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H elsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenlehden  
Teemanumero ilmestyy nyt kymmenennen kerran. Teemana on  
tällä kertaa Nuori rakennusmestari ja -insinööri.

Kuten otsikkoon sopii, teemaa on käsitelty kysymällä nuorilta itseltään, 
millaista rakennusalan opiskelu ja työelämä tänä päivänä on.

Nykynuoret ovat ilahduttavan aktiivisia ja motivoituneita: he ovat yh-
distäneet onnistuneesti opiskelun, työelämän ja myös jatkuvan itsensä 
kehittämisen. Heillä on myös odotuksia – ja vaatimuksia – yrityksille:  
rahapalkka ei ole se pääasia, nuoret arvostavat hyvää työyhteisöä ja mah-
dollisuuksia kehittyä työssään.

Entä tulevaisuuden työmaa, kuka sitä johtaa? Kysymykseen löytyy 
vastauksia ja myös lisäkysymyksiä Rakennusmestarien Säätiön kustan-
tamasta Tulevaisuuden työnjohtaja -julkaisusta. Sitä on avattu Teema- 
lehden alkujutussa.

Sirkka Saarinen
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”Nyt niitetään sitä mitä on kyl-
vetty – tai siis mitä ei ole kyl-

vetty”, huokaa Anssi Koskenvesa. 
Mittaviiva Oy:n toimitusjohtajalla 

on tiiviit verkostot koko rakennus-
alaan. Niiden kautta hän tietää ja 
kuulee rakennusmestarikoulutuk-
sen katkoksen aiheuttaman mesta-
ripulan olevan iso ongelma liki jo-
kaiselle rakennusyritykselle.

Anssin huoli ulottuu koulutuk-
seen: koulusta valmistuvien odote-
taan olevan valmiita astumaan isoi-

hin saappaisiin. Maailma ja sen mu-
kana rakentaminen kuitenkin muut-
tuvat hengästyttävään tahtiin. Työ-
elämään tulevat ja siellä olevat tar-

vitsevat ja heidän pitää olla valmiita 
jatkuvaa täydennys- ja uudelleen-
koulutukseen.

Visioiminen kannattaa
Mittaviiva Oy:n kolmikko: Anssi 
Koskenvesa, Tarja Mäki ja Satu 
Sahlstedt haastatteli Rakennus-
mestarien Säätiö sr:n vuonna 2017 
teettämään julkaisuun Tulevaisuu-
den työnjohtaja mittavan määrän 
alan toimijoita. Pieni osa haastatte-
luiden ja eri kirjoittajien artikkelei-

Tulevaisuuden työnjohdossa

ESIMIES- JA JOHTAMISTAIDOT 
KOROSTUVAT

Anssi Koskenvesa haluaa nostaa 
työmaaihmisten arvostusta: ”Myös 
työmaalla pitää olla mahdollisuus luoda 
uraa: tulla huipputyömaajohtajaksi, joka 
johtaa merkittäviä ja vaativia työmaita. 
Valitettavan usein urakehitys tarkoittaa 
nykyään siirtymistä pois työmaalta.”

”Rakennustyömaan johtaminen, kuten johtaminen millä 

tahansa alalla, on oma ammattialansa. Se vaatii esimies-

taitojen ja johtamisen hallitsemista. Niitä pitää oppia ja 

opettaa jo koulussa, mutta jatkuvasti myös työelämässä”, 

Anssi Koskenvesa korostaa.

”Joskus visiot ja näyt voivat toteutua tarkalleen. 

Vaikka 1980-luvulla kukaan ei voinut kuvitella tietojen 

siirtymistä digitaalisesti työmaalle, tänä päivänä BIM-kioskit 

ovat tuttuja jo monilla työmailla”, Anssi kertoo esimerkkinä.
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den annista on nähtävissä oheisis-
sa taulukoissa.

”Tulevaisuuteen kurkottaminen 
on haastavaa”, Anssi myöntää. ”On 
vaikea irrottautua nykyisestä ja luo-
da visioita siitä mihin olemme me-
nossa.”

”Visioiminen siis kannattaa”, 
Anssi toteaa ja ennustaa kehityksen 
rakennusalalla olevan jatkossakin 
huimaa, ennalta arvaamatonta ja 
positiivista.

”Alan tuotteet vastaavat parem-
min asiakkaiden tarpeeseen, tuot-
tavuus saa positiivisen kierteen, 
laatu paranee, ympäristöystävälli-
syys ja työturvallisuus ovat korkeal-
la tasolla, kun ihmisistä saadaan 
paras osaaminen ja teknologian 
harppauksista koko hyöty ulosmi-
tattua projektien yhteisten päämää-
rien tavoittamiseksi”, hän listaa 
pääkohtia, joita on käsitelty tarkem-
min Tulevaisuuden työnjohtaja -jul-
kaisussa.

