiin Kansalliskirjaston
peruskorjaus
36
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H

elsingin Senaatintorilla sijaitsevan ja historiallisen arvokkaan suojelukohteen peruskorjaus on tarjonnut haasteita niin
suunnittelijoille kuin työmaaorganisaatiollekin. Palkintoraadin mukaan työmaalla on kuitenkin onnistuttu sovittamaan suojelu ja
konservointi yhteen olosuhde- ja
aikatauluhallinnan sekä eri aikakausien rakenteiden ja niiden korjaamisen kanssa.

Vuoden 2014
parhaat
Kansalliskirjastoa eli entistä
yliopiston kirjaston rakennusta ei
ole kertaakaan rakennuksen lähes
200-vuotisessa historiassa kunnostettu yhtä mittavasti ja monipuolisesti kuin nyt.
Vuosina 1840–1845 vaiheittain valmistunut Kansalliskirjaston vanhin osa on Carl Ludwig
Engelin suunnittelema. Vuonna
1907 otettiin käyttöön Gustav Nyströmin suunnittelema kirjaston
Rotunda-osa.
Arkkitehtitoimisto Okulus laati
kirjastosta rakennushistoriallisen
selvityksen, joka on toiminut restaurointityön apuvälineenä. Hankkeen tavoitteena ei niinkään ole ollut alkuperäisen asun palauttaminen, vaan kirjaston korjaaminen
säilyttäen sen interiöörin kerrokselliset piirteet.
Suunnitteluratkaisut on tehty
toiminnallisten tarpeiden perusteella tiiviissä yhteistyössä käyttäjien ja yliopiston kanssa. Samalla
tiloja on laajennettu rakennuksen alle. Uusi vaateaula ja wc-tilat
sijoittuvat kellarin alustatiloihin.
Rotundan puolella on esteetön sisäänkäynti ja lisäksi rakennus varustetaan kahdella uudella hissillä.
Pääsalit toimivat edelleen kirjaostotiloina kunnostettavine kirjahyllyineen ja uusine lukupöytineen.
Konservointia varten kohteeseen tehtiin pölytiiviit työtasot,
jotka on varustettu vakioilmas-

tointikoneilla ja ilmanvaihtolaitteilla. Kellarin louhinta toteutettiin
räjähtämättömillä menetelmillä
sahaamalla peruskallioon.
Rakennuttajana toimiva Helsingin yliopisto valitsi suunnittelijat ja urakoitsijat neuvottelumenettelyllä. Kohteen urakonnista

vastaa NCC. Urakkamuotona käytetään tavoitebudjetoitua projektinjohtourakkaa, jossa urakoitsijalle maksetaan kiinteä palkkio.
Riskien hallitsemiseksi työmaan
käynnistämistä edelsi kattava selvitysvaihe, jonka aikana tarkennettiin tekotavat, kustannukset ja
aikataulut.
Työmaa sisältää poikkeuksellisen suuren määrän yksityiskohtia,
joiden ratkaisemisessa on pitänyt
sovittaa yhteen sekä teknisiä että
arkkitehtonisia ja suojeluun liittyviä näkökohtia. Rakennesuunnittelussa normaalin laskennan rinnalla on pitänyt hyödyntää historiatietoa ja käyttää maalaisjärkeä.
Rakennesuunnittelusta kohteessa
on vastannut Idea-Structura Oy.
Mitoituksen osalta kohteen
vaativimpiin osiin kuului keskimmäisen salin yläpuolinen kupoli,
joka oli jo 1800-luvun lopulla vahvistettu rakennetta koossapitävin
teräsvantein. Uudessa ratkaisussa
teräsvanteita täydennettiin hiilikuituvanteilla. Hiilikuituun päädyttiin, koska teräksen lämpöliike

olisi liian suurta kupolin noin 40
metrin ympärysmitalla. Hiilikuitu
on myös kiinnitystapansa takia
luotettavampi ratkaisu.
Yksi työmaan ansioita onkin se,
että siinä on onnistuneesti yhdistetty vanhaan uutta. Talotekniikan
modernisoinnin suunnittelussa on
käytetty tietomallinnusta, jotta eliminoidaan lvis-reittien törmäykset. Niiden kustannus- ja aikatauluvaikutukset olisivat tällaisessa
kohteessa suuremmat kuin tavanomaisessa kohteessa.
Kohteessa niin tekniikalla, rakennussuojelulla kuin myös turvallisuudella on ollut yhteisenä nimittäjänä olosuhteiden hallinta.
Pölyä ei ole päästetty haittaamaan
konservointia. Siksi esimerkiksi
lattioiden purkamiset tehtiin alipaineistetussa tilassa ja konservointitilat oli suljettu omille tasoilleen muusta työmaasta sekä
alipaineistettu.
Myös kosteuden ja lämpötilan on oltavat sellaiset, että rakennustaide ja rakenteet säilyvät kunnossa. Rakennekosteus on ollut
kirjastossa ongelma aivan alusta
asti. Jo ensimmäisessä 1880-luvulla tehdyssä peruskorjauksessa
puiset lattiat purettiin kokonaan,
kellaritilat holvattiin ja saleihin
laskettiin paloturvalliseksi arvioitu
asfalttimassalattia. Nyt lattiamateriaaliksi palautetaan puu etelä- ja
pohjoissalien osalta. Kulutuskestävyyden takia puulajiksi valikoitui tammi.
Vuoden Työmaan valinnan teki
Rakennuslehden kutsuma asiantuntijaraati. Vuoden Työmaa on
palkittu vuodesta 1986 alkaen. ■
Kansalliskirjaston peruskorjausta. Kuvat:
Anne Kurki/Rakennuslehti.
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Suomen viihtyisin ja
energiatehokkain toimitila -kisassa
palkittiin kolmessa kategoriassa

E

RA17-toimintaohjelma
ja
Green Building Council Finlandin Suomen viihtyisin ja
energiatehokkain toimisto 2014
-kilpailun tarkoituksena oli haastaa alan toimijoita tarjoamaan yhä
energiatehokkaampia ja samaan
aikaan yhä viihtyisämpiä toimitiloja. Tavoitteena oli myös tuoda
esille toimitilaosaamista ja parhaita käytäntöjä.
Kilpailuun ilmoittautui 11
osanottajaa eri puolilta Suomea,
joista kahdeksan toimitti määräaikaan mennessä vaadittavat tiedot osallistumista varten. Kaikki
kilpailijat olivat saavuttaneet hyviä tuloksia sekä energiatehokkuu-

dessa että kiinnittäneet huomiota
sisäympäristöön. Kilpailua käytiin
kolmessa eri luokassa sen mukaan,
oliko kilpailijoilla mahdollisuutta
saada tietoja koko kiinteistöstä vai
vain oman toimitilansa tiedot. Kilpailun osanottajat vaihtelivat toimitilojen vuokralaisista kokonaisten kiinteistöjen omistajiin.
Kilpailijoiden suorituksia arvioitiin GBC Finlandin kahdella
Rakennusten elinkaarimittarilla,
energiankulutuksella (ostoenergian kulutus) ja käyttäjätyytyväisyydellä (sisäympäristöön tyytyväiset: lämpöviihtyvyys, huoneilman laatu sekä valaistus- ja
ääniolosuhteet).

Kokonaisten kiinteistöjen kategorian voitti SRV:n toteuttama Derby Business Parkin
Hiitti-toimitalo.

38

Rakennustekniikka • 4/2014

Raati arvosti voittajakohteissa
energiapihiyden lisäksi käyttäjätyytyväisyyden kaikkien osa-alueiden tasaista hyvyyttä. Näitä molempia tekijöitä raati piti yhtä
tärkeinä.
Kilpailu myös osoitti, että energiapihejä toimitiloja osataan Suomessa rakentaa monenlaisin eri
ratkaisuin, mutta käyttäjän huomioon ottaminen suunnittelussa
vaatii vielä nykyistä parempaa
paneutumista.

Kategoria kokonaiset kiinteistöt
– Kiinteistösähkö + lämmitys +
Käyttäjätyytyväisyys:

Voittaja oli SRV:n toteuttama
Derby Business Parkin Hiitti-toimitalo, joka oli energiakulutuksessaan omaa luokkaansa. Talo on
valmistunut vuonna 2012 ja saanut
LEED Platinium -sertifikaatin.
Rakennuksen ulkoseinien tiiviyteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja maalämpöjärjestelmällä
tuotetaan noin 90 prosenttia tarvittavasta lämpö- ja jäähdytysenergiasta. Huonelämpötilan ohjaus on integroitu ilmanvaihtoon,
lämmitykseen ja jäähdytykseen
sekä tilan läsnäolotietoon. Lisäksi
ilmanvaihdon tarpeenmukaisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Sisäympäristökyselyssä ilmanlaatuun oltiinkin tyytyväisiä,
mutta parannettavaa löytyi sisämelusta ja akustiikasta.

Vuoden 2014
parhaat
Yksittäiset toimitilat
– Käyttäjäsähkö + lämmitys +
Käyttäjätyytyväisyys:

Voittaja oli A-Insinöörit Oy:n
Alberga-toimitila.
Espoon Leppävaarassa sijait
seva Alberga Business Park
on vuonna 2011 valmistunut
BREEAM Very Good -tason toimitila. Sen rakennesuunnittelussa
on kiinnitetty erityistä huomiota
rakenteiden höyryn- ja ilmantii
veyden sekä kylmäsiltojen välttämiseen. Albergan energiatehokkuusluku alittaa 90 kWh/brm2/a.
A-Insinöörit muuttivat tilaan
heti sen valmistuttua ja suunnittelussa huomioitiin työtekijöiden
tarpeet alusta alkaen. Kaikki kyselyyn vastanneet työskentelevät
avokonttorissa, ja tulevat käyttäjät saivat olla mukana tilojen suunnittelussa. Sisäympäristökyselyssä
valaistukseen oltiin varsin tyytyväisiä, mutta parannettavaa löytyi
ääniolosuhteista.

Yksittäisen toimitilan kategorian voitti A-Insinöörit Oy:n Alberga-toimitila.

Kokonaiset kiinteistöt
– Kiinteistösähkö + käyttäjäsähkö +
lämmitys + Käyttäjätyytyväisyys:

Voittaja oli Viikin ympäristötalo.
Vuonna 2011 valmistuneessa ympäristötalossa toimii Helsingin
kaupungin ympäristökeskuksen lisäksi osa Helsingin Yliopiston Ympäristötieteiden laitoksen henkilökunnasta. Uusia teknisiä ratkaisuja
talossa on runsaasti, muun muassa
kalliojäähdytystä 25 maakaivon
voimin, ikkunoissa on lämpölasit
ja aurinkopaneeleja on yhteensä
noin 600 neliötä, joista valtaosa on
julkisivulla. Rakennuksen katolla
on lisäksi neljä pientä tuuliturbiinia ja, loput tarvittavasta sähköstä
ostetaan tuulisähkönä. Sisäympäristökyselyssä tyytyväisimpiä oltiin

Kokonaisten kiinteistöjen kategorian voittaja oli Viikin ympäristötalo. Kuva Jari
Viinanen.

valaistukseen, mutta jälleen kerran
raati löysi parannettavaa ääniolosuhteista. ■
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Ympäristön hyväksi -palkinto
Fortumille ja Rami Salmiselle

F

ortumin Joensuun laitoksen
pyrolyysituotanto ja Sybimar
Oy:n perustaja, nykyinen hallituksen puheenjohtaja Rami Salminen on palkittu Messusäätiön
Ympäristön hyväksi -palkinnolla.
Palkinnon teemana oli kestävä
biotalous. Suomen Messusäätiön
palkinto on jaettu vuodesta 2008
yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton, Messukeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön kanssa. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.
Raadin mukaan molemmat
palkitut innovaatiot vievät suomalaista kestävän biotalouden osaamista maailmalle, ja ne tukevat
osaltaan Suomen biotalousstrategian toteuttamista.
Fortumin Joensuun sähkön ja
lämmön yhteistuotantolaitokseen
integroitu bioöljylaitos alkoi tuottaa vuoden 2013 aikana bioöljyä.
Laitokseen integroidulla pyrolyysituotannolla voidaan korvata fossiilista polttoöljyä. Pyrolyysiöljystä
on tarkoitus valmistaa tulevaisuudessa myös uudenlaisia biopohjaisia tuotteita. Nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva laitos on luokassaan maailman ensimmäinen.
Palkintoraadin mukaan Fortumin pyrolyysituotanto on hyvä
esimerkki ratkaisusta, joka erottuu globaalissa biotaloudessa. Sähkön ja lämmön tuotannossa käytetään hakkuutähteitä, eikä kilpailla
samasta raaka-aineesta muun biotalouden kanssa.
Toinen palkituista, Sybimar
Oy:n perustaja Rami Salminen on
kehittänyt kiertovesiperiaatteella
toimivan kalanviljelylaitoksen,
jonka energia tuotetaan biokaa-
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sun avulla, ja jonka vesi ja ravinteet hyödynnetään samaan kokonaisuuteen kuuluvassa kasvihuoneessa. Kalanviljelylaitos aloitti
toimintansa 2012, biokaasulaitos
2013 ja kasvihuonerakentaminen
on käynnissä parhaillaan.
Laitoksessa jätehuolto ja elintarviketuotanto tukevat toisiaan ja
tekniikka hyödyntää hukkalämpöä tehokkaasti. Sybimarin ratkaisu lähentelee raadin mukaan
teollisen symbioosin periaatteiden

mukaista aine- ja energiavirtojen
suljettua kiertoa. Sybimar on toimittanut laitteistoja muun muassa
Vietnamiin ja Ruotsiin.
Aiemmat Ympäristön hyväksi
-palkitut ovat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö (2012), HKR Rakennuttajien kehityspäällikkö Ulla
Soitinaho ja vapaa ympäristöja tiedetoimittaja Jussi Laitinen
(2010) sekä VTT:n ilmastotiimi ja
Metsäteollisuuden energiasäästötutkimus (2008). ■

Rakennetun ympäristön
kasvuyritys 2014 on iLOQ

T

ekes palkitsi Finnbuild
Awards -juhlassa iLOQin Rakennetun ympäristön kasvuyritys -sarjassa. Oululainen yritys on tuonut markkinoille ICT:tä
hyödyntävän ainutlaatuisen lukitusjärjestelmän. Järjestelmä soveltuu monenlaisiin kohteisiin,
esimerkiksi taloyhtiöihin, liikekiinteistöihin, sairaaloihin ja
teollisuuteen.

iLOQin elektromekaaninen
lukkojärjestelmä saa energiansa
avaimen työntöliikkeestä eikä tarvitse ulkoista virtaa. Kaikki avaimet ja lukot ovat ulkoisesti identtisiä, mutta kuhunkin ohjelmoidaan
oma salattu digitaalinen tunnuksensa. iLOQ voitti myös 2013 Deloitten Technology Fast 50 -kilpailun. Tekes on rahoittanut yrityksen
tuotekehitystä. ■

Saint-Gobainin
Rakenna viisaasti -palkinto
Kokkolaan

G

yproc, ISOVER ja Weber olivat mukana omalla palkintokategoriallaan: Rakenna
viisaasti. Palkinto haluttiin jakaa
kohteelle, joka on suunniteltu ja
rakennettu laadukkaasti kestävää
kehitystä huomioiden.
Esiraati valitsi kilpailuun kolme
kohdetta, joista yksi edusti korjausrakentamista ja kaksi uudisrakentamista. Finalistit olivat Lahden lyseon korjaus (Consti Korjausurakointi Oy) sekä Kokkolan
Isokylän monitoimitalo Puhton
(WasaCon Oy) ja Tampereen uuden Torni-hotellin rakentaminen
(projektinjohtourakka SRV Oyj ja
rakennusurakointi Rakennus-Melin Oy).

Voittajakohde, Isokylän Monitoimitalo Kokkolassa, vakuutti
raadin ja erottui eteenkin kolmella valintakriteerin osa-alueella.
Muuntojoustavuus tuo rakennukselle monipuoliset käyttömahdollisuudet koko sen elinkaaren aikana,
kyläyhteisön keskuksena pitkäaikainen sosiaalinen merkitys korostuu ja monikäyttöisyyden ansiosta
rakennuksen tilatehokkuus on
korkealla tasolla. Lisäksi rakennus
on monimuotoinen ratkaisu korkealla energiatehokkuudella, jossa
arkkitehtuuri asettaa rakenteellisia haasteita, joiden riskit on ymmärretty niin suunnittelussa kun
toteutuksessa.

Vuoden 2014
parhaat

Voittajatiimiin kuuluivat Gunnar Forsman
(ISOVER), Olli Nikula (Weber), Håkan
Nyman (WasaCon Kokkola Oy), Juha
Ryyppö (Gyproc) ja Jarmo Uutela (WasaCon Oy).
Raadissa olivat mukana Green
Building Council Finlandin toimitusjohtaja Heli Kotilainen, Sisäilmayhdistys ry:n toimitusjohtaja Jorma Säteri ja Gunnar Forsman Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:stä. ■

Isokylän monitoimitalon jokainen rakennusosa on omanvärisensä. Kuva: Arkkitehtitoimisto Perko Oy.
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Tekla BIM Awardin voittaja on
OP-pankin Vallilan pääkonttori

T

ekla BIM Awards -kilpailussa
palkitaan vuosittain paras
kohde, jossa tietomallinnusta
on hyödynnetty monipuolisesti.
Voiton Teklan globaalissa BIMkilpailussa sai tänä vuonna Helsingin Vallilaan kohoava uusi
maamerkki, OP-konsernin uusi
pääkonttori. Kunniamaininnat
myönnettiin Rajamäen uimahallille, Vantaan Kivistöön rakenteilla olevalle, Euroopan suurimman puisen asuinkerrostalon tittelin omaavalle PuuMERAlle ja
Tikkurilantien väylähankkeelle
Vantaajoen sillan ja Tikkurilantien alikulun osalta. Lisäksi kunniamaininnan sai yleisöäänestyksen voittanut ilmeniittisulatto,
jonka Outotec toimittaa Cristal
Globalille Jazan Economic Cityyn,
Saudi-Arabiaan.
Voittoisaan OP-pääkonttorin
suunnittelukokonaisuuteen kuuluivat sekä uudisrakennusosa että
peruskorjattava osa. Uudisrakennuksen laajuus lasikattoineen on
noin 58 000 m2 ja peruskorjattavan osan laajuus noin 30 000 m2.

OP-pääkonttorin rakennustyömaata. Kuva: Anne Kurki/Rakennuslehti.

