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Pääkirjoitus
Arki on koittanut taas pitkän, kuuman
‒ ja kuivan ‒ kesän jälkeen. On ollut
todella mukavaa palata koulun penkille
ja tehdä Ruutisia pitkästä aikaa. Toimituskunnan kanssa ideoitiin kesän aikana
mielipide- ja tekstaripalstat lehteen.
Niiden tulevaisuutta varten, lähetelkää
reilusti mielipiteitä ja tekstareita.
Kesä antoi motivaation lisäksi myös
paljon töiden puolesta. Viime kesänä
nimittäin monet toisen ja kolmannen
vuoden raksateekkarit pääsivät alan
työnjohto- ja suunnittelutehtäviin.
Todella arvokasta
työkokemusta!
Tällainen ei ole
mahdollista monella muulla alalla eikä
olisi vielä muutama
vuosi sitten tullut
kysymykseen rakentajillekaan. Siitä
huomaa, kuinka lujaa rakennusalalla
nyt menee.
Rakentaminen
on Venäjänkaupan
ohella Suomen talouden tukipilari.
Osastommekin
on nostanut suosiotaan opinahjona. Rakennuspuoli on jo muutamana vuonna
ollut suosituimpien kandidaattiohjelmien joukossa, kun sinne vielä vuonna
2000 pääsi toiseksi helpoiten sisään.
Ympäristöpuolikin on tukevasti puolivälin paremmalla puolella sisäänottopistetilastoissa. Yhä lahjakkaampaa
rakentajapolvea on siis tulossa.

Meidän opiskelijoiden täytyykin varoa, ettei mehevä tilanteemme nouse
päähän. Kuten puheenjohtaja Meszka
omassa kirjoituksessaan toteaa, me
tuskin muistamme viisitoista vuotta
sitten rakennusalaa kovakouraisesti
murjonutta lamaa.
Emme saa tuudittautua siihen, että
rakennusalan huippuosaajina työpaikkamme ovat vastaisuudessakin taattuja
ja palkkatasomme jatkaa voimakasta
kasvua.
IT-kuplan puhkeaminen oli kova
paikka nettinörteille. Yhtä hyvin
lama tai ulkomainen halpatyövoima
voi rokottaa meitä
rakentajia. Sellaisessa tilanteessa
täytyy pystyä hyväksymään, että
nyt voimassaolevat
työntekijän markkinat kääntyvät
työnantajalle edullisemmaksi.
Meidän tätyykin pitää huoli, että
suomalaisen rakentamisen suosio ja
arvostus säilyy. Tulevaisuudessa ala on
nimittäin meidän käsissämme. Liian
kovilla vaatimuksilla ja ylihinnoittelulla
annamme ulkomaalaisten viedä omat
markkinamme, mutta huolellisella työllä
pidämme homman käsissämme ja ulkomaalaisetkin kiinnostuneina meidän
työstämme.

Sisältö

Pääkirjoitus

s.2

Puhiksen puhinat

s.2

Phuksikapteeni
Minun phuksivuoteni oli kiva

s.3

Oltermanni

s.3

Kiltakummi

s.3

Ruutiset opinions
Tekstiviesti- ja mielipidepalsta

s.4

Huvimajatalkoot herättivät raksan talkoohengen
Huvimajaa kunnostaessa ja rakentaessa

s.4

20...19...18...Varaslähtö!
Perinteikkääksi muodostunut MAIK-varaslähtö
järjestettiin jälleen

s.5

Hyvis & Pahis
Haastattelussa opintosuunnittelija

s.6

Phuksilta phuksille
Phuksin tuntoja opiskelutaipaleen ensipäiviltä

s.6

Autokuskina raksalla
Osaston oma autokuski

s.7

Rakennusinsinöörikillan riippumaton äänenkannattaja
Killan riippumatto löytyi viimein

s.7

Grupo IK en España
Killan ulkomaanekskursio Barcelonaan

s.8-9

Keittiöpalsta

s.10

Loppukevennys
Keskustelufoorumi, Ilpo, Hehän ovat kuin kaksi marjaa

s.11

Kun k:lla on väliä
Esittelyssä isojen poikien lelut

s.12

Puhiksen puhinat
Kaikki hyvä loppuu aikanaan, mutta
rakentaminen ei lopu koskaan. Siinä
vaiheessa kun uuden rakentaminen
päättyy, alkaa vanhan korjaaminen.
Suurin piirtein näillä hokemilla on monet tuoreet rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijat saatu kiinnostumaan
rakennusalasta.
Töitä on yllin kyllin tarjolla kaikille
valmistuneille diplomi-insinööreille ja
vielä koulunpenkillä istuville teekkareille. Eikä tässä vielä kyllin. Kerrotaan,
että valmistuvien diplomi-insinöörien
määrä ei riitä täyttämään sitä aukkoa,
jonka alalta pian poistuvat vanhat parrat
jättävät jälkeensä.
Nyt opiskeleva raksasukupolvi on
niin nuorta, että valtaosaan meistä
alan markkinointimiesten juhlapuheet
uppoavat ilman sen suurempaa kriittistä
tarkastelua. Kaikkialta toitotetaan, nyt
menee lujaa! Ja meillä tietenkin silmien
edessä tulevaisuudessa siintää hyvin
palkattu työ menestyvässä yrityksessä
auto- ja kuntosalietuineen. Asenteena:
kaikki-mulle-heti-nyt!
Harvalla meistä opiskelijoista on
vahvoja henkilökohtaisia kokemuksia
viisitoista vuotta sitten Suomea koetelleesta lamasta, joka kosketti erityisen
voimakkaasti koko rakennusalaa.
Meillä ei ole toisaalta myöskään
painolastina epävarmuuden tunnetta,
jota vanhemmat rakentajat varmasti
kantavat johtuen alan menneisyydestä.
Hyvä niin, sillä ihmisen usko omaan tulevaisuuteensa on liikkeellä pitävä voima
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Phuksikipparilta:

Minun phuksivuoteni oli kiva
Ensimmäisenä syksynä kaikki oli uutta
ja ihmeellistä. Muutto pois kotoa vieraaseen ympäristöön, aivan erilainen opetussysteemi kuin mihin oli kouluaikoina
tottunut ja opintojen sisällöstä ei ollut
juuri mitään käsitystä. Syksy toi mukanaan paljon uusia kavereita eri puolilta
Suomea sekä kaikenlaisia
jänniä tapahtumia. Näitä
kaikkia yhdisti Kimmel.
Kimmel oli phuksiryhmäni
syksyllä 2004 ja suuri syy
siihen, miksi viihdyin
täällä todella hyvin heti
alkupäivistä lähtien.
Kimmel oli yhtenäinen porukka. Ilman heitä en olisi niin
usein osannut tehdä
laskareita, enkä varsinkaan jaksanut
aamuisin raahautua kahdeksaksi
matikan luennolle. Aina tiesin,
että varmasti
joku tuttu on
A-salissa odottamassa. Näiden ihmisten
kanssa jaoin
mitäänymmärtämättömyyskokemukset, yliopistoruokailut,
tuparit, kauhukämppikset, juhlien etkot,
merkkien ompelemisen opettelun ja
uuteen ympäristöön totuttelun.
Toisena vuotena toimin ISOhenkilönä. Se oli minulle jotenkin itsestään
selvä jatke mukavan phuksivuoden
jälkeen. Oli hienoa olla mukana tutustuttamassa uusia opiskelijoita killan ja
Otaniemen saloihin.
Kun minut viime marraskuussa valittiin phuksikapteeniksi, en tarkalleen
tiennyt mihin ryhdyin, ja mieleen palasi
oma phuksivuosi. On jälleen ilmestynyt paljon uusia ihmisiä, tapahtumat