Koulutuksessa ei saa  
tinkiä perusasioista
Opetus muuttuu joka koulutustasol-
la koko ajan yleisemmäksi. Tiettyyn 
rajaan se on rikkaus, mutta Anssin 
mukaan on ehdottomasti huolehdit-
tava, että saavutetaan myös työelä-
mässä oikeasti tarvittava osaami-
nen.

”Esimerkiksi digitaitojen oppimi-
nen, niin tärkeätä kuin se onkin, ei 
saa tarkoittaa sitä että siihen opis-
kelussa tarvittava aika on pois pe-
rustaitojen opettamisesta: raken-
nustekniikasta, kosteudenhallin-
nasta, projektinhallinnasta, uusista 
yhteistoimintamenettelyistä.”

”Työmaan johtaminen, kuten 
johtaminen millä tahansa alalla, on 
oma ammattialansa. Se vaatii esi-
miestaitojen ja johtamisen hallitse-
mista. Myös niitä pitää oppia ja 
opettaa jo koulussa, mutta jatku-
vasti myös työelämässä”, Anssi ko-
rostaa.

Yksi koulun tärkeistä tehtävistä 
on hänen mukaansa myös kertoa, 
että kouluviisaus ja käytäntö eivät 
aina kohtaa.

”Koulussa jää helposti kertomat-
ta, että tulette työmaalla kohtaa-
maan erilaisia tapoja toimia niin 
turvallisuudessa kuin laadussakin.”

Nuorella pitäisi koulussa pystyä 
antamaan valmius puuttua työmaal-
la havaitsemiinsa epäkohtiin. Se ei 
aina ole helppoa, mutta jollei niihin 
puutu, on mukana huonosti toimi-
misen kierteessä.

Tapa toimia ei saa olla  
tuurista kiinni
Koulutus on tärkeää, mutta vasta 
perusta, jolle henkilön toimiminen 
työmaalla rakentuu. Yrityksen oma 
perehdytys ja jatkokouluttamismah-
dollisuudet ovat se, jolle päivittäi-
nen työ rakentuu.

”Aivan liian usein odotetaan että 
ihminen tulee työpaikkaan valmiina. 
Nyt kun rakennusliikkeet kasvavat 
järjetöntä vauhtia, uusilla ihmisillä ei 
ole juuri aikaa tutustua uuteen työ-
paikkaan. Kun aikaa perehdyttämi-
seen ei ole, toimitaan niillä eväillä 

mitä on edellisestä työpaikasta. Mi-
ten sitten nuori oppii yrityksen ta-
van toimia, kun hänellä ei sitä edel-
listä työpaikka ei ole”, Anssi kysyy.

Ja vastaa: ”Hän oppii esimiehel-
tään ja niiltä ihmisiltä joiden kanssa 
työskentelee. Hänellä voi olla hyvä 
tuuri, mutta voi käydä päinvastoin-
kin.”

Turvallisuus on Anssin mukaan 
hyvä esimerkki: ”Ensin tehtiin ko-
neista turvallisia. Seuraavaksi opit-
tiin perehdyttäminen ja saatiin vih-
reät kortit. Niiden ansiosta tiede-
tään miten työmaalla pitää toimia. 
Vaikka vahinkoja tapahtuu edelleen, 
turvallisuus on nyt kiinni suurim-
maksi osaksi jokaisen itsestään. 
Laiminlyödään asioita, jotka tiede-
tään. Siihen pitää esimiehen puut-
tua.”

”Sama koskee yleisesti laatua: 
tehtaassa voidaan järjestää tilanne, 

Tulevaisuuden rakentaminen
Lähde: Tulevaisuuden työnjohtaja -kirja

• Tulevaisuuden rakentaminen on ammattimaista teollista toimintaa,  
 mikä tuottaa rakennuksia ja infraa tehokkaasti yhteisin tavoittein  
 johdetuissa rakennushankkeissa.

• Osapuolet tekevät töitä aidosti yhteisen tavoitteen eteen saadak- 
 seen yhdessä aikaan paremman tuloksen.

• Yritysten liiketoimintamallit tukevat elinkaarinäkökulmaa ja mm.  
 kustannusten, ympäristövaikutusten sekä laatuvaatimusten osalta  
 elinkaari on keskiössä.

• Automatiikka ja robotit hoitavat työmaiden hankalia, vaarallisia,  
 raskaita ja toistuvia fyysisiä tehtäviä. Ihmisiä tarvitaan edelleen  
 ohjaamaan automatiikkaa.

• Rakentamisessa ja työmaan johtamisessa syntyy uudenlaisia teh- 
 täviä ja rooleja. Ihmisten johtamisessa korostuu automatiikkaa oh- 
 jaavien ja fyysistä työtä tekevien ihmisten erilainen johtaminen.

• Rakennusteollisuus siirtyy valmistavasta teollisuudesta kohti  
 tietointensiivistä ja rakennusten käytön kattavaa palveluliike- 
 toimintaa, jossa asiakaskeskeisyys ja hankkeiden läpinäkyvyys  
 korostuvat.