Uudisrakennusosassa on neljä
maanalaista paikoituskerrosta ja
seitsemän maanpäällistä kerrosta.
Kohteen maanalaiset kerrokset
on tehty paikallavalaen, ja paikallavalutasot ovat jälkijännitettyjä.
Maanpäällisissä kerroksissa kantava runko muodostuu teräsliittopilareista, teräsristikoista ja -pal-

OP-pääkonttorin suunnittelussa tietomallinnusta on käytetty monipuolisesti.
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keista sekä ontelolaattatasoista.
Rungon geometrinen muoto on
vaihteleva, ja kantavassa rungossa
on eri suuntiin vinoja osia. Kohteen geometria oli rakennesuunnittelun kannalta haastava. Vinou
desta aiheutuu suuria vaakavoimia, mikä on tuonut rakenneosien
ja liitosten suunnitteluun haasteita. Rakennus on jäykistetty porras- ja hissikuilujen avulla.
Julkisivupintojen shakkilautamainen kuvioiden vaihtelu on tehnyt geometrian sovittamisesta ja
osien välisistä liitoksista erittäin
monimutkaista. Julkisivurakenteena on käytetty betonielementtejä, joissa pinta vaihtelee luonnonkivipintojen, rapatun pinnan ja kerroksen korkuisten lasien
kesken.
Uudisrakennuksen ja peruskorjatun rakennusosan väliin jää
sisäpiha-alueita, jotka on katettu
lasikatoilla. Laajojen lasikattojen

tavallisuudesta poikkeava kantava teräsrunko on monimuotoinen ja osittain pitkillä jänneväleillä
toteutettu.
Koko uudisrakennus on perustettu kallion varaan. Perustustaso
on noin 12 metriä pohjavedenpinnan alapuolella, minkä vuoksi ympäröivä louhittu kalliokuoppa on
injektoitu ja lujitettu vedenpitäväksi. Työn aikana on käytetty lisäksi vedenpitäviä ponttiseiniä rakennuskaivannon kuivana pitoon.
Koko kantava rakennusrunko
on tehty mallintaen, ja myös paikallavalujen raudoitukset on mallinnettu perustuksissa, väestönsuojassa sekä jäykistävissä
kuiluissa.
Raudoitteiden ja valutarvikkeiden luettelot on tuotettu mallista ja toimitettu työmaalle ja aliurakoitsijoiden käyttöön. Reikä- ja
varaussuunnittelu on tehty mallintaen varaukset rakenteisiin perustuen taloteknisen suunnittelijan
toimittamiin varausobjekteihin.
Varausobjekteja rakennemallissa
on yhteensä noin 7 000 kappaletta.
Tietomallin laaja-alainen hyödyntäminen kohteessa onkin onnistunut erinomaisesti. Malinnuksen ansiosta rakenneosien mittatarkkuus ja paikalleen sopiminen
on toteutunut hyvin kohteen hankalasta geometriasta huolimatta.
Työmaalta saatuja 3D-tarketietoja
on pystytty hyödyntämään mallin kautta suoraan myös suunnittelussa. Esimerkiksi hankalimmissa
paikoissa on malliin tuotu toteutuneen louhinnan 3D-sijainti ja rakenteiden tarkennuksia on soviteltu tämän perusteella. ■

Vuoden 2014
parhaat
Vuoden sähköinen työmaa
on Rakennusliike J Malm Oy:n
Sorrilan päiväkoti Valkeakoskella

V

RY Jydacom Oy järjesti yhteistyössä Rakennuslehden
kanssa Vuoden Sähköinen
Työmaa 2014 -kilpailun, jossa palkittiin raadin mielestä parhaiten
uusien sähköisten järjestelmien
käyttöönotossa onnistunut rakennustyömaa. Raadin mielestä Rakennusliike J Malm Oy:n työmaa
on parhaiten onnistunut uusien
sähköisten järjestelmien käyttöönotossa rakennustyömaalla.
Kangasalainen Rakennusliike
J. Malmin käytännöt ovat saaneet tunnustusta aiemminkin:

Yritys voitti vuonna 2013 Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Työhyvinvointiteko -kilpailun. Voittoisaksi siinä kisassa
osoittautui yrityksen käytäntö laatia kuukausittain työhyvinvointija henkilöstötiedote, jonka tavoitteena on henkilöstön viestinnän
ja tiedonkulun sujuvoittamisen ja
varmistamisen. Tuolloin raati totesi, että käytäntö on toimialallaan
edistyksellinen sekä helposti siirrettävissä eri työyhteisöihin. Käytäntö oli myös erittäin kustannustehokas ja helppo toteuttaa. ■

Liikuntateko-palkinto
Seinäjoen monitoimihallille

S

uomen Messusäätiö palkitsi
Seinäjoen monitoimihallin vuoden liikuntateko 2014
-palkinnolla. Tuomaristo kiitteli monitoimihallia muun muassa sen monipuolisuudesta. Halli
onkin siinä mielessä poikkeuksellinen liikuntapaikka, että siellä

on mahdollista harrastaa samanaikaisesti useita eri liikuntamuotoja, kuten esimerkiksi jalkapalloa,
keihäänheittoa, pituushyppyä tai
salibandya.
Arvoltaan 5000 euroinen palkinto jaettiin nyt neljättä kertaa. ■

Viheralan tunnustuspalkinto kolmelle vaikuttajalle

P

uutarhaliitto ry:n, Viherympäristöliitto ry:n ja Suomen Messut Oy:n edustajista
koostunut työryhmä valitsi vuoden 2014 viheralan tunnustuspal-

kinnon saajiksi kaupunginpuutarhuri Viljo Muurosen, viherrakentaja Jouko Hannosen ja toimitusjohtaja Ulf Juslinin.
Kaikki palkitut ovat ansioitu-

neita ja aktiivisia alan vaikuttajia niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. ■
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Teksti: Riikka Rautavaara ja teemu vehmaskoski Kuvat: Shutterstock

TOIMIALA YHÄ SUOSITTU
HAKIJOIDEN KESKUUDESSA
Yliopistouudistukset heilauttelevat hakijamääriä

R

akentamis- ja kiinteistöalalle
johtaville linjoille haki vuoden 2014 yhteishaussa ensisijaisesti 1 043 henkilöä, mikä
on 188 hakijaa vähemmän kuin
vuotta aikaisemmin. Ilmiö on osa
koko tekniikan alaa kohdannutta
hakijamäärien laskua: nyt teknisille aloille haki ensisijaisesti yhteensä 7 817 henkilöä, kun vuotta
aikaisemmin vastaava luku oli
8 596.
Rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- ja kiinteistöalan koulutuksiin johtavien hakukohteiden haki-
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jamäärien muutos johtuu suurimmalta osin Aalto-yliopiston Koneja rakennustekniikan (385➟298
hakijaa) ja TTY:n Rakennustekniikan (347➟277) hakijamäärän laskusta. Sen sijaan Aallon Rakennetun ympäristön koulutusohjelma
kasvatti hieman suosiotaan. Kokonaisuudessaan alalle pyrki ensisijaisesti 13 prosenttia kaikista kolmeen yliopistoon hakeneista, kun
vastaava osuus edellisenä vuonna
oli 14 prosenttia.
Kaikista alalle opiskelemaan
pyrkineistä yhteisvalinnan kautta

hyväksyttiin 489. Heistä rakentajiksi voi myöhemmin syventyä
270 (Aalto 167, TTY 103), energia-, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikkaan 162 (Aalto 109, OY 53)
ja rakennettuun ympäristöön 57
(Aalto).
Opiskelemaan hyväksytyistä
opintonsa aloitti Aallossa 201,
TTY:llä 85 ja Oulussa 35 opiskelijaa. Hyväksytyistä siis 15−30 prosenttia ei aloita samana vuonna
opintojaan.
Huomattava on, että Aallon lukuihin sisältyvät muun muassa ko-
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YLIOPISTOJEN
SISÄÄNOTOT 2014
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Mitä tilastoissa mukana?
Aalto-yliopisto:

■■ Rakennustekniikan, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan ja kiinteistötalouden

(alkaen 2001) opiskelijat vuoteen 2012

■■ Geoinformatiikasta ja yhdyskuntasuunnitelusta valmistuneet 2012 lähtien
■■ Insinööritieteiden korkeakoulun kaikki koulutusohjelmat (kone- ja rakennus-

tekniikka, energia- ja ympäristötekniikka sekä rakennettu ympäristö) vuodesta 2013

Tampereen teknillinen yliopisto TTY:
■■ Rakennustekniikan opiskelijat

Oulun yliopisto:

■■ Rakennusosaston sisäänotto vuoteen 1996 ja valmistuneet vuoteen 2001
■■ Rakennesuunnittelusta ja rakentamisteknologiasta sekä tuotantotaloudesta

rakentamispainotuksella valmistuneet vuodesta 2006

■■ Ympäristötekniikkaa opiskelevat vuodesta 2011

netekniikkaan ja energiatekniikkaan maisterivaiheessa syventyvät opiskelijat, jotka siis tuskin tulevat valmistuessaan sijoittumaan
rakentamis- tai kiinteistöalalle.
Aallon Insinööritieteiden korkea-

koulun hakumenettely ei kuitenkaan anna tässä vaiheessa mahdollisuuksia tarkempaan jaotteluun.
Vuonna 2013 diplomi-insinööriksi alalle valmistui 256 henkilöä.
Heistä 146 oli suuntautunut raken-

tamiseen (Aalto 52, TTY 76, Oulu
18), ympäristö- ja yhdyskuntatekniikkaan 72 (Aalto 38, Oulu 34) ja
kiinteistötalouteen 38 (Aalto).
Täydellinen kuvapaketti aiYLIOPISTOJEN
heesta löytyy
RILin extranetistä. ■

SISÄÄNOTOT 2014
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Teksti: Riikka Rautavaara ja teemu vehmaskoski

Opinnoista eniten hyötyä
SUUNNITTELUTEHTÄVISSÄ
RILin kesätyökysely tietää,
mitä teekkarit tekivät viime kesänä

S

yyskuussa 2014 tehtyyn RILin
kesätyökyselyyn vastasi yhteensä 337 opiskelijaa Aaltoyliopistosta (44 %), Tampereen
teknillisestä yliopistosta (43 %) ja
Oulun yliopistosta (13 %). Kaikista
vastaajista selkeä enemmistö (64
%) oli työskennellyt kesällä opintojaan sivuavassa työssä ja vain
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neljä prosenttia ei ollut työssä eikä
opiskellut kesän 2014 aikana.
Tampereen teknillisen yliopiston vastaajista 67 prosenttia oli
työskennellyt opintojaan sivuavassa työssä ja 19 prosenttia opintoihin liittymättömissä töissä,
opiskelukesän vietti neljä prosenttia ja vain prosentti ei ollut työssä,

eikä opiskellut. Aalto-yliopiston
vastaajista 64 prosenttia oli työskennellyt kesällä opintojaan sivuavassa työssä, opintoihin liittymättömissä töissä 19 prosenttia, kesäopintoja suoritti kolme prosenttia ja viisi prosenttia ei ollut töissä
eikä opiskellut. Oululaisista 52,7
prosenttia työskenteli kesällä 2014

KESÄTYÖKYSELY 201

Vastaajien lukumäärä opintojen aloitusvuosittain

3

VASTAAJAT
2

9
9Vastaajien9lukumäärä opintojen aloitusvuosittain
Tampereen teknillinen yliopisto

30

5
3

22

16

20

16
2

30

22

17

16

9

16

20

4

22

20

17

22

20

Oulun yliopisto

9

19

17
4

23
17

23
12

9

Aalto‐yliopisto

19

5

23
12

KESÄTYÖKYSELY 2014

23

2
3
12

12

2
3

1

10

4

10

1
0
4
0

0
5

0

0
5
2

2

Vastaajien lukumäärä opintojen aloitusvuosittain.
Tampereen teknillinen yliopisto
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Oulun yliopisto

19.10.2014

1

19.10.2014

opintojaan sivuavassa työssä, opintoihin liittymättömissä töissä oli
18,2 prosenttia, yksikään ei suorittanut kesäopintoja ja 6,8 prosenttia
ei ollut työssä eikä opiskellut.
Töiden tai opintojen sijasta 9
prosenttia vastaajista oli tehnyt
diplomityötä kesän aikana ja 1
prosenttia kandidaatintyötä.
Teekkareista 24 prosenttia työskenteli työmaa- tai maastotehtävissä, 21 prosenttia suunnittelutehtävissä 17 prosenttia työjohdossa tai työmaainsinöörinä, 12
prosenttia toimisto- tai hallinnollisessa työssä, 7 prosenttia tuotekehityksessä tai tutkimuksessa
ja 3 prosenttia kaupallisissa tai
markkinointitehtävissä.
Työtehtävittäin oli kuitenkin
havaittavissa eroja eri yliopistojen
välillä. Otaniemeläisistä 24 prosenttia oli työskennellyt kesällä
suunnittelutehtävissä, kun vastaava luku tamperelaisilla oli 18

1

prosenttia ja oululaisilla 18 prosenttia. Työmaa- tai maastotehtävissä työskenteli 37 prosenttia oululaisista kun tamperelaisista niin
teki 25 prosenttia ja Otaniemen
opiskelijoista 19 prosenttia. Tamperelaiset (22 %) toimivat sen sijaan otaniemeläisiä (16 %) ja oululaisia (7,9 %) useammin työjohtotai työmaainsinöörin tehtävissä.
Suuri ero yliopistojen välillä oli
myös toimisto- tai hallinnollisessa
töissä. Niissä työskenteli 18 prosenttia Aalto-yliopiston vastaajista,
11 prosenttia Oulun yliopistolaisista ja TTY:llä 7 prosenttia. Työtehtävät myös vaihtelivat opiskelijan vuosikurssin mukaan suuresti,
työmaa- ja maastotehtävien sijoittuessa voimakkaasti opintojen alkupäähän ja suunnittelu-, tuotekehitys- ja vaativampien työmaatehtävien painottuessa opintojen
loppuun.
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KESÄTYÖKYSELY 2014

Kesällä 2014
Kesätyötehtävät
kesällä 2014.
Olin opintojani sivuavassa
työssä

52,3%
19,3%
18,90%
18,2%

Työni ei liittynyt opintoihini

Tein diplomityötäni
En ollut työssä enkä
opiskellut
Opiskelin

6,2%
8,10%

18,2%

1,4%
5,40%
6,8%
4,1%
3,40%
0,0%

Tein kandidaattityötäni

1,4%
0%
2,3%

Jokin muu, mikä

0,7%
0,70%
2,3%

19.10.2014

66,9%
63,50%

Tampereen teknillinen yliopisto
Aalto‐yliopisto
Oulun yliopisto
2

Vaihtelevat ja haastavat työtehtävät
avain onnistuneeseen kesätyöhön

Korkeimman kokonaisarvosanan
asteikolla 1−5 kesätyökokemukselleen antoivat toimisto- tai hallinnollisessa työssä olleet (4,2), työnjohdossa tai työmaainsinöörinä
(4,1) ja suunnittelutehtävissä (4,0)
työskennelleiden ollessa myös hyvin tyytyväisiä työhönsä. Tyytymättömimpiä kesätyökokemukseen oltiin kaupallisissa ja markkinointitehtävissä (3,0).
Kesätyökokemuksen myönteisyys heijastelee teekkareiden halukkuutta työskennellä saman
työnantajan palveluksessa myös
tulevaisuudessa. Ainoastaan kaupallisissa tai markkinointitehtävissä (2,3) sekä työmaa- tai maastotehtävissä (3,4) työskennelleet
antoivat arvosanaksi alle 4,0. Työtehtävät vaihtelivat ja haastoivat osaamista eniten suunnittelun, työnjohdon ja työmaainsinöörin sekä toimisto- ja hallinnollisen
työn tekijöillä, mikä voi osaltaan
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selittää kyseisten työtehtävien saamaa korkeaa kokonaisarvosanaa.
Yleisesti teekkarit olivat tyytyväisiä kesätöissä saamaansa ohjaukseen (3,8). Suurimmat puutteet nähtiin opintojen hyödyntämisessä työtehtävissä (3,1). Suunnittelutyössä olleet arvioivat
opinnoista olleen eniten hyötyä
(4,1), kun kaupallisissa tai mark-

kinointitehtävissä (1,8) sekä työmaa- tai maastotehtävissä (2,5) olleet kokivat opintojen hyödyttäneen heitä vain vähän.
Lähes jokainen kyselyyn vastanneista (98 %) oli käyttänyt englannin kieltä työssään kesän 2014
aikana. Ruotsi oli ollut käytössä 21
prosenttia vastaajista ja myös saksan kieltä (9 %) ja venäjää (4 %) oli

Pääasiallinen
työtehtävä
Pääasiallinen kesätyötehtävä.
Työmaa‐ tai maastotehtävät
(haalariharjoittelu)

18,9%
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17,2%
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KESÄTYÖTEHTÄVÄT
Pääasiallinen kesätyötehtävä jaoteltuna opintojen aloitusvuoden mukaan.
Pääasiallinen työtehtävä jaoteltuna opintojen aloitusvuoden mukaan
4,3%

8,6%
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2,9%
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12,0%
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25,0%

13,6%
2,1%

19,1%

13,6%

45,5%

25,0%

8,3%

21,3%
12,0%

Jokin muu, mikä

25,7%

Kaupalliset tai markkinointitehtävät
2,1%

10,0%

8,5%

34,0%

33,3%

29,5%
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Työmaa‐ tai maastotehtävät (haalariharjoittelu)

19,1%
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KESÄTYÖN LAATU
Kesätyön saaneet
Millä perusteella valitsit yrityksen/yritykset, joihin hait töihin?
Millä perusteella Voit
kesätyöntekijä
valitsi yrityksen/yritykset,
valita useamman
vaihtoehdon. joihin haki töihin.
Hain töitä opintojeni suuntautumista vastaavista tehtävistä

43,0%

Mikä tahansa oman alan yritys kelpasi

36,5%

Jatkoin suoraan vanhassa työpaikassani

33,8%

Hain töitä työkokemustani vastaavista tehtävistä

20,1%

Olin aikaisemmin ollut samassa paikassa töissä

19,8%

Mikä tahansa yritys kelpasi

17,1%

Jokin muu, mikä

5,5%

19.10.2014

5

käytetty. Englannin kielen osaamisen myös arvioitiin asteikolla 1–5
olevan selkeästi hyödyllisintä työtehtävien suorittamisen kannalta
(3,3) – ruotsin (1,9), venäjän (1,8),
viron (1,8), saksan (1,4) ja ranskan
(1,1) kielten merkityksen ollessa
selkeästi pienempi.

