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Kello käy ja kaikenlaista olisi tekemättä. Silti sitä aina löytää itsensä
koko ajan Youtubesta katsomasta hämäriä videoita. Mutta ei kai se mitään, onhan se jonkinlaista informaatiota sellainenkin.
Jotenkin se aina onnistuu voittamaan laskareiden vääntämisen tai muun
opiskelun. Kaikenlaisen järkevän tekemisen vältteleminen onkin jännä.
Kummasti alkaa kiinnostaa vaikka tiskata tai siivota kun deadlinet lähestyvät ja hommat eivät ole paketissa.

Länsimetro-excu

Tämäkin teksti piti kirjoittaa hyvissä ajoin, mutta mitenkäs kävi taas,
viimeiseksi jäi. Tekemistä kivasti hamstraamalla kyllä ei pitäisi valittaa, että olisi tylsää. Ristiriitaisesti kuitenkin koko ajan olisi tekemisen
puute, muttei kerkeä tekemään mitään.
Kivasti satasetkin lähestyy ja muutenkin kiireistä aikaa tuntuu olevan
kevät. Tosin onneksi väliin mahtuu myös pääsiäisloma, niin ehtii sitten mukavasti rentoutua ennen satasia. Ja oliha tuossa tenttiviikkokin,
jolloin ehti hyvin vain makoilemaan, vaikka olisi ehkä tentteihin kannattanut lukea.

TEEKKARIPALKKASUOSITUS 2013
Opintopisteet

Peruspalkka euroa/kk
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Onneksi lehde säätäminen on sentään hauskaa hommaa, vaikka meinaa
sitä koko ajan tulla ongelmaa aikataulujen ja materiaalien kanssa. Tää
on silti hyvinkin hauskaa hommaa. Kuitenkaan en aikataulussa pysynyt
itsekään. Ja ei aivan kaikkeen kohtaan keksinyt mitään osuvaa, mutta
eihän se kukko käskien laula. Saa nähdä, miltä näyttää kun lukee paremmin nukkuneena lehteä. Ei näillä aivoilla enää paljoa tajua. Mutta ei
sen väliä, tekemisen meininkiä ainakin on.
Ja kaiken lisäksi kevät tulee! Tosin sääennusteen mukaan noin seuraavat kymmenen päivää turkasen kylmää. Mutta kai se kevät pikkuhiljaa
taitaisi edetä, yritystä ollut ainakin lähiaikoina jonkin verran. Jos Wapuksi saataisiin jo aurinkoa ja lämmintä ja kivaa ja skumppaa. Tai noh,
ainakin puolet varmaankin toteutuu joka tapauksessa.
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Valintojen maailma
Syksyllä 2012 vaalikokous lähestyi ja olin suuren päätöksen edessä. Ainakin se oli itselleni suuri päätös, sillä
tiesin sen vaikuttavan kokonaiseen vuoteen elämässäni,
kenties pidemmällekin. Takana oli jo rankka vuosi killan
raadissa, ja tiesin, ettei tuleva vuosi olisi ainakaan helpompi killan toimijoille. Ajatus oli riivannut mieltäni
jo useiden viikkojen ajan, vaikka olin yrittänyt unohtaa
sen kokonaan. Monien pitkien keskustelujen, mietiskelyhetkien ja stressisessioiden jälkeen lopulta löysin itseni
Keltsusta. Edessäni oli juoma, ja ympärilläni killan aktiiveja. Vaalikokous oli ohi, ja ns. arpa oli heitetty. Tunsin
itseni supermieheksi, kun vihdoin tajusin ajatella sitä
lausetta. ”Olen Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja
vuonna 2013.”
Tässä sitä nyt ollaan. On vuosi 2013 ja Rakennusinsinöörikilta viettää kohta 100. vuosijuhlaansa. Se on hetki, jonka eteen kymmenet ihmiset ovat tehneet paljon jo
monen vuoden ajan. Syksyllä killan toiminta muuttuu
rajusti, kun uudet phuksit eivät enää noudata vanhoja
laitosrajoja. Siitä selviytyminen vaatii niin ikään kymmenien ihmisten työpanoksen. Kaikille tekijöille tarjotaan siis mahdollisuuksia tehdä suuria asioita.
Lähes satavuotias kiltamme elää historiallisia aikoja.
Satasia vietetään vain kerran, ja niistä tehdään ikimuistoiset. Järjestelyitä on hoitamassa joukko erittäin päteviä
kiltalaisia, niin nuoria kuin jo pidemmälle opinnoissaan ehtineitä. Pääjuhlan ilmoittautuminen alkaa jo olla
täynnä, upea historiateos on mennyt painoon ja kaiken
muunkin osalta vähintään suunnittelu on jo pitkällä.
Hei, ihan hyvältähän tämä alkaa jo vaikuttaa! Tästä ainutkertaisesta keväästä kannattaa ottaa kaikki irti, toista
mahdollisuutta ei enää tule, ikinä. Tee oikea valinta, lu-

Kapun löpinät

vassa on jotain aivan huikeaa!
Juhlahumusta huolimatta myös syksy lähestyy
vaarallisen nopeasti, ja edessä on kipeitä päätöksiä. Ensi syksyn phuksikuviot ovat polttava
puheenaihe, ja se vaikuttaa lähes kaikkeen killan tulevaan toimintaan. Aalto on jakanut killoille huonot kortit, joilla pitäisi pelata ja selviytyä. Korkeakoulumme opiskelijatoimintaa
varten perustettiin ITY, jossa kiltojen yhteisistä asioista sovitaan ja päätetään. Kiltamme
jäsenpohja menee sekaisin joka tapauksessa,
kiitos Aallon uusien hakukohteiden. Raati on
kuitenkin jo aloittanut valmistautumisen ensi
syksyyn.
Vuoden alku on kaikkiaan ollut hyvin kiireinen. Raati ja toimarit ovat aloittaneet vuotensa rähinällä, ja asioita tapahtuu. Kiitos teille
kaikille, olette korvaamattomia! Toivottavasti
jaksatte koko vuoden samanlaisella energialla
kuin tähän asti. Hyvä musiikki ja kaverit saavat ainakin minut jaksamaan myös rankimpien hetkien yli. Muistakaa kaikki myös opiskella ahkerasti, ja erityisesti nauttia alkavasta
juhlakeväästä!