Kiltakummilta
Nyt on jo lokakuu, enkä voi sanoa muuta
kuin hitto, miten aika voikaan juosta niin
nopeasti. Tuntuu kuin olisi elokuun alku
ja olisin juuri palanut kesälomilta. Syksy
on jo pitkällä ja pian talvi-illatkin tummentuvat. Tähän mennessä fuksitkin
ovat oppineet akateemisen
vartin ja vapauden merkityksen ja pian ensimmäiset
opintopisteet ropisevat
rekisteriin.
Ylioppilaskunnassa on
pitänyt kiirettä elokuusta
lähtien uusien opiskelijoiden kansoittaessa Otaniemen. Parhaiten opiskelijoille ovat näkyneet TKY:
n 134. vuosijuhla, metrovaikuttaminen ja mielenosoitus
opintorahan korotuksen puolesta. Tätä
lukiessanne opintoraha-miekkari on
jo ohi ja opiskelijoiden ääni kuulunut
päättäjille asti niin, että saamme 15%
korotuksen opintorahaan. Jos ette olleet mielenosoituksessa, tuntekaa pisto
sydämessänne, sillä kukaan muu kuin
opiskelijat itse eivät voi asioihinsa vaikuttaa! Espoon kaupunginvaltuusto teki

järjestetään uusin voimin ja opintoihin
on alkanut tulla erikoistumisen makua
tuttujen peruskurssien sijaan.
Olen viimeisten kuukausien aikana
joutunut ja saanut katsella tuttuja asioita aivan uudesta näkökulmasta. Toisinaan on rankkaa, mutta kunnon yöunien jälkeen maailma hymyilee taas. Välillä huomaan
olevani aivan yhtä pihalla
kuin opintojen alussakin.
Tällä kertaa vain voin
vaikuttaa tapahtumiin ja
tehdä niistä näköisiäni.
Olen saanut tutustua
moneen loistoihmiseen ja toivon tutustuvani vielä ainakin
yhtä moneen. Älkää
pelätkö tulla juttelemaan, jos minä en
sitä tee!
Yksi yhtäläisyys
phuksivuoteen
on ylitse muiden:
yhdessä tekeminen. Vuoden armeijassa viettänyt ja sieltä
vastikään
palannut kaverini tokaisi
kerran: ”Ette
vieläkään uskalla mennä yksin syömään!” Meitä oli neljä vanhaa kimmeliä
Täﬀällä, kun törmäsimme tähän viidenteen, karkulaiseen.
Ja mitä haluan tällä kaikella sanoa?
Nauttikaa phuksivuodestanne. Sen voi
viettää kuitenkin vain kerran. Minun tapani oli viettää se mahtavan Kimmelini
kanssa. Tehkää te se omalla tavallanne.
Käykää tapahtumissa ja tutustukaa
ihmisiin. Muistakaa myös silloin tällöin,
että IK:n ja Otaniemen ulkopuolellakin
on älyllistä elämää.
Ikimuistoista phuksivuotta!

Oltermannin tervehdys

Syksy on taas saapunut ‒ mitä upeimman kesän jälkeen. Toivottavasti itse
kullakin on ollut mahdollisuus viettää
edes hetki nauttien kesän ihanuudesta
vapaana kaikesta mieltä painavasta.
On nimittäin hyvä palata pulpetin
taakse akut täyteen ladattuna ja uutta
intoa puhkuen. Energiaa varmasti taas
tarvitaan.
Uuuden koulutusohjelman uranuurtajana jatkaa toinen vuosikurssi. Ensimmäinen ‒ fuksit ‒ pääsee etenemään jo
avattua uraa. Karikkoja on ohjelmasta
löydetty, osa niistä on mahdollisesti jo
poistettu, mutta uusia korjaamista ja
kehitystä vaativia epäkohtia varmasti
vielä löytyy, samalla kun uutta ohjelmaa rakennetaan eteenpäin. Työ jatkuu
tällä saralla kohti entistä parempia
aikoja.
Korkeakoulu on luonut uuden
strategiansa. Strategian toteuttamista
suunnitellaan parhaillaan. Strategia
sisältää neljä teemaa. Näistä laatu ja
yhteiskunnallinen vuorovaikutus ovat,
jos niin voidaan sanoa, jo ʼvanhaa liturgiaaʼ. Kahden muun, kansainvälisyyden
ja digitalisoitumisen, osalta ollaan ottamassa uusia mullistavia kehityksen askeleita. Kansainvälisyyden osalta koulumme visio toteaa mahtipontisesti:
”Opiskelijat, tutkijat ja opettajat tullaan
valitsemaan eri maiden parhaimmistosta”. Digitalisoitumisesta taas muun
muassa: ”Digitalisoitumiseen liittyvää
opetusta annetaan kaikissa tutkintoohjelmissa” ja ”Opetus- ja tutkimushenkilökunnasta kullakin osastolla 10%:a
tulee olla digitalisoitumisen asiantuntijoita vuoteen 2010 mennessä”.

Kun kuitenkin korkeakoulumme
budjetti on vain noin seitsemäsosa
vastaavankokoisten huippuyliopistojen budjetista, tuntuu perin epärealistiselta päästä rekrytoimaan
kaikkia parhaimmistoja. Saattaapa
nousta pelko siitäkin, kuinka paljon
suomalaisia noihin parhaimmistoihin
mahdollisesti mahtuu. Epäselvyyttä ilmeni paljon myös esimerkiksi käsitteen
digitalisaatio merkityksestä. Kun näitä
tavoitteita lähdemme toteuttamaan,
taidamme pian kaikki ‒ opiskelijat ja
opettajat ‒ istua yhdessä rinta rinnan
koulun penkillä.
On kuitenkin varsin turvallista tässä
vaiheessa aloittaa työt vielä vanhojen
tuttujen tavoitteiden parissa.
Haluan lopuksi toivottaa kaikille
menestyksellistä syksyä opintojen parissa, ja korostaa vielä yhteistyön merkitystä kateederin yli opiskelijoiden
ja opettajien välillä, mahdollisimman
hyvien tulosten saavuttamiseksi.

Oltermanni Juha Paavola

Kolmossivun raksalainen

Kipparinne Outi

periaatepäätöksen raidelinjauksesta eli
MetroPoliin näyttää toteutuvan! Edunvalvonnan saralla ylioppilaskuntaan
kuuluu vaikuttamista mm. kansainvälistymisen haasteisiin, laatutyöhön ja
kandiohjelmien yhdistämiseen. Vuosijuhlaviikko hienoine pöytäjuhlineen on ohi ja on aika
keskittyä loppuvuoden
toimiin kuten ensi vuoden
toimintasuunnitelmaan ja
budjettiin, tämän vuoden
toimintakertomukseen,
jne. On aika alkaa pohtia
ensi vuoden haasteita.
Killoissa aletaan pian
spekuloida, ketkä lähtevät
ensi vuoden hallitukseen.
Niin ylioppilaskunnassakin tehdään.
Suosittelen lähtemistä mukaan toimintaan, koska se yksinkertaisesti on vaan
niin kivaa.
Jaksamista syksyyn vaikka päivät
lyhenevätkin. Miettikää rohkeasti uusia
haasteita ja tarttukaa niihin!

Kiltakummittarenne Iina

Karskistakin raksalaisesta kuoriutuu herkkä luonnonlapsi.
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Alko Otaniemeen

Oikeinkirjoitus kunniaan
Ote killan nettisivuilta: “Jätä
palautetta tekstari muodossa.
Toimituksen valitsemat tekstarit julkaistaan seuraavassa
lehdessä. Pääasiallisesti julkaisemme vain tekstareita vain
nimimerkillä. Kyselyihin vastaa
Topias Siren.”

Kirjoittaja on huolissaan oikeinkirjoituksesta ja epäilee,
ettei Ruutisissa julkaista kuin
nimimerkillä varustettuja tekstiviestejä. (Kuvan henkilö ei
liity tapaukseen, toim.huom.)

“Tekstarimuodossa” kirjoitetaan yhteen. Kolmannessa
lauseessa on kaksi “vain”-sanaa. Eikö Ruutisissa julkaista
enää muuta kuin nimimerkillä
varustettuja tekstiviestejä?
Neljä lausetta ja kaksi hölmöä virhettä. Onko tämä kiltalehden toimittajakunnan vai
killan nettisivujen ylläpidon
äidinkielen taso? Toivottavasti
jälkimmäinen arvauksista osuu
oikeaan. Hei, panostakaa kirjoituksiinne. Muidenkin tulisi
voida helposti seurata killan
tiedotusta.
Lisäksi aivan yleinen huomautus: päivämäärässä on
piste myös kuukauden perässä.
13.9 voidaan tulkita vaikka
ajaksi, mutta 13.9. on jo lähempänä syyskuun puoliväliä.

Kielipoliisi

Otaniemessä ei vieläkään ole
Alkoa, vaikka kysyntää sellaiselle ligumenttimyymiölle
selkeästi on enemmän kuin
Vilkkilässä kissoja.
Otaniemen ostarilta löytyy
toinen toistaan turhempia
pisteitä. Postia tuskin kukaan
tarvitsee e-aikana, kun tieto
virtaa johtoja pitkin. Mihin
nuoret viriilit teekkarit tarvitsevat apteekkiakaan ellei nyt
sitten siihen, että farmaseutilta
saa varmasti? Pankki lienee
kaikkein älyttömin, koska eihän opiskelijoilla ole rahaa
säästöön laittaa.
Joku näistä pois ja tilalle
Alko. Se olisi ympäristöystävällinen teko, koska nyt teekkarit
on pakotettu hakemaan miestä
väkevämmät Tapiolasta ja näin
suuresta logistiikkaoperaatiosta aiheutuu mittavat ympäristöhaitat.
Vetoankin päättäjiin kaikkien janoisten teekkareiden
puolesta: Alko Otaniemeen!

Janoinen teekkari

Huvimajatalkoot herättivät
raksan talkoohengen
Syyskuun alussa raksalaiset todistivat, että talkoohenkeä löytyy vielä.
Jo hieman iän myötä repsahtanutta huvimajaa oli
mukana kunnostamassa reilu parikymmentä
innokasta rakentajaa.
Phukseja paikalle houkutteli phuksipisteet, muita
ilmeisesti vain rakkaus
rakentamiseen.