Paikan saa hakemalla, palkan
opiskelemalla

Kesätyöpaikan saaneiden työnhaun pääpaino sijoittui erityisesti

tammikuulle 2014, jolloin 58 prosenttia työpaikan saaneista oli
aloittanut työnhaun, kun vastaava
luku ilman työpaikkaa jääneistä oli
40 prosenttia. Työllistyneistä 7,3
prosenttia oli aloittanut kesätyöhaun jo syksyllä 2013. Näin aikaisin ei ollut liikkeellä yksikään kesän työttömänä tai opiskelemassa
olleista.
Kesätöitä haettiin erityisesti
tehtävistä, jotka vastasivat opintojen suuntautumista (43 %). Myös

muut oman alan yritykset olivat
suosittuja hakukohteita (37 %).
Työkokemusta vastaavat työt (20
%) ja aikaisemmin samassa paikassa työskentely (20 %) olivat
suosittuja syitä hakea kesätyöpaikkaa. Vain 17 prosenttia teekkareista ilmoitti ”minkä tahansa yrityksen kelvanneen” hakukohteeksi.
Suurelle osalle vastaajista työnhaun kohde ei ollut vaikea valinta,
sillä peräti 34 prosenttia jatkoi
suoraan vanhassa työpaikassaan

Kesätyöntekijän bruttopalkka/kk ilman ylityökorvauksia, lisiä tai bonuksia suoritettujen
opiskeluvuosien mukana jaoteltuna.
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kesällä 2014. Vanhassa työpaikassa
jatkaminen nähtiin myös yleisimmin (42 %) ratkaisevaksi tekijäksi
siihen, että kesätyöpaikka lopulta
saatiin. Muita ratkaisevia tekijöitä
olivat työhaastattelu (38 %), puhelinsoitto yritykseen (30 %) ja aikaisempi työkokemus vastaavan kaltaisesta työstä (26 %). Vastaajista
24 prosenttia oli sitä mieltä, että
yrityksen työntekijän tunteminen
oli vaikuttanut ratkaisevasti työnsaantiin. Pienin merkitys nähtiin
hyvillä arvosanoilla ja todistuksilla
opinnoista (13 %).
Yksityiset yritykset olivat ylivoimaisesti suurin työnantajatyyppi (81 %) kyselyssä. Kunta tai
kunnan liikelaitos (7 %) ja valtio
tai valtion liiketaitos (6 %) olivat
seuraavaksi suurimmat työllistäjät. Kokemuksen ja opintovuosien
kertyminen näkyy paitsi työtehtävissä, myös palkassa. Opiskeluvuosien lisääntyessä myös keskimääräinen kesätyön kuukausi-

palkka nousee suhteellisen tasaisesti ensimmäisen kesän 1 753
eurosta kuudennen kesän 2 375
euroon.
Kesällä diplomityötään tehneille maksetuissa korvauksissa
oli suuria eroja. Diplomityön kuukausipalkan mediaani oli 2150 euroa/kk, tosin 10 prosenttia diplomityöntekijöistä sai 1 000 euroa/
kk tai vähemmän, kun taas 10 prosenttille maksettiin 2 650 euroa/kk
tai enemmän.

Taidot karttuvat myös lukukausien
aikana

Kesän 2014 työt kehittivät erityisesti ihmissuhde- ja ryhmätyötaitoja (73 %) sekä ongelmanratkai-sutaitoja (72 %). Vastaajista
69 prosenttia oli lisäksi sitä mieltä,
että kesän aikana oman alan käytännön osaaminen kehittyi. Oman
alan uusimman tutkimustiedon
(11 %), vieraan kielen taitojen (9
%) ja kansainvälisen toiminnan (4

%) sen sijaan nähtiin kehittyneen
vähiten kesätöiden seurauksena.
Kesätyöt muuttuvat osalla syystöiksi, sillä teekkareista jatkaa osaaikaisesti (29 %) ja osa kokopäiväisesti (11 %) samalla työnantajalla kuin kesällä 2014. Vastaajista 47 prosenttia ilmoitti, ettei
tule käymään töissä syksyllä 2014,
mutta tässä kolmen yliopiston välillä on kuitenkin suuria eroja.
Otaniemeläisistä peräti 46 prosenttia ilmoitti jatkavansa osa-aikaisesti työskentelyä samalla työnantajalla kun hervantalaisista niin
tekee 20 prosenttia ja oululaisista
vain viidennes. Kokopäiväisesti
työnteon jatkaminen on Oulussa
(13 %) ja Aallossa (12 %) yleisempää kuin TTY:llä (9 %). Suurin osa
oululaisista (76 %) ja tamperelaisista (52 %) ilmoittikin, ettei tule
käymään töissä syksyllä 2014, kun
Otaniemessä vastaavaan ratkaisuun päätyi reilu kolmannes. ■
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Ympäristösi parhaat tekijät

www.sito.fi

Sito on infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digitaalisten palveluiden moniosaajayritys.
Lähes 500 asiantuntijaamme tarjoavat mutkatonta palvelua ja korkealuokkaista suunnittelua
kymmenellä paikkakunnalla. Palvelumme kattavat suunnittelun kaikki vaiheet ja osatehtävät sekä
asiakasprosessien konsultoinnin ja projektinhallinnan. Kanssamme vaativatkin projektit onnistuvat.
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Teksti: Sylva Vahtera Kuvat: RAKENNUSALAN TYÖELÄMÄTUTKIMUS

Rakennusalan suunnittelijat ja
työnjohto ovat motivoituneita

R

keminen. Työ on itsenäistä ja siitä
akennuslehti teki toukopidetään. Myös kollegojen väliset
kuussa 2014 yhdessä alan liitsuhteet ovat hyvät ja työilmapiiri
tojen (RIL, RIA ja AMK RKL)
koetaan hyväksi.
kanssa rakennusalan työnjohdon
RILin jäsenet eivät niinkään
ja suunnittelijoiden työelämän kotyöskentele työmailla muihin vaskemiseen liittyvän tutkimuksen,
taajiin verrattuna, eivätkä he täjonka toteutti IROResearch. Tutmän vuoksi koe työtään fyysisesti
kimuksessa haastateltiin puheliraskaaksi. Toisaalta työmaat ovat
mitse yhteensä 500:aa rakennusheistä hieman heikommin johalan työnjohdossa ja suunnitteludettuja kuin muiden vastaajien
tehtävissä työskentelevää henkilöä.
mielestä.
Niin RILin jäseniä kuin muiKaikista vastaajista, mukaan lutakin vastaajia kuvaa omaan työkien RILiläiset,
kaksiväittämät
kolmesta kohönsä suhtautumisessa halu kehitTyötä
koskevat
kee vastuunsa sopivaksi, ja joka
tyä ja oppia uutta. Merkityksellistä
viides olisi valmis kantamaan nyon myös työn lopputuloksen nä-

Haluan kehittyä työssäni ja oppia uutta
Minusta tuntuu hyvältä nähdä työni lopputulos
Työni on itsenäistä
Kollegani auttavat aina tarvittaessa
Olen ylpeä työstäni
Pidän työstäni
Esimieheni arvostaa minua
Työpaikallani on hyvä ilmapiiri
Olen innostunut työstäni
Jaksan olla työssäni virall. eläkeikään saakka
Esimieheni kannustaa ja tukee minua
Työni on palkitsevaa
Alaiseni arvostavat minua

3,5

Työmaani on hyvin johdettu

3,3

Työni on henkisesti rasittavaa

3,2
3,2

Koen työni stressaavaksi

1,6

Työni on fyysisesti rasittavaa

1,0 Täysin eri
mieltä

RILin jäsenet kaipaavat
esimieskoulutusta

Lähes kahdeksankymmentä prosenttia RILin jäsenistä haluaa lisäkoulutusta. Eniten kysyntää olisi
ammatilliselle lisäkoulutukselle.
Esimiestyön koulutusta kaipaa
kaksi kolmasosaa, mikä on hieman
enemmän kuin kaikilla vastaajilla keskimäärin. Samassa määrin
on tarvetta viranomaisvelvoitteisiin liittyvään koulutukseen, mikä

4,6
4,5
4,5
4,6
4,4
4,4
4,3
4,3
4,2
4,3
4,2
4,3
4,2
4,1
4,1
4,2
4,1
4,1
4,0
3,9
3,9
3,9
3,8
3,9
3,7
3,8

Suurempi
kuin
keskimäärin
Pienempi
kuin
keskimäärin

Ero ≥ tai ≤ 0,2

3,8

3,5

1,9
2,0

RIL, n=128

Työtä koskevat väittämät.

kyistä suuremmankin vastuun.
Vain joka kahdeksasta vastuu on
liian suuri.

3,0

4,0

ka

5,0 Täysin samaa
mieltä

Kaikki vastaajat, n=500
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98

Aikataulut

93
83

Laatu tai työn jälki

puolestaan on vähemmän kuin
kaikilla vastaajilla keskimäärin.
Muut RILin jäsenten mainitsemat
yksittäiset koulutustarpeet liittyvät kielikoulutukseen, myyntiin ja
markkinointiin, työturvallisuuteen
tai ohjelmistokoulutukseen.
Hallinto ja rekrytointi vievät
useimpien vastaajien mielestä liikaa aikaa. Sen sijaan suunnitteluun aikaa kuluu sopivasti. Aikataulupaineet aiheuttavat suurimmat haasteet. RILin jäsenet
kokevatkin aikataulupaineet vahvempina kuin muut vastaajat. Seuraavana haastelistalla ovat laatu ja
työn jälki. Osaavan henkilöstön ja
varsinkin aliurakoitsijoiden saatavuus aiheuttaa RIL:n jäsenille vähemmän haasteita kuin muille
vastaajille.

84
78

Budjetti

77
72

Muuttuvat lainsäädännöt

82
68

Osaavan henkilöstön saatavuus

72
35

Osaavien aliurakoitsijoiden
saatavuus

53
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20

40

RIL, n=128

Monikulttuurisuus työmailla on hyvä asia

19

Suomessa tarvitaan ulkomaista työvoimaa

18

Monikulttuurisuus auttaa paljon työvoiman
saatavuudessa

Ulkomaalaisilla työntekijöillä on korkea
2
ammattitaito

0

8

42

3,6

3,3

3,6

3,5

42

3,5

3,3

5 3

3,5

3,5

10

11
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21
20

5 Täysin samaa mieltä

3,3

17

25

44

13

3,6

5 4

32

40
4

3

60
2

80

1 Täysin eri mieltä

4,2

32

41

20

Kaikki

4,1

9

31

41

25

24

35

38

9

Kansallisuudella ei ole mitään merkitystä
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vuudessa, mutta kansalaisuudella
on merkitystä.
RILin jäsenet suhtautuvat työsuhteiden jatkuvuuteen optimistisemmin kuin vastaajat keskimäärin. Vastaajien mielestä lomautusten ja irtisanomisten uhka leijuu
rakennusalan yllä. Peräti 75 prosenttia uskoo, että irtisanomiset tai

19

32

100

Rakennusalan työelämätutkim

44

31

Ukomaalaisilla työntekijöillä on hyvä asenne
työhön

%

Kaikki vastaajat, n=500

Keskiarvo
RIL

Huonon kielitaidon vuoksi ulkomaalaiset
työntekijät eivät aina ymmärrä
tehtäväksiantoa

56

80

Haasteita aiheuttavat työtehtävät.

semmin monikulttuurisuuteen
työmailla. Haasteita aiheutuu kuitenkin erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden huonosta kielitaidosta, jolloin työntekijät eivät
aina ymmärrä toimeksiantoa. SuoSuhtautuminen monikulttuurisuuteen
messa kuitenkin tarvitaan ulkopositiivista
maalaista työvoimaa jatyömailla
monikultRILin jäsenet suhtautuvat muita
Monikulttuurisuus
tuurisuus auttaa työvoiman saatavastaajia jonkin verran myönteiRIL, n=128

Monikulttuurisuus työmailla.

60

%

3,1

2 7
100

Ei osaa sanoa

3,0

Suurempi
kuin
keskimäärin
Pienempi
kuin
keskimäärin

Ero ≥ tai ≤ 0,2
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RIL, n=128

Keskiarvo
RIL
Lomautukset tai irtisanomiset eivät uhkaa
minua

38

Lomautukset tai irtisanomiset ovat
rakennusalalla arkipäivää

37

26

Lomautukset tai irtisanomiset eivät uhkaa
alaisiani

38

22

Rakennusalalla ei ole suurta uhkaa
lomautuksista tai irtisanomisista

8

0

12

23

27

15

23

8

36

20
4

3

3

22

4,0

4,0

10 12

3,8

4,0

3,7

3,4

2,8

2,8

16

30

40

5 Täysin samaa mieltä

9

60
2

9

80

1 Täysin eri mieltä

%

RILin jäsenet tyytyväisiä
työnantajaansa

Selvästi suurempi osa RILin jäsenistä kuin kaikista vastaajista
ei ole kohdannut tai osannut ottaa kantaa harmaan talouden ongelmiin: RILiläisillä luku on peräti 20 prosenttia. Toisaalta kantaa ottaneet ovat pessimistisempiä
harmaata taloutta koskevissa kysymyksissä. Harmaa talous koetaan RILin jäsenten keskuudessa
enemmän kasvavana kuin vähenevänä ongelmana kaikkiin vastaajiin verrattuna. Myös usko lainsäädännön keinoihin poistaa harmaan talouden ongelma on RILin
jäsenillä heikompaa kuin kaikilla
vastaajilla.
RILin jäsenet ovat myös muita
hieman harvemmin kohdanneet
yrityksiä, jotka eivät toimi lain

2

Suurempi
kuin
keskimäärin
Pienempi
kuin
keskimäärin

100

Ero ≥ tai ≤ 0,2

Ei osaa sanoa

Työsuhteen jatkuvuus rakennusalalla

lomautukset eivät koske omaa työsuhdetta, vaan pikemminkin alaisten työsuhdetta. Kaksi kolmesta
kokee lomautukset ja irtisanomiset rakennusalalla arkipäiväisiksi,
ja 40 prosenttia uskoo näiden uhkaavan rakennusalaa.

Kaikki

Rakennusalan työelämätutkimus 5/2014

edellyttämällä tavalla. Kuitenkin
silti 48 prosenttia olisi valmis vaihperäti 60 prosenttia on ainakin
tamaan työpaikkaa sopivan tilaijoskus kohdannut työssään tällaisuuden tullen. Vain kuusi prosentsia yrityksiä.
tia etsii jo aktiivisesti uutta työtä.
Niin RILin jäsenet kuin kaikki
RILin jäsenissä on siis muita vasvastaajat ovat varsin tyytyväisiä
taajia enemmän työpaikan vaihtoa
nykyiseen työnantajaansa. Yli 80
harkitsevia ja vastaavasti vähemprosenttia vastaajista on erittäin tai
män niitä, jotka eivät ole kiinnosTyöpaikan
vaihtoharkinta
melko tyytyväinen työnantajaansa.
tuneita
vaihtamaan työpaikkaa. ■
Vaikka tyytyväisyys on korkealla,

6
Olen ja etsin aktiivisesti töitä
5

48
Sopivan tilaisuuden tullen olen
kiinnostunut vaihtamaan
40

45
En ole kiinnostunut työpaikan
vaihtamisesta
55

0

20

RIL, n=128

Työpaikan vaihtoharkinta.

40

60

80

%

100

Kaikki vastaajat, n=500
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Teksti: Anssi Salonen, tutkimusjohtaja, RYM OY
Kuvat: RYM OY

RYM-tutkimukset
kiihdyttävät liiketoimintaa ja
toimintakulttuurin muutosta
RYM Oy on toiminut rakennetun ympäristön SHOK-yhtiönä eli strategisen huippuosaamisen
keskittymänä viisi vuotta. Tänä aikana on käynnistetty kolme yrityslähtöistä, laajapohjaista ja
monitieteistä tutkimusohjelmaa. Yritykset ovat panostaneet ohjelmissa huippututkimukseen
Tekesin tuella yli 60 miljoonaa euroa.

R

YMin keskeisenä ajatuksena on ollut sijoittaa yritysten ja julkisten innovaatiorahoittajien rahoitusta ja tietotaitoa alan kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta tärkeimpiin
tutkimusaiheisiin.
Vuosina 2010−2014 toteutettu PRE-ohjelma (Built Environment Process Re-engineering) on vahvistanut Suomen asemaa tietomallintamisen hyödyntämisen kärkimaana maailmassa
ja vienyt tehokkaasti käytäntöön
tietomallipohjaisia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja. Ohjelmaan osallistui 37 yritystä ja kuusi
tutkimuslaitosta.
Hyviä esimerkkejä toteutuneista tuloksista ovat infra-alalle
luodut mallintamista koskevat
vaatimukset, ohjeet ja tiedonsiirtoformaatti. Ne kaikki vauhdittavat mallintamisen läpimurtoa Suomessa ja maailmalla. Vaatimuksia ja ohjeita kehitettiin sekä testattiin lähes 30 pilottikohteessa eri
puolilla Suomea. Pilottien perusteella tuottavuutta voidaan kohentaa huomattavasti hyödyntämällä
mallintamista tehokkaasti infraprosessin kaikissa vaiheissa aina
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Anssi Salonen: “RYM tuo yhteen kärkiyritykset ja huippututkijat luomaan yhteistä visiota ja toteuttamaan sen avoimen innovation hengessä.”

lähtötietojen hankinnasta ylläpitoon. Liikennevirasto näyttää hienoa esimerkkiä mallipohjaisten
toimintatapojen juurruttamisessa
käytäntöön.

Tabletit vievät tietomallintamisen
työmaille

PRE-ohjelmassa luotiin ja jalostettiin myös talonrakentamiseen sopivia mallipohjaisia työkaluja ja
prosesseja, joiden avulla rakennushankkeiden toimitusketjun hallintaa, tuottavuutta ja työturvalli-

Tekla kehitti yhdessä Aalto-yliopiston ja muiden kumppaneidensa kanssa mallintamiseen perustuvia avoimia yhteistyömalleja
sekä tiedon hajautettua nettipohjaista hallintaa ja jakamista.