Mahtavaa kevättä toivottaen,
Mika Lemmetyinen
Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja 2013

Siinä vaiheessa, kun verhojen välistä ja silmäluomien
läpi pilkistävä valonsäde herättää ennen herätyskelloa, voi todeta kevään vihdoin koittaneen. Otaniemessä kevään tunnistaa siitä,
että haalarikansa heräilee
pikkuhiljaa talviuniltaan
ja palaa teekkarikylän katukuvaan. Teekkarilakki
pälyilee hyllyn reunalta ja
odottaa päähän pääsyä. Ja
odottaa se saakin, kunnes
valpurin päivä ja mahdollinen teekkariwappu lopulta koittaa...
Omaa phuksipistevihkoa
kannattaa alkaa silmäillä
tässä vaiheessa puuttuvien merkintöjen varalta.
Mikäli vihkon pakollinen
-osio näyttää vielä tyhjältä,
eikä millään usko pisteiden kertyvän huhtikuun
loppuun mennessä, ei
syytä huoleen. Aktiivisella
osallistumisella ehtii vielä
hyvin saamaan pakolliset
työpisteet kerättyä. Muut
pakolliset pisteet kertyvät
kuin huomaamatta osallistumalla kevään (toistaiseksi
mysteeriseen)
ohjelmaan ja pitämällä
hauskaa. Tulkaa juttelemaan jos mikä vaan asia askarruttaa- meikäläisen
phuksivastaanotto on aina avoinna.

Phuksiwappu on aivan erityinen kokemus ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti. Olette päässeet jo
pitkälle taipaleellanne kohti teekkariutta ja olette
suoriutuneet upeasti. Phuksina wappuun liittyy
paljon salaperäisyyttä ja epävarmuutta siitä mitä
tuleman pitää. Sen verran voin kuitenkin jo paljastaa, että (mahdollinen) wappu on täynnä aurinkoa, ystävyyttä ja unettomia öitä. Minä tulen aina
muistelemaan lämmöllä omaa phuksiwappuani ja
toivon myös teille tästä keväästä ikimuistoista aikaa.

Rasmus Fagerström, Phuksikapteeni

Kevättä kestää vain neljännes vuotta,
riennä siis joukkohon riemuitsevain.
Ystävä, nuori et liene sä suotta,
kätesi anna ja laulele ain’.
:,: Hei rullaati rullaati rullaati rullaa,
rullaati rullaati rullallalei! :,:
-Teemu Teekkari-
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Juhlia odotellessa
Hirvittää
katsella
killan
100-vuotisjuhlan
vieraslistaa! Toinen toistaan arvostetumpia pitkän
linjan rakentajia täyttää Dipolin aveceineen.
Juhlasta tulee varmasti toisenlainen kuin
muutamista edellisistä vuosijuhlista.
Pelottaa myös, että siellä pitäisi puhua! Olla
hauska, fiksu ja filmaattinen ketään ärsyttämättä ja
loukkaamatta. Mitä voin puhua?

Vieraat luultavasti muistelevat kaiholla
kuinka opiskelu oli hauskaa aikaa
ja miten huonoja opettajat olivat. Ja
miten turhiksi ja turhauttaviksi he
kokivat matematiikan ja fysiikan
opinnot. Ja miten loppupeleissä he
eivät valmistumisensa jälkeen osanneet
yhtään mitään vaan ovat hankkineet
osaamisensa vasta työelämässä.

Kertoisinko, että satavuotias kilta on kuilun
reunalla
kandiuudistuksen
takia?
Että
rakennusinsinööri-identiteetti monen Aallosta
valmistuneen kohdalta voidaan unohtaa, kun killan
perinteiset alat jakautuvat kolmeen pääaineeseen.
Että tulevaisuuden liikenne-, vesi-, ympäristöja geoinsinöörit tuskin kokevat olevansa osa
rakennusinsinööriperhettä.

Myönnän itsekin ajatelleeni noin,
mutta olen joutunut myöntämään
olleeni väärässä. Nyt tarvitsisin
niitä matematiikan taitoja, joita en
opiskeluaikoina ollut motivoitunut
kehittämään. Nyt harmittaa, että asian
ymmärtämisen sijaan pyrin vain
keräämään opintopisteitä.

Vai ottaisinko historiasta esimerkkejä siitä,
kuinka kilta on ennenkin ollut pulassa ja siitä
selvinnyt pelottomien teekkarien ansiosta? Että
kandiuudistus on vain yksi askel entistäkin
uljaampaan rakennusinsinöörikiltaan. Uskoni vain
ei taida olla riittävän vahva tämän vakuuttamiseksi.

Mutta takaisin juhliin. Satavuotisjuhla
on kunnianosoitus killan upealle
taipaleelle. Juhlistetaan sitä irvi
hampaassa
murehtimatta
liikaa
tulevaisuutta! Toivottavasti olen senkin
suhteen väärässä.

Varmaa on se, että pöydissä keskustellaan Aallon
tulevaisuudesta ja siitä, minkälaiset valmiudet
opetus antaa meiltä valmistuneille. Ja siitä
minkälaista tutkimusta Aallossa pitäisi tehdä. Ja
mitä opiskeluaikoina tuli tehtyä.

Riku Vahala, Oltermanni

Kuva: Olli Salo

Fifty shades of grey

Sinustako
A-Insinööri?
Meillä pääset mukaan maamme
innostavimpiin ja haastavimpiin
suunnittelu- ja rakennushankkeisiin.
›Talonrakentaminen
›Infrarakentaminen
›Korjausrakentaminen

Espoo, Tampere, Turku, Pori

ss a
verko ins.fi
.a
www

p. 0207 911 888

Henkilö 1: kerro vitsi
Henkilö 2: porukka meni lumisotaa ja
yks lumipallo lens vahingossa ikkunan läpi
koska se oli jäinen ni pallo pysy ehjänä ja ku tutkittiin
asiaa ni se oli täydellinen pallo, mut siin oli yks reikä
keskellä, vähänku keilapallossa
noh, siinä alettiin sitten syyllistä ettiä mut yks tyyppi
ties heti et syyllinen on insinööri
koska hirvee hiominen mut teki inssi mitä hyvänsä ni
aina sillä on peukalo keskellä kämmentä
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KOSSU 013
Kylllä. Koska on vuosi 013, kossussa lukee 013 ja muutenkin on hauskaa olla tänä vuonna raksalla, voit sinä (siis se sinihaalarinen kaveri) ansaita itsellesi aivan omaksesi pullon tätä juomaa. Kyseessä on erittäinkin hassu vuosi. Tänä vuonna
nimittäin pyöreät eivät rajoitu IK:n juhlavuoteen. Myös Ruutiset täyttää tänä vuonna 50v! Ja lisäksi heinäkuussa tulee
kuluneeksi 60v Koskenkorvan Viinan myynnin aloittamisesta.
Näin monien upeiden sattumien vuoksi julistan täten Rakennusinsinöörikillan kirjoituskilpailu Viinlandian aiheeksi kyseisen vuoden lyhyemmän version. Tuo monelle epäonnea tarkoittava numero on tällä kertaa inspiraation lähde sanan
taitajille. Kilpailun aihe on teksti aiheesta “13”. Tyyli vapaa. Ja ei kun osallistumaan!
Osallistuminen onnistuu lähettämällä kirjoittamasi teksti sunnuntaihin 14.4. mennessä sähköpostitse osoitteeseen
ossi.inkilainen@aalto.fi otsikolla “Viinlandia”.