• Työnjohtajan työssä korostuvat neuvottelu-, yhteistyö- ja vuoro- 
 vaikutustaidot.

• Nopeassa muutoksessa auttavat aito kiinnostus alaa kohtaan  
 sekä halu oppia uutta ja omaksua uusien työvälineiden käyttöä.



5hrmy
teema

Rakennustoiminnan tärkeimmät yhteiskunnalliset muutokset työnjohdon työn kannalta. Lähde: Tulevaisuuden työnjohtaja -kirja

Työnjohdon työn  Työnjohtajan rooli Rakennustoiminnan  Yhteistyön ja työn-
historialliset kehitys-  yhteiskunnalliset  johdon muutokset
vaiheet ja niiden  haasteet
yhteiskunnalliset syyt

1890 – 1935 
Itsenäisenä mestarina  Itsenäinen rakentaja, Rakentamisen  Rajanveto ei-kouluja
omalla työmaalla joka hoitaa työmaansa kausiluonteisuus. käyneisiin työnjohtajiin
 tehtävien organisoinnin ja Työvoimapula kesäisin, ja arkkitehteihin,
Työnjohdon tehtävän suunnittelun itse tai työt pysähdyksissä ketkä osittain myös 
muotoutuminen  kumppanin kanssa.  talvisin. toimivat työnjohtajina.
elinkeinovapauden  Suora suhde työryhmiin,  Työvoimavaltaisuus. Keskustelu siitä
tultua voimaan. vähäinen hierarkkisuus.  saavatko mestarit toimia  
   suunnittelijoina.

1945 – 1975
Patriarkaalisena Voimakas johtaja, Pula-aika, vaiheittainen Vastakkainasettelu
mestarina omalla joka hoitaa työmaansa koneellistuminen ja ja jännitteet työn-
työmaalla. autoritäärisesti ja teollistuminen. tekijöiden ja työn-
 itsenäisesti työnanta-  antajaa edustavan
Voimakas asuntopula, jansa laskuun. Työvoimapula ja työnjohtajan välillä.
työntekijäpula ja jälleen-  työttömyys vaihtelevat. 
rakennus sodan jälkeen Johtamistaidot ovat  Lakkoilu. 
ohjaa toimintaa tehok- käytännössä tai 
kuuden, koneellistumisen armeijassa opittuja.
ja esivalmistuksen 
suuntaan.

1975 – 2010
Työnjohtajana yrityksen Työnjohtaja toteuttaa Työnjohdon työn kontrolli, Jännitteet työnjohdon
palveluksessa. yrityksen laatimia ohjaus ja tuki yrityksen ja oman organisaation
 suunnitelmia ja tavoit- puolelta kasvavaa,  välillä esiintyy mm.
Yritykset kasvavat, teita. Yritykset yhtenäis- itsenäisyys vähenee, puheessa ”lippuja
toimintajärjestelmiä kehi- tävät toimintatapoja mm. erilaiset oheistehtävät ja lappuja pitää täyttää”.
tetään. Kustannusohjaus  laadun ja turvallisuuden mm. turvallisuuteen tai Yhteistyön merkitys
tiukkenee tavoite- ja  valvonta ja dokumen- tilaajavastuuseen korostuu hankeosa-
tulosjohtamisen myötä.  tointi lisääntyvät. liittyen lisääntyvät.  puolten välillä, uuden-
Laatuajattelu, työturval- Yhteistyön merkitys Tietotekniikka ja laiset hankemallit
lisuus ja harmaan korostuu.  digitalisaatio tulevat (allianssi, IPD) ja
talouden hallinta   alalle. Lean-menetelmät 
korostuvat.   nousevat esiin.

►►
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jossa et voi tehdä väärin, työmaalla 
tilanteet riippuvat usein ihmisestä. 
Hän varmistaa, onko ilmarako auki 
tai käytänkö oikeaa proppua kiinni-
tykseen vai vedänkö sillä joka sat-
tuu olemaan käsillä. Sellaista ei saa 
katsoa läpi sormien.”

taas tarkoittaa, että vika pitää ja se 
on mahdollista korjata. Ja samalla 
virheistä opitaan ja tehdään jatkos-
sa hyviä asioita hyvin”, Anssi löytää 
myönteisen toimimisen mallin. Sa-
malla hän tosin harmittelee, että 
sama virhe toistetaan luvattoman 
usein seuraavassa kohteessa.