Sisäympäristö-ohjelmassa
on syntynyt kesäkuuhun 2014
mennessä yli 200 tieteellistä
artikkelia.

lintaan, hyvän sisäympäristön ansaintamalleihin sekä inspiroivien
ja yhteisöllisten työympäristöjen
suunnitteluun ja toteutukseen. Samalla ohjelmaan osallistuvat yritykset hakevat uutta liiketoimintaa
tulevaisuuden sisäympäristöistä,
joissa ihmiset viihtyvät ja jaksavat paremmin. Ohjelma käynnistyi vuonna 2011 ja päättyy ensi
vuonna.
Ohjelman neljässä työpaketissa
on mukana 25 alan keskeistä yritystä sekä merkittävimmät tutki-

RYM Oy:n uuden tutkimusstrategian painopistealueille on tarkoitus rakentaa kansainvälisesti merkittävät osaamiskeskittymät.
suutta voidaan parantaa merkittävästi. Esimerkiksi Skanska kehitti VTT:n, Parma Oy:n ja Teklan
kanssa betonielementtitoimitusten ajallisen hallinnan työkalut,
joiden avulla runkovaiheen tilannetta voidaan seurata havainnollisesti mallista, ja riskit myöhästymisistä pienenevät selvästi. Tärkeä
ja konkreettinen edistysaskel oli
tietomallien vieminen tablet-tietokoneiden avulla työmaalle mestareiden ja työntekijöiden käyttöön.

Myös maankäytön vuorovaikutteisessa suunnittelussa ja työympäristöjen uudistamisessa voidaan jatkossa hyödyntää monin
tavoin PRE-ohjelman tuloksia.

Oppimisympäristötutkimus kiinnostaa
kansainvälisesti

Sisäympäristö-tutkimusohjel
massa alan yritykset ja tutkimuslaitokset hakevat ratkaisuja entistä
käyttäjälähtöisempiin tiloihin ja
niiden energiatehokkaaseen hal-

muslaitokset. Työpaketeissa toteutetaan hankkeita, jotka verkottuvat
keskenään sekä pakettien sisällä
että välillä. Koko tutkimusohjelman budjetti on noin 23 miljoonaa euroa.
Kansainvälistä huomiota on herättänyt erityisesti oppimisympäristöjä koskeva tutkimuskokonai-
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suus, jota on tehty tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professorin Kirsti
Lonkan johtaman tutkimusryhmän kanssa. Globaali kiinnostus
on ymmärrettävää, koska oppimisen ja opettamisen menetelmät ja
teknologiat muuttuvat kiihtyvällä
vauhdilla eri puolilla maailmaa.
Sisäympäristöohjelmassa tutkitaan näiden muutosten vaatimuksia ja vaikutuksia erilaisiin opetustiloihin peruskoulusta korkeakouluihin. Tavoitteena on suunnitella,
rakentaa ja uudistaa tiloja, jotka
koukuttavat oppimiseen.
Myös sisäilmaolosuhteiden
mallintaminen sekä sisäympäristöihin liittyvät ansaintalogiikat
ovat olleet vahvasti esillä niin akateemisesti kuin osana kansainvälistä liiketoimintaa.

alueita ovat esimerkiksi älykkään
kaupunkisuunnittelun prosessien
kuvaaminen ja visualisointi, palvelut ja palveluarkkitehtuurin kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin sekä rakennettua ympäristöä koskevien uusien liiketoimintamallien ja -logiikkojen
kehittäminen. Lisäksi ohjelmassa
pyritään luomaan kaupunkikehittämiseen monitieteisiä ja vuorovaikutteisia osaamiskeskittymiä.
Ohjelman tuloksina odotetaan muun muassa palvelu- ja de-

veloping-konsepteja kaupunki- ja
aluesuunnitteluun, liiketoimintamalleja rakentamista täydentävään
elinkaariaikaiseen palveluintegraatioon, energiapalveluja yhdyskunnalle ja yksittäiselle kuluttajalle
sekä entistä parempaa ymmärrystä käyttäjien tarpeista, ja sitä
kautta perusteita käyttäjälähtöisille
ratkaisuille.
EUE-ohjelmassa on mukana
parikymmentä osapuolta: niin
kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä kuin niille palveluja tarjoavia

Kaupunkikehittämiseen uusia
liiketoimintamalleja

Vuonna 2016 päättyvässä Energizing Urban Ecosystems-ohjelmassa (EUE) strategisia osa-

yrityksiä sekä Helsingin ja Espoon
kaupungit. Osapuolilla on vahva
usko siihen, että jatkossa kilpailuetua haetaan ”käyttäjälähtöisistä
ja palvelevista elinympäristöistä,
missä luodaan arvoa vuorovaikutuksen, osallistumisen ja oppimisen avulla sekä ymmärretään kestävän ja rikastuttavan kaupungin
tarpeet ja mahdollisuudet”.

Tieteellisillä julkaisuilla
maailmanlaajuista näkyvyyttä

RYM:n Sisäympäristö-ohjelmaan kuuluneessa Oulun yliopiston normaalikoulun UBIKOprojektissa on luotu demotila, joka tukee ymmärtävää, taitavaa ja innostavaa
oppimista.
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RYM Oy:n tutkimusohjelmat ovat
osaltaan kohentaneet suomalaisen
kiinteistö- ja rakentamisalan näkyvyyttä maailmalla. Tutkimukset
ja niiden tulokset ovat olleet näkyvästi esillä monissa tieteellisissä

julkaisuissa ja konferensseissa.
Esimerkiksi Sisäympäristö-ohjelmassa on syntynyt kesäkuuhun
2014 mennessä yli 200 tieteellistä
artikkelia. Pelkästään vuoden 2014
ensimmäisen puoliskon aikana kyseisen ohjelman tuloksia esiteltiin
lähes sadassa kansainvälisessä tilaisuudessa. PRE-ohjelmassa valmistui puolestaan yhteensä 112
kansainvälistä tutkimusjulkaisua ja
54 opinnäytetyötä.
Uusia kansainvälisesti merkittäviä tieteellisiä avauksia on vireillä ja tulossa varsinkin hyvinvointia edistävien tilojen osalta.
Myös tietomallintamiseen liittyvän
osaamisen ja yhteiskuntatieteiden integroinnissa tehdään uraauurtavaa tieteellistä yhteistyötä,
jonka tuloksia voidaan hyödyntää
ja kaupallistaa tehokkaasti käytännössä. Yksi esimerkki on Granlundin kehittämä optimointityökalu
rakennushankkeen vaihtoehtotar-

RYMin tutkimusstrategia on uudistunut
RYM Oy:n uusiksi painopistealueiksi on valittu hyvinvointia lisäävät tilat, tuottavuutta ja kilpailukykyä parantava resurssiviisaus sekä investointeja houkutteleva rakennettu ympäristö. Juuri näillä teema-alueilla yrityksillä arvioidaan olevan parhaat mahdollisuudet luoda huippututkimuksen avulla uutta kansainvälistä
liiketoimintaa. Tavoitteena on, että alan yritykset muodostavat näihin keihäänkärkialueisiin keskittyviä yhteenliittymiä.
Päivitetyn tutkimusstrategian pohjalta on käynnissä useammankin ohjelman
valmistelu. Esimerkiksi FIRA Oy:n kanssa on kehitteillä ohjelma-aihio, jonka
haasteellisena tavoitteena on muuttaa liiketoimintakulttuuria kiinteistö- ja
rakentamisalalla.
Kaikki muutkin vastaavat tutkimusideat ja -konsortiot ovat tervetulleita. Olennaista on, että tutkimusaiheet tukevat yritysten omia strategioita. RYM Oy auttaa yrityksiä ja niiden verkostoja löytämään näihin tutkimusohjelmiin parhaat
mahdolliset tutkijat ja fiksuimmat rahoitusratkaisut.
kasteluihin. Se ylsi jaetulle ensimmäiselle sijalle valtakunnallisessa
EnergiaOivallus-kilpailussa. ■

MURSKAAVAA
VOIMAA
Atlas Copcon iskuvasarat ovat kestävä
ja luotettava valinta
voimaa vaativaan
työhön louhoksilla
ja purkutyömailla.
Kysy lisää tuotepääliköltämme:
040 564 2966 /
Petteri Koikkalainen
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Teksti: Helena Soimakallio

Panaman kanava:

“Jaettu maa yhdistää maailman.”
Tunnuslause kuvaa hyvin Panaman roolia Atlantin ja Tyynen valtameren yhdistävän vesiväylän
kotimaana. Sata vuotta vanhan Panaman kanavan kapasiteetti tuplaantuu ensi vuoden lopussa, kun
kanavan yli viisi miljardia dollaria maksava laajennus valmistuu.

P

anamankannaksen halkaiseva 82 kilometriä pitkä kanava on edelleen ainoa Amerikan mantereen poikki kulkeva
merireitti. Se on tärkeä oikoreitti
laivoille, jotka muuten joutuisivat
kiertämään Etelä-Amerikan eteläkärjen ympäri yli 13 000 kilometrin matkan.
Kanavan Tyynen valtameren
puoleinen pää sijaitsee aivan Panama Cityn edustalla. Panamanlahdella on ankkurointipaikka,
jossa laivat odottavat vuoroaan
kanavalle. Merelle ja jokisuistoon

ruopattu sisääntuloväylä on 11 kilometriä pitkä ulottuen Puente de
las Américas -sillalle saakka.
Vuonna 1962 valmistunut silta
palveli ainoana Etelä- ja PohjoisAmerikkaa yhdistävänä kiinteänä
yhteytenä vuoteen 2004 saakka,
jolloin Pan-American Highway
siirrettiin kulkemaan Gaillardin
leikkaukseen valmistuneen Puente
Centenarion eli ns. Satavuotissillan kautta.
Américas-sillan jälkeen kanava jatkuu ruopattuna jokiuomana noin viiden kilometrin mat-

kan, kunnes saavutaan kanavan
ensimmäisille ns. Mirafloresin suluille. Näillä kaksivaiheisilla suluilla alukset nousevat 16,5 metriä Mirafloresin tekojärveen. Seuraavissa Pedro Miguel -suluissa
alukset nousevat vielä 9,5 metriä,
jonka jälkeen ne saapuvat Gaillardin leikkaukseen.
Myös Culebra- eli käärmeleikkauksena tunnettu kanavan osa
on kaivettu vedenjakajan poikki.
Uoma polveilee noin 11 kilometrin matkan, kunnes se saavuttaa 26 metriä valtamerien pintaa korkeammalla olevan Gatúnin
tekojärven.
Kanava kulkee tekojärvellä 38
kilometriä, kunnes sen pohjoispäässä sijaitsevilla Gatúnin kolmella sululla laskeudutaan Atlantin valtameren puolelle Karibianmereen. Täällä puolestaan Limóninlahden luonnonsatama toimii
laivojen odotuspaikkana.

Liikenne kulkee kahdella kaistalla
molempiin suuntiin

Uusia kanavasulkuja tuodaan työmaalle.
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Kanava avattiin liikenteelle ensikertaa 15. elokuuta 1914, kun amerikkalainen höyrylaiva s/s Ancon
kulki kanavan läpi. Liikenne on
kasvanut vuoden 1914 tuhannesta
aluksesta jopa yli 14 000 alukseen

vuodessa. Miljoonan aluksen rajapyykki rikkoutui kanavalla jo
vuonna 2010.
Panaman kanava palvelee yli
144 kaupallista merireittiä ja sen
läpi kulkee jopa yli 60 alusta vuorokaudessa. Vuosittain kanavalla
liikkuu yli 320 miljoonaa tonnia
rahtia. Se vastaa lähes puolta Yhdysvaltain itärannikon ja Aasian
välisestä konttiliikenteestä. Kanava on merkittävä väylä myös
Latinalaisesta Amerikasta Eurooppaan kuljetetuille hyödykkeille. Panaman osuus koko maailman rahtiliikenteestä on noin viisi
prosenttia.
Panaman kanava toimii sulkujen avulla, kuten kaikki kanavat. Kun laiva saapuu kanavan sulkuun, portit sulkeutuvat ja sulkua täytetään tai tyhjennetään vedellä sen mukaan, mihin suuntaan
laiva on matkalla. Vesi otetaan kanava-alueen järvistä, joihin se valuu läheisistä jokilaaksoista. Jokaiseen aluksen läpikulkuun tarvitaan keskimäärin 200 000 kuutiometriä vettä.
Sulkukammiot ovat vajaat 34
metriä leveitä ja 320 metriä pitkiä.
Niiden käyttökelpoinen pituus on
liki 305 metriä. Kammioiden koon
mukaan määräytyy myös kanavaa
käyttävien laivojen suurin mahdollinen koko. Näiden 4 400 merikonttia sisältävien ns. Panamaxalusten sivuille suluissa jää vain 60
senttimetriä vapaata tilaa.
Suluissa laivoja hinataan pienillä sähkövetureilla, ns. muuleilla,
joiden raiteet kulkevat uoman molemmilla reunoilla. Kunkin sulkukammion täyttäminen kestää noin
kahdeksan minuuttia ja siihen tarvitaan 101 000 kuutiometriä vettä.
Gatúnin sulkujen sulkuporttien
korkeus on 21 metriä ja paino 745
tonnia. Massiivisesta koosta huolimatta niiden avaamiseen ja sulkemiseen riittää 30 kW:n nimellistehoinen sähkömoottori.
Panaman kanavan kaikki sulut ovat parillisia, joten laivalii-

Panavan kanavan poikkeileikkaus.
kenne kulkee samanaikaisesti molempiin suuntiin. Tosin Gaillardin
leikkauksessa suurimmat alukset
joutuvat uoman kapeuden vuoksi
toistaiseksi kulkemaan vain yhteen
suuntaan kerrallaan.

Päiväristeily miljoonalla

Kanavan käytöstä peritään maksu,
joka määräytyy aluksen koon ja
tyypin sekä lastin laadun ja painon mukaan. Maksu vaihtelee vajaasta neljästä dollarista yli viiteen

Ilmakuva laajennustyömaasta.
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Muulit vetävät laivoja kanavassa.

dollariin tonnia kohden. Suuret
matkustajalaivat joutuvat suorittamaan kanavamaksun hyttipaikkojen lukumäärän perusteella riippumatta siitä, montako matkustajaa
aluksella todellisuudessa on. Pienillä matkustaja-aluksilla maksu
vaihtelee aluksen pituuden mukaan 800 dollarista 3 200 dollariin.
Keskimääräinen käyttömaksu
kanavalla on vajaat 60 000 dollaria alukselta. Suurimpien yksittäisten käyttömaksujen maksajia ovat
toistaiseksi olleet luksusristeilijät, joille on määrätty jopa 375 000
dollarin kanavamaksuja. Kanavan
pienin peritty käyttömaksu oli 36
senttiä, jonka maksoi 68 kilogramman painoinen amerikkalainen
seikkailija Richard Halliburton
uidessaan kanavan läpi vuonna
1928.
Tilanne tulee muuttumaan kanavan laajennuksen valmistuttua,
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kun jopa 13 000 merikonttia sisältäviä Post Panamax -luokan rahtialukset alkavat liikennöidä kanavalla. Tällaisen rahtijättiläisen kanavamaksu nousee noin miljoonaan dollariin. Kanavan käyttöä
pidetään silti kannattavana, sillä
kanavan tuoma aikasäästö on erittäin merkittävä: Koko matkan keskimääräinen kesto odotusaikoineen on nykyisin noin 20 tuntia,
josta varsinaisen kanavan läpikulkuun tarvitaan noin 10 tuntia.
Vuosittain kanava tulouttaa Panaman valtiolle noin miljardi dollaria, ja vuoteen 2025 mennessä
tulojen odotetaan jopa viisinkertaistuvan. Panaman valtio on luvannut käyttää kanavan toiminnasta saadut tulot köyhyyden
kitkemiseksi.

Kolmannet sulut tuplaavat
kapasiteetin

Nykyisessä kanavassa suurin sallittu leveys on 28 metriä, kun nykyalusten leveys voi olla jopa 50
metriä. Myös liikennemäärät kanavalla ovat kasvaneet niin, että
ensimmäisen kerran jo 1930-lu-

vulla esille noussutta laajennushanketta lähdettiin todella edistämään 2000-luvun alussa.
Laajennushanketta kiirehti sekin, että kilpailevia hankkeita on
suunnitteilla muihin Keski-Amerikan maihin. Lähimpänä toteutusta lienee Nicaraguaan suunnitteilla oleva kanavahanke, josta vastaisi elinkaariperiaatteella hongkongilainen HKND Group.
Kanavan laajentamisesta päätettiin kansanäänestyksessä lokakuussa 2006 ja työt saatiin käyntiin
jo seuraavana vuonna.
Hankekokonaisuus muodostuu
useista osaprojektista, jotka sisältävät kolmansien sulkuparien rakentamisen lisäksi meri- ja sisämaaväylien laajentamisen ja ruoppaamisen sekä Gatún-järven vedenpinnan noston. Jokaisessa
sulussa tulee olemaan kolme erillistä allasta, joista kuhunkin liittyy
kolme veden kierrätysallasta. Uudet sulut ovat yhteydessä vanhaan
kanavasysteemiin.
Hankkeen myötä panamalaisille on avautunut noin 30 000
uutta työpaikkaa niin rakennus

teollisuuteen kuin turismiinkin.
Myönteisistä työllisyysvaikutuksista huolimatta hanke on kohdannut myös vastustusta. Noin 5,25
miljardia dollaria maksavan projektin on pelätty johtavan vajaan
neljän miljoonan asukkaan Panaman velkaantumiseen, jos investointipäätöksen taustalla olleet oletukset liikennemääristä eivät toteudukaan. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Japanin
valtion investointipankin ohella
Euroopan ja Keski-Amerikan
investointipankit.
Syyskuun lopussa 2014 projektikokonaisuuden valmiusaste
on 80 prosenttia ja sen odotetaan
valmistuvan vuoden 2015 aikana.
Hanke on vajaan vuoden myöhässä arvioidusta aikataulusta.
Myöhästymisen vaikutuksia vähentää se, että kanavaa on voitu
käyttää normaalisti myös laajennuksen aikana.

Yhdistelmämallia on käytetty
suunnitteluvaiheessa sekä perinteisiin 3D-visualisointeihin että
erilaisiin analyyseihin, mutta sitä
on hyödynnetty poikkeuksellisen
laajasti myös tuotannonohjauksessa. BIMin käyttö on mahdollistanut suunnittelun ja rakentamisen ajallisen limittämisen, mikä
osaltaan on nopeuttanut rakentamista. Toisaalta vakiintuneet BIMsuunnittelutyökalut ovat osoittautuneet osin riittämättömiksi tai
jopa sopimattomiksi hyvin suuren
mittakaavan uniikkien rakenteiden suunnitteluun ja mitoitukseen.
Hankkeen valmistuttua suunnittelusta vastannut yhteistyöyritys Consultores Internacionales CICP luovuttaa tietomallin tilaajana toimivalle Panama
Canal Authoritylle (ACP), joka
tulee käyttämään sitä huolto- ja
kunnostustoiminnassaan.