Mikä mättää raksalla?
Tilanne: kaveri valittaa vieressä, kuinka jokin asia koulussa ei toimi, ja
pohtii, miksei sitä korjata, kun lapsikin
sellaisen asian ymmärtäisi. Tuttua omalla
rakennus- ja ympäristötekniikan laitoksellamme? Mielenkiintoista on etenkin
se, että yhtä lailla tyytymätöntä väki on
molemmilla puolin: sekä opetus- että
opiskelijapuoli kärvistelee toisen edesottamuksia. Koska valittaminen on kivaa,
pseudoanalysoin kuulemiani väitteitä.
(Varoitus: sisältää avautumista, allergiset
älkööt lukeko.)
Aalto-yliopisto polttaa siltoja.
Toisaalla ollaan tuottamassa kilpailukykyisiä asiantuntijoita elinkeinoelämän
tarpeisiin, mutta käytännössä tahdotaan
nousta kansainvälisten huippuyliopistojen joukkoon niin tutkimuksessa kuin
opiskelija-aineksessakin. Millä tämä nousu toteutetaan, ellei rahoituksella? Yksityinen rahoitus taas seuraa pätevien ammattilaisten kouluttamisesta. Alkaa olla
todellisuutta, että yritykset kiinnostuvat
pikkuhiljaa enemmän Tampereen teknillisestä yliopistosta. Siellä panostetaan
opetukseen. Tosiasia on se, että valtaosaa
opiskelijoista kiinnostaa laadukas koulutus ja hyvät valmiudet työelämään, ei
tutkimus. Jos TTY:sta pääsee paremmin
töihin, sinne hakee aina vain suurempi osa lahjakkaista nuorista. Pääsyrajat
muuttuvat ja vaaka kallistuu pohjoiseen.
Sinne meni kilpailuvaltti.
Mikä sitten Aallon rakennustekniikan opetuksessa on vialla? Kukaan ei
tiedä, miten kandiuudistus tulee vaikuttamaan, mutta näillä näkymin se voi joko

flopata täysin, tai olla se uudistus, jota
tarvitaan. Opiskelijat suhtautuvat hieman
skeptisesti konetekniikan ja rakennustekniikan yhdistämiseen. Miten oman
alan kesätöitä voi
saada, jos osaaminen jää teoriatasolle,
jota ei töissä voi hyödyntää? Sama ongelma on esimerkiksi
kemisteillä, joilla ei
kandiin asti ole
riittävästi kemian opintoja päästäkseen
vaihtoon. Halutaan
tutkijoita, jotka
hyödyttävät koulua jatkossakin.
Myös
sivutoiminen
työnteko on koululle
kirosana,
sillä se hidastaa valmistumista. Töissä
opiskelija saa kuitenkin arvokasta näkemystä alasta, huomaa, mitä asioita pitää
osata ja on motivoitunut suorittamaan
kursseja, joiden hyödyt hän välittömästi
näkee. Raksaopiskelijoiden motivaatiota on kritisoitu, muuten opiskelu sujuisi,
kuten on suunniteltu. Jos raksalle hakeneista (eli ainakin jonkin verran motivoituneista), taitavista opiskelijoista kolme
neljäsosaa ei pääse kurssia läpi, onko syy
silloin täysin yksipuolinen? Toki aikaa voi
aina käyttää enemmän, mutta kun elä-

mässä on muutakin.
Sen sijaan on joitain seikkoja,
joiden
korjaus
tehostaisi oppimista.
Esimerkiksi materiaalin
pimittäminen:
eräs luennoitsija ei laita kalvoja
Noppaan, sillä ihmiset eivät kävisi
enää luennoilla.
Entä, jos oppii
itsenäisellä
opiskelulla
tehok kaammin?
Entä,
jos on muita
pakottavia menoja?
Opiskelijoita
pakotetaan
samaan oppimismuottiin,
eikä akateeminen vapaus ja vastuu tarkoita enää mitään. Usein sitä löytääkin itsensä TTY:n,
LUT:n tai MIT:n opetuskalvoja lukemasta, kun oman kurssin materiaali on vajavaista. Optima on suljettu ympäristö,
sinne voi laittaa vain opiskelijoiden käyttöön olevia tiedostoja. Toinen tapaus on
vaikeaselkoiset luennoitsijat. Menemme
luennoille oppimaan, emme seuraamaan,
kuinka alansa ekspertti keulii termeillä
ja skippaa välivaiheet. Ei sivistyssanojen
liikaviljely ja vaikeaselkoisuus tuo arvostusta ja ihailua. Keneltä se pieni ajallinen

“Aalto ja *****,
Aalto ja *****,
********* Aalto ja *****!”

