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Teräsrakenneyhdistys ry

Rakennusalalla eletään suurten muutosten aikaa, joka vaikuttaa kaik-
kiin alalla työskentelevien tapaan toimia. Tieto tulevasta, tieto muu-
toksista ja tieto toteutuksesta antavat sinulle hyvät eväät toimia ja 
parantaa samalla yrityksesi kilpailukykyä. Tule hakemaan viimeisin tieto 
teräsrakentamisesta. 

TeräsMies on nyt ensimmäistä kertaa kaksiosainen ts. koulutusta kah-
dessa luentosalissa samanaikaisesti eri teemoilla ja mukana on run-
saasti nuoria. RIA on ollut järjestelyissä mukana ja heidän nuorjäsenet 
osallistuvat tapahtumaan. 

Koulutustapahtuma sopii kaikille rakennusalan ammattilaisille: raken-
nuttajille, urakoitsijoille, konepajoille, kiinteistön kunnossapidosta vas-
taaville, suunnittelijoille, ym.

Tilaisuus antaa hyvät mahdollisuudet ja puitteet tietojen vaihdolle ja 
yhteistyön kehittämiselle. Tapahtuma järjestetään nyt 21. kerran.
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Peruutusehdot (mikäli ilmoittautuminen perutaan):
- 22-41 vrk ennen tilaisuutta, veloitamme 40 % koulutustilaisuuden 
hinnasta.

- 15-21 vrk ennen tilaisuuden alkua, veloitamme 60 % koulutustilai-
suuden hinnasta.

- 14 vrk tai vähemmän ennen tilaisuuden alkua, veloitamme 100 % 
koulutustilaisuuden hinnasta.

Järjestäjä pidättää oikeuden tilaisuuden peruuttamiseen, 
jos osallistujamäärä jää alle 60 hlö:n.

Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2013 mennessä: www.tryry.fi

Lisätietoja tapahtumasta: Mari Haapalahti, puh. (09) 1299 513.

Koulutustilaisuuden hinta:

Teräsrakenneyhdistyksen jäsen  Ei jäsen
990 € / hlö / 1 hh   1140 € / hlö / 1 hh

Hinnat ilman lentoja:

Teräsrakenneyhdistyksen jäsen  Ei jäsen
720 € / hlö / 1 hh   870 € / hlö / 1 hh

Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Hinta sisältää lennot, bussikuljetukset Kittilän lentokentältä Leville ja 
takaisin, majoituksen, kahvit, päivälliset ja lounaan.

Teräsrakenneyhdistys ry

Järjestäjä:
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Yhteistyökumppanit:

Järjestäjä:



08.00 - 08.30 Ilmoittautuminen Helsinki – Vantaa lentoasema, 
 terminaali 2
09.55 - 12.35 Lento: Helsinki – Kittilä (Ivalon kautta)
13.05 Linja-autokuljetus ja majoittuminen 
14.30 kahvi + voileivät

Torstai 14.3.2013

Perjantai 15.3.2013

08.30 Uudet lujat teräkset ja niiden hitsattavuus
 - lujat ja ultralujat rakenneteräkset
 - lujat ruostumattomat teräkset
 - lujat teräkset ja EN 1090-2
 Jukka Martikainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lauantai 16.3.2013

Teräsrakenneyhdistys ry

Järjestäjä:

15.00 Koulutustilaisuuden info

15.10 Tilaisuuden avaus 
 Sami Eronen, TRY:n hallituksen puh.johtaja

15.20 Miten eurooppalaisten pelisääntöjen ja 
 rakennustuoteasetuksen vaikutus tulee   
 ottaa huomioon 01.07.2013
 Matti J Virtanen, Ympäristöministeriö 

16.10  Tauko

16.20 TeräsMies tosiasioiden edessä
 Professori Kaarina Määttä, Lapin yliopisto

18.00 Ensimmäisen päivän ohjelma päättyy

20.00 Yhteinen päivällinen
22.00 >> Vapaata iltaohjelmaa
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08.30 Vesikate metallista (asennus, suunnittelu, uudis- 
 ja korjausrakentamisessa)
 - konesaumakatto 
 - muotokatteet 
 - suunnittelijan otettava huomioon
 - tilaajan otettava huomioon
 Ossi Viljanen, SPYRY