BIMillä haasteiden kimppuun

Samaan aikaan kun työt kanavatyömaalla alkavat kääntyä loppusuoralle, on tilaajan ja urakoitsijan
välisen riidan sovittelu vasta aluillaan yhdysvaltalaisessa tuomiois-

Kanavan laajennuksen massiivinen mittakaava sekä hankealueen
seismisyys ja herkkä luonto ovat
tuoneet hankkeen suunniteluun
ja toteutukseen omat haasteensa.
Alueella elää 70 prosenttia maan
luonnonvaraisista eläimistä, ja lähes puolet kanavan laaksosta on
julistettu luonnonsuojelualueeksi.
Uusien sulkujen yhteyteen rakennetut veden kierrätysaltaat
ovat suurimmat koskaan rakennetut. Niiden avulla 60 prosenttia suluissa käytetystä vedestä voidaan käyttää uudelleen. Samalla
pystytään vähentämään sulkujen
täytöstä ja tyhjennyksestä johtuvaa vedenpinnan vaihtelua järvija jokialueella.
Projekti on ensimmäinen
näin laajan mittakaavan infrahanke, jossa on käytetty BIMiä
(BIM=Building Information Modelling) alusta saakka. Hankkeen
tietomalli sisältää kaikki rakenneja arkkitehtuuri- sekä sähkö- ja
automaatiosuunnitelmat.

tuimessa. ACP ja pääurakoitsija
Grupo Unidos por el Canal Consortium (GUPC) kiistelevät yli 1,5
miljardin dollarin kustannusylityksistä. Urakoitsijan näkemyksen
mukaan kustannusten nousun on
aiheuttanut tilaajan toimittamat
virheelliset tekniset tiedot.
Urakoitsijan uhattua lopettaa
työt viime vuonna saivat osapuolet osan rahariidasta sovittua. Samalla urakoitsija sitoutui siihen,
että hanke valmistuu vuoden 2015
loppuun mennessä. Urakoitsija
joutui myös vaihtamaan projektijohdon. Urakkakonsortio GUPCin muodostavat italialainen Salini Impreglio, espanjalainen Sacyr, belgialainen Jan De Nul sekä
panamalainen Cusa. ■

Miljardin riita sovittelussa

Lähteet ja kuvat:
■■ Canal de Panama, Annual Report 2013:

www.pancanal.com/eng/general/reporte-anual/2013/flash.html

■■ Panama Canal Expansion:

micanaldepanama.com/expansion/

■■ Transit Statistics on Panama Canal:

www.pancanal.com/eng/op/transit-stats/

■■ BIM and the 21st Century Panama Canal:

www.ice.org.uk/topics/BIM/Case-studies/
BIM-and-the-21st-Century-Panama-Canal
■■ Expansion of Panama Canal hangs on arbitration at US court: www.nce.
co.uk/news/geotechnical/expansion-of-panama-canal-hangs-on-arbitration-at-us-court/8668670.article @New Civil Engineer NCE
■■ en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Panama_Canal
■■ fi.wikipedia.org/wiki/Panaman_kanava
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Panaman kanavan kivinen historia

P

anaman kanavan ensimmäinen askel otettiin jo vuonna
1513, kun espanjalainen tutkimusmatkailija Vasco Núñez de
Balboa ylitti Panaman kannaksen
ensimmäisenä eurooppalaisena.
Siitä lähtien ovat eri tahot unelmoineet nopeasta ja turvallisesta
meritiestä mantereen halki.
Nykyisen kanavahankkeen virallinen alku käynnistyi vuonna
1880, kun Suezin kanavan rakentajana kunnostautunut ranska-

lainen diplomaatti Ferdinand de
Lesseps päätti aloittaa kanavan rakentamisen Keski-Amerikan kapeimmassa kohdassa Panaman
kannaksella.

Sitä ei voi ylittää, sitä ei voi alittaa
– on mentävä läpi

Lesseps’in suunnitelma oli yksinkertainen: Hän aikoi kaivaa merenpinnan tasossa kulkevan kanavan Panaman kannaksen halki samoin kuin oli kaivettu Suezillakin.

Historiallinen piirroskuva kanavan kaivamisesta.
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Kanavan kaivaminen vulkaanisesta kivestä ja mutaisesta liejusta
muodostuneeseen kannakseen
osoittautui kuitenkin vaativammaksi tehtäväksi kuin Lähi-Idässä.
Varsinkin, kun kannaksen keskellä
oleva harjanne kohoaa yli 110
metrin korkeuteen merenpinnasta.
Vuoteen 1889 mennessä ranskalaisten hanke oli törmännyt moniin ongelmiin, vaikka toteutuksesta vastaavaksi oli vaihdettu oikea insinööri ja Eiffel-tornin luo-

jana meritoitunut Gustaf Eiffel.
Lukuisat onnettomuudet, taudit ja
rakentajien korkea kuolleisuus, kanavayhtiön rahoituskriisi ja siihen
liittyvä korruptioskandaali pakottivat Ranskan luopumaan keskeneräisestä kanavahankkeesta.
Ranskalaisten saldo hankkeessa
oli 60 miljoonaa kuutiometriä kaivettua maata, 235 miljoonaa kulutettua dollaria ja 22 000 menetettyä ihmishenkeä.

Ratsuväki saapuu

Ranskalaiset poistuivat Panamasta
vähin äänin ja työmaa autioitui.
Samaan aikaan Kalifornian kultaryntäys ja länsirannikon väestön kasvu oli lisännyt liikennöintitarvetta Yhdysvaltojen länsi- ja
itärannikoiden välillä. Yhteydellä
nähtiin myös puolustusstrateginen rooli. Yhdysvallat tutki aluksi
mahdollisuuksia rakentaa kanava
Nicaraguan poikki, mutta vuosisadan lopussa katseet kääntyivät
ranskalaisilta kesken jääneeseen
urakkaan.
Panaman aluetta tuolloin hallinnut Kolumbia ei lämmennyt ehdotukselle töiden aloittamisesta,
koska piti amerikkalaisten ehtoja
kohtuuttomina. Panaman provinssi oli kuitenkin jo jonkin aikaa
tavoitellut itsenäisyyttä Kolumbiasta. Yhdysvallat lupasi tunnustaa
itsenäisen Panaman valtion, mikäli
se saisi täydet oikeudet kanavaalueen hallintaan ja sen tuottamiin
tuloihin.
Panaman valtio syntyi ja Yhdysvaltain presidentti Theodore
Roosevelt osti Ranskalta vuonna
1903 sotatantereelta näyttävän,
liki 15 vuotta viidakossa hylättynä
maanneen kanavatyömaan Ranskalta 40 miljoonalla dollarilla.

Uusi suunnitelma

Rakennustyöt alkoivat uudelleen
vuonna 1904 insinööri John Findlay Wallacen johdolla. Hänen mittansa tuli täyteen jo seuraavana
vuonna, jolloin paikalle vaihdet-

tiin insinööri John Frank Stevens.
Hän oivalsi toimivan infranstruktuurin merkityksen gigaprojektille, ja ryhtyi välittömiin toimiin
asuntojen, teiden ja toimivien
palveluiden luomiseksi työmaan
tarpeisiin.
Stevensin suurin ansio oli kuitenkin se, että hän pystyi vakuuttamaan Rooseveltin siitä, että kanava kannattaisi toteuttaa maaston muotoa myötäillen sulkujen
avulla.
Kun suunnitteluratkaisu oli
lopulta lyöty lukkoon, pidettiin
vuonna 1907 tarjouskilpailu toteutuksesta. Halvimman tarjouksen antoi tennesseeläinen urakoitsija William J. Oliver. Stevens –
joka tunsi syvää epäluuloa Oliveria
kohtaan – suostutteli jälleen menestyksekkäästi presidenttiä, ja kanavan toteuttajaksi valittiin armeijan insinöörijoukot (Army Corps
of Engineers).

Hyttyset kuriin

Stevens kutsui työmaalle eversti
William Crawford Gorgas’in
maaliskuussa 1904. Hänen johdollaan alkoi mittava terveyskampanja, jonka aikana keltakuumetta
ja malariaa levittävien hyttysten lisääntymispaikkoina toimivat seisovan veden ojat ja lätäköt myrkytettiin, kosteikkoja kuivatettiin ja
täytettiin, sairaaloiden ja asuinalueiden hygieniaa parannettiin sekä
kaikki asuinrakennukset ”savustettiin” rikin ja hyönteismyrkky pyretriinin sekoituksella.
Näillä toimenpiteillä keltakuume saatiin hävitettyä Panamasta käytännössä kokonaan kanavan rakennustöiden päättymiseen mennessä. Työntekijöiden
pysyessä vihdoin hengissä ja työmenetelmien tehostuessa rakennustyöt pääsivät kunnolla vauhtiin: 40 000 työmiehen voimin kaivettiin jopa 2,3 miljoonaa kuutiometriä maata kuukaudessa.
Vauhti vastaisi sitä, että Englannin kanaalin tunneli olisi ra-

kennettu kolmessa ja puolessa
kuukaudessa.

Sotilaiden kanava

Vaikka kanavan toteuttajaksi valikoituivat Stevens’in tahdon mukaisesti armeijan insinöörijoukot
knoxvilleläisen teollisuuspohatan
sijasta, oli yli-insinööri hermostunut Washingtonin jatkuvaan sekaantumiseen hankkeen kulkuun.
Hän erosi tehtävästään 1907, ja hänen seuraajakseen nimettiin hyttystorjunnassa ansioitunut eversti
Gorgas.
Rooseveltin väitetään todenneen – hänen suivaannuttuaan
hankeen vetäjien jatkuvaan vaihtumiseen – että nyt projektin johtoon nimitetään sotilas, joka asetetaan syytteeseen maanpetturuudesta ellei työ maistu.
Loppu hyvin, kaikki hyvin. Kanavan rakennustyöt valmistuivat
vuonna 1913 ja se avattiin liikenteelle vuonna 1914. Hankkeen kokonaishinnaksi tuli noin 375 miljoonaa dollaria sisältäen Panaman
valtiolle maksetun kymmenen
miljoonan dollarin korvauksen ja
ranskalaisille maksetun 40 miljoonan dollarin lunastuksen. Toteuma
alitti vuonna 1907 laaditun budjetin noin 23 miljoonalla dollarilla.
Yhdysvallat hallinnoi kanavavyöhykettä yksin aina vuoteen
1977 asti, jolloin Yhdysvallat ja
Panama sopivat kanavan hallinnoinnin siirtymisestä Panamalle
20 vuoden siirtymäajan puitteissa.
Yhdysvallat vetäytyi sopimuksen
mukaan kokonaan kanavalta vuoden 1999 lopussa.
Viimeinen sotilaallinen operaatio, jonka Yhdysvallat suoritti
Panamassa, oli vuodenvaihteessa
1989–1990 suoritettu ”Operaatio
Just Cause”. Tällöin Yhdysvaltain
armeija miehitti Panaman kaupungin ja pidätti maan sotilasjuntan johtajan, kenraali Manuel Noriegan, jota epäiltiin rahanpesusta
ja huumekaupasta. ■
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Parvekelasitus pienentää energiankulutusta sekä
suojaa parvekerakenteita rapautumiselta.
Hyvin hoidettu rakennus säilyttää arvonsa ja
pitää asukkaat tyytyväisinä.
020 7403 200

(Puh. hinta 8,28 snt + 7 snt/min (lankapuh.)
tai + 17 snt/min (matkapuh.)

www.lumon.fi/energialaskuri

Energiansäästöä ja pidempiä
korjausvälejä lasitetulla
parvekkeella

Mittauta taloyhtiösi
energiansäästöhyöty!
Parvekelasit säästävät energiaa
tutkitusti. Tilaa nyt arvio
parvekelasien vaikutuksesta
energialaskuun nettisivuillamme.

www.lumon.fi/energialaskuri

IABSE Workshop on
Safety, Robustness and
Condition Assessments of
Structures
February 11-12, 2015
Tuusula, Finland
www.ril.fi/iabse2015
RT 1214.indd 1
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IABSE
19.11.2014 10:07:01

Kulma
Teemu Vehmaskoski

Mentorointi
antaa potkua!
RIL on tänä vuonna toteuttanut historiansa laajimman mentorointihankkeen.
120 osallistujaa ja itse järjestökin oppivat yhtä sun toista.

R

akennus- ja kiinteistöalalle
valmistuva diplomi-insinööri
kohtaa viimeistään täysipäiväiseen työelämään siirtyessään
ammatillisen runsaudensarven:
toisistaan eroavia työprofiileita on
useita satoja. Ensimmäinen työpaikka on ehkä monenlaisten sattumien ja diplomityön summa,
mutta siitä eteenpäin suunnistamaan kannattaa opetella. Jo pienellä ajatustyöllä ja siihen saamallaan sparrauksella voi urallaan
nousta kuskin paikalle.
RIL toteutti vuoden 2012 lopulla pienimuotoisen pilotin,
jossa testattiin mentoroinnin soveltuvuutta toimialallemme ja järjestömme profiiliin. Aiempiakin
hankkeita RILin lähihistoriasta
löytyy, mutta nyt pilotti valoi uudella tavalla uskoa saavutettaviin
hyötyihin. Lähtökohdaksi asetettiin elämän aktiivivaihe: nuoren
tulisi olla valmistumisvaiheessa
tai korkeintaan viisi vuotta työelämässä ollut ja mentorin 10–30
vuotta työelämässä ollut.
Mentoroinnin tuloksena nuori
tunnistaa aiempaa laajemmin
omia kasvu- ja kehityssuuntiaan
ja saa työkaluja niiden tavoittamiseksi. Kokeneempi ammattilainen
taas oppii ja oivaltaa lisää nuorten

näkökulmista – ja varmasti myös
itsestään. Mentorointi perustuu
molemminpuoliseen luottamukseen, minkä vahvistamiseksi ohjelmaan valitut henkilöt allekirjoittivat mentorointisopimuksen.
Järjestävä seura voi luoda mentoroinnille puitteet, mutta lopulta
kyse on kahden ihmisen kohtaamisesta. Molemmilta edellytetään
siis avoimuutta, aktiivisuutta, rehellisyyttä ja empatiaa. Tärkeitä
lähtökohtia ovat myös puolueet
tomuus, sitoutuminen ja luotettavuus. Molemmin puolin on
synnytettävä halu auttaa toista
menestymään.
Tavoitteet eivät ole helpoimmasta päästä, varsinkaan ennestään tuntemattoman ihmisen
kanssa. Keskustelua käynnistämään Helsingissä, Tampereella ja
Oulussa järjestettiin touko-kesäkuussa aloitustilaisuudet. Niissä
pareille esiteltiin työkalupakki,
joka koostui 12 aihekorista.
Marraskuussa toteutetussa palautekyselyssä selvitettiin, mistä
kahden kesken lopulta puhuttiin.
Suosituimmiksi osoittautuivat ammatillisista roolivaihtoehdoista (86
%) ja ammattitaidon kehittämisestä (75 %) keskusteleminen. Näiden perässä tulivat vuorovaiku-

tustaidot, työnantajavaihtoehdot,
ajankäyttökysymykset ja johtajuus.
Kolmannessa ryhmässä olivat kansainvälistyminen, alan ajankohtaiset kehityskulut ja työssä jaksaminen. Näistä viimeisimpiäkin oli
käsitellyt puolet pareista.
Osallistujat olivat poikkeuksetta tyytyväisiä tuloksiin. 100 %
vastaajista suosittelisi ohjelmaa
ystävälleen. Vapaista vastauksista
kuulsi innostus ja hyvä mieli. Sopivien mentoriparien muodostaminen tiedostettiin jo ennalta prosessin vaikeimmaksi vaiheeksi,
ja siinä näytettiin pääsääntöisesti onnistuneen. Osa koki toimialojen sekoittumisen haasteeksi,
osa oli saanut juuri siitä vauhtia
keskusteluilleen.
”Mentorointi antoi paljon
enemmän kuin uskalsin etukäteen
toivoakaan”, kirjoitti yksi mentoroitavista palautekyselyyn. ”Sain
paljon lisää itsevarmuutta ja selkeämmän kuvan siitä, mihin työuralla pitäisi suunnata ja mihin
saakka ehkä voisin päästä.”
Tämä tullaan siis tekemään joskus uudelleen, tavalla ja ehkä toisellakin. Jättimäinen kiitos kaikille
ohjelmaan ja sen toteutukseen
tänä vuonna osallistuneille! ■
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Teksti: Risto Vahanen Kuva: adolfo vera

Risto Vahanen RILin puheenjohtajana 2012−2014:

“Kansainvälisyydessä
paljon mahdollisuuksia RILille.”

V

uodenvaihteessa tulee kuluneeksi kolme vuotta siitä,
kun aloitin RILin puheenjohtajana. Paljon on saatu aikaan, mutta vielä enemmän on
noussut esille uusia haasteita ja
mahdollisuuksia.
RILin puheenjohtajalla on aitiopaikka maamme arvostetuimman rakennusalan asiantuntijajär-

jestön johdossa. Liiton käytännön
mukaan uusi puheenjohtaja valitaan aina hallituksen ulkopuolelta.
Niinpä ensimmäinen puheenjohtajavuosi menee opiskellessa hallituskuvioita, toinen vuosi tehdessä oikeita asioita ja viimeinen
vuosi tiedostaessa, mitä olisi pitänyt tehdä. Toimintatavalla hallitukseen saadaan aina uusia aja-

tuksia, mutta kääntöpuoli on pitkäjänteisyyden puute. Tätä toki
toimistomme henkilöstö paikkaa
loistavasti.
Toimistomme johto ja allekirjoittanut osallistuivat lokakuun
alussa ASCE:n (American Society
of Civil Engineers) vuosikokoukseen Panamassa. Panamassa siksi,
että tänä vuonna tuli kuluneeksi
sata vuotta Panaman kanavan
avaamisesta. Sehän rakennettiin
amerikkalaisten johdolla, ranskalaisten jätettyä rakentamisen kesken 1800-luvun lopulla.
ASCE on hakenut hallituksen
puheenjohtajuuteen jatkuvuutta
siten, että hallituksessa istuu nykyisen puheenjohtajan lisäksi hänen edeltäjänsä ja seuraajaksi jo
valittu puheenjohtaja. Näin oppi
siirtyy ilman katkoja aina seuraavalle, ja toisaalta aina löytyy tuuraaja. Olisiko meillä tässä opittavaa seuraavan sääntömuutoskierroksen yhteydessä?