- Anonyymi raksalainen

Antonio Nikolov

takapakki on pois, jos välivaiheet viitsitään kirjoittaa ja selittää, missä mennään?
Miksi ylipäänsä tehdään asiat
vaikeasti, kun ne voidaan tehdä järkevämmin? Kaikki tenttien salijaosta etukäteen ilmoittamisesta laskuharjoitusten
palautuksiin on kurssista riippuen hankalaa. Eivät opiskelijatkaan ahkeruuden
kiteytymiä ole ja toimivat välillä minimienergiaperiaatteella, mutta eikö oppiminen ole heidän omalla vastuullaan? Jos
koulu ottaisi vain mahdollistajan roolin,
eli panostaisi opetuksen laatuun, innostaisi se varmasti useampia jatkamaan
aina tohtoriksi väittelyyn asti nykyisen
inhopelkoäkkiäpois-asenteen sijaan.
Em. argumentit voivat olla
subjektiivisia, lähteettömiä, jopa perusteettomia. Niiden tarkoitus on osaltaan
yrittää selvittää, missä mennään ja herätellä keskustelemaan ja haastamaan kriittiseen ajatteluun ja peiliinkatsomiseen.
Itse toivon toimivien työskentelytapojen
löytymistä ja yliopiston vahvan aseman
jatkumista. Ammattimaisempaa näkemystä RIL:lta: http://www.ril.fi/media/
files/vaikuttaminen/2011_06_29_teollisuuden-audienssi-aaltoon.pdf
(pahoittelen copypaste-mahdollisuuden
puuttumista painetussa lehdessä)
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Olisinpa elokuvasankari.
Silloin nimittäin onnistuisin kaikessa aina sillä kriittisellä hetkellä, vaikken olisi koskaan aiemmin
missään onnistunutkaan, ja jos
joutuisin vaaraan, pelastaja olisi
maailman parhaimman komein
mies, ja usein myös prinssi. Voisin
myös piiloutua kaikilta tappajilta
ilmastointikanavaan, ilman että
kukaan löytäisi minua sieltä, oli
se sitten kuinka näkyvä paikka tahansa. Viimeinen vaatekaappikin
ajaisi asiansa, koska sinne pahis ei
ikinä kurkkaisi, koska sen kännykkä soi, jolloin se lähtisi pois. Osaisin myös laskeutua lentokoneella
hätätilanteissa. Voisin lopettaa
puhelut lyömällä luurin korvaan
ilman hyvästejä, eikä kukaan
loukkaantuisi minulle! Olisi tosi
kätevää, kun huulipuna ei sottaantuisi missään tilanteessa, ja meikit
olisivat kohdallaan aina herätessä,
vaikka kuinka kuolaisi nukkuessaan. Hiukset olisivat aina helvetin
hyvin, eikä niitä ei ikinä tarvitsisi
pitää ponnarilla että ne pysyisivät
poissa tieltä. Päässäkin olisi aina
hiton hyvännäköiset aurinkolasit,
sisätiloissakin. Osaisin kaikkien
puhelinnumerot ulkoa, eikä kasvomuistini pettäisi ikinä. Koskaan
ei myöskään tarvitsisi nukkua tai
käydä vessassa, ja kaikki lukot saisi
tiirikoitua hiuspinnillä, eli ei tarttisi edes kantaa avaimia mukana.
Kaikkien pommien tieltä olisi helppo paeta, kun niissä olisi

aina se tikittävä kello, niin niitä
osaisi varoa. Ryöstön kohteeksi
joutuessa tyhmät roistot hyökkäisivät kimppuuni yksi kerrallaan
muiden tanssahdellessa turhaan
ympärillä, jolloin ne olisi helppo
hakata yksitellen; apua voisi tuoda
myös vieressäni oleva mummeli,
joka paljastuisi karatemestariksi.
En saisi edes mistään aivovammaa
tai mitään mustelmia ja verinaarmuja pahempia jälkiä, vaikka minut hakattaisiin lekalla. Moottorisaha tai kirveskin löytyisi vaikka
lastenhuoneesta tarvittaessa, eikä
kukaan ihmettelisi sen sijaintia,

joten vaikka sellaista säilyttäisi
keittiön pöydällä, se olisi ookoo
juttu. Uutisetkin olisivat paljon
mielenkiintoisempia, kun ne koskisivat minua aina henkilökohtaisesti. Kaikissa veneissä ja autoissa
olisi valmiiksi avaimet, niin niitä
voisi lainailla, ilman että kukaan
huomaa, niin ei tarvitsisi edes ostaa omaa. Tilanteesta jossa minut
aiottaisiin ampua, pääsisi helposti
eroon karkuun juoksemalla, koska
silloin kukaan ei enää yrittäisi ampua minua, vaan jostain hauskasta
syystä juosta minut kiinni. Keskellä ampumavälikohtausta ohut
puupöytä suojaisi hyvin betonia
lävistäviltä luodeilta, niin pelkoa

haavoittumisesta ei olisi. Mikään
haava ei myös koskaan tulehtuisi
tai näyttäisi pahalta, vaan lähinnä
tosi seksikkäältä. Keksisin sitäpaitsi aina jonkun sairaan hyvän lainin
mistä muiden suu loksahtaisi auki,
vaikkeivät he sitä kuulisikaan. Olisin hiton hyvä juoksemaan korkkareilla pahimmassakin maastossa, eikä nilkka nyrjähtäisi koskaan!
Tulitikut toimisivat raapaisten
mistä vaan, ja ne olisivat automaattisesti takin taskussa, vaikkei
kukaan koko maailmassa polttaisi
tupakkaa. Autossani olisi tosi kätevä autopilotti, koska auton rattia

voisi käännellä miten vain vaikka
kuinka mutkikkaalla tiellä, enkä
joutuisi koskaan oikeuteen vaikka
hajottaisin ja tappaisin toimillani
puoli maailmaa pelastaakseni yhden ihmisen. Saisin vain onnittelut
itseltään presidentiltä, joka kertoisi koko ihmiskunnan olevan minulle kiitollisuudenvelassa.
Hoksaisin miettimäni mysteerin
ratkaisun aina kun lopetan jutusta puhumisen ja joku muu höpöttää turhanpäiväisiä asioita. Voisin
myös pidättää hengitystäni monta
minuuttia, eivätkä tulipalo tai räjähdykset eivät söisi happea ympäriltäni. Poliisiosastolla pahiksen
ulkonäön voisi selvittää tosi huonoresoluutioisen valvontakameran kuvalla vaikkapa koiran silmän heijastamana, ja minä saisin
kaiken kunnian. Pahikset tunnistaisi aina tupakoinnista tai purkan
jauhamisesta, tai siitä, että koirani
haukkuu niille, vaikka se haukkuisi aina kaikille. Sama koirani myös
pelastaisi minut mistä tahansa pulasta, ja haukahtaisi sen jälkeen
minulle inhimillisesti ihan kuin
olisi ymmärtänyt. Olisi myös kiva
kun mistään ei jäisi ikinä traumoja tai pelkotiloja, vaan kaiken tapahtuneen jälkeen olisi hauskaa,
vaikkei olisi nukkunut tai syönyt
10 päivään, joten elämäkin olisi
paljon mukavampaa. Ei tarvitsisi
edes jäädä selittämään mitään tapahtunutta, vaan voisi morjenstaa
poliiseille ja lähteä syömään jonnekin kiinalaiseen.