Huvimajavastaavat J.Hietala ja D.Lönnströn valottivat
aluksi huvimajan elämänkaarta
ja kertoivat mitä iltapäivän
ja illan aikana oli tarkoitus
tehdä. Yllättäen killan raavaat
miehet saivat hommakseen
heilua lapion kanssa ja raivata
polun parkkipaikalle. Y-tytöillä
oli oma projekti: omenapuun
istutus. Allekirjoittanut ja Maija Luoma varasivat itselleen
grillin rakentamisen. Loput
ottivat hiekkapaperia kouriinsa ja alkoivat hioa vanhoja
maaleja huvimajan katosta ja
puurimoista pois.
Mukana talkoissa käväisi
myös vanha konkari Sari, joka
oli ollut mukana rakentamassa
huvimajaa tämän vuosituhannen alussa. Hän paljasti, ettei
huvimaja ollut aivan valmis
vielä 90 tunnin jälkeen vaan
sitä rakennettiin hieman vielä
kesälläkin.
Omenapuu saatiin maahan
ensimmäisenä. Ylpeät istuttajat
Maarit, Noora, Veera sekä Outi
vakuuttivat, että ensi syksynä
saadaan jo omenoita.
Grillin rakentamisessa löy-

tyi haastetta. Kuka tahansa
raksamies olisi latonut tiilet
vain päällekkäin ja ritilät väliin, mutta kun kokoamassa oli
kaksi herkkää ymppätyttöä,
piti homma tehdä vaikeimman kautta. Naisen logiikkaan
ei uponnut, että tiilet eivät
toimi legojen tavoin. Onneksi
J.Hietala tuli apuun ja näytti
miten tiilet katkaistaan vasaran avulla ja valmistui se grilli
sitten lopulta. Täytynee vielä
mainita, että IK:n huvimajan
grilli on varmasti Otaniemen
ainoa grilli jossa on polttopuille
oma teline.
Siinä missä polun teossa
tuli hiki ja rakkoja käsiin, niin
hiomisessa sai silmänsä sokeiksi maalin murusta. Ilmeisesti
näistä vaivoista suivaantuneena eräs rakentaja päätti heittää

huvimajan pöydän Ossinlampeen. Ja kyllä, se kellui.
Kun polku oli valmis ja huvimaja maalattu, oli makkaran
(ja maissin) paiston vuoro
upouudessa grillissä. Janne
yritti epätoivoisesti todistella
luonnossa selviytymistaitojaan, sytyttämällä grillin luonnonmateriaaleista, mutta lopulta jouduttiin turvautumaan
hiiliin. Niin, ja löytyihän sieltä
muutama olutkin janoisille
makkaran kyytipojaksi.
Loppuillasta huvimajavastaavat paljastavat, että
rakenteilla huvimajaan on
myöhemmin baaritiski, joten
ilmeisesti baarimikkokin on
haussa. Hakemuksia otetaan
vastaan ensivuoden puolella.

Anna Keskinen

Työn touhussa. Talkoojuomat odottavat vielä nauttijoitaan.

Te k s t i v i e s t i t
Kuka idiootti keksii muuttaa
nettikahvilan koneet tkk:n
yleiseen verkkoon. Nyt ei enää
kukaan pääse nettiin kun pitää
osata myös windows salasana.
Ja loppuajan voi käyttää sitten uloskirjautumiseen. Järki
peliin!
-aina äänessä
Kyllä palomiehet ovat vaan
liian innokkaita, eivät anna
tulipalon alkujenkaan palaa
rauhassa.
-Teukka
Ruutisten nimeltä mainitsemattomasta päätoimittajasta
on tullut vanha! Se ei jaksa
enää samaan tahtiin..
-Tuohtunut
Irkkaus onki iha helppoo!! :D
musta on viimein tullu nörtti!
-̲annuska^^
Yeye, arido!
-Pablo
Miehet on sikoja ja naiset on
lehmiä tai kanoja.
-N & I

Ruutisten päätoimittaja on
ihan mölö
-Ei ainakaan kukaan entinen
rahastonhoitaja
Voisikohan Ruutisiin tehdä
osion kuukauden herkut, jossa
olisi aina joka kuulle sopivan
leivoksen resepti
-Ässä
Kuka pelais mun kaa Kimblee
-Sami K.
Lisää teelaatuja kiltahuoneelle
-Uskollinen ystävä
Suunnittelutoimisto met-Suri
konsultit Oy kaataa puita (ja
naisia) ja suunnittelee teitä.
-met-SURI

Ruutisten tekstiviestipalstalle voit lähettää oman
kannanottosi
nettiosoitteessa
http://ik.tky.ﬁ/
?taso=kilta&sivu=kilta_ruutiset.

Huvimajaa rakentamassa

Rakennusinsinöörikillan huvimaja rakennettiin killan 90vuotisjuhlia varten muutaman
kaveruksen projektina. “Pystytykseen käytettiin 90 tuntia
ja huvimaja valmistui juuri ja
juuri avajaisiinsa.”, muistelee
projetinjohdossa toiminut
Ray Lindberg.
Paviljongin alkuperäiset
suunnitelmat piirrettiin Keltsussa oluen äärellä, mutta
laaditut piirrustukset pienestä
pyöreästä varsin yksinkertaisesta paviljongista
eivät saaneet rakennuslupaa. Niinpä Ray Lindberg turvautui veljensä arkkitehtivaimoon, joka teki piirrustukset
huvimajaan, uudet suunnitelmat luotiin kiireellä ja rakennuslupa heltisi 25 neliömetrin
paviljongille. Pysyvälle grillille
ei kuitenkaan koskaan saatu
lupaa, joten tänäkin päivänä
väliaikaisen grillin virkaa ajaa
kasa irtonaisia tiiliä.
Huvimajaa varten hankittiin useista yrityksistä sponsoritukea ja saatiin rakennusmateriaaleja ilmaiseksi: Skanska
lahjoitti työmaakopin, NCC
työmaatarvikkeita ja YIT:ltä
saatiin muun muassa traktori
kuskeineen ilmaiseksi työmaalle pariksi päiväksi. Pohjarakennuksen ja maamekaniikan laboratorion ohjeiden
mukaan huvimaja päätettiin
pystyttää 16:ta paalulle. Kaiken sponsoroinnin jälkeenkin
hintaa huvimajalle kertyi noin
7000 euroa, mutta ilman sitä
hinta olisi helposti jopa tuplaantunut.
Rakennustöitä aloitellessa
oli mennä sormi suuhun, koska kenelläkään projektilaisella

ei ollut riittävää kokemuksesta
rakentamisesta. Onneksi
talkooväen kaveripiiristä
löytyi timpuri, joka saatiin
hetkeksi paikalle opastamaan
ja puolessa tunnissa timpuri
polkaisi rakennusprojektin
käyntiin.
Runsaan talkooväen avustamana rakentamista jatkettiin lähes yötä päivää, kunnes
90-vuotisjuhlapäivän aamuna
11.4.2003 kello 10.00, vain
tunti ennen avajaisia rakennutarkastaja hyväksyi loppukatselmuksessa huvimajan.
Ray Lindbergin mukaan
projekti oli hyvä projektikokemus, mutta paljon virheitäkin
tehtiin. Aikataulu oli liian
kireä, budjetti ylittyi ja talkoolaisia oli liian vähän. Lisäksi
huvimajan edessä olevan betonilaatan betonista oli suunniteltu viinikellari majan alle
ja betoni oli saatu ilmaiseksi
lahjoituksena. Suunnitelma
kuitenkin unohtui rakentaessa ja betoni saapuessa oli jo
liian myöhäistä - majan eteen
päätettiin valaa betonilaatta
vaikkapa tanssilattiaksi.
Parhaimmillaan huvimaja
edustaa raksan talkoo- ja yhteishenkeä. Siksi Ray Lindberg
toivookin, että huvimajaa käytettäisiin nykyistä enemmän
ja kehitettäsiin jatkossakin.
Talkoohenki sitoo paviljongin
tekijät ja vielä riittää tekemistä, nimittäin keväällä huvimaja saanee baaripöydän ja
suunnitelmissa on alusta asti
ollut silta Ossinlammella olevalle pienelle saarelle.