Vuosittainen pätevyyksien
ylläpitokoulutus paikolliseksi

Samaisessa ASCE:n vuosikokouksessa pidettiin erittäin korkeatasoisia esitelmiä tekniikan eri osa-
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alueilta. Lähes kaikki esitelmät oli
pisteytetty, ja kaikki pisteytetyt esitelmät kävivät opintosuorituksista
rakennusinsinöörikoulutuksen
osana. Sopisiko samanlainen järjestelmä Suomeenkin esimerkiksi
RILin koulutustarjontaan sovellettuna? Ei nykyisen lainsäädännön
puitteissa, mutta millä tavalla tämä
olisi mahdollista? Siinä seuraajalleni purtavaa.
Järjestelmä voisi hyvin olla osa
täydennys- ja jatkokoulutusta,
jonka merkitystä olen pyrkinyt korostamaan kaikissa yhteyksissä.
Jatko- ja täydennyskoulutuskäytännöt sekä –roolit eri osapuolten kesken ovat muutenkin vielä
hakusessa.
Rakennusalalla lähes jokainen
kohde on koerakennuskohde. Kiristyvien lainsäädännön vaatimusten myötä sovellamme uusia ja
vanhoja teknologioita uudella tavalla useinkaan tuntematta niiden
pitkäaikaistoimintaa muun muassa kosteusteknisen toiminnan
osalta. Emme ole juurikaan valmiita kertomaan ilmenneistä ongelmista kuin kymmenien vuosien
kuluttua.
Alan kannattavuutta ja samalla
mainetta voisimme parantaa järjestämällä vihdoinkin vuosittaisen pakollisen pätevyyksien ylläpitokoulutuksen kaikille rakennushankkeen osapuolille duunarista
rakennushankkeesta vastaaville.
Systemaattisen palautejärjestelmän avulla palautetieto työmailta
saataisiin nopeasti päivityskoulutuksen käyttöön, ja siten pystyisimme paremmin ennaltaehkäisemään kaikille osapuolille kalliiksi tulevia virheitä. Näinhän
lääkäritkin päivittävät vuosittain
tietonsa ajan tasalle. Voisiko RIL
toimia tässä organisoijana?

RILille ajankohtainen vuositeema?

RIL ja sen hallitus on vuosien aikana saanut eniten moitteita siitä,
että järjestö ei ole riittävän näkyvä
alan vaikuttaja mediassa. RILiä on

pyydetty ajoittain ottamaan kantaa
joihinkin yksittäisiin ongelmatilanteisiin. RILin hallitus ei ole kuitenkaan katsonut voivansa toimia
näin, jotta ehdoton objektiivisuus
kannanotoissa ei kärsisi.
Samaisella Panaman matkalla
syntyi ajatus siitä, että RILillä voisi
jatkossa olla ajankohtainen vuositeema, jota hallitus työstäisi yhdessä muiden asiantuntijoiden
kanssa. Rakentamisen laadusta, tilaajaosaamisesta, homeesta ja kosteudesta riittäisi asiallista kerrottavaa medialle usein harhaanjohtavan journalismin täydentäjäksi.
Teemaa sovellettiin nyt ensimmäistä kertaa valittaessa RIL-palkinnon saajaa: teemana oli elinkaarikestävyys ja elinkaarikustannukset. Teema toi uuden tarkastelunäkökulman arviointiin ja
palkitsemiseen. Samalla tavalla se
voisi tuoda vuosittain uuden näkökulman RILin toimintaan, ja tuoda
uutta haastavaa sisältöä hallituksen toimintaan pakollisen hallitustyön täydentäjänä.

Kansainvälisessä yhteistyössä
korostuvat henkilösuhteet

ASCE:n konferenssissa uusittiin
myös RILin ja ASCE:n yhteistyösopimus. ASCE:lla on erittäin laajaa ammatillista julkaisu- ja koulutustoimintaa, josta nyt tehdyn
sopimuksen mukaan pääsevät
nauttimaan myös RILin jäsenet
ASCE:n jäsenetuhintaan. Muina
teemoina käsiteltiin muun muassa
oppilaitosyhteistyötä, opiskelijavaihtoa, uusia opetusmenetelmiä
ja ROTI-käytäntöjä.
Kansainvälisessä toiminnassa
korostuvat pitkäaikaiset henkilösuhteet. RILin nykyisen, yhden
kolmivuotiskauden puheenjohtajuuden aikana ei juurikaan ehdi
luoda pitkäaikaisia henkilösuhteita. RILn hallituksessa kv-toiminta ei ehkä tämän vuoksi ole
saanutkaan sitä painoarvoa, joka
sille kuuluisi. Onneksi toimistomme on kuitenkin kiitettävästi

hoitanut kansainvälisen yhteistyön muun muassa Ruotsin, Viron
ja Englannin sisarjärjestöjemme
kanssa.
Jatkossa hallituksen on kuitenkin syytä kehittää toimintatapoja
hallitustason yhteistyön rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi ulkomaisten sisarjärjestöjemme kanssa
siten, että pystymme tarjoamaan
jäsenistöllemme entistä paremmin tietoa ja mahdollisuuksia
maailmalta.

Vahva tekninen osaaminen hyväksi
koetun rakennetun ympäristön takana

ASCE:n vuosikokouksen esityksissä korostettiin toistuvasti meidän teknisten asiantuntijoiden
vastuuta rakennetun ympäristön
ja yhteiskunnan hyvinvoinnista.
Toimillamme on merkittävä vaikutus sekä oman yhteiskuntamme
että globaalin yhteisön talouteen,
ekologiseen ja humaaniin kestävyyteen. Tämä tuotiin esille esimerkiksi monien kehittyviin maihin suuntautuvien, yhteiskuntaa kokonaisvaltaisesti kehittävien
hankkeiden avulla, joihin amerikkalaiset insinööriopiskelijat voivat osallistua osana ammatillista
koulutustaan.
Amerikkalaiset kollegamme
miettivät tosissaan keinoja ilmastonmuutoksen aiheuttamien ääriilmiöiden uhkien hallitsemiseksi.
Ovathan hirmumyrskyt koetelleet Yhdysvaltojen kaakkoisosia
aiheuttaen merkittävää taloudellista tuhoa. Tämän seurauksena on
syntynyt uusia innovaatiota, joita
amerikkalaiset yritykset nyt kaupallistavat globaalisti. Voisiko ilmastonmuutos johtaa meilläkin
uusien teknologioiden syntyyn,
joille olisi kysyntää kansainvälisillä
markkinoilla?
Parhaat kiitokseni RILin hallitukselle ja toimistolle mielenkiintoisesta ja antoisasta hallitustyöskentelystä. ■
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Tapahtumia RILin taipaleen varrelta
Teksti: Helena Soimakallio Kuva: Adolfo vera

RIL 80 vuotta, 3. osa

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL,
1965–
Tunnustelut Maaviljelysinsinöörien yhdistyksen ja Rakennusinsinööriyhdistyksen yhteistyön
syventämiseksi alkoivat heti sotien jälkeen, mutta yhteisen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
RILin perustamisasiakirja allekirjoitettiin huolellisten selvitysten jälkeen vasta vuonna 1963.
Yhteinen liitto aloitti virallisen toimintansa vuoden 1966 alussa.

R

IYn syyskokouksessa vuonna
1963 käytiin vielä vilkas keskustelu muun muassa yhteisen järjestön nimestä. Puheenjohtajana toiminut Osmo Korvenkontio perusteli liittoa yhdistyksen sijaan toteamalla, että
”kaikki muutkin voimatekijät, kuten maalaisliitto, Atlantin liitto ja
Neuvostoliitto ovat liittoja, eivät
yhdistyksiä”.
RILin omaa identiteettiä aloitettiin rakentamaan heti yhdistymisen jälkeen. Tuolloin pidettiin muun muassa tunnuskilpailu, jonka voitti arkkitehtiylioppilas Kalevi Karlssonin ehdotus
”Sideteräs”. Sen pohjalta taiteilija
Heikki Häiväoja suunnitteli edelleen käytössä olevat RILin ansiomerkit ja mitalin.
Samaan aikaan päätettiin yhdessä Rakennusmestarien keskusliiton kanssa ryhtyä julkaisemaan uutta rakennusalan uutislehteä ja syntyi Rakennuslehti,
jonka julkaisu- ja kustannustoiminta on sittemmin siirtynyt
Sanoma-konsernille.
Liiton näkyvin ponnistus oli
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kuitenkin alkuvuodesta 1966 järjestetty ja presidentti Kekkosen
avaama insinööritöiden näyttely
”Structores Finlandiae”, joka kiersi
seuraavina vuosina valtion vientinäyttelylautakunnan avustuksella
maailmaa avaten tietä suomalaiselle rakennusviennille. Myös yhteistyö eri maiden sisarjärjestöjen kanssa käynnistyi vilkkaana jo
1960-luvulla.

”Kaikki muutkin voimatekijät,
kuten maalaisliitto, Atlantin
liitto ja Neuvostoliitto ovat
liittoja, eivät yhdistyksiä.”
Yhteistyö laajeni myös kotimaassa. Vuonna 1959 perustettu
Lämpöinsinööriyhdistys LIVI tuli
RILin yhteisöjäseneksi 25.5.1967.
RILin ensimmäinen alueosasto perustettiin Ouluun 1.4.1969 Pentti
Ikosen toimiessa sen ensimmäisenä puheenjohtajana. Tampereen alueosasto perustettiin vajaat
kymmenen vuotta myöhemmin
20.10.1978 puheenjohtajanaan Kalevi Ahonen. Lounais-Suomi sai

oman alueosastonsa Martti Artukan johdolla Wapun kynnyksellä
29.4.1981.
Ikäryhmistä ensimmäisenä
ehättivät järjestäytymään nuoret, jotka perustivat Sektorin yleisen opiskelija-aktivismin huippuvuonna 1968. RILin varttuneempi
väki seurasi pian perässä ja liiton
hallitus hyväksyi viikkoa aiemmin
perustetun Seniorikerhon liiton
jaostoksi 21.5.1970.
Talonrakennuksesta kasvoi
1960- ja 1970-luvuilla merkittävin
diplomi-insinöörejä työllistävä rakennetun ympäristön osa-alue. Samaan aikaan maa- ja vesirakennustoiminnan perinteinen rooli
alan asiantuntijoiden tärkeimpänä
työllistäjä supistui. Viime vuosikymmeninä nopeimmin laajenneita toimintasektoreita ovat olleet yhdyskunta- ja ympäristötekniikka, tutkimus- ja kehitystyö
sekä kiinteistötalous ja rakennuttaminen. Alan tehtävien muutokset ovat heijastuneet suoraan myös
RILin jäseniin, joka edustavat tänä
päivänä hyvin laajasti kaikkia alan
eri sektoreita ja tehtäviä.

RILin jäsenmäärä on kasvanut vajaassa viidessä vuosikymmenessä runsaasta 1 800 jäsenestä yli
6 700 jäseneen. Liitolla on Helsingin Töölössä 14 henkinen toimisto,
joka vastaa jäsenpalveluiden ohella
asiantuntijavaikuttamisesta, kilpailu- ja pätevyystoiminnasta sekä
julkaisu- ja koulutustoiminnasta.
Jäsentoiminta on jatkunut
RILissä vilkkaana läpi vuosikymmenten. Jo vuonna 1968 toimintansa aloittaneet tekniset jaostot
muuttuivat vuoden 2009 alussa
tekniikkaryhmiksi, kun RILin jäsenorganisaatio uudistettiin. Nykyään kaikille jäsenille avoimet kiinteistöhallinta ja rakennuttaminen; rakennus- ja rakennetekniikka; väylät, liikenne ja
logistiikka; sillat ja erikoisrakenteet; maa-, pohja- ja kalliotekniikka; energia- ja talotekniikka
sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka -ryhmät järjestävät vuosittain useita kymmeniä esitelmäja keskustelutilaisuuksia, yritys- ja
työmaavierailuja, ekskursioita ja
kokouksia. Lisäksi lukuisat toimikunnat käsittelevät erikoisosaa-

Lähteet:
■■ Osmo Korvenkontion artikkeli ”Suomen Rakennusinsinöörien

Liiton varhaisvaiheet” sekä Yrjö Matikaisen artikkeli ”Suomen
Rakennusinsinöörien Liitto tänään ja tulevaisuudessa” teoksessa
50 rakentamisen vuotta, RIL ry, Helsinki, 1984.
■■ Rantamo, Esa: Taidolla ja tiedolla – keskiajan mestareista rakennusalan diplomi-insinööreiksi, RIL ry, Helsinki, 2009.
■■ Artikkelisarjan aiemmat osat ovat ilmestyneet Rakennustekniikka-lehden numeroissa 2/2014 (MVIY) ja 3/2014 (RIY).

mista vaativia teknisiä kysymyksiä
ja toimivat varsinkin julkaisutoiminnan tärkeänä tukena.
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutapahtumat ovat aina kuuluneet
jäsenten suosituimpien toimintamuotojen joukkoon, koska ne tarjoavat mahdollisuuden tavata ystäviä ja tuttavia kiireisen arjen
keskellä sekä verkottua läpi koko
ammattikunnan. RILin piirissä
järjestetään vuosittain omat tapahtumansa muun muassa golfin,
purjehduksen, tenniksen, suunnistuksen ja juoksun sekä teatterin ja
oopperan ystäville. Vuosikymme-

nestä toiseen kuitenkin ehdottomasti suosituimpana jäsenten kohtaamispaikkana ovat säilyneet glögit, joita on 2000-luvulta asti järjestetty jopa kaksi kertaa vuodessa
myös alueosastoissa!
Vuonna 2014 liitto on juhlinut
80-vuotista taivaltaan sekä juhlien
että työn merkeissä. Liitto on toiminnallisesti, taloudellisesti ja aatteellisesti vahva, mikä antaa erinomaiset eväät jatkaa työtä rakennetun ympäristön ja sen asiantuntijoiden hyväksi myös tulevina
vuosikymmeninä. ■

Yli 600 rilliläistä avceineen juhli liiton 80-vuotista taivalta hotelli Scandic Parkissa 13.6.2014. Juhlan teemana oli 30-luku.
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AMMATTI-

identiteetti

Teksti: Atte Leppänen Kuva: shutterstock

Rakennus- ja rakennetekniikan
tekniikkaryhmä
RILin suurin tekniikkaryhmä haluaa myötävaikuttaa alan arvostuksen parantamiseen.

”

Rakennusalalla liikkuu Suomessa vuosittain lähes 30 miljardia euroa, joka käsittää noin
15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Esimerkiksi Britanniassa
rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta on selvästi pienempi,
vain noin viisi prosenttia”, kirjoittaa Jussi Aho, Fira Oy:n toimitusjohtaja, Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 27.10.2014. Otsikko on ”Laadukas rakentaminen
nostaisi Suomen suosta”.
Rakennus- ja rakennetekniikan tekniikkaryhmän näkemyksen
mukaan alan arvostus ei ole niin
korkealla kuin sen pitäisi osuudellaan bruttokansantuotteesta olla.
Ryhmän jäsenet haluavatkin nostaa arvostusta yhdessä kaikkien rakennusalan toimijoiden kanssa.
RR-ryhmässä on 570 jäsentä,
ja se kokoaa yhteen pääosin talonrakennuksen hankkeissa toimivia
henkilöitä. Johtoryhmään on saatu
koottua moniulotteinen näkemys
alkaen yliopiston koulutuksesta
rakennusvalvontaan. Tähän väliin
mahtuvat myös näkemykset suunnittelutoimistoista, rakennusliikkeistä, pientalo- ja rakennustuotetoimittajista sekä rakennuttajista.
Tekniikkaryhmän toiminta
koostuu kahdesta peruselementistä eli asiantuntijaseminaareista
sekä ekskursioista. Ekskursiotoi-
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minnassa jo perinteeksi muodostuneet ulkomaan matkat ovat saavuttaneet suuren suosion. Tähän mennessä ryhmä on vieraillut Tukholmassa, Pietarissa,
Kööpenhaminassa/Malmössa sekä
viimeisimpänä Oslossa. Ensi vuoden matkakohteeksi on alustavissa
kaavailuissa mainittu Lontoo tai
Berliini.
Ulkomaan ekskursioiden lisäksi on järjestetty myös pienimuotoinen kotimaan ekskursio.
Näihin molempiin on osallistunut
kiitettävästi myös opiskelijoita.
Asiantuntijaseminaarien sisällöt ovat käsitelleet laajasti alan
ajankohtaisia aiheita sekä tulevaisuuden trendejä. Aihepiirit ovat
vaihdelleet esimerkiksi rakennusten kosteusteknisestä käyttäytymisestä vaihtuvassa ilmastossa suunnittelukäytäntöjen kehittymiseen.

Suosituin yksittäisistä tapahtumista on ollut rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen, josta
järjestetään myös jatko-osa.
Teknisen tietämyksen lisäksi
ryhmän tärkeä anti on ollut verkostoituminen. Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä haluaakin
kiittää kaikkia johtoryhmän jäseniä sekä tapahtumiin osallistuneita
henkilöitä. Lisäksi kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita liittymään
ryhmään sekä osallistumaan tuleviin tapahtumiin! ■

RILin piirissä toimii tällä hetkellä
seitsemän tekniikkaryhmää, jotka
edustavat toimialan eri näkökulmia. Rakennustekniikan numeroissa
4/13, 1/14, 2/14 ja 3/14 esiteltiin
Väylät, liikenne ja logistiikka -teknikkaryhmä, Pohja-, maa- ja kalliorakentamisen tekniikkaryhmä,
RILin jäsenyhdistys LIVI, Energiaja talotekniikkaryhmä ja Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan tekniikkaryhmä. Ryhmien esittely jatkuu seuraavissa numeroissa.
PS. Kiinnostuitko?
RILin jäsenenä voit liittyä
tekniikkaryhmään verkossa
www.ril.fi Tekniikkaryhmät.