Mea Ylä-Soininmäki

si tosi hyvältä eikä
retardilta. Sopivissa
tilanteissa kääntyisin tosi coolisti ja
hiukset hulmuaisivat hidastettuna ja
kaikki katsoisivat
taas vähintään yhtä
pitkään kuin altaasta noustessa. Voisin
myös tippua vaikka
seitsemäntoistakerroksisen talon
katolta, ja selvitä
murtuneella
nilkalla, koska fysiikan lait eivät pätisi
ikinä, mikäli niistä
olisi siinä tilanteessa haittaa. Todennäköisesti edes
nilkka ei murtuisi, sillä alla oleva
markiisi pelastaisi aina. Kaikki
pahiksetkin olisivat surkeita ampujia, ja itse osuisin mihin vaan
vaikka vesihiihtäessä. Lomallakin
kaikki myrkkyeläimet pistäisivät
minun sijastani pahiksia, vaikken
edes tietäisi että sellaiset seuraavat
minua. Pahisten ydinpommeistakin selviäisi aina helposti hengissä, kunhan vain olisi nimenomaan
jääkaapin sisällä. Osaisin aina
hypätä normipommia paetessani
eteenpäin juuri ennen kuin se räjähtäisi, eikä päälleni lentäisi mitään vaarallista, mikä voisi satuttaa.
Saisin taksinkin kaikissa tilanteissa aina silloin kun haluaisin, eikä
tarvitsisi maksaa, jos taksikuskin
antaisi laulaa matkalla. Jos kuitenkin pitäisi maksaa, se taskussa pidettävä rahamäärä olisi aina oikea!
Taksikuski myös sanoisi ”Olen
aina toivonut, että joku sanoo minulle noin!”, jos pyytäisin sitä seuraamaan jotain autoa. Silloin taksikuskista tulisi rallikuski, jota ei
kiinnosta liikennesäännöt tai sakot. Jos taksi simahtaisi, voisi lähteä juoksemaan käsi kädessä, koska siten on aina paljon nopeampi
juosta kuin yksin. Voisin taustalla
soivasta musasta päätellä, yrittääkö joku kohta ampua minut vai
käveleekö ovesta sisään maailman
komein tyyppi joka iskee minulle
silmää. Päivän loputtua löytäisin
aina unelmieni miehen joka kosisi
heti ja eläisimme elämämme onnellisena loppuun.

Uidessa ei tarvitsisi uimalaseja,
vaan näkisi tarkasti veden allakin
— silmätkään eivät olisi uimisen TOISAALTA, jos olisin leffasankajälkeen punaiset! Voisi aina nousta ri, olisin päivittäin hengenvaarashidastettuna uimasta, ja se näyttäi- sa, sillä noin 50% läheisistäni olisi
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salaisia agentteja, ja pahikset tosiaan
yrittäisivät tappaa minut joka päivä. Autonikin olisi hengenvaarallinen, kun turvatyyny ei auttaisi mi-

Joku työkavereista olisi aina myyrä, ja minut yritettäisiin tappaa
joka kerta kun olen suihkussa, tai
kylppärini peilissä olisi jatkuvasti

lä samalla lomallakin olisi aina joku
murhamysteeri, ja kesken makeiden
yöunien pitäisi lähteä selvittämään
autiotalon arvoitusta kaikkein pal-

tään, kun törmätessä auto kuitenkin
räjähtäisi. Pahin tappajani ei kuolisi
millään, vaan heräisi koko ajan uudelleen henkiin, ja kännykänkin
akku loppuisi aina hätätilanteessa.

tappouhkauksia. Kaikissa rantalomakohteissa olisi aina tappajahaita, ja itselläni ammuksia aina
se yksi liian vähän, vaikka kaiken
muun ammuskeluun niitä riitti. Sil-

jastavimmassa yöpuvussa, ja olisi
tosi rasittavaa, kun paikalle saapuisi
aina se tyhmä cheerleaderjoukko,
jotka kuolisivat yksitellen. Dingon
Autiotalo-biisistäkin tulisi ihan sur-

Muutamia erittäin realistisia leffakohtauksia

kea, kun tietäisi että jos käsi
kädessä kulkisi sinne taloon
autioon, niin totta kai siellä
olisi se kirvesmurhaaja. Silloin
se radiopuhelinkin alkaisi särisemään. Ja kaikki jotka tunnustaisivat minulle rakkautensa, kuolisivat viimeistään 30
sekunnissa johonkin jännään
juttuun, mikä olisi tosi ikävää.
Lopulta en edes saisi palkkiota
mistään hienoista suorituksista, vaan kaikki olettaisivat, että
kyllähän kunnia riittää enkä
tarttisi mitään korvauksia siitä, että meinasin kuolla noin
miljoona kertaa suorittaessani
tehtävää, mihin jouduin ihan
vahingossa. Ja hajoaishan se
pää jo niihin jatkuviin Wilhelm screameihinkin.

Katariina Aarnio

Charlie’s Angels: Full Throttle- Helicopter Scene:
Naisten ajoneuvo putoaa sillalta, ja he hyppäävät ilmassa helikopteriin, käynnistävät sen myöskin ilmassa ja
lentävät vahingoittumattomina pois.
Indiana Jones And The Kingdom of Crystal Skull: The Fridge Scene:
Indiana on ydinpommin testausalueella, ja pakenee räjähdystä jääkaappiin, ja tietenkin selviää naarmuitta.
Räjähdys jopa lennättää jääkaapin sisältöineen pois räjähdyksen säteeltä.
Live Free Or Die Hard: The Fighter Jet Scene:
John McClane kukistaa super-hävittäjän pelkän kuorma-auton avulla tai oikeastaan ilman mitään, sillä hävittäjän
ohjaaja ei vain onnistu osumaan kunnolla Johnin ajamaan autoon, vaikka se on huomattavan kokoinen.
The A-Team- The Tank Scene:
Tiimi tippuu lentokoneesta panssarivaunussa, jota kannattelee ilmassa laskuvarjo. Lisäksi he ampuvat pois tykkejä
säätääkseen laskeutumistaan niiden avulla.
2 Fast 2 Furious- Boat Landing:
Filmin kaksikko hyppää autollaan veneeseen. Hyppy on ajoitettu täydellisesti ja auto lentää suoraan veneen päälle,
ja autokuskeille ei käy yllättäen mitään.
Die Another Day- Tidal Wave Surfing Scene:
Bond roikkuu jäätikön reunalla lähellä putoamista, mutta keksii hienon tavan pelastautua. Hän käyttää ”rakettiauton” laskuvarjoa ja konepeltiä apunaan ja surffaa pois jättimäisellä hyökyaallolla.
Lähde: Google
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Intiaanipäällikkö Heiluva Nuija

Huojuu Aamuksi Kotiin

Missä olet hyvä? Pilkun viilaamisessa

Missä olet hyvä? Ruoanlaitto: Itä-Helsingin Hans Välimäki.

Mitä jos silliksellä ei ole
skumppaa? Ei ole sillistä ilman
skumppaa.

Mitä jos silliksellä ei ole skumppaa?
Mikä se sellainen sillis on? Olen varmaan väärässä paikassa; teen pikaisen
soittokierroksen!