09.20 Mitä CE- merkintä tarkoittaa ja ei tarkoita 
 vesikattotuotteissa 
 Jouko Kouhi, TRY

09.40 Kahvitauko  

10.00 Julkisivut metallista (uudis- ja korjaus-
 rakentaminen) 
 - asennus
 - suunnittelijan otettava huomioon
 - tilaajan otettava huomioon
 Ari Lammikko, Aurubis Finland Oy

10.40 Miten markkinat ovat vastaanottaneet energia-
 määräysten mukaiset muutokset sekä niiden 
 tuomat mahdollisuudet
 Jukka Joensuu, Ruukki Construction Oy

11.20 - 12.00 Mihin kiinnitettävä huomiota katto- ja julkisivu-
 kiinnikkeitä valittaessa 
 - harmonisoidut tuotestandardit
 - kiinnikkeiden tuotehyväksynnät
 - miten ruuvimateriaali valitaan
 Aki Tillonen, SFS intec Oy

12.00 Eväspussien jako, ulkoilua ja virkistäytymistä
 omaan tahtiin
19.30  Yhteinen päivällinen
21.30  >> Vapaata iltaohjelmaa

08.30 Kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä
 - markkinavalvonta
 - rakennusvalvonta, 
 - ilmoitetut laitokset
 Heikki Viitala, TUKES

09.50 Tauko

10.00 Toteutuseritelmän sisältö
 - suunnittelijan ja toteuttajan välinen tiedonsiirto
 Juha Kääriäinen, WSP Finland Oy

10.40 - 11.00 CE-merkintään liittyviä tulkintoja
 Pekka Yrjölä, TRY

08.30 - 09.30 Onnistunut teräsrakenteen pintakäsittely
  ja huoltomaalaus
 - Teräsrakenteiden ja kuumasinkittyjen rakenteiden 
 esikäsittelyt ja maalaukset
 -Palosuojamaalaus
 - Maalattujen  teräs- ja kuumasinkittyjen pintojen 
 huoltokäsittelyt 
 Jarkko Mattila, Tikkurila Oyj

09.30 Tauko

09.45 Maalin- ja ruosteenpoisto laserpuhdistuksella
 Ismo Meuronen, Meuro-tech

10.20 - 11.00 Maalipinnoitetut teräsohutlevyt katto- ja 
 julkisivukäytössä, elinkaari ja huoltaminen
 Antti Markkula, Ruukki Metals Oy

11.00 Huoneiden luovutus ja keittolounas
12.00 Linja-autokuljetus lentokentälle
13.35 - 15.00 Lento: Kittilä – Helsinki

Luentosali 1  (yhteistilaisuus)

Suunnittele ja valmista oikein
Luentosali 1

Korjaa ja rakenna oikein
Luentosali 2

Suunnittele ja valmista oikein
Luentosali 1

Korjaa ja rakenna oikein
Luentosali 2
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09.00 Hitsauksen laadunhallintaratkaisut
 - standardihitsausohjeet,  EXC2
 - ArcQ-laadunhallintajärjestelmä, EXC3 ja EXC4
 Petteri Jernström, Kemppi Oy

09.40 Kahvitauko 

10.00 Standardien SFS 1090-2 vaatimukset 
 hitsaukseen liittyen
 - henkilöstön pätevyysvaatimukset
 - tarkastukseen liittyvät vaatimukset
 - tarkastusmenetelmät
 Unto Kalamies, Inspecta Sertifiointi Oy

10.40 - 12.00 Rakennustuoteasetuksen ja standardien vaikutus  
 teräsrakentamiseen 
 - vaikutus rak.liik./ tilaajan hankintatoimintaan
 Tommi Gröhn,YIT Oyj
 - vaikutus suunnittelijan työssä
 - vaikutus tuotetoimittajalle
 Jussi Anttonen, Finnmap Consulting Oy
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