Topias Siren
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20...19...18...Varaslähtö!
Pitkä kuuma kesä takana, mutta
opiskelusta ei vielä tietoakaan.
MAIK-varaslähdölle ominainen
ajankohta lukukauden kynnyksellä keräsi joukon kesätöihinsä kyllästyneitä, vähemmän
innokkaita tieteenharjoittajia:
arkkitehtailijoita, maaston mittareita sekä insinöörikiltalaisia,
harrastamaan pitkästä aikaa
sosiaalista elämää.
Perjantaina illansuussa Luukin kesäsiirtolan idylli vaihtui
hetkessä äänekkäisiin tervehdyksiin sekä jälleennäkemisen
riemuun, kun autoja kurvasi
pihaan tasaisena virtana.
Tupsulakit kansoittivat nopeasti päärakennuksen ja tilukset; makuupussit heitettiin
huolimattomasti huoneen
nurkkaan määrittelemättömäksi ajaksi ja jääkaappi täyttyi
hetkessä perinteisellä mökkiravinnolla. Forecalta tilattu sää
tarjosi oivan mahdollisuuden
levittäytyä tilavan majatalon
ulkopuolelle ja vaihtaa kuulumisia kesätyön tarjoamista
haasteista.
Toisilleen tutut naamat
jatkoivat seurustelua erilaisten
pelien merkeissä. Sauna saatiin
lopulta iloisesti lämpiämään
sen jälkeen, kun avaimien ja
tulitikkujen etsimiseen sekä
kuivien puiden sytyttämiseen
oli kuhunkin
käytetty vaivaiset puoli
tuntia. Aikaa
kuitenkin
oli, ketään ei
kiinnostanut
tarkemmin
tuijottaa kelloa ja maailma varmasti
pyöri meistä huolimatta, tai
juuri sen takia.
Laku-koira pyöri vähintään
yhtä vinhasti eläväisten opiskelijoiden ja näiden vähemmän eläväisten mäyräkoirien
joukossa, ja koko joukon lem-

Avoin
yliopisto

Luukin kesäsiirtolan idylli murtui, kun tupsulakit kansoittivat sen tilukset.
mikistä tulikin viikonlopun mittaan oikea vesipeto. Voi olla,
että koira vain seurasi muiden
oivallista esimerkkiä uskaltautuessaan uimaan elämänsä
ensimmäistä kertaa. Tai sitten
sen pelastajan vaistot heräsivät
vesileikkien tuoksinassa.

Enemmistö opiskelijoista sel-

visi kuitenkin pitkäksi kehkeytyneestä yöstä perinteisine grillauksineen
hyvin aamun
brunssille.
Isoja jännitti
jo kovasti uuden teekkarisukupolven
tuleminen,
joten iltapäivään mennessä hyvin
harva oli saanut juuri mitään
merkittävää aikaiseksi. Pienokaisia lähti vastaanottamaan
muutama rohkea vanhempi
tieteenharjoittaja sillä välin,
kun seremoniamestarit keittiössä survoivat tipuparkoja

”Makkarat muistuttivat enemmän
hiillosta kuin hiillos
itse jo ennen kuin
teekkarihymnin ensi
säkeet kaikuivat”

uuniin.
Sata nälkäistä ihmispetoa,
muutama epäilyttävästä lihakimpaleesta kieltäytyjä joukossaan, sai ahmia vatsansa
täyteen fuksien varovaisesti hiipiessä sisään saattojoukkojen
kanssa. Kokkikerhoa miellytti
uusien tulokkaiden tapaaminen; lähes jokainen teekkariksi
aikova kävi henkilökohtaisesti
kyökin puolella esittäytymässä
ja osoitti, että teekkareiden
tapaan käyttäytyä oli vielä runsaasti matkaa. Ja hyvä niin.
Lauantaina ohjelma palautuikin sitten konkareille
vanhaan tuttuun, kun vuorossa
olivat MAIKin mainospuhe, fuksikippareiden esiintyminen ja
isojen henkilöiden rastittamat
tehtävät. Epämääräisen ajan
leikittyään jokainen sai halutessaan tuntea kuuluvansa johonkin kiltaan, jolloin ihmiset
saivat tuntumaa toisiin ihmisiin
killan sisällä.
Kun kaikki olivat saaneet
puhua tarpeeksi itsestään,
siirryttiin kentän laidalle kat-

somaan oikeita esiintyjiä. Otaniemen Jyllääjien huutosakki
heitti näyttävän showʼn, joka
nosti adrenaliinitasoa siinä
määrin, että kiltojen välille
syntyi pitkä ja uuvuttava kamppailu varaslähdön potkupallomestaruustittelistä. Pelin tasoa
himmensi hieman mailleen
painuva aurinko, mutta näkyvyyttä kaipasi vain viereinen
metsänreuna, josta palloa jouduttiin etsimään vain lähes
joka toinen minuutti.
Runsasmaalisen ottelun
päätti tuomarin sijaan hiekkakentälle laskeutunut säkkipimeys, joka vapautti kilpailijat
jälkilöylyihin lähes lämpimäksi
tulistuneeseen rantasaunaan.
Sisällä tuvassa jatkui mittareiden historiallinen korona-turnaus, ja grillikatokseen
kerääntyi osin jo tutuksi käyneitä kasvoja luomaan kontakteja. Makkarat muistuttivat
enemmän hiillosta kuin hiillos
itse jo ennen kuin teekkarihymnin ensi säkeet kaikuivat
niin opiskelijanalkujen kuin
veteraanienkin korviin. Nälkä
pakotti ahmimaan karsinogeeniset kaloripommit kaikilla
mausteilla, ja yön vaihtumista
aamuksi todisti taivaanrannassa siintävä valoilmiö. Aika oli
saanut siivet selkäänsä.

Yöpalasta huolimatta aa-

miaiselle oli taas tungosta, ja
tupa vilisi kerrassaan pirteiltä
vaikuttavia akateemisia opiskelijoita. Nukkuminen ei kai
ollut oleellista, mutta kannattihan sitä kokeilla esimerkiksi
sammuneen nuotion äärellä.
Vaikka edellinen ilta olikin
venynyt luvattoman pitkäksi,
aikaansaava porukka siivottuaan jälkensä kiitti ja kumarsi,
ja puolilta päivin tämä talo oli
tyhjempi nyt. Kaikki merkit
viittaavat siihen, että perinne
jatkuu ja talo täyttyy myös ensi
vuonna isoista ja ei niin isoista
henkilöistä.

Otaniemen Jyllääjien cheerleadereiden esitys viihdytti varaslähdön ottaneita MAIKkilaisia
tänäkin vuonna.

Katja Tuomola

Hyvä Tuomo Karvonen, sinulla on netissä oppimateriaalia
julkaistuna melko reippaasti,
harjoitustehtäviä, niiden ratkaisuja ja laskentaesimerkkejä myöten. On kokonainen kirja, ellei useampikin,
ladattavia excel-taulukoita,
kaavaa, malleja ja kuvaajia.
Asioita jopa kahdella kielellä,
sekä suomeksi että englanniksi.
Osaatko selittää, miksei
tähän avoimuuteen ole kanttia kaikilla professoreilla ja
oppituoleilla? Jo kaavoitus- ja
rakentamisoikeudesta muistan, että kurssin sivut olivat
salasanan takana. Ja nyt joku
on keksinyt Optiman, jossa
kaikki kurssimateriaali on
vain kurssille ilmoittautuneiden saatavissa. Kaiken lisäksi
järjestelmä toimii huonosti.
Eikö yliopisto ole julkinen
laitos, jonka luentoja saa tulla
kuuntelemaan kuka vaan? Eivät kai luentokalvot sentään
salaisia ole, eihän? Eikö TKK:
n ole tarkoitus tuottaa tietoa
koko yhteiskunnan hyväksi?
Surkeimmissa tapauksessa kurssien sisällötkin
on viety Optimaan. Tämä ei
palvele opiskelijoita sitten
pätkääkään. Surullista, jos
pääainevalintaa pähkäillessä joutuu tyytymään pelkästään kurssien nimiin tai
mahdollisesti yli 10 vuotta
vanhaan muutaman rivin
opinto-opasselostukseen
kurssin sisällöstä, sen takia,
ettei kurssista enemmän
kertovaan netti”palveluun”
ole pääsyä. Lohdutonta sekin,
ettei rakenne- ja ympäristögeologian kurssien sisältöero
selviä laboratorion kotisivuilta. Yritetäänkö tässä nyt säästää sillä, ettei kurssien kotisivuja tarvitsisi tehdä? Lienee
haitallista kertoa kurssille
vielä ilmoittautumattomille,
mitä kurssilla voi oppia, että
geologiassa puhutaan esim.
kivistä ja mineraaleista.
Niin, professori Karvonen,
osaatko selittää, mistä moinen salamyhkäisyys johtuu?
Ja ketä palvelemaan tuo halvatun Optima on kehitetty?

Anne Leivo
Kirjoittaja on Ruutisten
toimittaja ja N. vuosikurssin opiskelija.
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tapaavat opintosuunnittelija Seppo Hännisen
Oletko kavereiden
kesken Sepi vai
Sedu?
Joskus on käytetty
Sepiä, siitä on kyllä jo aikaa.
Sedua ei koskaan.
Miten päädyit
opintosuunnittelijan tuolille?
Sattumalta. Hain
Helsingin kaupungille aikanaan, mutta hakemaani virkaan palkattiin opistoinsinööri,
koska sellaisen sai silloin 3000
markkaa halvemmalla. Samoihin aikoihin minua pyydettiin
nykyiseen virkaani ja laitoin
hakemuksen viime hetkellä,
päivää ennen hakuajan umpeutumista.
Mikä on paras vinkki, jonka opiskeluaikana sait opintosuunnittelijalta?
Ei mikään. Olen ensimmäinen

viranhaltija. Aikaisemmin vastaavia tehtäviä hoiti opintosihteeri, joka oli teekkari. Suunnittelijan virat perustettiin TKK:lle
90-luvun alussa.
Viihdytkö työssäsi?
Joinain päivinä paremmin kuin toisina. Pääsääntöisesti hyvin.
Miten rakentamistalouden vaihtuva
opintojakso korvautuu uudessa
tutkintorakenteessa?
(Nauraa) Todennäköisesti rakentamistalouden vaihtuvalla
kurssilla. Tämä on arvaus.
Mikä sinusta tulee
isona?
Todennäköisesti
eläkeläinen. Tässä
iässä ei oikein enää mitään
uuttakaan.