Ketä? Ei, vaan kuka.

“M
r. P
i

nk k

i fil

lari
”

Ketä? Aito kotimainen tuote. Joutsenmerkki. (ehkä myös Rahastonhoitaja)

Mikä on kyrsä? Se on leivän kantapala, joillekin tarkoittaa myös
makkaraa

Mikä on kyrsä? Flesusta ja muusta
sidosroippeesta skruudattavaksi värkätty fläsäkaapeli.

Mikä on Viinlandia? Raksan oma
kirjoituskilpailu!

Mi
Pu ka
h
199 is
0E
spo

Viikon kohokohta? Kyllä se on
raadin kokous <3
Havahdut junasta Venäjällä perjantaina 12.4.. Mitä on
tapahtunut? Joku selkeästi yrittää
harhauttaa mua, jotta en pääsisi
viettämään 100. Hermannia!

Mikä on Viinlandia? Rakas Etelänaapurimme tuo kirkkaan nautintoaineen luvattu maa.

oss

a

Viikon kohokohta? Mun nimipäivä!

g
lle
in
Ka ahis Hels
R 90
19

ä

iss

Havahdut junasta Venäjällä perjantaina 12.4.. Mitä on tapahtunut? Olen
edeltävänä iltana lähtenyt hakemaan
Pietarista tanssi- ja tapakoulutusta
Hermannin pääjuhlaa silmällä pitäen,
törmännyt idän tovereihin, maistanut
votkaa, “nukahtanut” ja mahdollisesti
ryöstetty. Nyt on kiire, äkkiä takaisin
niemeen; tänään on vuoden parhaat juhlat eikä niistä sovi myöhästyä!

Naamalla Istuva
Missä olet hyvä? [tyhjää]
Mitä jos silliksellä ei ole skumppaa? haen varastolta jotain korvaavaa.
Ketä? Ketä muita?
Mikä on kyrsä? Kyrsä on makkaraa.

Raati 013 esiintyy

Mikä on Viinlandia? Viinlandia on se paikka
minne IE menee loppuillasta.
Viikon kohokohta? Se kun tajuat et vitsi mulla
menee hyvin.

aja
ott ssä
ed ää
na i-ti np
An jur ärve
r
Ki 90 J
19

Anna
gissä
IE
elsin
H
1
199

annA

Havahdut junasta Venäjällä perjantaina 12.4..
Mitä on tapahtunut? Menin vuosijuhlaa varten
kampaajalle. Kampaaja tarjosi minulle kahvia, jossa oli tyrmäystippoja, jotta hän voisi heittää minut
Siperian junaan päästäkseen itse minun tilalleni
100. Hermanniin.

Kramppaava väliliha
Missä olet hyvä? Osaan pitää kovaa
meteliä

Calle estari ainen
l
m
Excu enruotsa
m
o
u
S

Mitä jos silliksellä ei ole skumppaa?
juodaan stroh 80%
Ketä? no sinä sinä

Missä olet hyvä? Olen hyvä leipomaan, vaikka muuten ruuanlaittotaitoni eivät ole kovin kaksiset.

Mikä on kyrsä? slaikka eli sleegeri eli
mausa eli leusteri eli cämppinki

Mitä jos silliksellä ei ole skumppaa? Toivottavasti on jäätelöä!

Mikä on Viinlandia outo käännös oudosta sarjakuvasta
Viikon kohokohta? se kun kaiken
kokoustamisen ja lukemisen välillä ehtii
käydä kuntoilemassa
Havahdut junasta Venäjällä perjantaina
12.4.. Mitä on tapahtunut? olin selkeesti expendables 3 ensi-illassa juomassa
viskiä.

Ketä? Ai misä???
Mikä on kyrsä? Kuulostaa oudolta. Wikipediakaan ei kerro
mitään.
Mikä on Viinlandia? Varmaan joku huvipuisto
Viikon kohokohta? Kavereiden kanssa hengailu, mielellään
päivittäin.
Havahdut junasta Venäjällä perjantaina 12.4.. Mitä on tapahtunut? Jäynä. Mutta onneksi Venäjältä ehtii ajoissa Espooseen,
eiks niin?!
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Notkea Oksa

Konttaava Kilpikonna
Missä olet hyvä? Kaikkialla

Missä olet hyvä? Avokadon leikkelyssä

Mitä jos silliksellä ei ole skumppaa? Eihän
se sitten oo sillis. Onneks mulla on kuitenki
omat mukana, niin näin karulta kohtalolta
vältytään.

Mitä jos silliksellä ei ole skumppaa?
Sitä hankitaan!

Ketä? Mua? Joo!

Mikä on kyrsä? Makkara?

antai”
“Kello on perj

Mikä on kyrsä? Nakkimakkara
Mikä on Viinlandia? Paikka, johon humalainen mieli vaeltaa. Tai sitten Raksan
kirjotusskaba.
Milla
Phuksik
a
1991 H pteeni
elsingis
sä

Viikon kohokohta? Raadin kokous Se, kun
ehtii soittaa äitille

Ketä? Kuka?

Mikä on Viinlandia? Kirjoituskilpailu
(googletin :D)
Viikon kohokohta? Skumppa!
Havahdut junasta Venäjällä perjantaina 12.4.. Mitä on tapahtunut? Oon
hypänny väärään junaan

Havahdut junasta Venäjällä perjantaina
12.4.. Mitä on tapahtunut? En edes halua
tietää. Se on varmaa, että oon kusessa ja
pahasti.

Oona
Olkovastaava
1989 Turussa

Paljon Skumppaa
Suuri Sulka
Missä olet hyvä? Missä vain olenkin,
paitsi siellä.
Mitä jos silliksellä ei ole skumppaa?
Nautitaan pillimehuja.
Ketä? Meissi!
Jenn
i
IE
1992
Holl
ola

Mikä on kyrsä? (huono tai kuivunut)
leipä, leivänkannikka. esim. Leipäkyrsä.
ssa

Mikä on Viinlandia? Ks. sivu 5.
Viikon kohokohta? Hommat hoidossa
-fiilis.

Missä olet hyvä? Juhlimisessa ja Kimblessä.

Ossi olf
ssa
d
Ruu Hollola
1
199

Mitä jos silliksellä ei ole skumppaa? Sitä hankitaan, tavalla tai toisella.

“M
i

Ketä? IE:itä!

kä

Mikä on kyrsä? Makkara

v*t
tu o
ng

Mikä on Viinlandia? joku viinitanssi, ei vaa, paljon viiniä

rill

i? ”

Viikon kohokohta? Skumppaa! Paljon skumppaa! Vähän paljon enemmän skumppaa!