Rakennushankkeen johtaminen tulevaisuudessa
Lähde: Tulevaisuuden työnjohtaja -kirja

• Tarve johtaa ei ole kadonnut minnekään. Päinvastoin, kun tämä rakentaminen monimutkaistuu, sen merki- 
 tys kasvaa entisestään. Jyrki Jalli

• Rakentamista aletaan hallitsemaan enemmän johtamisen kautta kuin että tehdään paperilla sopimuksia ja  
 kuvitellaan, että ne sopimukset toteuttavat itseään. Reijo S. Lehtinen

• Vanhakantainen räksyttämis -johtamistapa tulee jäämään pois. Jussi Lahti

• Terve muutos on tapahtumassa. Pikku hiljaa alan kulttuuri kehittyy samaan suuntaan kuin yhteiskunta.  
 Johtamisesta tulee sosiaalisempaa ja osallistuvampaa. Mikko Isotalo

• Jotkut työnjohtajat voivat erikoistua joihinkin asioihin ja firmat ostaa heidän palvelujaan projektikohtaisesti.  
 He ovat korkean profiilin ammattilaisia, eivät mitään hätäapuja. JP Soila

• Uskoisin, että tulevaisuudessa ymmärrämme, että rakennusprojekti on projekti ja sitä pitää johtaa sen  
 mukaan. Otamme mallia muusta projektimaailmasta. Heikki Lonka

• Johtamista, on se minkä vaan tasoista, tehdään ihmisen välillä. Se vaatii läsnäoloa. Johtamista ei tehdä  
 etänä. Näin minä uskon ja toivon, että se pysyy tämmöisenä. Jarkko Sipi

• Teoriassa on mahdollista johtaa etänä. Mutta kun siellä on ihmisiä töissä, niin kyllä se toisen ihmisen  
 läsnäolo vaan on aika olennainen asia. Niku Hartikainen

• Fyysinen läsnäolo on edelleen pakollista ja työmaalla johdetaan sitä työtä, ihan samalla lailla kuin  
 ennenkin, mutta työvälineet muuttuvat. Auno Mutikainen

• Tulevaisuuden työnjohtajalla on tietopääomaa, joka liittyy prosesseihin ja dataan. Mikael Lindgren

Rakennusmestarien Säätiö sr:n hallitus oli vuosituhannen vaihteessa huolis-
saan rakennusmestarikoulutuksen lopettamisesta. Säätiö tilasi vuonna 2004 
julkaistun tutkielman Ketkä johtavat rakennustyömaita vuonna 2015?. Vuon-
na 2017 Säätiö teetti sille jatkotutkimuksena Tulevaisuuden työnjohtaja -jul-
kaisun.

”Kuluneiden 20 vuoden aikana rakennustyömaan työnjohdon toimenkuva on 
muuttunut merkittävästi. Uskon, että seuraavat 20 vuotta mullistavat raken-
nustyömaan arkea vielä enemmän. Kaikesta huolimatta, olkoonpa välivai-
heet ennen lopputuloksen saavuttamista eli rakennuskohteen valmistumista 
mitkä tahansa, hankkeen loppulaatu on jatkossakin kohteen työnjohdon 
vastuulla”, toteaa kirjan esipuheessa Rakennusmestarien Säätiön hallituk-
sen puheenjohtaja Raimo Seppänen.

Rakennusmestarien Säätiö  
katsoo tulevaisuuteen

Virheistä pitää oppia

Entä rakentamisen imago, jota julki-
suuteenkin nousevat virheet ras-
saavat?

”Virhe on meillä häpeä. Häpeän 
sijasta sen pitäisi olla kertomus sii-
tä, että prosessissa on vikaa. Se 
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www.ammattibarometri.fi
Ammattibarometri kertoo työ- ja 
elinkeinotoimistojen näkemyksen 
keskeisten ammattien kehitysnäky-
mistä lähitulevaisuudessa. Ammat-
tibarometri laaditaan kaksi kertaa 
vuodessa.

TE-toimiston virkailijat arvioivat 
asiantuntemuksensa perusteella 
noin 200 ammatin työvoiman ky-
syntänäkymiä ja työvoiman kysyn-
nän ja tarjonnan tasapainon kehi-
tystä puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Ammattibarometriarvioinnilla py-
ritään parantamaan avointen työ-
paikkojen ja työnhakijoiden kohtaa-
mista ja edistämään ammatillista ja 
alueellista liikkuvuutta.

Eniten pulaa on ylilääkäreistä ja 
erikoislääkäreistä. Listan kakko-

sena ovat rakennusalan työnjohta-
jat. Rakennusinsinöörit ovat neljän-
tenä. Eniten pulaa listalla 13. ja 14. 
sijat menevät betonirakentajille ja 
raudoittajille sekä muille rakennus-
työntekijöille.

Ammattibarometri kertoo, että 
työvoimapulassa ja työvoiman tar-
jonnassa on isoakin alueellista vaih-
telua. Tällaisia ammatteja ovat esi-
merkiksi rakennussähköasentaja ja 
kuorma-auton kuljettaja, joista on 
pulaa Uudellamaalla ja Pohjois-
Pohjanmaalla, mutta ylitarjontaa 
esimerkiksi Kainuussa.