Phuksilta phuksille
Perjantaina 1.9. kello kahdeksan aamulla uudet raksaphuksit kokoontuivat ensimmäistä
kertaa. Toiset olivat paikalla
jo ennen päärakennuksen
ulko-ovien avaamista,
toiset saapuivat A-salille vasta muutamaa
minuuttia ennen
tilaisuuden alkamista. Jokainen
kuitenkin varmasti oli ainakin jossain
määrin
jännitt y neenä siitä,
mitä uusi
opiskelupaikka
toisi tullessaan.
Siitä sitten alkoikin tapahtumientäyteinen puolitoistaviikkoinen, jonka aikana
tutustui omien isohenkilöiden
ja phuksiryhmän lisäksi myös
muihin raksan phukseihin ja
TKK:n opiskelijoihin. Tuskin
yhdenkään phuksin tarvitsi
tuntea itseään yksinäiseksi
phuksien peli-illan, phuksiais-

ten, Otasuunnistuksen, TKK:n
avajaisten ynnä muiden pippaloiden, karkeloiden, etkojen
ja jatkojen keskellä.
Nyt ensimmäisen viikon juhlien ja tu-

tustumisleikkien täyttämät
päivät, illat ja yöt
ovat pikkuhiljaa vaihtumassa opiskelijan arkeen: tuskanhien nostattavat luennot ja

Paras teekkarilaulu?
En ole oikein laulumiehiä. Kun tulin,
asenteet olivat vasemmistolaisia ja fuksitoiminnan vastaisia.
En ole edes koskaan asunut
kylässä, joten lauluja ei ole senkään vuoksi jäänyt mieleen.

Mitä näistä kuuntelet mieluiten:
Paula Koivuniemi,
Mozart, HIM?
Ei mikään näistä oikein kolahda. Musiikkimaku liikkuu lähinnä folk‒kantri‒blues-linjalla.
Myös irlantilaista kansanmusiikkia on tullut kuunneltua.

rit. En mitenkään intohimoisesti mitään joukkuetta kannata...
Hyvää peliä on kiva katsella.

Koska kävit viimeksi dipolibileissä?
Pari vuotta sitten.
Rehtori järjesti juhlat ulkkariopiskelijoille. Jossain
lakinlaskijaisissa kävin varmaan
30 vuotta sitten.

Kolme strategista
mittaasi?
185, 85, 42... riippuu
kengästä, 42-43.

Heräät Pertti Vakkilaisen ja Juha Paavolan välistä. Mitä
on tapahtunut?
(Nauraa) Jaa-a. Todennäköisesti juhlat ovat olleet aika
rankat.

Kuinka pitkä ja
kuinka kapea valtion leipä on?
Aika kapea. Pituudestakaan ei nykyään ole takeita, mutta onneksi tämä on
sentään vakituinen virka.

Mikä on viimeksi
lukemasi kirja?
Joku Hovimäki-sarjan kirja.

Kumpi on parempaa Täﬀän spagetti
vai Alvarin pizza?
Täﬀän spagetti. Se
on aina ollut hyvää.

Katja Tuomola
Rudolf Ruutinen

Mitä lätkäjengiä
kannatat?
Sanotaan nyt Joke-

Oletko sinkku?
En. Olen naimisissa.
Mitä harrastat?
Harrastuksia ei ole
paljon ehtinyt jäämään jäljelle. Penkkiurheilua, musiikin kuuntelua...
ja lukemista.
Paljasta paheesi
Niitä ei vissiin kannata kauheasti mainostaa.
Jos vaihtoehtoina ovat autot,
naiset, viina ja uhkapeli.
Kaikki varmaan jossain määrin,
paitsi uhkapelejä en harrasta
ollenkaan.
Minkälaisella autolla ajat?
Yli kymmenen vuotta
vanhalla Kadettilla.

laskarit ovat tulleet osaksi jokapäiväistä elämäämme. Toisaalta jotkut ovat jo oppineet käyttämään luennot hyödyllisesti
univelkojen paikkaamiseen
ʻraikkaissaʼ luentosaleissa.
Eri rakennukset ja tilat alkavat pikkuhiljaa hahmottua uuden opiskelijan päässä pelkästä
sekavasta talojen, huoneiden
ja portaiden täyttämästä
sekasotkusta jonkinlaiseksi tutuksi.
Lounaspaikkaakaan ei
enää tarvitse valita sen
mukaan, minne
osaa suunnistaa
ilman isohenkilön
opastusta. Ensimmäisen päivän paniikinomainen A-salin etsiminen on vaihtunut luentokirjallisuuden tuskaiseen
metsästämiseen kirjastoista
sekä sitsien ja muiden tapahtumien lippujen jonottamiseen.

KM

Opintosuunnittelija Seppo Hänninen toimistossaan.

Ensimmäisten päivien
kohokohta: Otasuunnistus
Erään phuksiryhmän tarina

Ensimmäisen viikon keskiviikkoiltapäivänä teekkarinalut
vyöryivät raksaa kohti: Otasuunnistus oli alkamassa. Ryhmäjaot tehtiin enemmän tai
vähemmän tehokkaasti ja organisoidusti, ja kaikkien halukkaiden päädyttyä jonkinlaisen
joukkion jäseneksi, phuksien ja
muutaman isohenkilön muodostama vellova massa lähti
kohti päärakennusta.
Ryhmämme saatua kartan ja
pistelapun lähdimme suunnistamaan kohti ensimmäistä rastia. Omien ‒ lähinnä nestemäisten ‒ eväiden lisäksi mukaan oli
tietysti varattu myös lahjuksia
rastinpitäjille. Muutamien ensimmäisten rastien kohdalla
lahjontakäytännöt olivat kuitenkin vielä hakusessa: pitäisikö
kaikilla rasteilla lahjoa, vai vaan
niillä joilla on vaikeuksia suorittaa annettu tehtävä? Ja onko
tarkoitus tarjota lahjusta jokaiselle rastinpitäjälle, vai riittääkö

vain yhden lahjominen?
Yllätykseksemme ”kirkkaat”
lahjukset eivät tehneetkään
kauppaansa aivan odotuksiemme mukaan, vaan esimerkiksi
piparkakut ja karamellit olivat
rastinpitäjien keskuudessa
hyvin suosittuja. Suunnistuksen edetessä pistepaperimme
täyttyi täyttymistään ja pisteitä
piti kirjata jo marginaaleihin ja
paperin kääntöpuolelle.
Lieneekö kuitenkin lahjusvalikoimamme laajuus yhtenä
syynä siihen, että raksalaisista
koostuva ryhmämme pääsi
ﬁnaaliin vastassaan kaksi muuta fuksiryhmää, joiden nimet
eivät enää siinä vaiheessa iltaa
jääneet ainakaan allekirjoittaneen mieleen. Taitoja kysyvän
ﬁnaalin päätteeksi raksaphuksien ryhmämme pääsi juhlistamaan Otasuunnistuksen voittoa kahden skumppapullon
siivittämänä!

KM
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Autokuskina raksalla Ruutiset ‒ Rakennusinsinöörikillan
Raksan laboratorioissa on jen törmäysturvallisuutta.
töissä melkoinen joukko ih- Nykyisin teiden varsille ei
misiä, joiden kanssa tavisopis- saa pystyttää mitään uusia
kelija ei välttämättä joudu rakenteita, jotka eivät täytekemisiin. Tielaboratoriossa tä turvallisuusvaatimuksia.
on töissä Arska, joka varmasti Niinpä pylväsvalmistajilla on
lukeutuu osaston tuntemat- oltava todisteet tuotteidensa
tomampien työntekijöiden laadusta, jotta he voisivat
joukkoon ‒ täedes haaveilla
hän asti. Arskan ”Arska sisältää ostajista.
työnkuva on e n i m m ä k s e e n
Tielabra on
yksinkertainen:
tehnyt törmäArska ajaa au- s o r a a , m u t t a y s k o k e i t a j o
toa.
sen lisäksi vaah- vuodesta 1992
Arskaa sen
alkaen. Ensimk u m m e m m i n tomuovia, parit mäiset kokeet
tuntematta voihaalarit, sukka- tehtiin Vierusi kuvitella, että
mäellä, lähellä
Arska on auton housut ja ilmas- Heinolaa, mutta
ajajana suorasmelko pian kotointiteippiä”
taan surkea. Läkeet siirrettiin
hes poikkeuksetta jokainen väljemmälle alueelle Rajaauto, johon hän istuutuu, mäelle. Vuodesta 1998 asti
löytyy nimittäin pian johon- törmäyskokeet on tehty Porin
lentokentällä. Arska
on ollut hommassa
mukana lähes alusta
alkaen.

