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Uutisarkisto 2015 

23.11.2015 

Anssi Laukkarinen rakennusfysiikan tutkimusryhmästä on saanut nelivuotisen 

tutkijakoulupaikan. Onnea!

 

13.11.2015 

Vuorineuvos Paavo V. Suomisen rahasto myönsi tunnustuspalkinnon professori Juha Vinhalle 

ansiokkaasta tutkimuksesta. Rahasto haluaa edistää muun muassa tekniikan tutkimusta ja 

koulutusta. Palkinto luovutettiin TTY:n 50-vuotisjuhlavuoden henkilöstögaalassa hotelli 

Rosendahlissa 13.11.2015. 

 

5.11.2015 

Petteri Huttunen TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmästä sai Oskari Vilamon rahaston 

diplomityöpalkinnon vuoden 2014 korkeatasoisesta rakennusalan diplomityöstä. Diplomityö: 

Tuuletetun teräsprofiilirunkoisen suurjulkisivuelementin rakennusfysikaalinen toiminta. Palkinnot 

luovutettiin rahasto vuosijuhlassa Finlandia-talolla 5.11.2015. 

TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmä on menestynyt viime vuosina hyvin Oskari Vilamon 

rahaston palkintojen jaossa. Tämänkertainen palkinto oli jo kolmas peräkkäinen palkinto ryhmän 

jäsenelle. Vuonna 2014 diplomityöpalkinnon sai Elina Manelius ja vuonna 2013 Mikael Mäkitalo. 

 

22.10.2015 

Kolmipäiväinen Rakennusfysiikka 2015 -seminaari on saatu onnistuneesti päätökseen. Kiitos 

kaikille osallistuneille ja järjestelyissä mukana olleille! Seminaarista otettuja valokuvia pääsee 

katsomaan täällä. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201410011475
https://photos.google.com/share/AF1QipNncAkiNaMU0CzBQlL9dVExGHcwKlKfhbMNA1FUAaVD9MrY_UpD98kzo1znoZ7LZw?key=TEFQbzB1TWVlU2lfSWZ4Vl9lUFhIZm1udWdZVnV3
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21.10.2015 

Rakennusfysiikka 2015 -seminaarin Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnon voittajiksi 

valittiin Oulun ja Helsingin rakennusvalvontavirastot (lue RILin uutinen tästä). Onnittelut 

voittajille! 

 

25.9.2015 

Rakennusfysiikka 2015 -seminaarin aikatauluin varustettu ohjelma on julkaistu. 

 

28.7.2015 

Rakennusfysiikka 2015 -seminaarin ulkomaiset Keynote-puhujat ovat varmistuneet. Lue Mark 

Bombergin ja Anker Nielsenin esittelyt seminaarisivulta. 

 

1.6.2015 

COMBI-hankkeen johdosta tutkimusryhmään on pystytty palkkaaman useita diplomityönsä teon 

aloittavia tutkimusapulaisia. Tervetuloa tutkimusryhmään Annu, Henna, Joni, Juha ja Roosa! 

Syksymmällä joukkoomme liittyy vielä Maarit. 

 

http://www.ril.fi/fi/etusivu/ajankohtaista-2/kosteusturvallisen-rakentamisen-palkinto-helsingin-ja-oulun-rakennusvalvontavirastoille.html
http://www.tut.fi/cs/groups/public_news/@l102/@web/@p/documents/liit/x113255.pdf
http://www.tut.fi/fi/tutkimus/tutkimusalat/rakennustekniikka/rakennetekniikka/rakennusfysiikka/rakennusfysiikkaseminaarit/index.htm
http://www.tut.fi/fi/tutkimus/tutkimusalat/rakennustekniikka/rakennetekniikka/rakennusfysiikka/combi/index.htm
http://www.tut.fi/fi/tutkimus/tutkimusalat/rakennustekniikka/rakennetekniikka/rakennusfysiikka/tutkimusryhma/index.htm
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22.5.2015 

Rakennusfysiikka 2015 -seminaariin on saapunut ennätykselliset 105 esitelmäehdotusta. Kiitos 

kaikille ehdotuksen jättäneille! Ilmoitus esitelmäehdotusten hyväksymisestä lähetetään 

viimeistään 10. kesäkuuta. 

 

2.4.2015 

TTY:n 50-vuotisjuhlan kunniaksi Rakennettu ympäristö on saanut uudet esittelykalvot. 

Rakennusfysiikan tutkimuksen kansainvälinen huippuosaaminen on nostettu esiin. 

 

 

23.3.2015 

COMBI-hanke käynnistyy! Kolmivuotinen hanke keskittyy palvelurakennusten 

energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaikutusten ja ongelmien selvittämiseen ja 

ratkaisemiseen. Mukaan hankkeeseen on lähtenyt 38 yritystä, kahdeksan pirkanmaalaista 

kuntaa, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto ja TEKES. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,4 

miljoonaa euroa. 

 

 

http://www.tut.fi/fi/tutkimus/tutkimusalat/rakennustekniikka/rakennetekniikka/rakennusfysiikka/combi/index.htm
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18.2.2015 

Rakennusfysiikka 2015 -seminaarin Call for Papers on julkaistu. Linkki esitelmäehdotusten 

jättämiseen avataan RILin sivuille. Toivomme saavamme paljon monipuolisia 

esitelmäehdotuksia eri tahoilta ja eri aihepiireistä. 

 

2.2.2015 

Aiempien rakennusfysiikkaseminaarien valokuvia pääsee nyt vapaasti katsomaan. 

 

19.1.2015 

Osa rakennusfysiikan tutkimusryhmästä vierailee viikolla 4 BAU-messuilla Münchenissä 

haistelemassa uusia tuulia. 

http://www.flickr.com/photos/rakennusfysiikka/sets/