Ammattibarometri syyskuu 2018:

Rakennusalan työnjohtajista 
ja rakennusinsinööreistä 
edelleen pulaa
Syyskuussa 2018 julkaistun Ammattibarometrin mukaan 

työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on lisääntynyt 

keväästä ja vuoden takaisesta. Listan kärjessä on edelleen 

yhä enemmän myös rakennusalan ammatteja.
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odotuksissaan joustavien työtapo-
jen kaltaisia työtehtäviin liittyviä asi-
oita enemmän kuin miehet, joille 
palkkaukseen ja etenemismahdolli-
suuksiin liittyvät asiat olivat tär-
keämpiä.

talla kymmenenneksi.
Skanska oli kyselyssä tekniikan 

alan työnantajien joukossa kärjen 
suurin kirijä, sillä se nousi listalla 17 
sijaa. YIT:llä nousua kertyi kymme-
nen sijaa viime vuoteen verrattuna.

Ramboll puolestaan nousi kärki-
kymmenikköön ja oli tekniikan alan 
opiskelijoiden mielestä houkuttele-
vin työnantaja suunnittelutoimisto-
jen joukossa.

Työtä ja vapaa-aikaa  
tasapainoisesti
Tutkimustuloksissa käy ilmi, että 
opiskelijat kaipaavat uraltaan eniten 
merkityksellisyyttä sekä työn ja va-
paa-ajan tasapainoa. Työnantajilta 
odotetaan kilpailukykyisen perus-
palkan lisäksi erityisesti monipuoli-
sia työtehtäviä ja ystävällistä työ-
kulttuuria, jossa työntekijöitä kunni-
oitetaan. Naisopiskelijat painottivat 

Skanska nousi rakennusalan 

yhtiöistä ykköseksi, kun Uni-

versum selvitti laajassa opis-

kelijatutkimuksessaan opis-

kelijoiden mielestä ihanteel-

lisimpia työnantajia.

Universumin tutkimuksessa 
haastateltiin marraskuun 2017 

ja huhtikuun 2018 välisenä aikana 
yhteensä 10 602 suomalaista opis-
kelijaa, jotka kertoivat näkemyksi-
ään työnantajista ja työelämästä.

Skanska oli kaikista tekniikan 
alan työnantajista sijalla viisi. Kuu-
denneksi nousi YIT, joka oli siis ra-
kennusalan kakkonen. Suunnittelu-
toimistoista suosituin työnantaja oli 
Ramboll, joka sijoittui tekniikan lis-

Tekniikan ja luonnontieteiden 
alojen TOP-10 työnantajat Uni-
versumin kyselyssä

 1. Kone 
 2. ABB 
 3. Wärtsilä 
 4. Valmet 
 5. Skanska 
 6. YIT 
 7. Google 
 8. Neste 
 9. UPM 
 10. Ramboll

Kolme rakennusalan yritystä

KÄRKIKYMMENIKÖSSÄ 
opiskelijoiden suosikkilistalla

RAKENNUSALAN IMAGO
Lähde: Tulevaisuuden työnjohtaja -kirja

• Rakentamisen laatu paranee ja on koko ajan parantunut. Se tapahtuu pienin askelin. Niku Hartikainen

• Suomalainen rakentaminen kestää kansainvälisen verailun ja on laadukasta, mutta se ei ikävä kyllä näy  
 kansalaisten mielikuvissa. Jussi Mattila

• Vaikka kuinka tekisi tiukkaa, niin silti pitää toimia suoraselkäisesti ja oikein. Tunnustaa virheet, jos niitä on  
 tapahtunut. Ihmisiltä pitää löytyä selkärankaa. Mika Kuukkanen

• Virheet pitää korjata ja olla vaikka julkisesti pahoillaan siitä, että virhe pääsi tapahtumaan: meille kävi täm- 
 möinen, otimme opiksemme, emme enää ikinä tee tätä virhettä. Sitä se avoimuus on. Jussi Lahti

• Toivottavasti alan imago muuttuu siihen suuntaan, että tämä on vastuullinen, laadukas ja osaamisintensii- 
 vinen ala. Se houkuttelee ihmisiä töihin. Mikko Viljakainen

• Ei suurila rakennusliikkeillä ole varaa imagovirheisiin. Harri Sirén

• Olisi tosi tärkeää luoda luottamus siihen, että haluamme ja osaamme rakentaa laadukasta, emmekä yritä  
 piilottaa virheitä. Kun hankkeissa on keskinäinen luottamus, niin silloin kaikki toimii paremmin ja tehok- 
 kaammin. Tarmo Peltonen

• Ei me olla enää niitä betoninsotkijoita tai elementin asentajia, vaan me ollaan osittain bittinikkareita, ja se  
 on vaikea rooli. Reijo S Lehtinen
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vaiheessa, Sompasaari puolestaan 
runkovaiheessa. Oli opettavaista 
päästä työskentelemään eri vai-
heessa olevilla työmailla”, Veera 
kiittelee.

Skanskan Oppiva-ohjelmassa
Erityisen iloinen hän on siitä, että 
haki ja pääsi mukaan Skanskan Op-
piva -harjoitteluohjelmaan.