Arskan loi tielabran

taannoinen laborat o r i o m e s t a r i Anja
Karppinen. Tielabran
innokkaat kesäpuuhailijat Emil Matintupa ja Nina Nystén siirsivät Arskan eläkeikää
hyvän tovin eteenpäin, kun työssään
rähjääntynyt Arska
pääsi kuntoutukseen
ja kasvojenkohotukseen kesällä 2006.
Tyytyväinen Arska kuntoutuksen
Arska sisältää
jälkeen – jalassa uudet saappaat ja
enimmäkseen soraa,
päässä Peppi Pitkätossu -peruukki.
mutta sen lisäksi mm.
kin pylvääseen tai kaitee- vaahtomuovia, parit haalarit,
seen törmänneenä. Arskaa sukkahousut ja kohtalaisen
on siis sattunut jo muutaman määrän ilmastointiteippiä.
kerran. Itse asiassa autojen Jalassaan Arskalla on kumiromuttaminen on kuitenkin saappaat ja kuntoutuksen
juuri se asia, jota Arskan kuu- yhteydessä hänen viikinkiluonnettaan korostettiin
luukin tehdä.
TKK:n tielaboratorio on hankkimalla hieno Peppi
ainoa taho Suomessa, joka Pitkätossu -peruukki.
Pasi Hölttä
tutkii tiekaiteiden, valaisinpylväiden ja opastintaulu-

riippumaton äänenkannattaja

Päätoimittaja Lase Kahila väitti
(Ruutiset 1/06 ja 2/06) itsevarmasti lehtensä olevan Rakennusinsinöörikillan riippumaton
äänenkannattaja. Tämä aloitti
välittömästi paljon kohua herättäneen keskustelun kiltalaisten
syvissä riveissä.
Ristiriitaisuuksien selvittämiseksi Ruutisten tutkivan
journalismin osasto käynnisti
laajamittaiset tutkimukset, joista
julkaisemme tässä yhteydessä
suppeahkon tiivistelmän.
Ensisijaisena tarkoituksena
oli löytää Rakennusinsinöörikillan riippumatto ja selvittää
Ruutisten osuutta sen äänen
kannattamisessa.
Wikipedia määrittelee riippumaton seuraavalla tavalla:
”Riippumatto on kankaasta tai
verkosta tehty kahden pidikkeen
väliin ripustettu makuualusta. Yleisen käsityksen mukaan
riippumatto on kotoisin EteläAmerikan maya-intiaaneilta
suunnilleen 1000 vuoden takaa.
Riippumatot ovat olleet perinteisesti suosittuja nukkumapaikkoja laivoilla, koska riippumatto
liikkuu laivan liikkeen mukana
eikä nukkuja pääse putoamaan
lattialle”.
Pitkällisten etsintöjen tulos
on alallaan mullistava. Rakennusinsinöörikillan riippumatto
ilmestyi kiltahuoneelle kuin tilauksesta ja epäilyt sen kuvitteelli-

suudesta saivat väistyä totuuden
tieltä. Dokumentoijamme ikuistivat riippumaton.
Samalla paljastui, että kuvassa esiintyvä henkilö, eli killan
puheenjohtaja Katriina Meszka,
viettää usein aikaansa riippumatossa. Täten voimmekin päätellä,
että Ruutiset ei kannatakaan
Rakennusinsinöörikillan vaan
sen puheenjohtajan ääntä.
Päätoimittaja Kahila on saanut viime aikoina kuulla syytöksiä kiltalehden toimimisesta
puheenjohtajan oman propagandan välittäjänä. Kahilaa on
mm. tituleerattu “tahdottomaksi

sätkynukeksi”, jonka tehtäviin
kuuluu lähinnä Meszkan päähänpistojen ja ajatusten välittäminen ilman minkäänlaista
kritiikkiä. “Ruutiset ‒ Katriinan
äänenkannattaja”, ilkkuivat kiltalaiset tällä viikolla.
Edellä mainitun innoittamana
jokainen voi itsekseen miettiä kiltalehden asemaa nyky-yhteiskunnassa. Estelyistä huolimatta Ruutisten toimitus vaati tämän tekstin
julkaisua ja demokratian nimissä
se tehtiin. Jokainen voi itsekseen
miettiä myös sitä, onko demokratia
sittenkään paras ratkaisu.

Puheenjohtaja Katriina Meszka killan riippumatossa, jonka
ääntä Ruutiset kannattaa.

KALLIOTILOJEN SUUNNITTELUN KOKONAISPALVELUT

Saanio & Riekkola Oy on kalliotilojen suunnitteluun ja ydinjätteiden
loppusijoituksen tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutehtäviin erikoistunut
suunnittelutoimisto. Henkilökuntamme lukumäärä on yli 30 koostuen
rakennus- ja kalliorakennusinsinööreistä, geologeista, kemisteistä ja
fyysikoista.
Haemme kansainväliseen joukkoomme uransa alussa olevia suunnittelijoita ja haastavista aiheista kiinnostuneita diplomityöntekijöitä.

Pellit ruttuun ja auto lunastukseen – Arska on taas ajanut
kolarin.

Saanio & Riekkola Oy
Laulukuja 4
FIN-00420 HELSINKI

JH

Puhelin: +358 9 530 6540
Faksi: +358 9 566 3354
Kotisivu: www.sroy.fi
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Grupo IK en España
Maarakentajana Barcelonassa
Jo alkumetreillä huomasin,
että oli vikatikki lähteä killan
ulkoexculle. Vaikka tiedossa
olikin eksoottinen kohdemaa
ja sen rakennushankkeet, eipä
se ollut oikein hyvä paikka
maarakentajalle.
Kun ensi kertaa nousimme
ylös metrotunneleista (jotka
olivat valaistu huonommin
kuin Helsingin linja) kaikki
muut matkaajat alkoivat tähystellä taivaalle ja katselemaan
mitä erikoisempia julkisivuja.
”Oi, katso tuotakin hienoa

Camp Noulla katsomassa FC Barcelona – Valencia -ottelua.

taloa! Mitkä parvekkeet, aivan
ihana.” Yritin turhaan keskittyä
maalajien määritykseen kun
joku oli koko ajan nykimässä
minua katsomaan taloja. Eipä
sillä niin väliä ollutkaan, kun
kaikki kadut olivat kivillä päällystettyjä.
Itse excursioilla toivoinkin
saavani tilaisuuden kysyä paalutuksista, tilavuuspainoista
ja roudattomasta syvyydestä.
Mutta ei. Vastaukset olivat
joko ympäripyöreitä tai tyhjänpäiväisiä: ”Emmätiedä, aika
paljonhan tässä on hiekkaa”.
”Perustukset? Eiku mä suunnittelin noita betonielementtejä”.
Andorrassakin oltiin niin vähän
aikaa, etten ehtinyt porata kallionäytteitä...
Retken kohokohta oli se,
että Barcelonassa pääsi hiekkarannalle. Vihdoinkin pääsin
kosketuksiin paljaan maan
kanssa! Onko parempaa, kuin
tutkia hiekan vedenläpäisevyyttä etelän auringossa?
Sitten taas ravattiin ympäri
kaupungin katuja hämmästelemässä rakennuskantaa.
Gaudin Park Güellissä sentään
oli innovatiivisia ratkaisuja:
Pilareita, sekä mielenkiintoisia
tasoratkaisuja.
Kaiken kaikkiaan aika turha
reissu: kivoja ihmisiä, hulppeita näkymiä, arkkitehtuuria ja
auringonpaistetta. Toivottavasti ensi vuoden excumestari
järjestää matkan johonkin
maanläheisempään paikkaan,
vaikka Dubaihin.

Sami Koljonen

¡Yeye, arido! – Jeejee, karu meininki!

Paluumatkalla. Ehkä vähän väsyttää.
Isot hautasivat isovastaavan hiekkaan.
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eli ulkoexcu Barcelonaan 20.-26.9.

Ulkoexcun yhteistyökumppanit:

ole hyvä rakentaja

maxit Oy Ab
Strömberginkuja 2 (Pl 70), 00380 Helsinki
puh. 010 44 22 00, fax 010 44 22 295
www.maxit.fi
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Jannen gastronomiset seikkailut, osa 3

Syksyllä luonto on rikkaimmillaan. Aurinko paistaa kirkkaalta
taivaalta korostaen luonnon
rikasta värikirjoa niin puissa
kuin maassakin. Ilma tuntuu
raikkaalta tuulen puhaltaessa
hennosti viilentäen ja tehden
kulkemisesta mielekästä. Koko
tämä kauneus houkuttelee
ihmisen luontoon rentoutumaan.
Luonnosta voi nauttia hyvin
päivän mittaisella kävelyretkellä, toisaalta taas aikaa voi viettää
useammankin päivän kestävällä
vaelluksella. Näitä retkiä varten
Ruutisten keittonurkkaus kertoo, kuinka valmistat luonnon
ääressä yhden päivän energiatarpeen täyttävät ja tietenkin
hyvältä maistuvat ateriat. Mukaan tarvitset vain jonkin sortin
retkikeittimen ja ohessa olevan
listan mukaiset tarvikkeet.

