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RAKENTEIDEN MEKANIIKKA -LEHDEN LUKIJOILLE 

 

Tämä Rakenteiden mekaniikka-lehden numero koostuu niiden esitelmien 
yhteenvedoista, jotka pidettiin seuran syyskauden teemaillassa joulukuun 1. 
päivänä 2005 If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n tiloissa osoitteessa Melkonkatu 22 
A, Lauttasaaressa; (http://rmseura.tkk.fi/docs/TeemaIlta11205.pdf ). Teema-
illan aiheena oli Viimeaikaiset rakennevauriot. Illan isäntinä toimivat 
dipl.ins. Teuvo Meriläinen Aaro Kohonen Oy:stä sekä tekniikan lisensiaatti 
Pekka Kallioniemi If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä. Rakenteiden mekaniikan 
seura haluaa lausua heille parhaimmat kiitokset erinomaisesti hoidetuista 
kokouksen järjestelyistä, kokoustiloista sekä mainiosta iltapalasta.  
 
Ilta oli osanottajamäärältään ennätyksellinen, sillä tilaisuuteen kokoontui peräti 
yli kahdeksankymmentä seuran jäsentä. Illan ohjelma ja aihepiiri oli tästä 
päätellen onnistuneesti valittu. Oman arvokkaan lisänsä ohjelmaan toivat 
Onnettomuustutkintakeskuksen edustajien – johtaja Tuomo Karppinen ja 
tutkija Kai Valonen – mielenkiintoiset alustukset. Oman mielenkiintonsa 
aiheeseen toivat myös VTT:n sekä eri korkeakoulujen tutkijoiden puheen-
vuorot. Erittäin onnistuneen ja sisällöltään mielenkiintoisen ja antoisan illan 
päätti myös ennätyksellisen vilkas keskustelu. Moni seuran jäsenistä oli 
aiemmin ollut tekemisissä aihepiirin kanssa, mikä antoi pohjaa monipuoliselle 
keskustelulle ja mielipiteen vaihdolle. Teemaillan ohjelma on esitetty 
viereisellä sivulla.  
  
 
Rakenteiden mekaniikan seuran teemaillat ovat olleet jäsenistön keskuudessa 
varsin suosittuja, ja osanottajamäärät niissä ovat olleet huomattavan korkeita. 
Illan esitelmien yhteenvedot on suunniteltu koottavaksi lehden erilliseen 
teemanumeroon. Tämä uudentyyppinen lehden numero on osoittautunut 
kiinnostavan sekä seuran jäseniä että muita lukijoita. Rakenteiden mekaniikka -
lehden tavoitteena on tulevaisuudessa julkaista lisää teemanumeroita tai 
artikkeleita seuran tilaisuuksissa pidetyistä esitelmistä. Uusia mielenkiintoisia 
aiheita tulevaisuuden teemailtojen järjestämiseksi voi toimittaa seuran 
yhteyshenkilöille 
 
 
Rakenteiden mekaniikan seuran johtokunta 
 
 
TIEDOTUKSIA 
 
Rakenteiden mekaniikka lehden numerosta 1/2007, joka oli Aktiiviset ja 
adaptiiviset rakenteet-teemanumero, oli jäänyt puuttumaan tässä numerossa 
ilmestyvä artikkeli: C. Graczykowski, J. Heinonen, Feasibility study of 
adaptive inflatable structures for protecting wind turbines.  Lehden toimitus 
pahoittelee erehdystään. 
 
Toimitus 
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Rakenteiden mekaniikan seura järjestää teemaillan 
aiheesta 
 

Viimeaikaiset rakennevauriot 
 

torstaina joulukuun 1. päivänä 2005, alkaen kello 16.00 If 
Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n tiloissa osoitteessa Melkonkatu 22 A, Lauttasaari. 
Illan isäntinä toimivat Teuvo Meriläinen Aaro Kohonen Oy:stä sekä Pekka 
Kallioniemi If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä. Tätä ennen alkaen kello 15.00 
pidetään Rakenteiden mekaniikan seuran sääntömääräinen vaalikokous 
samoissa tiloissa.  
 
Teemaillan ohjelma koostuu  isäntien puheenvuorosta, sekä 
 
Asiantuntija-alustuksista aiheista: 
 

Johtaja Tuomo Karppinen, (Onnettomuustutkintakeskus): 
Rakennusonnettomuuksien tutkinta 
 
Tutkija Kai Valonen, (Onnettomuustutkintakeskus): 
Rakenteiden suunnittelu onnettomuusriskinä 
 
Professori Markku Heinisuo, (TTY): Suunnittelijan 
sudenkuopat  
 
Erikoistutkija Markku Kortesmaa, (VTT): Puun 
ortotropia 
 
Lab.ins. Paavo Hassinen, (TKK): Ristikoiden 
stabiiliudesta 
 
Professori Vesa Penttala, (TKK): Erään massasäiliön 
sortumismekanismeista 

 
 
Alustusten jälkeen vapaata keskustelua ja iltapalaa. Tilaisuus päättyy 
viimeistään kello 21.00. 
 
Kaikki seuran jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita sekä seuran 
vaalikokoukseen että sitä seuraavaan teemailtaan kuulemaan 
onnettomuustutkinnasta ja tapaamaan tuttuja ja vähemmän 
tuttuja kollegoja.  




