
 
 
 
Verkkotiedote 17.3.2023 
 

Jyväskylän Rakennusmessuilla palkittiin Keski-Suomen vuoden 
2022 rakennusmestari 
− Palkinto 27 vuotta rakennusmestarina toimineelle Alpo 
Ilmariselle 

RKL:n Keski-Suomen paikallisyhdistykset palkitsivat Alpo Ilmarisen Keski-Suomen vuoden 2022 
Rakennusmestari -tunnustuksella. ”On hienoa palkita pitkään alalla toiminut konkari, joka on 
ansioitunut omassa ammatissaan”, sanoo Tommi Rautjärvi, RKL:n Keski-Suomen 
paikalisyhdistyksen puheenjohtaja. Tunnustus jaettiin Ilmariselle Jyväskylän Rakennusmessuilla 
tapahtuman avajaispäivänä 17.3.2023. 
 
Rautjärvi kertoo, että monipuolisen uran tehneen ammattilaisen palkitseminen oli suuri ilo. 
 
”Ilmarinen on osallistunut RKL:n Keski-Suomen paikalisyhdistysten toimintaan ja ollut 
kehittämässä sitä lukuisten vuosien ajan. Hänellä on laaja-alainen ura rakennusmestarin töistä niin 
työmailta kuin suunnittelun ja tutkimuksen parista yrityksissä”, Rautjärvi sanoo. 
 
Rautjärvi toteaa, että vaikka rakennusmestari voi työskennellä nykypäivänä useiden eri tehtävien 
parissa, yhdistää näitä kaikkia toimia töiden vaativuus. 
 
”Ilmarinen on panostanut monin tavoin pätevyyden ylläpitämiseen ja edustaa siten erinomaisesti 



nykypäivän rakennusmestaria, joilta edellytetään tutkinnon lisäksi jatkuvaa kouluttautumista.” 
 
Keski-Suomen rakennusmestari -palkinto jaetaan ammatissaan ansioituneelle alan ammattilaiselle. 
 
Alpo Ilmarinen pitää palkintoa kaikin puolin hienona tunnustuksena.  
 
”Olen otettu palkinnosta. Haluan kiittää kaikkia, joiden kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä urani 
aikana. On ollut ilo osallistua myös järjestötoimintaan ja olla mukana kehittämässä sen toimintaa”, 
Ilmarinen sanoo. 
 

 
 
 
7 vuoden kokemus rakennusmestarin töistä 
 
Ilmarinen on pitkän linjan rakennusalan ammattilainen, jolla on 27 vuoden kokemus 
rakennusmestarin töistä. Hän innostui rakennusalasta isänsä ja sukunsa miesten jalanjäljissä, ja 
aloitti kesätyöt rakennustyömailla jo nuorena miehenä. 
 
Tuleva rakennusalan ammattilainen opiskeli ensin talonrakentajaksi ja myöhemmin myös 
rakennusmestariksi, minkä tutkinnon hän suoritti Jyväskylän teknillisessä koulussa vuonna 1996.  
 
Valmistumisen jälkeen Ilmarinen työskenteli useita vuosia kirvesmiehenä pientalokohteissa sekä 
julkisivurakentamiseen liittyvissä metalli- ja peltitöissä mm. Otamäen ja Taivalkosken 
junavaunutehtailla. 
 



Näiden työsarkojen jälkeen hän siirtyi työskentelemään työnjohtajana, toimialapäällikkönä ja 
tuotelinjapäällikkönä Cremo Finlandille, jossa hän työskenteli 15 vuoden ajan. 
 
Pisimmän työuran Ilmarinen on tehnyt työmaapalveluissa ja sisäilmaan liittyvien selvitysten 
parissa. Hän perusti sisäilma- ja rakennusteknisiä asiantuntijapalveluja tarjoavan yrityksen, jossa 
hän työskenteli yli kymmenen vuoden ajan yrittäjänä ja toimitusjohtajana. Tänä päivänä Ilmarinen 
työskentelee Insinööriavain Oy:ssä rakennuttamisen, valvonnan, suunnittelun ja sisäilmaan 
liittyvien selvitysten parissa.  
 
 