Aamiainen on päivän tärkein

ateria. Se katkaisee yön yli jopa
10 tuntia kestäneen paastojakson. Aamiainen käynnistää
päivän ja määrää hyvin usein
sen, millaisella tuulella olet.
Niinpä onkin tärkeää, että
aamupalan syömiseen käytetään riittävästi aikaa. Luonnon
helmassa nautittu hyvä aamu-

pala sisältää paljon kuituja ja
energiaa. Näitä saat muun muassa puurosta ja leivästä.
Suosittelen käyttämään
valmiita puuroannospusseja,
koska niiden avulla ruoanlaitto
on helppoa. Ota vettä vaikka
järvestä, keitä se ja lisää puurohiutaleet. Minuutin päästä
puuro onkin valmista. Leivän
päälle kannattaa laittaa oikeaa
voita, eikä mitään margariineja
tai muita korvikkeita. Meetvursti
on myös ehdoton lisuke. Lisäksi
voit keittää vaikka teetä, johon
lisätään paljon sokeria.
Lounastauko on hyvä pitää
matkasuunnitelmista riippuen noin puolentoista‒kolmen
tunnin kulkemisen jälkeen.
Lounaan tarkoitus ei ole viedä
nälkää pois, vaan siirtää sitä
seuraavaan ruokataukoon.
Siksi onkin hyvä syödä lounaalla jotain keittoa. Tähän
tarkoitukseen kelpaavat hyvin
valmiskeitot, jotta ruoanlaitto
sujuu nopeasti. Esimerkiksi
Lämmin kuppi -keitoissa 3 annosta sisältävä pakkaus riittää
mainiosti kahdelle, varsinkin
kun kyytipoikana nauttii leipää
voin ja metukan kera. Jälkiruoaksi voit nauttia vaikkapa
suklaapatukan.

Napolitan-pataa...
...tai...
...kanaa ja nuudeleita.
Sanomalehtikokki Hietala tarjoaa parikin päivällisvaihtoehtoa metsämurkinoijalle.

Päivällinen on usein iltapäivän kohokohta. Raskaan
kävelyn jälkeen ruoka maittaa
hyvin, joten päivällisen tekoon
kannattaa varata myös aikaa.
Esimerkiksi Trangialla saat yhtä
kattilaa käyttämällä valmistettua jos jonkinlaisia pataruokia
tai nuudeliherkkuja. Päivällistä
varten annankin tällä kertaa
kaksi ohjetta.
Ensimmäiseen tarvitset kaupasta saatavan Napolitan-patapussin ja jauhelihaa noin 200 g.
Jauheliha ei kuitenkaan säily
lämpimässä, joten se täytyy ennen retkeä kuivata, jotta rasva ei
härskiintyisi. Kotitekoinen kuivatus onnistuu ilman sen kummempia laitteita. Ota tarvittava
määrä jauhelihaa ja painele sitä
talouspaperilla niin, että rasvaa
imeytyy pois. Tämän jälkeen
keitä lihaa hetken, jotta rasvaa
irtoaa. Ruskista jauheliha pannulla ja lisää mausteet. Suolaa
kannattaa laittaa reilusti, koska
se parantaa säilyvyyttä. Lopuksi
ripottele jauhelihat uunin pellille ja laita uuni 60 asteeseen.
Tämän jälkeen vain lihat uuniin
ja luukku hieman raolleen, mikä
onnistuu esimerkiksi laittamalla
puuhaarukan oven väliin. Kymmenen tunnin kuluttua liha on
jo riittävän kuivaa.
Retkipäivän alussa jauheliha täytyy laittaa likoamaan esimerkiksi juomapulloon, jotta se
pehmenee. Vettä tarvitaan sen
verran, että lihat peittyvät. Illan
suussa kaada lihat kattilaaan ja
mittaa sinne vettä niin paljon kuin
Napolitan-pata vaatii (5 dl). Kuumenna kattilaa keittimellä, ja kun
vesi kiehuu, kaada pata-ainekset
joukkoon. Kymmenen minuutin
hauduttelulla ruoka on valmista
syötäväksi. Hyvää ja helppoa.

Toiseen ohjeeseen tarvitset
kanaa noin 200 g, nuudeleita
yhden pussin ja currykastikejauhetta oman maun mukaan.
Ennen retkeä kuivaa kana samalla tavalla kuin jauheliha,
tosin keittovaiheen voi jättää
kanan pienen rasvaprosentin
takia pois.
Liota kanaa myös päivän
verran ja kuumenna se vedessä,
jota tarvitaan saman verran kuin
nuudelit ja currykastike tarvitsevat yhteensä. Kun vesi kiehuu,
lisää nuudelit ja niiden mukana

Janne Hietala

Kannatusjäsenyritykset
Aaro Kohonen Oy
JP-Kakko Oy
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Ramboll Finland Oy
WSP LT-Konsultit Oy
Oy Juva Engineering Ltd
Raksystems Oy
Insinööritoimisto Konstru Oy
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy
SITO Oy
Insinööritoimisto Pontek Oy
Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy
Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Finnmap Consulting Oy
Narmaplan Oy

RIL
Jouluglögit

Sanomalehtikokki Janne Hietala työn touhussa Repoveden haarakonttorissaan.

tuleva maustepussi. Nuudelien
ollessa kypsiä sekoita joukkoon
varovasti currykastikejauhe
niin, että siitä tulee ruokaan
paksuutta. Jälleen kerran helppoa ja hyvää leiriruokaa.
Iltapalaksi voit nauttia vielä leipää ja teetä. Lisäksi on
hyvä ottaa matkalle mukaan
naposteltavaa, kuten rusinoita,
pähkinöitä, suklaata tai keksejä.
Näin nälkä ei pääse yllättämään
illallakaan. Ei muuta kuin nauttimaan syksystä vielä kun sitä
riittää!

www.ril.fi

Tervetuloa RILin legendaarisille
jouluglögeille pääkallonpaikalle (RILin
toimistolle) osoitteeseen Töölönkatu 4.
Tilaisuus alkaa noin iltapäivän aikoihin.
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Tapahtumia:

24.10. Legoilta. Legorakenta- 29.11. MAIK-sitsit. Perinteikmista Takkakabinetissa, yhdes- käät sitsit MAIK-ystäviemme
sä tikkiläisten kanssa.
arkkareiden ja mittareiden
kanssa.
25.10. Myy-sitsit. Sitsataan
yliopistolaisten ympäristö- 30.11. Piparielementti-ilta.
tieteilijäystäviemme kanssa Betoni vaihtuu pipariksi, mutSmökissä.
ta rakentaminen jatkuu.
26.10. ‒ 1.11. Tenttijakso. Tiuk- 1.12. pIKkujoulut. IK:n pikkaa pänttäämistä, ei bileitä.
kujoulut.
1.11. HBN. Joka fuksin must- 13.12. Ruutiset 4/06 ilmesjuttu.
tyy.
7.11. RILkamat. Perinteikkäät Muutokset ja päivitykset kilfuksibileet OK20:ssä.
lan www-sivujen tapahtumakalenterissa sekä IK-infoon
23.11. Suunnittelusauna. lähetettävissä viikkotiedotTietoa suunnittelualasta sekä teissa.
löylyt Rantsussa

Keskustelupalstalta poimittua
Killan keskustelufoorumi avattiin noin kaksi vuotta sitten,
1.10.2004. Puuhamiehenä hääri tämän lehden entinen päätoimittaja, nykyinen toimittaja
Jussi Korpilo. Keskustelupalsta
löytyy netistä osoitteesta ik.tky.
ﬁ/forum.
Suosituimmiksi keskustelualueiksi ovat muodostuneet
Pulina-foorumin aiheet ”Tänään sanottua” sekä ”Jämävitsien kaatopaikka”. Seuraavassa
hieman otteita aiheista.

“Ulkona seitsemäntoista ja
puoli ‒ pois kiire ja huoli”

Tänään sanottua

Jämävitsien kaatopaikalta

Pasi Arpiainen: “Ei kai ne nyt
staana keltaiset ole, vihreät
ne on.”
Kyseessä väittely auringonkukan terälehdistä.
***
jotkut on sitä mieltä, että tää
Avogadron vakio on oikee
inhimillisen laiskuuden monumentti
***
Bussissa kuultua... Isä ja rauhaton lapsi kinastelee
isä: Usko jo, nyt loppui tuo
riehminen
*poika jatkaa riehumista*
isä: Usko nyt, lopeta!
poika: Uskon, uskon, uskon, uskon, uskon! Mutta et sinäkään
usko, kun äiti sanoo ettet saa
pestä pippeliä lavuaarissa!
***
“Joku laulaa tuol täysil ja Juha
on ihan kännis”

Hehän ovat kuin kaksi marjaa...