Vikisevä Vastarannan Kiiski
Missä olet hyvä? Olen oikein hyvä olemaan myöhässä.

Havahdut junasta Venäjällä perjantaina 12.4.. Mitä on tapahtunut? Skumppaa!
Toim. huom: ahdistelu toteutettu silliksellä. Toimitus ei ota vastuuta kuullunymmärtämisestä.

Mitä jos silliksellä ei ole skumppaa? Silloin
hankitaan skumppaa.

Vaaniva Sorsa

Ketä? Mitä? HÄH? Kuka? Jaa nii se oli se
ilta. Ei puhuta siitä.

Missä olet hyvä? Muun muassa monessa asiassa ja mojitojen tekemisessä

Mikä on kyrsä? Maggara.

Mitä jos silliksellä ei ole skumppaa?
Sillis on loppunut aikaa sitten... tai
sitten Milla.

Mikä on Viinlandia? Etelänaapuri tai
väliaikaisesti sellaisesta käypi vaikkapa viereisen talon vapaavalintaisessa asunnossa
asuvan tarjoamishaluisen herran tahi
neihin kotikolo.

Ketä? Me
Mikä on kyrsä? Urbaanin Sanakirjan mukaan “kyrsä” voi olla esimerkiksi lintuslangia, ja siten tarkoittaa
kurkea. Vastaan siis kurki.

Hanna staava
va
Opinto avalla
er
K
2
9
19

Mikä on Viinlandia? Toivottavasti ei
huominen ilta
Viikon kohokohta? Jos viikolla on
sillis, niin sillispäivä.
Havahdut junasta Venäjällä perjantaina 12.4.. Mitä on tapahtunut?
Valmistautuminen Hermanniin
kävi turhan rankaksi... tai sitten
Mika peluutti raadilla turhan monta
Kimbleä.

Havahdut junasta Venäjällä perjantaina
12.4.. Mitä on tapahtunut? Tilapaineet
kasvoivat liian suuriksi, joten sataset
päätettiin järjestää naapurissa. Olen siis
matkalla juhliin!

ssa

o
li
He vi Espo
s
Y 91
19

Viikon kohokohta? Se hetki kun on ajoissa
kokouksessa tai kun saa aikaan oikein
hyvän keskustelun jonkun kanssa.

Havahdut junasta Venäjällä perjantaina
12.4.. Mitä on tapahtunut? Mut on siepattu! Istun sykkyrässä ison puulaatikon
pohjalla ja näytän karmealta. Päättelen
ympäröivästä kolinasta ja kylmyydestä
olevani junan rahtivaunussa. Vujumekkoni näyttää siltä kuin joku olisi kävellyt ylitseni.
Kappas ihan kengänjälkikin löytyy, ajattelen. Vaivun omiin ajatuksiini ja toivon, että kaikki
olisi ollutkin vain unta Hermannin supermahtavilla kokkareilla tapahtuneen massaihmisryöstön osalta.
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Kuvat: Mea Ylä-Soininmäki, Marianna Häkkinen

Laskiaisrieha!
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It's hammer time
huomasimme että kukaan ei ole oikeastaan
suunnitellut vasaraa. Ensimmäisen tunnin
käytimmekin piirrellen mitä ihmeellisimpiä kuvia ja lopulta pääsimme toteuttamaan mäenlaskuvälinettä. Rakentaminen
sujui vauhdilla ja varmaankin Kalle Sinisalon mukaan tuleminen auttoi tässä. Lopulta saimme rungon kasaan ja pääsimme
viettämään hyvin kosteaa perjantai-iltaa.
Maanantaina vielä viimeistelimme vasaraa, jotta se olisi täydellinen
laskiaistiistaita varten. Tiistai aamuna
lähdimme Calle Callen kanssa viemään
sitä Ullikselle ja suoritimme koelaskut onnistuneesti. Tämän jälkeen oli vain odoteltava itse mäenlasku kilpailua. Sen aika
koitti lopulta ja pääsimmekin laskemaan
ensimmäisenä. Lasku oli loistava ja tapaturmilta vältyttiin. Kilpailun jälkeen päätimme vielä laskea vasaralla muiden rak-

salaisten kanssa, mutta valitettavasti sitä
ei ollut mitoitettua kahdellekymmenelle.
Projekti oli mielestäni onnistunut ja haluaisin kiittää kaikkia mukana
olleita. Erityiskiitos kuuluu koehallin
henkilökunnalle ja vahtimestarille, jotka
auttoivat meitä rakentamisessa. Lisäksi kiitos kuuluu Rambolille, jonka tuki
mahdollisti mäenlaskuvälineen rakentamisen.

Pauli Moilanen

Sadannen juhlavuoden kunniaksi kiltamme päätti rakentaa mäenlaskuvälineen Laskiaisriehaan. Tämän projektin
vastuuhenkilöksi killan puheenjohtaja
(lue diktaattori) Mika Lemmetyinen suuressa viisaudessaan valitsi minut. Tuon
päätöksen takia projekti oli lähestulkoon
tuhoon tuomittu. Kuitenkin muutamien
kahvipöytä keskustelujen jälkeen pää-

timme rakentaa jokaisen raksa miehen
ja naisen työkalun, eli vasaran. Tässä vaiheessa ei kukaan varmaankaan ymmärtänyt, että millainen siitä lopulta tulisi.
Joka tapauksessa eräs aamu olimme menossa Carl-Thomas Uhleniuksen ja
kiireisen Matias Vainion kanssa ostamaan
rakennus tarvikkeita. Mukaan tarttui reilu parikymmentä metriä kakkosnelosta,
pari vanerilevyä, kolme paria Stigan minareita ja mitä nyt vasaran
Tekniset tiedot:
rakentamiseen tarvitaankaan. Tämän jälkeen lähdimme kohti Otaniemeä ja saimme luvan rakentaa
Pituus: 4 metriä
vasaraa laitoksemme koehallissa.
Massa: Materiaalien verran
Seuraavana aamuna tulimme
Huippunopeus: 1 230 km/h
rakentamaan, mutta valitettavasti
Kiihtyvyys: vähintään 9,81 m/s2
kohtasimme yllättäviä ongelmia (PS
älkää laittako Fairya pesukoneeKulutus: noin 2,64 l/h
seen!). Kymmenen aikoihin kuitenkin pääsimme työntouhuun, mutta

Virallisen epävirallinen possunlahtauksen
raksanmestaruuden runkosarjapistetaulukko
Etunimi
Johannes
Pietari
Mikko
Kalle
Tuomas
Miika
Pauli
Ossi
Jussi
Olli
Jussi
Hanna
Anna
Petteri
Panu
Janne
Miia
Calle
Matias
Raphaël