Veera Ahlroos kertoo aina tykän-
neensä käsillä tekemisestä ja 

rakentaminenkin on ollut pienestä 
pitäen tuttu ala, Veeran isä on näet 
rakennusmestari.

Rakennusala ei kuitenkaan ollut 
ykkösvalinta, vaan lukion jälkeen 
Veera kävi kelloseppäkoulun ja val-
mistui mikromekaanikoksi. Syksyllä 
2017 Veera kuitenkin aloitti raken-
nusinsinööriopinnot Metropoliassa. 
Kysyimme miksi.

Tuusulasta kotoisin oleva ja ny-
kyisin Espoossa asuva Veera vastaa 
jo kelloseppäkoulussa huoman-
neensa, ettei mikromekaniikka ole 
’oma ala’. Valmistuttuaan nyt 
27-vuotias Veera kertookin tehneen-
sä muita töitä useamman vuoden.

”Rakennusala oli tuttua isän 
kautta kuten varsinainen rakentami-
nenkin, sillä sain olla isän apuna 
kodin rakennusprojekteissa. Kiin-
nostusta siis oli. Mutta kului silti ai-
ka monta vuotta ennen kuin ajatus 
rakennusalalle hakeutumisesta 
kypsyi pääsykokeeseen menemi-
seen”, Veera kertoo kesällä 2018.

Haalariharjoittelussa eri  
vaiheessa olevia kohteita
Ensimmäiseen opiskeluvuoteensa 
Veera kertoo olevansa tyytyväinen. 
Käytännönläheiset kurssit, kuten 
betonitekniikka, tasapainottivat hä-
nen mukaansa sopivasti muuten 
hyvin teoriapitoista lukujärjestystä.

Kesätyöpaikan haalariharjoitteli-
jana Veera sai Skanskalta. Hän 
aloitti työt vapun jälkeen kerrostalo-
työmaalla Tapiolassa. Heinäkuun 
hän oli Sompasaaressa toisella työ-
maalla.

”Tapiolan kohde on valmistumis-

Veera Ahlroos ensimmäisestä opiskeluvuodestaan:

Teoriaa ja onneksi myös käytäntöä
”Teoria-aineita oli toki paljon. Mutta onneksi opetus sisälsi heti myös käytännönläheistä 
tekemistä. Esimerkiksi betonitekniikassa pääsimme tekemään betonia. Nyt odotan innolla 
syksyn opiskeluja”, kertoo Metropoliassa rakennusinsinööriopinnot syksyllä 2017 aloittanut 
Veera Ahlroos ensimmäisen harjoittelukesän jälkeen.

Oppiva on Skanskan korkea-
kouluopiskelijoille suunnattu kolmi-
vuotinen harjoitteluohjelma, josta 
Skanska kertoo kotisivuillaan:

”Skanska Oppiva -ryhmät ko-
koontuvat keväisin ja syksyisin kah-
deksi päiväksi valmennuspäiville 
Skanskataloon Helsinkiin. Valmen-
nuspäivien aikana tutustutaan yri-
tykseen ja syvennytään sen toimin-
tatapoihin ja arvopohjaan sekä ylei-

”Työ ja koulu, teoria ja käytäntö, ovat mielestäni opinnoissa sopivassa tasapainossa”, 
miettii kesän haalariharjoittelun jälkeen koulunpenkille palannut Veera Ahlroos.
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Heti lukion jälkeen Sini Sandberg 
aloitti miljöösuunnittelun insi-

nööriopinnot Lahdessa. ”Se ei kui-
tenkaan ollut sitä mitä halusin. Ajat-
telin olla vähän aikaa töissä ja pää-
dyin kaupan alalle asiakaspalvelu-
tehtäviin. Aika kuluu nopeasti”, Sini 
nauraa lähes kymmeneen vuoteen 
venähtänyttä kaupan alan piipah-
dustaan. Sinin kanssa jutellessa ei 
tosin ihmettele ollenkaan iloisen ja 
sosiaalisen naisen asiakaspalvelu-
uralla viihtymistä.

Rakennusalalle kotoa kannustusta 
muttei painostusta

Myös Sinin perheestä löytyy raken-
nusalan valitseville varsin tavallinen 
kytkös: isä on rakennusinsinööri, 

Sini Sandberg rytmitti 
tehokkaasti opiskelun ja työn
”Otin itseäni niskasta kiinni, kun kolmikymppissynttärit alkoivat lähestyä”, Sini Sandberg 
nauraa. Se tarkoitti pyrkimistä ja opiskelua Metropolian rakennusmestari-linjalla. 
Sieltä Sini valmistui loppuvuodesta 2017. Opiskelun hän otti tosissaan, josta yhtenä 
osoituksena oli Helsingin rkm-yhdistykseltä saatu stipendi hyvästä koulumenestyksestä. 
Koko opiskeluajan hän oli myös töissä, jossa kannustettiin huolehtimaan opinnoistakin.

sesti työskentelyyn rakennusalalla.
Kesäisin järjestettävät palkalliset 

harjoittelujaksot suoritetaan joko 
työmaalla tai toimistolla. Harjoittelu-
jakson päätyttyä opiskelija saa pa-
lautetta ja kehitysehdotuksia tulevai-
suutta varten.