***
“Virtuaalinen työ, mis mie oon
kuullu sen? Virtuaalist työtä
miekii teen, koska se on kuviteltuu.”
***
RIL-Seniorin suusta kuultua:
“Ken on lammasta saanut ei
naista kaipaa”
***

Pasi Hölttä
Jukka Keskisalo
3000m estejuoksun Euroo- Rakennusinsinöörikillan lukkari ʻ06
pan mestari ʻ06

“Kuivalta näytää vapun jälkeinen elämä”
(Pekka Pouta ennen 10 Uutisten säätiedotusta)
***
Arpiainen Mikkelistä:

Kuukauden huonoin
teekkarivitsi
-Kaksi teekkaria heräsi seuraavana päivänä. Toinen tihrusti lattialle ja kysyi kaveriltaan: - Tilasit
sä illalla pizzan neljällä täytteellä? - En. - Voi helkutti, sitten mä
olen yrjönnyt lattialle.

***
Laassee, Laaassseeee!
***
Raudoitustarkastuksissa: ”Näissä anturoissahan on enemmän
rautaa kuin maksalaatikossa!”
***
Otetaan ja mennään.

Miksi naiset eivät pysty harrastamaan taskubiljardia?
No kun niiltä puuttuu keppi ja
pallot ja niiden pöydässä on
halkeama!!!
***
Andy McCoy ja Mike Monroe
konttasivat rautatiellä humalaisina.
“Mike, mä en diggaa näistä
portaista.”
“Rauhoitu Andy. Tuolta tulee
hissi.”
***
Viagra vs Jokerit : kun jokerit
tekee maalin niin 13 tuhatta
mulkkua nousee seisomaan!
***
Mikä elin rasittuu masturboidessa eniten?
- Korva. Koska sitä tehdessään
joutuu koko ajan kuulostelemaan, ettei joku pääse yllättämään.
***
Vanha rakennusmestari törmäsi kylällä pappiin ja ku pappi
huomas et mestari vaikuttaa
vähän masentuneelta, niin
kyseli et mikä on. Mestari sanoi
et joku on varastanut hänen
pyöränsä. Pappi lohdutti ja
sanoi, et tuupas sunnuntaina
kirkkoon, niin voin kertoa kymmenistä käskyistä, niin eiköhän
seitsemännen kohdalla joku
tuntee liikaa syyllisyyttä ja palauttaa pyörääsi kiltisti. Mestari
kävi sit kirkossa ja pappi puhui
käskyistä kuten oli luvannut.
Maanantaina nämä törmäsivät
uudestaan ja pappi huomas et
mestari tuli pyörällä. “Ai, joku

palautti pyörääsi?” Mestaria
punoitti ja vastasi nolona: “Kyl
mä siinä kuudennen käskyn
kohdalla muistin mihin mä sen
pyöräni olin jättänyt.”
Tietämättömille tiedoksi: Seitsemäs käsky suunnilleen: “Älä
varasta” Kuudes: “Älä tee huorin”
***
Chuck Norris nukkuu yövalo
päällä. Ei siksi, että hän pelkäisi
pimeää vaan koska pimeä pelkää Chuck Norrisia.
***
3 insinööriä, joista 2 ruåtsalaista ja 1 suomalainen, kävivät
yhdessä dokaamassa pubissa
Lontoossa. Parin kuukauden
kulutta suomalainen lähti
Suomeen, ja kun ruåtsalaiset
menivät kahdestaan pubiin
suremaan ystävänsä lähtöä,
niin toinen ruåtsalaisista sanoi:
“Tiesitkö muuten että suomalaisella oli kaks persreikää?”
“En, miten niin”, kysyi toinen.
”Joo, joka kerta kun menimme
kaikki yhdessä pubiin, niin pubi
isäntä tervehti: There comes
that brave Finn with the two
assholes.”
***
Mitä sellaista pizza tekee mustalainen ei kykene?
-Ruokkimaan neljän hengen
perheen
***
Kissa ja kananmuna käveli
rannalla. Kissa putos mereen ja
muna rupes nauramaan.
Tarinan opetus: Missä mirri
märkä, siellä muna iloinen.
***
Mitä Rohkeus on?
- Sitä kun mies tulee humalassa
kotiin ja vaimo odottaa luudan
kanssa vihaisena ja mies kysyy:
“Ootkos siivoamassa vai aiotko
lentää kauaskin?!”
***
Autot keksittiin, jotta saatiin
nopeampi tapa pasta karkuun
Chuck Norrisia. Huomattuaan
tämän, Chuck Norris keksi
auto-onnettomuudet.
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Ruutisten koeajoryhmä testaa isojen poikien lelut:

Kun k:lla on väliä!
Moni meistä ‒ ainakin miespuolisista
‒ miettii, että mitä kummaa siinä k-kirjaimessa on. Aina puhutaan siitä ja sen
välistä. Ruutisten toimitus lähettikin testiryhmän tutustumaan oikeasti kookkaisiin
vehkeisiin. Tarjolla oli jos jonkin kokoista
ja näköistä vempelettä ja jokainen löytää varmasti omaa silmää miellyttävän
mallin.
Kaikki merkit jotka ovat yhtään mitään, olivat kokoontuneet Messukeskuksen maastoon esittämään parastaan.
Mukana olivat niin kuorma- ja pakettiautojen valmistajat kuin varaosa- ja varastopuolikin. Tapahtuman nimi oli Kuljetus
ja logistiikka ʼ06.
Seuraavassa katsaus messujen antiin:

Kuva 1.

Kuva 2.

Kuva 1. Nousee varmasti ja pituutta
riittää. Tähän tapaan nosturivalmistaja Palfinger myy
tuotteitaan ja mikä onkaan
myydessä, jos vain taivas on
rajana. Kuvan nosturi ei muutenkaan ole mikään ihan lelu
sillä tämä terminaattoriakin
vahvempi käsi nostaa metrin
päästä huimat 85 tonnia.
Sillä saa kauppaostokset aika
kätevästi nostettua suoraan
köökkiin.
Kuva 2. retnirpS isuU .nööthäl neenoM. Kyllä ovat
saksalaiset osanneet saada
helposta asiasta vaikean.
Kyseinen salakirjoitus yrittää sanoa, että sprintteristä

on tullut uusi entistä sulavalinjaisempi
malli. Pakettiautosta suorastaan huokuu
suuri ja vääntävä diesel-moottori, joka
on Mersulle tuttuun tapaan vuorattu
hopeisen maalin alle. Huomatkaa myös
naapurikateutta luovat vauhtiviivat. (öh...
olisiko tässä killalle viimein oma paku?
toim.huom.)

Kuva 3. 660 hevosvoimaa. Mitä muuta sitä
voi sanoa? Formuloiden kanssa samassa
teholuokassa painiva, henkilöautojen valmistuksesta tuttu, Volvo on tuonut messuille parasta osaamistaan: 16,1-litrainen
moottori kehittää huikeat teholukemat.
Kannattaa hetkesi jäädä pohtimaan montako olutta moottoriin voi kaataa. Nii-in
aika monta. Joka tapauksessa näkemisen
ja kokemisen arvoinen vempele. Aah.
Rekkamiesten taivaassa ajetaan varmaan
kyseisellä automallilla.

Kuva 3.

Kuva 4. VW oli tuonut osastolleen tyylikkään sinisen pikkubussin. Ajokki oli varusteltu huippuunsa ja sisälsi jokaisen
hiﬁstin korvaa hivelevän THX äänentoiston. Myös matkustajien viihdytykseen oli panostettu, joka näkyi muun
muassa sekä etu- että takamatkustajille
asennetuissa nestekidenäytöissä. Kyllä
sitä kelpaa mummolaan körötellä,
kun voi matkalla katsoa vaikka Steven
Seagulin uuden elokuvan tai ﬁilistellä
vahoilla James Bondeilla.

Jussi Korpilo

Kuva 4.

Lemminkäinen – vahva osaaja kotimaassa ja maailmalla

Tulevaisuuden työ on luovaa ja liikkuvaa,
uusien ratkaisujen kehittämistä. Lemminkäinen rakentaa
kaikilla liiketoiminta-alueillaan huippuluokan infrastruktuuria
koti- ja ulkomailla. Se avaa mahdollisuudet yksilöllisille valinnoille
ja oman tulevaisuuden rakentamiselle pitkälle eteenpäin.

Lemminkäinen-konserni on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla ja rakentamisen kaikilla osa-alueilla toimiva rakennuskonserni. Konsernin päätoimialat ovat
talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, rakennusmateriaaliteollisuus ja
talotekniikka.

Lemminkäinen-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 1 601,7 milj. euroa, josta
kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 31,2 %. Konsernin palveluksessa on
lähes 8 000 henkilöä, joista neljännes työskentelee ulkomailla.

www.lemminkainen.fi