Sukunimi
Laurila
Pellinen
Närvänen
Vainikka
Kiuru
Suutari
Moilanen
Inkiläinen
Forss
Koskinen
Hietala
Koskikallio
Nermes
Partanen
Paljakka
Peltola
Mäkinen
Uhlenius
Vainio
Yorke

Ensimmäinen
289
214
163
213
185
171
166
255
41
95
68
16
28
15
18
7
32
66
68
92

Toinen
218
179
153
180
158
145
143
209
31
68
89
24
27
28
25
11
32
77
74
146

N-sijat
202
194
154
220
232
211
130
264
22
86
95
41
40
49
30
20
50
69
135
208

Toiseksi
viimeinen
154
159
112
162
170
153
128
205
16
59
86
20
38
28
26
20
40
95
107
179

Viimeinen
180
108
101
149
126
118
127
211
14
65
88
38
43
36
42
28
63
99
112
146

Pelit
1043
854
683
924
871
798
694
1144
124
373
426
139
176
156
141
86
217
406
496
771

Siantapot
14
13
14
25
27
15
13
34
2
5
14
4
2
1
2
5
2
15
8
6

Pisteet
282
232
165
146
106
98
93
92
69
69
-37
-40
-41
-42
-49
-51
-70
-84
-121
-141
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Naamiohuveja Smökissä.

Naamiohuvitushenkeä heräteltiin Smökissä vuosikymmenten
tauon jälkeen. Ilmassa oli hienon juhlan tuntua, kun herrasväkeä saapui Servin mökkiin naamarit päällä viettämään iltaa.
Oli musiikkia ja tanssia ja pelejä ja sirkushuveja. Väki oli täysin
naamarit lärveillä. Kyllä siinä teekkarin kelpasi olla ja elää.

Kuvat: Mea Ylä-Soininmäki
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Kuvat: Marianna Häkkinen

Aina kun suunnittelet, muista

www.e-weber.fi
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Satunnainen raksakuva
Kuva: Milla Mattila

Rakennusinsinöörikillan kannatusjäsenet vuodelle 2013
Senaatti-kiinteistöt
E.M. Pekkinen Oy
WSP Finland
Sito
Finnmap Consulting Oy
Vianova Systems Finland Oy
Ramboll
Aaro Korhonen Oy
Pontek Oy
Sweco
Rapal Oy
Tekla Corporation
Normet Group Oy
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
Ahma Insinöörit Oy

Jes! Sus tulee, oletko valmis?
Rokka ainakin on.

I’m so tired.
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Länsimetron Koivusaaren työmaaexcursio
toa, ilmanvaihtoa, paineentasausta ja
poistumisteitä varten. Itäisen sisäänkäynnin kohdalla oli myös pudotuskuilu, josta louhittua kiviainesta pudotettiin tunneliin ja kuljetettiin sitä
kautta ulos. Edellä mainittujen lisäksi on toki vielä erinäisiä tiloja muun
muassa sähkö- LVI-laitteille.

5. helmikuuta kymmenkunta raksalaista osallistui Kalliotekniikan kerho
KTK:n järjestämälle RockPlan-excursiolle Länsimetron Koivusaaren
asematyömaalla. Kalliosuunnittelu
Oy Rockplan Ltd on kalliorakennuskohteiden suunnitteluun erikoistunut
konsultti, joka osana konsulttiyhteenliittymää on mukana vastaamassa
Länsimetron kallioteknisestä suunnittelusta välillä Ruoholahti–Keilaniemi. Urakoitsijana työmaalla toimii
Lemminkäinen Infra Oy. Isäntänämme työmaakierroksella toimi Reijo
Tikkanen RockPlanilta.
Varsinainen Koivusaaren asematunneli sijoittuu Koivusaaren ja Lauttasaaren väliin jäävän Vaskilahden alle.
Aseman sisäänkäynnit tulevat sijoittumaan molemmin puolin lahtea sekä
Lauttasaareen että Koivusaareen. Työ-

maakierroksemme aloitettiin Lauttasaaren puoleiselta sisäänkäynniltä.
Sisäänkäynnin rakentamista varten
pieni osa Vaskilahtea on täytetty ja sisäänkäyntiä louhitaankin juuri tuolle
pengerretylle alueelle. Käydessämme louhoksessa Tikkanen esittelikin
meille tukimuuria ja pultitusta, joilla
penger pidetään paikallaan.

Yksi excursion tärkeistä teemoista oli
injektointi, sillä meren alla sijaitseva
tila on ymmärrettävästi vesivuotojen
suhteen haastava. Työmaa on kuitenkin saavuttanut sille asetetut vesivuotovaatimukset moitteettomasti.
Sallittu vuotava vesimäärä tunnelille
on 5 l/min 100 metriä kohden, joka
on työmaalla alitettu selkeästi vuotoarvojen ollessa kokoluokkaa 1 l/
min/100m. Tunnelit tullaan ruiskubetonoimaan koko matkalta synteettisiä makrokuituja sisältävällä beto-

nilla.
Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta oli tunnelin ympärillä kulkevien
salaojien puhdistusjärjestelmä, jossa
salaojat pystytään tarvittaessa puhistamaan tunnelin seinissä olevien
puhdistuskanavien kautta. Kanavien
päät on muuna kuin puhdistuksen aikana peitetty metalilevyillä. Järjestelmä on Tikkasen itse kehittämä.
Työmaaexcursion jälkeen päivää jatkettiin RockPlanin pääkonttorilla
Itä-Pasilassa perinteisesti yrityksen
tarkemman esittelyn, ruoan ja virvokkeiden sekä saunan merkeissä.

Tämän jälkeen kierros jatkui varsinaiseen metrotunneliin. Metro koostuu
siis kahdesta erillisestä samansuuntaisesta tunnelista. Asemahallin lisäksi tunnelit liittyivät yhdeksi tilaksi
myös raiteenvaihtohalleissa. Asemahalli sijaitsee noin 30 metriä merenpinnan alapuolella. Näiden tilojen
lisäksi tarkasteltiin maanpinnalta
tunneliin louhittuja pystysuuntaisia
kuiluja. Metrotunnelissa on säännöllisin välimatkoin kuiluja savunpois-
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Ymmärtää jotain

Kiltisbingo
Ohjeet: mene kiltikselle, seuraa tapahtumia ja merkkaa havaitsemasi tapahtumat oheiseen ruudukkoon. Kun saat
vaakarivin täyteen, hihkaise “bingo!” ja lähde hakemaan lisää kahvia.
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