Oppivasta on mahdollisuus saada 
5 opintopistettä Kallion ja Leppävaa-
ran Metropoliasta sekä Tampereen, 
Oulun, Jyväskylän ja Saimaan am-
mattikorkeakoulusta. Lisäksi opin-
näyte- ja lopputyö on mahdollista 
tehdä harjoittelun aikana.”

”Keväällä meillä oli jo lähipäivä, 
jossa tutustuimme Skanskaan ja eri 
ihmiset kertoivat urapoluistaan. Ke-
sän kuluessa teimme pari/tyhmätyö-
nä harjoitustehtävän, jossa vertailtiin 
kahden tai useamman eri työmaan 
turvallisuus- ja ympäristöperiaattei-
den ja arvojen toteutumista työmaan 
johdossa lisätään.

Toisena harjoittelukesänä Veeral-
lakin on Oppivan mukaisesti tiedos-
sa avustavia ja kolmantena itsenäi-
siä työnjohtotehtäviä. 

”Minulle raha ei ole työssä tärkein kannustin. 
Tärkeämpiä ovat hyvät työkaverit ja hyvä työyhteisö 
sekä halu kehittyä mahdollisimman hyväksi siinä 
mitä teen nyt ja tulevaisuudessa”, Sini summaa.

RIA:n toimitusjohtaja Kimmo Sand-
berg. Kannustus, muttei painostus 
alalle, onkin Sinin mukaan ollut per-
heen puolelta aina hyvä.

”Rakennusala ja nimenomaan ta-
lonrakennus oli itsellänikin työnä ai-
na mielessä. Nuorempana oma aja-
tus oli kuitenkin enemmän insinööri-
puolella. Työelämässä ollessani aloin 
arvostaa rakennusmestarin työn 
käytännönläheisyyttä ja sitä, että 
saa tehdä töitä työmaalla erilaisten 
ihmisten kanssa.”

NCC:llä hyvä tukiverkko

Sini pääsi heti ensimmäisenä haala-
riharjoittelukesänä töihin NCC:lle, 
jossa työsuhde on jatkunut katkea-
mattomana myös valmistumisen jäl-
keen.

Lopputyönsä hän teki NCC:llä 
vesikattoleikkauksista ja -detaljeista, 
hyvin ajankohtaisesta aiheesta: 
”Peilasin työnjohdon kannalta sitä, 
millaisissa vesikattorakenteissa pii-
lee riski vuotoihin ja millaisia paran-

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Toisena opiskeluvuotena on edessä 
suuntautumisvaihtoehdon valinta. 
Mikä kiinnostaa?

”Todennäköisesti kallistun suun-
nittelupuolelle”, Veera arvelee ennen 
lopullisen päätöksen tekemistä.

Entä rakennusalan yhdistysasiat, 
kiinnostavatko ne opiskelijaa? ”Us-
kon että jatkossa ainakin. Nyt toimin 
kampuksemme opiskelijayhdistyk-
sessä, olen sen hallituksen jäsen”, 
Veera kertoo.
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”Jos olet pelkästään tuotannon 
puolella, mahdolliset ongelmakoh-
dat eivät välttämättä edes tule työn-
johdon tietoon”, hän toteaa.

Töihin hyvällä fiiliksellä
Töihin pitää hänen mukaansa voida 
mennä hyvällä fiiliksellä: ”Jos töihin 
meneminen aiheuttaa pahaa mieltä, 
pitää miettiä mitä asialle voi tehdä.”

”Työhyvinvointiin ja jaksamiseen 
on NCC:llä panostettu paljon. Esi-
merkiksi työpäivät käynnistyvät kello 
seitsemän aamujumpalla. Samalla 
käydään läpi päivän kulku ja tehtä-
vänannot. Nähdään missä kunnossa 
kukin on. Omalla hyvinvoinnilla on 
ratkaisevan iso merkitys siihen, mi-

nuskeinoja niihin löytyy. Onkin tärke-
ää että myös työnjohto tunnistaa 
toteutusvaiheessa riskikohdat ja 
pystyy keskittymään niihin.”

”Eniten oppii työelämässä. On 
hyvä, että rakennusmestariopintoi-
hin kuuluu pitkät harjoittelujaksot ja 
kesätyöt”, Sini sanoo, mutta jatkaa: 
”Teoriaa unohtamatta, ne täydentä-
vät toisiaan.”

Työharjoittelun ja kesätöiden rin-
nalle Sini nostaa tärkeydessä sekä 
yksittäiset ihmiset että työtiimit, joi-
den kanssa töitä tehdään.

”Minulla on ollut onni päästä 
osaavien vastaavien mestarien ja 
osaavien tiimien jäseneksi heti en-
simmäisestä työmaasta lähtien. He 
ovat kannustaneet ylittämään omat 
epävarmuudet. Sieltä tuli myös tuki-
verkko ja kannustus valmistua ajal-
laan – itse asiassa etuajassa”, Sini 
hymyilee.

