
RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURAN TOIMINTAA 

VAALIKOKOUS 

Aika 

Paikka 

Uisna 

1 § Kokouksen avaus 

15.11 .1984 klo 18.35 

Rakennusmestarien talo, Fredrikinkatu 51-53, 
Helsinki 

20 henkea 

Seuran puheenjohtaja Petri Varsta avasi kokouksen klo 18.35. 

2 § Kokouksen toimihenkilot 

Kokouksen puheenjohtajaksi val itti in Seppo Salonen. Poyta
kirjantarkastajiksi' jotka tarvittaessa toimivat aantenlas
kijoina, val itti in Seppo Ranta ja Esa Eranti. 

3 § Kokouksen laill isuus 

4 § Tyojarjestys 

Koska kokouskutsut oli lahetetty seuran jasenille yli kaksi 
viikkoa ennen kokousta, todetti in , etta kokous on laill inen 
seuran saantojen 9 §:n mukaan. 

Hyvaksyttiin esityslistan mukainen tyojarjestys. 

5 § Toimintasuunnitelma, jasenmaksut seka tulo- ja menoarvio vuodelle 1985 

Vahvistetti in vuoden 1985 toimintasuunnitelma. Jasenmaksut 
paatetti in sailyttaa ennal laan: varsinaiset jasenet 60 mk, 
yhteisojasenet 300 mk, opiskel ijajasenet 25 mk, lehden ti
lausmaksu 40 mk. Vahvistetti in vuoden 1985 tulo- ja menoar 
vio. 

6 § Vuoden 1985 johtokunta ja til intarkastajat 

Johtokunnan jasenten lukumaara paatetti in pitaa edelleen kah
deksana. 

Puheenjohtajaksi val itti in professori Petri Varsta. 

Seuran puheenjohtaja Petri Varsta es itt i, etta se johtokun
nan jasen, joka ha luaa erota tul isi esittaa tilalleen oma 
ehdokkaansa. 

Johtokunnan jaseniksi val itti in Pekka Hayrinen, Unto Kala
mies, Kari Kantola, Erkki KM Leppavuori, Matti A Ranta, 011 i 
Saarela, Tor-Ulf Week ja Pentti Aysto. 

Tilintarkastajiksi valittiin Laila Hosia ja Seppo Salonen ja 
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7 § Muut asiat 

8 § llmoitusasiat 

heidan varamiehikseen likka Jarvenpaa ja Pekka Kanerva. 

Muita asioita ei ollut. 

Matti A Ranta kertoi Koopenhaminassa pidetysta konferenssis 
ta. Seuraava kokous pidetaan 4 vuoden kuluttua Grenoblessa. 
Prof . Ranta ilmoitti samalla, etta seuraavat Mekani ikka-pai 
vat pidetaan kevaalla 1985. 

9 § Kokouksen paattaminen 

VUOSIKOKOUS 

Aika 

Paikka 

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 19.20. 

Vakuudeksi 

Puheenjohtaja Seppo Salonen 

Sihteeri Sonja Chipponi 

Vaal ikokouksen val itsemina poytaki rjantarkastaj ina olemme 
tarkastaneet poytakirjan ja havainneet sen kokouksen kulun 
muka i seks i . 

Seppo Ranta Esa Eranti 

19.3.1985 klo 17.30 

Rakennusmestarien talo, Fredrikinkatu 51 - 53, 
Helsinki 

16 seuran jasenta 

Seuran puheenjohtaja P. Varsta avasi kokouksen klo 17.30 . 

2 § Kokouksen toimihenkilot 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi val itti in I ikka Jarvenpaa ja 
poytakirjantarkastajiksi Seppo Salonen ja Pentti ~ysto. 

3 § Kokouksen laill isuus 

4 § Tyojarjestys 
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Kokous todettiin laill isesti kokoonkutsutuksi seuran saanto
jen 9 §:n mukaan. 

Hyvaksytti in kokoukselle esitetty esitysl ista. 



