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29.10.2013 

Oskari Vilamon rahaston tämän vuoden tunnustuspalkinto, määrältään 5 000 euroa, on myönnetty 
rakennusneuvos Jaakko Heikkilälle. 

 

Jaakko Heikkilä valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 1970. 
Tasavallan presidentti myönsi Heikkilälle rakennusneuvoksen arvon vuonna 2005. 

Uransa aikana Jaakko Heikkilä on työskennellyt useissa tehtävissä rakennusalan 
suunnittelutoimistoissa ja rakennushallituksessa. Vuodesta 1994 alkaen hän vastasi toimitusjohtajana 
ensin Viatekin ja sitten Ramboll Finlandin toiminnasta. Vuodesta 2008 lähtien Heikkilä on 
työskennellyt yritysvalmentajana perustamansa yrityksen kautta. 

Työtehtäviensä ohella rakennusneuvos Heikkilällä on ollut ja on edelleen lukuisia luottamustoimia. 
Hän on toiminut muun muassa Suomen Rakennusinsinöörien Liiton puheenjohtajana ja useiden 
rakennusalaan liittyvien yhdistysten hallitusten jäsenenä ja puheenjohtajana. Hän on ollut keskeisesti 
mukana laadittaessa rakennetun ympäristön tilaa käsitteleviä ns. ROTI-arvioita. 



Jaakko Heikkilä on työskennellyt rakennusalan kehittämiseksi myös toimimalla useiden T&K-
toimintaa ja opetusta käsittelevien toimikuntien puheenjohtajana ja jäsenenä. Vuosina 2007 - 2009 
hän oli Metropolia-ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen. Elinkeinoelämää hän on edistänyt myös 
Espoon ja Helsingin seudun kauppakamareiden hallituksissa. 

Jaakko Heikkilän intohimoinen harrastus on ollut koripallo, ja hän on toiminut koripallovalmentajana 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Koripallovalmentajan ja rakennusalalla toimivan toimitusjohtajan 
tehtävien samankaltaisuudet ovat innoittaneet Heikkilän kirjoittamaan kirjan ”Kasva, välitä ja 
valmenna - henkilöjohtamisella voittajajoukkueeksi”. 

  



Opinnäytepalkinnot kahdelle väitöskirjalle ja kahdeksalle diplomityölle 

Oskari Vilamon rahaston tämänvuotiset väitöskirjapalkinnot on myönnetty tekn. tri Mikko Salmiselle 
ja tekn. tri Noora Veijalaiselle. Väitöskirjapalkinto on määrältään 3 500 euroa. 

Rahaston diplomityöpalkinnot on myönnetty dipl.ins. Janne Hankalle, dipl.ins. Anssi Hiekkalahdelle, 
arkkitehti Antti Jyrängille, arkkitehti Sofia Kellarille, dipl.ins. Petri Kortelaiselle, dipl.ins. Eki 
Lehtimäelle, dipl.ins. Mikael Mäkitalolle sekä arkkitehti Sonja Sahlstenille. Diplomityöpalkinto on 
määrältään 2 000 euroa. 

 
 
Oskari Vilamon rahaston opinnäytepalkintojen saajat Finlandia-talolla 29. lokakuuta 2013. 
Vasemmalta: Eki Lehtimäki, , Antti Jyränki, Janne Hanka, Petri Kortelainen, Noora Veijalainen, 
Mikael Mäkitalo, Anssi Hiekkalahti, Sofia Kellari, Mikko Salminen ja Sonja Sahlsten. 

Rakennusalan kehittäjä 

Liikesivistysrahastoon kuuluvan, talousneuvos Oskari Vilamon nimeä kantavan rahaston 
tarkoituksena on edistää rakentamisen korkeampaa tutkimusta. Lemminkäinen perusti rahaston 
vuonna 1985. Oskari Vilamon rahasto on myöntänyt vuosittaisen tunnustuspalkinnon vuodesta 1986, 
tänä vuonna 28. kerran. Opinnäytepalkintoja on myönnetty vuodesta 1993 lähtien. Yhteensä rahasto 
on palkinnut 41 väitöskirjaa, 20 lisensiaatin työtä sekä 91 diplomityötä tämän vuoden palkinnot 
mukaan lukien. 
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