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Mediatiedote 17.3.2023: 

Jyväskylän Rakennusmessuilla palkittiin Keski-
Suomen vuoden 2022 Rakennusmestari, vuoden 2022 
Kiinteistötekijä ja vuoden 2022 esimerkillinen 
Rakennuskohde 
 
RKL:n Keski-Suomen paikallisyhdistykset palkitsivat 27 vuotta rakennusmestarina 
toimineen Alpo Ilmarisen Keski-Suomen vuoden 2022 Rakennusmestari  
-tunnustuksella. Palkinto jaetaan ammatissaan ansioituneelle alan ammattilaiselle. 
Ilmarinen työskentelee tällä hetkellä Insinööriavain Oy:ssä rakennuttamisen, valvonnan, 
suunnittelun ja sisäilmaan liittyvien selvitysten parissa.   
 
”On hienoa palkita pitkään alalla toiminut konkari, jolla on laajaa kokemusta 
rakennusmestarin töistä. Ilmarinen panostaa monin tavoin pätevyyden ylläpitämiseen 
ja edustaa siten erinomaisesti nykypäivän rakennusmestareita, joilta edellytetään 
tutkinnon lisäksi jatkuvaa kouluttautumista”, toteaa RKL:n Keski-Suomen 
paikalisyhdistysten puheenjohtaja Tommi Rautjärvi.  
 
”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”, sanoo Alpo Ilmarinen. 

Vuoden Kiinteistötyöntekijä 2022 
 
Keski-Suomen Ammatti-Isännöitsijät ry valitsi vuoden Kiinteistötyöntekijäksi Erki Peetsin. 
Vuoden Kiinteistötyöntekijä työskentelee Saarijärven Talopalvelu Bågmanilla. 
 
Valinnan perusteluissa todetaan: Erki Peets on nopea, palvelualtis, ystävällinen, 
hienotunteinen, asioihin perehtyvä, omistautuva ja omatoiminen. Hän saattaa asiat 
loppuun ja pitää asiakkaan ajan tasalla tarvittavista toimenpiteistä sekä aikatauluista. 
Hän tekee työnsä täydellä sydämellä. 
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Vuoden esimerkillinen Rakennuskohde 2022 
 
Vuoden esimerkillinen Rakennuskohde 2022 on Jyväskylän Kortepohjan päiväkotikoulu 
– Kortetalo. Keski-Suomen Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry pyrkii nostamaan 
vuosittain Jyväskylän Rakennusmessujen yhteydessä julkisuuteen vähintään yhden 
valmistuneen ja merkittävän rakennushankkeen Keski-Suomen alueelta. 
Huomionosoitus on myönnetty vuodesta 1982 alkaen. Perustelussa todetaan muun 
muassa: Kokonaisuutena Kortetalo on oivallinen aloitus Kortepohjan uudelle ajalliselle 
kerrostumalle, joka on rakentumassa tulevina vuosina. 
 
Palkinnot jaettiin Jyväskylän Rakennusmessuilla tapahtuman avajaispäivänä 17.3.2023. 
 
Lisätietoa: 
 
− Jyväskylän Rakennusmessuilla palkittiin Keski-Suomen vuoden 2022 rakennusmestari 
− Palkinto 27 vuotta rakennusmestarina toimineelle Alpo Ilmariselle 
− Esimerkillinen rakennuskohde 2022 
− Tommi Rautjärvi, tommi.rautjarvi@aanekoski.fi, 0400 543 587 
−  Alpo Ilmarinen, alpo@alpoilmarinen.fi, 044 022 4482  
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