Teksti: Ella Lahtinen Kuva: shutterstock

Tampereelle tarvitaan
rakennesuunnittelun ammattiainekerho

M

uutama TARAKIn eli Tampereen Rakentajakillan aktiivi havaitsi alkusyksystä,
että rakennesuunnittelun ammattiainekerholle olisi tarvetta. Muilla
rakennustekniikan pääaineilla on
jo omat kerhonsa, ja rakennesuunnittelijat ovat TTY:lla levällään ja
oman onnensa nojassa
Ammattiainekerhoja tarvitaan,
sillä killat, varsinkaan TTY:lla lähes jättimäiseksi kasvanut TARAKI, eivät luonnollisestikaan
pysty vastaamaan yksilöllisesti jäsentensä tarpeisiin. Esimerkiksi
excursioilla kaikilla on mukavampaa, mikäli excukohteet vastaa-

vat mahdollisimman hyvin niillä
kävijöiden mielenkiinnon kohteita. Ammattiainekerho auttaisi
lisäksi rakennesuunnittelua pysymään kiinnostavana ja palkitsevana pääainevaihtoehtona.
Rakennesuunnittelu kiinnostaa
opiskelijoita enemmän kuin muutamina edellisinä vuosina. Rakennustekniikan laitoksellakin on ihmetelty, miksei suunnittelijoilla
ole vielä omaa kerhoa, vaikka rakennesuunnittelu on ollut pääainevaihtoehtona TTY:lla jo vuosikymmeniä. Rakennesuunnittelun
ammattiainekerho yhdistäisi opiskelijoita: työnantajien muuttu-

viin tarpeisiin olisi helpompi vastata, verkostoituminen ja yhdessä
toimiminen olisi helpompaa. Samalla rakennesuunnittelun opiskelijat pääsisivät lähemmäs työmaailmaa ja mahdollista omaa
tulevaisuuttaan.
Kerhon sääntöjä muotoillaan
parhaillaan, mutta mitään päätöksiä kerhon toimintaideasta, tapahtumista saati nimestä ei ole vielä
tehty. Kirjoittajaan saa ottaa yhteyttä, mikäli rakennesuunnittelun
ammattiainekerhossa toimiminen
tai siihen liittyminen kiinnostaa.
Yhteystiedot: ella.lahtinen@stu
dent.tut.fi ■
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Yhdessä osaamistasi rakentaen
Henkilösertifiointi- ja pätevöitymiskoulutus

KO
U
KE LUTU
VÄ
T 2 KSET
01
5

Rakennusterveysasiantuntija RTA henkilösertifiointiin valmentava koulutus RTA 1
Koulutus antaa ja vahvistaa kosteus- ja sisäilmaongelmien selvittämiseen vaadittavaa osaamista ja tietoutta. Koulutus toteutetaan Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden
koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishankkeen suositusten mukaisilla osaamistavoitteilla ja sisällöillä. RATEKO tarjoaa ainoana oppilaitoksena RTA-koulutuksen kaikki moduulit.
Helsinki, alkaa tammikuu 2015

Teemakoulutus kosteus, lämpö, pöly, sisäilma, johtaminen, asiakaspalvelu, talous

Puhtausluokka P1 rakennus- ja ilmanvaihtotyössä, Vantaa, 13.1.
Rakennustyömaan hyvät kosteudenhallintakäytännöt, Vantaa, 28.1.
Onnistu rakennushankkeen pölynhallinnassa, Vantaa, 27.1.
Palvelulla tuloksia, työntekijät, Vantaa, 28.1., 11.2., 18.3. tai 15.4.
Palvelulla tuloksia, esimiehet ja toimihenkilöt, Vantaa, 29.1., 12.2., 19.3. tai 16.4.
Tilinpäätöksen tunnusluvut ja taloudellisen menestymisen tulkinta, Vantaa, 13. - 14.1., tai 10. - 11.3
Työpäällikkö valmentajana, Vantaa, 4.-.5.2.

Tutkintokoulutus

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto RET 51 Tampere, alkaa 12.5.

Lisää koulutuksia ja tutkintoja www.rateko.fi
Tiedustele myös yrityskohtaisia koulutuksia.

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO | puh. 09 12991 | rateko@rateko.fi | www.rateko.fi

Lukemattomia lakeja ei noudateta!
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Markkinoiden laajin ja ajantasaisin käsikirja kaikille kaavoituksen
ja rakentamisen osapuolille. Uudistettu 4. painos. 1151 s. 158 €

Rakennussopimukset
Verraton vesuri sopimusviidakossa selviämiseen.
Rakentajille, tilaajille, valvojille ja
suunnittelijoille. 662 s. 118 €

Rakennusfysiikka
Ihan rakentamisen ydinfysiikkaa.
Tuhdisti tietoa alan muuttuviin
tarpeisiin. 256 s. 43 €

Rakennustietokauppa.fi – Rakentajan
R
paras kirjakauppa
RT kirjakaupat: Runeberginkatu 5, H
Helsinki, p. 0207 476 366,
Kauppakatu 40–42, Kuopio, p. 0207 476 494

68852_Rakennustieto_Rakennustekniikka_142x105.indd 1

12.11.2014 15.56

Syysliittokokous valitsi uudet
hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja

Hallituksen uudet jäsenet

Tuomas Särkilahti
Toimitusjohtaja, Skanska Oy

Kirsi Hautala
Toimitusjohtaja, WSP Finland Oy

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin
uudeksi puheenjohtajaksi vuosille 2015–
2017 on valittu Skanska Oy:n toimitusjohtaja, tekniikan lisensiaatti Tuomas
Särkilahti (48).
Valinta tehtiin torstaina 13.11.2014
Säätytalossa Helsingissä pidetyssä RILin syysliittokokouksessa.
Jorma Mäntynen
Professori, Tampereen teknillinen
yliopisto

Maria Jääskeläinen
Hankinta-asiantuntija, NCC Rakennus Oy

Hallituksessa
jatkavat
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Mikko Hyytinen
Hanna Keskiaho
Jarmo Lempinen
Jussi Mattila
Matti-Pekka Rasilainen
Elina Väistö Sito
Pekka Takki (varapj)
Harri Tanska (varapj).
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RILin syysliittokokouksen päätökset
RILin syysliittokokous pidettiin 13.11.2014 Säätytalolla Helsingissä. Kokoukseen osallistui 72 äänivaltaista varsinaista jäsentä ja 2 äänivallatonta nuorta jäsentä.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Sipilä, joka kutsui kokouksen sihteeriksi RILin toimitusjohtaja Helena Soimakallion. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Mattila ja Asko Sarja ja ääntenlaskijoiksi valittiin
Petri Janhunen ja Aarne Jutila.

Hallituksen uusien jäsenten valinta vuosiksi 2015–2017

Valittavana oli puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä seuraavalle hallituskaudelle 2015–2017. Puheenjohtajaksi
vuosille 2015–2017 valittiin yksimielisesti tekn.lis. Tuomas Särkilahti Espoosta. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. Kirsi Hautala Kirkkonummelta, dipl.ins. Maria Jääskeläinen Liedosta ja prof. Jorma Mäntynen
Tampereelta.

Tilintarkastajien valinta vuodelle 2015

RILin tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2015 valittiin KPMG Oy Ab, jossa päävastuullisena tilintarkastajan toimii KHT Heidi Vierros.

Talousarvio, toimintasuunnitelma ja vuosimaksu vuodelle 2015

Syysliittokokous hyväksyi yksimielisesti:
yy Talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015
yy Vuosimaksuksi 200 euroa/jäsen
yy Yhdessä ja samassa osoitteessa asuville jäsenille voidaan toiselle myöntää sadan euron vuosimaksualennus täydestä maksusta, mikäli hän ei halua toisia lehtiä
yy Liiton uusien sääntöjen mukaan vuosimaksusta ovat puolen jäsenmaksun
(100 €) osalta vapautettuja:
yyeläkkeelle siirtyneet jäsenet siirtymistä seuraavasta kalenterivuodesta alkaen, edellyttäen, että jäsen on välittömästi ennen tätä suorittanut vuosimaksunsa täysimääräisenä vähintään kerran ja
yymaisteriopintojen aikana varsinaisiksi jäseniksi siirtyneet, kuitenkin korkeintaan neljän vuoden ajan. Jäsenyysstatuksen nosto vapaaehtoista.
yySenioreiden ja maisterivaiheen opiskelijoiden alennettu vuosimaksu sisältää kaikki jäsenetulehdet ja muut soveltuvat jäsenedut, mutta siitä ei
myönnetä muita alennuksia (puolisoalennus).
yy RILin jäsenten TEK -jäsenmaksu säilyy ennallaan 149 eurossa
yy Lisäksi RIL tarjoaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa jäsenilleen IAETkassan kautta sosiaali- ja terveysministeriön määräämää kassamaksua vastaan, joka on 105 euroa vuonna 2015. Kassamaksu ei sisälly vuosimaksuun.

Liiton sääntöjen muuttaminen, toinen käsittely

Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä liiton sääntöjen muuttamisen. Uudet säännöt astuvat voimaan 1.1.2015.
Kokouksen päätteeksi jäsenet evästivät RILin hallitusta toiminnan
kehittämiseksi.
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Pohjois-Suomen
osaston hallitus 2015
yy Hanna Keskiaho, puheenjohtaja
yy Henrik Saarnio, sihteeri
yy
yy
yy
yy
yy
yy

(opiskelijaedustaja)
Jarmo Sallanko
Mikko Mäläskä
Juha Parkkari
Kaisa Kettunen
Hannu Liedes
Veijo Komulainen

Pirkanmaan osaston
hallitus 2015
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Kati Alakoski, puheenjohtaja
Vesa Hakola
Tomi Häikiö
Jussi Jokinen
Satu Lahdensivu
Saija Varjonen
Inari Weijo

Syysliittokokous vahvisti
sääntömuutoksen
Maailma muuttuu, ja järjestötoiminta sen mukana. RILin hallitus
asetti vuoden 2012 lopulla sääntötyöryhmän selvittämään, miten
järjestöllä olisi tulevaisuudessakin
paikkansa jäsentensä palvelijana,
alan kehittäjänä ja yhteiskunnan
aktiivisena toimijana.
RIL on tällä hetkellä Suomen
vahvin teknisen alan aatteellinen
akateeminen henkilöjärjestö. Esille
nousseita tarpeita sääntöjen tarkistamiselle olivat mm. yhdistyslain uudistus 9/2010, yliopistouudistuksen vaikutukset, jäsenkelpoisuuden rajat, jäsenten oikeudet, velvollisuudet, vuosimaksut
ja niistä myönnettävät alennukset ja vapautukset sekä sähköinen
äänestäminen ja osallistuminen
yleiskokouksissa.
Erona aiempaan, jäsenen oikeudet ja velvollisuudet on nyt kirjattu sääntöihin.

Opiskelijakin saa halutessaan
äänioikeuden

Jo opiskelijalla on mahdollisuus
liittyä varsinaiseksi jäseneksi suoritettuaan kandidaatin tutkinnon ja jatkaessaan alan opintoja
maisterivaiheessa. Jäsenmaksu
on tällöin 50 prosenttia täydestä
maksusta.
Opiskelijan valmistuessa diplomi-insinööriksi valmistumisvuoden jäsenyys on ilmainen ja
seuraavana vuoden jäsenmaksu on
normaali (100 %). Eläkkeellä olevan jäsenen jäsenmaksu on 50 prosenttia täydestä maksusta ja sitä
vastaan hän saa soveltuvin osin samat edut kuin työssäkäyvä jäsen.

Myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö on suoraan jäsenkelpoinen.
Hallitus voi erottaa kahdeksan
vuotta opiskelijajäsenenä olleen
henkilön, joka ei osoita jatkavansa
aktiivisesti opintojaan. Jäsenmaksun suorittamatta jättänyt ei ole
äänioikeutettu syyskokouksessa, ja
hänet voidaan erottaa saman vuoden lopussa.

Hallituksen vaali pian myös
sähköisenä

Hallituksen vaaliin viedään kaikki
ne vaalikelpoiset henkilöt, joita on
ehdotettu, jotka ovat suostuneet
ja jotka ovat toimittaneet vaaditut
asiakirjat määräaikaan mennessä.
Neuvoa antavaa ennakkoäänestystä ja sitä seuraavaa ehdokkaiden
karsintaa ei tehdä.
Ehdokkaiden määrälle ei ole
ylärajaa. Myös puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vaali perustuu vastaavaan vapaaseen ehdokasasetteluun, eli ehdokkaita voi

olla enemmän kuin yksi. Erovuoroista hallituksen jäsentä ei voida
valita uudelleen. Takaisin hallitukseen päästäkseen henkilön on siis
pidettävä ainakin vuoden tauko.
Vaali voidaan suorittaa sähköistä apuvälinettä käyttäen, postiäänestyksenä, ja syyskokouspaikalla perinteisenä äänestyksenä. Näistä viimeksi mainittu on
pakollinen.
Kaikissa tapauksissa vaali päättyy viimeistään kokouksen alkaessa. Vaalitoimikunta vastaa äänten laskennasta ja ilmoittaa tuloksen kokoukselle. Myös kokouksen
aikana etäosallistuminen mahdollistetaan. Hallitus kutenkin määrittelee aina erikseen missä kokouk
sissa, missä asioissa ja missä laajuudessa tämä on mahdollista.
Säännöt on muutenkin päivitetty vastaamaan yhdistyslain vaatimuksia ja liiton nykyistä toimintaa. Samalla sääntöihin on tehty
kielenhuoltoa.

Uudistuksen vaiheet
2/2013		
9/2013		
10/2013		
12/2013		
3/2014		
3/2014		
4/2014		
11/2014		
1/2015		

Sääntötyöryhmä nimetään
Työpaja jäsenryhmille ja hallitukselle
Sähköinen jäsenkysely
Hallituksen 1. käsittely
Hallitus vahvistaa uudistuksen
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyy uudistuksen
Kevätliittokokous hyväksyy uudistuksen
Syysliittokokous vahvistaa uudistuksen
Uudistuneet säännöt astuvat voimaan
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FinnBuild huipentui SPAN 14
-siltakilpailun finaaliin

Digitaalisuus
rakennetussa
ympäristössä
-seminaari

Opiskelijoiden SPAN 2014 -puusiltakilpailun finaali huipensti FinnBuildmessut tapahtuman viimeisenä päivänä. Keskiviikon ja torstain aikana
messuilla rakennettujen siltojen kestävyys testattiin koestuksella, jossa
kuormitusta lisättiin siltojen murtumiseen saakka.
Kestävimmäksi sillaksi osoittautui Tampereen ammattikorkeakoulun
TAMK1-joukkueen silta, joka kesti koestuksessa lähes 350 kg:n kuorman.
Joukkue palkittiin 2 500 euron stipendillä.
Tampereen ammattikorkeakoulun Humppakostajat-joukkue arvioi siltansa kantavuuden ennakkoon lähimmäs toteutunutta. Silta kantoi 342
kg:n kuorman, kun joukkueen oma ennakkoarvio oli 395 kg. Joukkue
palkittiin parhaasta ennakkoarviosta 1 500 euron stipendillä.
Palkintolautakunta valitsi kilpailun esteettisimmäksi sillaksi Turun
ammattikorkeakoulun TURKU 1
-joukkueen rakentaman sillan.
Joukkue palkittiin 1000 euron stipendillä. Kilpailun palkinnot luovutti Suomen Messusäätiö.

RIL ja Rakennuslehti järjestivät
seminaarin FinnBuild-messuilla
Helsingissä. Puhujina olivat innovaatiojohtaja Ville Peltola, tuotepäällikkö Jarkko Sireeni, toiminnanjohtaja Sampo Hietanen ja assistant professor Vishal Singh.

Katso kuvakooste kisasta
smu.gs/1nqjiNM

RILin
mentorointiin
osallistuneista
suosittelisi
ohjelmaa
ystävälleen.

Seminaarin esitelmät ja videotal
lenne tapahtumasta löytyvät osoit
teesta bit.ly/1qI1t9c

100 %

RILin oma mentorointiohjelma
päättyi marraskuussa, ja siihen
osallistui 60 mentoriparia ympäri
Suomen.
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RILille oma
fanfaari
RIL on viimein saanut oman fanfaarin, joka on oululaisten Teekkaritorvien trumpetistin Kalle Pääkkösen käsialaa. Idean isänä voitaneen pitää RIL:n teknistä johtajaa Gunnar Åströmiä ja kätilönä
Teekkaritorvien perustajajäsen
sekä RIL-seniori Risto Kerästä.
Voit kuunnella fanfaarin maail
man ensiesityksen osoitteessa
http://adobe.ly/1w8rksW

RIL ja ASCE solmivat
yhteistyösopimuksen
Tervetuloa
RIL-Glögeille
12.12.
Helsinkiin

American Society of Civil Engineers ASCEn Global Engineering Conference 2014 pidettiin 6.–10.10.2014 Panama Cityssä. Kokouksen ja konferenssin yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa allekirjoitettiin RILin ja ASCEn välinen yhteistyösopimus vuosille 2014–2017. Lisäksi RILin delegaatio tapasi ASCEn johtoa erilliskokouksissa sekä tutustui muun muassa Panaman kanavan laajennushankkeeseen.

RIL tarjoilee jälleen
glögiä jäsenilleen ja
yhteistyökumppaneilleen
perjantaina 12.12.
klo 15.00–18.00
toimistollaan
Töölönkatu 4, Helsinki.
Lämpimästi tervetuloa!

Sopimuksen allekirjoittivat ASCEn Executive Director Patrick J. Natale (vas.), ASCEn
President 2015 Robert S. Stevens, RILin puheenjohtaja Risto Vahanen ja toimitusjohtaja Helena Soimakallio.
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RILin ja alan tulevia tapahtumia
Päivä

Tapahtuma

Järjestäjä

Paikka

12.12.

RIL‐Glögit

RIL

Helsinki

22.–23.01.

Rakennuttajapäivät
Lounais‐Suomen Kiinteistö‐ ja
rakennuspäivä
Korjausrakentaminen
Infra 2015
Vuoden silta julkistaminen
Pytinki
Kevätliittokokous
Vuoden DI julkistaminen
Logistiikka ja kuljetus
Asuntomessut
Maarakennuspäivä
Teknologia 15
Pirkanmaan rakennuspäivä
Julkisivu 2015
Kiinteistö 2015
Syysliittokokous
RIL‐Palkinto, julkistaminen

RAKLI, Kiinko

Hämeenlinna

2014
2015

Tammikuu
3.2.
3.3.
3.3.
27.–29.3.
17.4.
17.4.
11.–13.06.
10.7.–9.8.
Syyskuu
6.–8.10.
03.11.
18.–20.11.
18.–20.11.
19.11.
19.11.

Turku
Helsingin Messut
Helsingin Messut
RIL
Etelä‐Pohjanmaan Pytinki Oy
RIL
RIL
Suomen Messut
Suomen Asuntomessut

Helsinki
Helsinki
Helsinki
Seinäjoki

Suomen Messut
PIRA
Suomen Messut
Suomen Messut
RIL
RIL

Helsinki
Tampere
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki

Helsinki
Vantaa

CIB World Building Congress 2016
Submit your abstract by June 15, 2015.
Intelligent Built Enviroment for Life
May 30 — June 3,2016, Tampere, Finland
wbc16.com
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Hyvää Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta!
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Innostava, kerronnaltaan sujuva kirja, jonka artikkeleista
välittyy vientirakentajille ominaista seikkailuhenkeä.
Rakentajat maailmalla pohjautuu noin sataan
haastatteluun ja laajaan muuhun lähdeaineistoon sekä
runsaaseen, tunnelmaa luovaan kuvitukseen.