5 § Vuoden 1984 toimintakertomus, tilinpaatos ja til intarkastajien 
kertomus 

Seuran puheenjohtaja esittel i vuosikertomuksen ja tilinpaa
toksen. Nama hyvaksyttiin parin painovirheen korjaamisen 
jalkeen. Lisaksi suositeltiin kassassa olevan 0,16 mk:n pois 
tamista . Til intarkastuskertomus luetti in. 

6 §Til i - ja vastuuvapauden myontaminen vuoden 1984 johtokunnalle 

7 § Muut asiat 

8 § llmoitusasiat 

Vuosikokous myonsi yksimiel isesti til i- ja vastuuvapauden 
1984 johtokunnalle. 

Muita asioita ei ollut. 

Todettiin huhtikuun keskustelutilaisuuden kasittelevan Sail 
lab tutkimusvenetta. Lisaksi keskustelti in seuran vuosipai 
vasta (15 v.). Tampereella jarjestetaan Mekani ikka - paivat 
2. - 3.9. 1985, jonka yhteyteen johtokunta valtuutetti in jarjes
tamaan tilaisuus. 

9 § Kokouksen paattaminen 

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 18 . 00. 

Kokouksen jalkeen toimitusjohtaja Risto Lapinleimu ja Dl Ju 
ha Kokko esittel ivat Exel Oy:ta seka lujitemuovien ja hiil i 
kuitujen kayttamista erityyppisissa rakenneratkaisuissa. 

Puheenjohtaja Petri Varsta 

Sihteeri Kaj Riska 

Vuosikokouksen val itsemina poytakirjantarkastajina olemme 
poytakirjan tarkastaneet ja kokouksen kulun mukaiseksi sen 
havainneet. 

Seppo Salonen Pentti ~ysto 

MAALISKUUN KESKUSTELUTILAISUUS 

Rakenteiden Mekani ikan Seuran maal iskuun keskustelutilai suu s jarj es tetti in vuo
sikokouksen yhteydessa. Aiheena ol i kevytrakennet ekni ikka alustajien ollessa Exel 
Oy:sta toimitusjohtaja Risto Lapinleimu ja Dl Juha Kok ko. Ens in esitelti in Exel 
Oy:n toimintaa ja sitten luj itemuovien, hiil ikuitujen yms . kay t toa erityyppisissa 
rakenteissa. 

Alaa tuntematonkin tuntee Exel Oy:n suksisauvoista, kuulosuojaimista tai purje
lautojen mastoista, mutta tanaan ne edustavat vain no in 50 % koko 1 i ikevaihdosta, 
joka on n. 110 Mmk. Varsinaiset sovellutukset kevytrakennetekn i ikkaan Exel Oy 
aloitti 1975 ja tama osa-alue on talla hetkella voimakkaimmin kasvava. 

Lujitemuovien etuina todetti in olevan keveys (lujuuden kar s imatta) ja helppo 
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valmistus. Erityisesti pultrusioprosessin avulla paastaan nopeasti suurehkoihin 
sarjoihin. Kevytrakenteisen rakenteen tai rakenneosan hinta muodostuu suunnilleen 
samaksi kuin vastaavan alumi inisen tai teraksisen, jos sarja on riittavan suuri. 
Esimerkkeina lujitemuovien kaytosta ol ivat nosturiauton teleskooppinosturi, jossa 
painon saasto oli 60% verrattuna teraksiseen, harustettu radio- tai vastaava - mas
to, jossa teraksinen paino ol isi 2 t ja luji~emuovisena 300 kg. Lisaksi hiilikui 
tuja on kaytetty kuorma-a uton lehtijousen materiaal ina, paino vaheni nain 70 kg:sta 
15 kg:aan. 

Alustu sten jalkeen seurasi vilka s keskustelu, jolloin mm. kerroslevyjen lujuus 
laskennasta ja lujuuskriteereista saati in kasitys. Keskustelu jatkui viela iltapa
lan merkeissa. 

Kaj Riska 
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