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MÄKIKYRÖLLE 

Liikesivistysrahastoon kuuluva, rakentamisen korkeampaa tutkimusta tukeva Oskari Vilamon 
rahasto myöntää vuosittain rahaston tunnustuspalkinnon alan merkittävälle vaikuttajalle. Rahaston 
tämän vuoden tunnustuspalkinto, määrältään 5 000 euroa, on myönnetty diplomi-insinööri Tapani 
Mäkikyrölle. 

Tapani Mäkikyrö (s. 1948) valmistui diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta 1974 pääaineenaan 
talonrakennustekniikka. Hän työskenteli 1975 – 1995 mm. toimitusjohtajana eri 
insinööritoimistoissa sekä yliassistenttina Oulun yliopiston Rakennustekniikan laitoksella. 

Mäkikyrö on viimeksi toiminut Oulun kaupungin rakennusvalvonnan virastopäällikkönä ja 
johtajana 1995 – 2014. Tässä työssään hän on ollut synnyttämässä ns. Oulun Mallia, jossa 
rakennusvalvontaan on luotu uudenlainen palveleva, ohjaava ja lisäarvoa tuottava toimintamalli. 
Tämä on leviämässä valtakunnallisesti; sitä ovat tukeneet mm. Ympäristöministeriö, 
Rakennusteollisuus RT, Tekes ja Sitra. 

Mäkikyrö on saanut lukuisia valtakunnallisia ammatillisia tunnustuksia työstään. Hänet valittiin 
mm. Rakennusalan diplomi-insinööriksi 2004. Perusteina tunnustukselle olivat ansiot ja 
innovatiivisuus rakennusalan kehittämisessä sekä inhimillisyys toiminnassa. Lisäksi hänet valittiin 
Vuoden rakennustarkastajaksi 2005 perusteena erittäin ansiokas toiminta rakennusvalvonnan ja sen 
tarkoitusperien hyväksi. Muita tunnustuksia ovat mm. Rakennustietosäätiön RAKEVA-palkinto 
(2013) sekä viimeisimpänä Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto (lokakuu 2015). 

Tapani Mäkikyrö on julkaissut lukuisia artikkeleita ammatillisissa aikakauslehdissä ja 
kurssijulkaisuissa. Hän on myös pitänyt lukuisia esitelmiä ja luentoja eri koulutuksissa ja 
seminaareissa. 

Opinnäytepalkinnot kahdelle väitöskirjalle ja kymmenelle diplomityölle 

Oskari Vilamon rahasto palkitsee tunnustuspalkinnon lisäksi vuosittain korkeakoulujen 
professoreiden esityksistä rakennusalan parhaat edellisenä vuonna valmistuneet opinnäytteet. 
Rahaston tämänvuotiset väitöskirjapalkinnot on myönnetty tekn. tri  Harri Hautajärvelle ja tekn. 
tri Eeva Määttäselle. Väitöskirjapalkinto on määrältään 3 500 euroa. 

Rahaston diplomityöpalkinnot on myönnetty dipl.ins. Teemu Hallille, (Hall), arkkitehti Otso 
Heleniukselle, dipl.ins. Petteri Huttuselle, dipl.ins Jussi-Pekka Matilaiselle, arkkitehti Laura 
Nenoselle, dipl.ins. Henry Niemelle, dipl.ins. Eija Prittiselle, dipl.ins. Heidi Salolle, arkkitehti 
Tina Ullrichille sekä arkkitehti Ida Väänäselle. Diplomityöpalkinto on määrältään 2 000 euroa. 

 
 



Oskari Vilamon rahasto - 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 30. kerran. Opinnäytepalkintoja on myönnetty vuodesta 1993 lähtien. Yhteensä 
rahasto on palkinnut 46 väitöskirjaa, 20 lisensiaatin työtä sekä 109 diplomityötä tämän vuoden 
palkinnot mukaan lukien. 
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