Nyt
joulahjatarjoushintaan 24 e
Tilaukset pirkko.snellman@ril.fi

Rakentajat
maailmalla
Vientirakentamisen
vuosikymmenet

Mikko Laakso &
Seppo Tamminen
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RIL

ASIANTUNTIJA-AINEISTOA

Teksti: Teemu Vehmaskoski

Rakennetun omaisuuden
tila ROTI -hanke lähestyy
jälleen julkistamistaan
Kuluneen syksyn aikana noin 90
rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaista on istunut lukuisia pitkiä palavereita RILin toimistolla
Töölössä. Haasteeksi on heitetty
kaksi kokonaisvaltaista kysymystä:
missä olemme ja minne tästä pitäisi jatkaa? Työn tulokset tullaan
luovuttamaan valtiovallan edustajalle helmikuun alussa. Toimenpide-ehdotukset tarjotaan kaikkien kiinnostuneiden vapaasti
käytettäviksi esimerkiksi eduskuntavaalikampanjoinnin työkaluiksi.
Viidenteen toteutukseensa
päässyt ROTI on vakiinnuttanut
asemansa rakennetun ympäristön kehityskulut kokoavana asiantuntijakatsauksena. Sitä käytetään
laajasti taustapaperina alan sisällä,
paikallisessa ja valtakunnallisessa
kehitystyössä ja päätöksenteossa
sekä oppilaitoksissa. Moni ROTIin
kirjattu lause ja näkemys on päässyt myöhemmin julkisuuteen sellaisenaan, milloin minkäkin tahon
linjauksena. Näin raportti toimii
parhaimmillaan sekä ajatusten herättelijänä että valmiina työkaluna.
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Asiantuntijat tuottavuustalkoissa

RIL on toiminut ROTIn alullepanijana ja sittemmin kaikkien kierrosten koordinoijana. Nyt työstettävässä raportissa on mukana
kolme ministeriötä ja 13 alan järjestöä. Varsinainen sisältö työstetään kolmessa tai neljässä kolmen
tunnin palaverissa, joita edeltävät sähköiset esikyselyt. Näkökulmia ja paneeleita on tällä kertaa
viisi: rakennukset, liikenneverkostot, yhdyskuntatekniikka, koulutus
ja kehitys sekä uutuutena digitaaliset ratkaisut.
ROTIn alkuperäinen haaste
on edelleen akuutti: kuinka rakennetun ympäristön pirstoutunut kenttä saataisiin näkemään iso
kuva ja puhaltamaan yhteiseen hiileen? Tällä on merkitystä, koska
alamme on monella tapaa merkittävä osa yhteiskuntaa – niin liikevaihtona, työllistäjänä, investointien kohteena, varallisuuseränä
kuin päivittäisenä elinympäristönä. Kokonaiskuvaa tarvitaan
sekä hallintoon, päätöksentekoon
että alalle itselleen.

Uuden ROTI-raportin teemat
kietoutuvat pitkälti tuottavuuden
ja digitaalisuuden ympärille, mutta
maailman muuttuessa kovaa vauhtia, päästään samalla palaamaan
tiettyihin itsestäänselvyyksiin.
Onko tilantarve työpaikalla tai kotonakaan sitä mitä ennen? Miksi
lähdemme liikenteeseen, ja mikä
matkanteossa on tärkeää? Voisimmeko keskinäisellä yhteistyöllämme paremmin välttää virheitä,
viiveitä tai suoranaisia vahinkoja?
Paneelien perusviestiksi on
muodostumassa väite siitä, että jo
nykyisillä tekemisen tavoilla on
helppoa päästä 10...15 prosentin
kustannus-, materiaali- ja päästösäästöihin yli kaikkien rakennetun
ympäristön toimintojen. Uusilla
tekemisen tavoilla päästään näistä
helposti vielä pitemmälle.
Miten? Helmikuussa se selviää! ■

Teksti: Matti Kuittinen

TOWNHOUSE
nollaenergia-asumisen
ratkaisuksi?
Lähes nollaenergiatason rakennukset ovat pian arkipäivää. Energiatehokkuutta ei kuitenkaan
tulisi parantaa pelkästään rakennuksen käytönaikaiseen energiankulutukseen rajoittuen.
Energiatehokkuuden rinnalla tulee ratkaista hiilijalanjäljen, esteettömyyden, kohtuuhintaisuuden ja
asuntomarkkinoiden vaatimukset. Suomessa uuden rakennustyypin, townhousen, soveltuvuutta
näihin tarpeisiin tutkitaan Aalto-yliopiston monitieteellisessä AEF-tutkimusohjelmassa.
Townhouse on Keski-Euroopasta
tuttu kapearunkoinen yhden perheen talo. Se rakennetaan sivuseinistään kiinni naapureihinsa
ja alakerta on usein varattu liiketai toimistotiloksi. Rakennuksen
runko on yleensä kapea ja syvä,
kerroksia on tavallisesti kahdesta
neljään.
Suomessa townhouse-kohteita
on toteutettu muutamaan harvaan kohteeseen Helsingin Kalasatamassa, Malminkartanossa ja Espoon Säterinmetsässä. Suunta on
kuitenkin muuttumassa. Helsingin uudeksi itäiseksi osaksi kaavoitettu Östersundom on tarkoitus
toteuttaa metrolinjan varrella olevana ”pientalokaupunkina”, jonka
keskeisenä talotyyppinä on townhouse. Vaikka townhouse mahdollistaakin tiiviin yhdyskuntarakenteen ja pienentää rakennuksen vaipan lämpöhäviöitä, on tiellä

kuitenkin haasteita. Toteutetuissa
townhouse-kohteissa ongelmiksi
ovat nousseet rakennuskustannukset, toteutustapa, esteettömyys
sekä markkinoilla olevien ratkaisujen ja toimijoiden puute.
Townhousen todennäköinen
asiakaskunta muodostunee perheistä, joiden vaihtoehtona kerrostaloasumiselle on ympäryskunnassa sijaitseva omakotitalo. Tämä
kuitenkin lisää liikkumiseen tarvittavan energian määrää ja päästöjä. Esikaupunkialueen tiivistämisessä townhousen potentiaali
lieneekin kaikkein suurin. Siellä
townhouse voisi tarjota kaupunkimaisen pientaloasumisen vaihtoehdon kehyskunnassa olevan omakotitalon sijaan, ja vielä hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varrella.
Asuinrakennusten koko elinkaaren energiatehokkuuden arvioinnissa vertailtiin omakotitalon,

rivitalon, townhousen ja kerrostalon primäärienergiankulutusta
nykyisillä energiatehokkuusnormeilla. Tulokset osoittavat, että

Suomalainen malli townhousesta Helsingin Kalasatamassa. Valokuvaaja: Tina
Ullrich
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Eri asuinrakennusten koko elinkaaren energiankulutus. Townhouse on toiseksi energiatehokkain heti kerrostalon jälkeen.

townhouse tarjoaa koko elinkaaren energiatehokkuuden kannalta
merkittävästi omakoti- tai rivitaloasumista paremman energiatehokkuuden. Ainoastaan kerrostalon elinkaaren energiatehokkuus
on parempi. Oikealla rakennusmateriaalivalinnalla voidaan pienentää townhousen elinkaaren ener-

Valokuvaaja: Tina Ullrich
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giatehokkuutta ja hiilijalanjälkeä.
Esimerkiksi massiivipuisella CLTrungolla toteutettuna townhouse
voi olla betonirunkoista kerrostaloa ekologisempi vaihtoehto.

Townhouse-alueet energiatehokkuutta
parantamassa

Matkalla nollaenergia-asumiseen
on jokainen rakentamisen, asumistottumusten ja elämäntapojen kivi käännettävä. Townhousehankkeessa tätä on aloitettu monen teknisen erityiskysymyksen
näkökulmasta. Koska townhousen
pitkään ja kapeaan runkoon saadaan luonnonvaloa vain päädyistä,
nousee päätyjulkisivujen ikkunapinta-ala tavanomaista suuremmaksi. Nollaenergiatalossa tämä
voi johtaa ylilämpenemiseen tai
lisääntyneeseen jäähdytystarpeeseen. Ratkaisuna on vertailtu tavanomaisia ja automaattisesti valonläpäisevyyttä sääteleviä elektrokromaattisia ikkunoita. Energiansäästö on merkittävä myös

Suomen oloissa. Jäähdytystarvetta
voidaan vähentää jopa 70 prosenttia ikkunoiden suuntauksesta
riippumatta.
Townhousen pitkäomaiseen
muotoon liittyvä erityiskysymys
on uusiutuvan aurinkoenergian
tuottopotentiaali nollaenergiatalon rakenteisiin integroituna. Kolmea eri aurinkopaneelien asennusvaihtoehtoa vertailtaessa selvisi, että myös townhousen kapeassa julkisivussa riittää tilaa 47–94
prosenttia sähköomavaraisuuden
saavuttamiseen. Se kuitenkin edellyttää, että paneelit voidaan suunnata kaakon ja lounaan välille.
Townhouse-asunnon
oma
piha on pieni, mutta se voi tukea ekologista urbaania elämäntapaa. Palstaviljely tiiviissä kaupunkirakenteessa tai kattopuutarhassa ovat muun muassa saksalaisista townhouse-kohteissa
toimiviksi todettuja esimerkkejä.
Laskelmien mukaan townhousealueiden ekosysteemipalveluilla

Energiatehokas townhouse
■■ Kuuluu Aalto-yliopiston käynnistämään Aalto Energy Efficiency

-tutkimusohjelmaan

■■ Kaikkiaan Aalto investoi yli 12 miljoonaa euroa yhteiskunnan energiatehok-

kuuden kannalta keskeisiin tutkimusaiheisiin vuosina 2012–2017

■■ Townhouse-hanketta johtaa asuntosuunnittelun professori, arkkitehti Hannu

Huttunen. Mukana hankkeessa ovat arkkitehtuurin, energiatekniikan, rakennustekniikan sekä sähkötekniikan ja automaation laitokset

voi olla myös Suomen oloissa asumisen energiatehokkuutta ja hiilijalanjälkeä parantavia vaikutuksia. Esimerkiksi townhousen pihalle istutettavat lehtipuut voivat
vähentää jäähdytystarvetta, paran-

taa kaupungin ilmanlaatua, vähentää meluisuutta ja nostaa kiinteistön arvoa. Kasvaessaan puut sitovat ilmakehän hiilidioksidia. Viimeisimpien laskelmien mukaan
jo kaksi pihakoivua riittää hyvittä-

mään koko townhouse-pihan rakentamisen hiilidioksidipäästöt.
Mutta kiinnostaako townhouse
suomalaisia asunnonostajia? Laajassa kyselytutkimuksessa Aaltoyliopiston tutkijat selvittivät asumistoiveita ja asumisen muotoja.
Väitteeseen ”townhouse sopisi minulle hyvin” vastasi täysin tai osin
myöntävästi 54 prosenttia yli 1200
vastaajan otoksesta. Nämä vastaajat suhtautuivat myös energia- ja
ympäristötekijöihin muita myönteisemmin. Townhousesta saattaa
siis kehittyä energiatehokasta elämäntapaa suosivien edelläkävijöiden asumismuoto. ■

www.golder.fi
 09 5617210
info@golder.fi

YMPÄRISTÖTEKNISTÄ OSAAMISTA

turvallisen ja terveellisen ympäristön mahdollistamiseksi

ympäristöriskit ja -vastuut | vaikutusarvioinnit | geoenergiaratkaisut
pilaantuneet maat | purkujätteen hyötykäyttöselvitykset | työturvallisuus

4/2014 • Rakennustekniikka

89

Teksti: Gunnar Åström

RIL 255-1 RAKENNUSFYSIIKKA I
-käsikirjan esimmäinen osa ilmestyy
Rakennusfysiikan osaamisen ja rakennusfysikaalisen suunnittelun merkitys on 2000-luvulla kasvanut
huomattavasti muun muassa kasvavien energiatehokkuusvaatimusten ja sisäilmaston laadun
hallinnan myötä. Ala on suurten haasteiden edessä myös ilmastonmuutosennusteisiin liittyvän
kosteusrasituksen kasvamisen vuoksi.
Sekä uudiskohteissa että vanhassa
rakennuskannassa on esiintynyt
paljon rakennusten terveellisyyteen vaikuttavia kosteus- ja homeongelmia. Syitä näihin ongelmiin
löytyy monia niin kaavoituksesta,
suunnittelusta, toteutuksesta, ylläpidosta kuin käytöstäkin.
Rakennusfysiikan alalla on tapahtunut viime vuosikymmenen aikana paljon muutakin: eri
maissa on toteutettu suuri määrä
aiheeseen liittyviä tutkimushankkeita ja alalle on ilmestynyt uusia
EN-standardeja, jotka on huomioitava suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös laskentaohjelmat ovat
kehittyneet ja markkinoille on tullut uusia materiaaleja.
RILin uuden julkaisun − RIL
255 Rakennusfysiikan käsikirja
− tavoite on esittää kootusti tuoreinta sekä kokemusperäistä että
tutkimuksiin pohjautuvaa rakennusfysikaalista tietoa, jolla voidaan
varmistaa rakenteiden ja rakennusten laatu myös muuttuvissa tulevaisuuden olosuhteissa.
Julkaisun ensimmäinen osa,
Rakennusfysikaalinen suunnittelu
ja tutkimukset, ilmestyy loppuvuodesta 2014. Se sisältää informaatiota rakennusfysikaalisesta
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suunnittelusta, rakenneratkaisujen rakennusfysikaalisesta toiminnasta, rakennusten energiatehokkuudesta, rakennusmateriaalien
ja -tuotteiden rakennusfysikaalisista ominaisuuksista sekä rakennusfysikaalisista mittauksista ja
tutkimuksesta.
Kirja toimii alan käsikirjana
ja ohjeena sekä oppikirjana. Tärkeä osatavoite kirjan laadinnassa
on ollut käsitteiden ja merkintöjen
yhtenäistäminen. Myös rakennusmateriaalien rakennusfysikaalisten
ominaisuuksien keräämiseen ja
taulukointiin keskitetysti sekä niiden saamiseen yhtenäiseen muotoon on panostettu. Akustiikka on
rajattu sisällöstä pois. Siitä löytyy
tietoa muun muassa kirjasarjasta:
RIL 243 Rakennusten akustinen
suunnittelu.

Vastuu kirjoitustyöstä on ollut Tampereen teknillisellä yliopistolla. Päätoimittajana on toiminut TkT Juha Vinha ja kirjoitustyöhön on osallistunut laaja
asiantuntijajoukko.
PS. Osa 2, Rakennusfysiikan teo
ria ja laskentasovellukset, tulee käsittelemään laajasti rakennuksen ja
rakenteiden ympäristöolosuhteita
ja -rasituksia sekä lämpöön, kosteuteen ja ilmavirtaukseen liittyvää teoriaa sekä laskentasovelluksia. ■

RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka I
Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset
Tiedustelut ja tilaukset: pirkko.snellman@ril.fi, www.ril.fi/kirjakauppa

RILin jäsenille kattavat jäsenedut
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa sekä rakennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa. Vuonna 1934 perustetun järjestön jäsenistö koostuu yli 6 400:sta rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- ja kiinteistöalan diplomi-insinööristä, tekniikan lisensiaatista ja tohtorista sekä teekkarista.
Alan parhaat ammattiuutiset ja
niiden verkkopalvelut
■■ Jäsenetulehtinä kaikille Rakennuslehti, Rakennustekniikka ja
eRakennusinsinööri
■■ Varsinaisille jäsenille lisäksi
Tekniikka&Talous, teekkareille
sama sähköisenä
■■ Talentumin, Sanoma Median
ja SAFAn lehtiä -30... -50 %:n
alennuksella
■■ Betoni-, Teräsrakenne- ja
PUU-lehdet
■■ RIL-TEK yhteisjäsenten Talouselämän tilaukset
Ammattitaidon kehittäminen:
■■ Tekniikkaryhmien tapahtumat,
ekskursiot ja muu toiminta
■■ Täydennys- ja pätevöityskoulutus, jäsenille alennetut hinnat RILin järjestämistä
koulutustilaisuuksista
■■ Julkaisutoiminta, jäsenille
RILin julkaisuista -20 % (itse
maksaville), nuorille jäsenille
alennus -50 %

Tulevaisuuden rakentajien
tukeminen:
■■ Harjoittelu- ja diplomityöpalkkasuositukset teekkareille
■■ Apurahat teekkareiden ulkomaan harjoitteluun
■■ Apurahat DI-tutkinnon
1. vaiheen erinomaisesti
suorittaneille
■■ Apurahat hyvin opinnoissaan
menestyneille valmistuneille
■■ Mentorointi vastikään
valmistuneille
Turvan antaminen työelämässä:
■■ Palkat ja palkkatilastot
■■ Työsuhdejuridinen neuvonta
■■ Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
toisen palveluksessa oleville
■■ RILin neuvottelemat edulliset
ryhmävakuutukset www.if.fi/ril
■■ Työttömyysturva erillistä maksua vastaan IAET-kassassa
■■ Työttömyysturva erillistä maksua vastaan AYT-kassassa

Alan osaamisen esille tuonti:
■■ Vuosittain myönnettävä
RIL-Palkinto
■■ Vuoden rakennusalan
diplomi-insinööri
■■ Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmän myöntämä Vuoden Silta -palkinto
■■ Sillanrakennuksen erikoispalkinto joka toinen vuosi
Sosiaalinen kanssakäyminen ja
vapaa-aika:
■■ Alueelliset joulu- ja kesäglögit, golf, tennis, suunnistus,
regatta...
■■ Ikäryhmien eli RIL-Nuorten ja
RIL-Senioreiden toiminta
■■ Alueosastojen ja teekkareiden
tapahtumat
■■ Valtakunnalliset kevät- ja
syyskokoukset
■■ Vierumäen huvila

Katso tarkemmat tiedot:
www.ril.fi/fi/jasenyys/jasenedutja-palvelut.html

4/2014 • Rakennustekniikka

91

Rakenna turvallisesti ja
kustannustehokkaasti.

Rakenteiden automaattiset mittaus- ja hälytysjärjestelmät
Rak
• Tarkka mittaustieto rakenteista on työkalusi kustannusten optimointiin
• Automaattiset ankkurivoima-, siirtymä-, painuma-, pohjavesija huokospainemittaukset
• Saat automaattisesti hälytyksen raja-arvojen ylityksestä kellon ympäri
Lue lisää www.finmeas.com

Valvomme puolestasi.