Erityisesti vastaava mestari Jar-
mo Hamaralla ja nyt työmaainsinöö-
rinä toimivalla rakennusmestari Kati 
Mannisella on Sinin mukaan ollut 
erittäin iso vaikutus hänen kehittymi-
seensä työssä: ”On ollut onni päästä 
eri työmaille samojen ihmisten kans-
sa. Jo ensimmäisenä työnjohtokesä-
nä pääsin Katin alaiseksi. Hän oli 
silloin itse hiljattain valmistunut, jo-
ten olen päässyt näkemään hänen 
kauttaan myös nuoren mestarin työ-
uran kehittymistä. Häneltä saan 
edelleen päivittäin arvokasta tukea.”

Välillä takuu- ja vastuupuolella 
opissa

Sini palasi syyskauden alussa työ-
maalle Raiviosuonmäkeen työsken-
neltyään noin 7 kuukautta NCC:n 
takuu- ja vastuupuolella.

”Ottamassa oppia konkareilta”, 
Sini kertoo: ”Siellä sain tuoretta tie-
toa siitä, miten asukkaat näkevät 
meidän rakentamamme kohteet. 
Sen ymmärtäminen on tosi tärkeätä 
myös tuotannon puolella.”

”Pääsin työssä käsittelemään 
myös rakennusalan virheitä: niitä 
tyypillisiä sudenkuoppia, joihin työ-
maalla on kiinnitettävä tavallista 
enemmän huomiota”, hän kertoo ja 
kehuu NCC:n tapaa kierrättää henki-
löitä säännöllisesti erilaisissa tehtä-
vissä.

Sini Sandbergin edellinen työmaa oli Länsi-Vantaalla isompi kerrostalokohde. Syyskuussa 
hän aloitti työnjohtajana Raiviosuonmäessä Vantaalla Saton kohteessa.

ten työssä jaksaa ja miten laaduk-
kaasti sen tekee.”

Jatkuvaa oppimista
”Kun kouluun vihdoin mennään, se 
suoritetaan hyvillä arvosanoilla”, Sini 
kertoo hymyillen mottonsa, jonka 
hän myös Metropoliassa toteutti.

”Mahdollisesti”, hän vastaa kysy-
mykseen jatko-opiskeluaikeista: 
”Omaa osaamista kehitän varmasti 
jatkossakin, yhteen rooliin ei ole tar-
koitus jämähtää. Rakennusmestari-
opinnoissa huomasin, että minulle 
opiskelun ja työn yhdistäminen sopii 
hyvin. Nyt on kuitenkin aika hankkia 
työkokemusta.”
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aikoina teatteritekniikka, ääni ja valo, 
tulivat harrastuksen kautta tutuiksi. 
Piuhojen kanssa pelaamista olivat 
myös tiskijukkapalvelut, joita Joonas 
teki vielä opiskelujen alkuvaiheessa.

Nyt kolmikymppinen Joonas Ant-
tila pyrki ja haki vuonna 2009 

Metropolian rakennusalan työnjoh-
don LVI-painotteiseen koulutusoh-
jelmaan. Tekniikka kiinnosti: jo lukio-

Terveitä, turvallisia ja  
viihtyisiä rakennuksia
”Rakennuksen terveet, turvalliset ja viihtyisät olosuhteet edellyttävät, että kaikki osa-alueet 
toimivat”, LVI-puolelta vuonna 2012 valmistunut rakennusmestari Joonas Anttila kiteyttää. 
”Rakennus on aina kokonaisuus, jonka tärkeä osa talotekniikka on.”

”Rakentamiseen liittyvien lakien ja asetusten muutoksissa suunnittelijoiden vastuut ovat kasvaneet, mutta niin myös vapaudet. Se on mie-
lestäni oikea suunta. Aika näyttää kuinka rohkeasti uskalletaan irrota vanhoista tavoista. Toivottavasti linja pitää ja innovatiiviseen ajatte-
luun kannustetaan”, Laptitec’n suunnittelujohtaja Joonas Anttila toivoo. Tässä hän on dronea käyttämässä.

Valitse valkoinen kypärä -mainos 
oikeaan aikaan
Varusmiespalveluksen jälkeen oma 
ala oli kuitenkin vielä hakusessa. 
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Krooninen osaajapula

Nykyisessä työssään kasvavassa 
yrityksessä Joonas näkee läheltä 
alan kroonisen osaajapulan. ”Se on 
todellinen uhka.”

Toisaalta hän näkee myös sen, 
että nyt valmistuvat talotekniikka-
alan insinöörit ja rakennusmestarit 
ovat todella motivoituneita: ”Koulun 
lisäksi ja ohella he ovat hankkineet 
kokemusta alalta. He tietävät millä 
tavalla rakennustyömaa elää ja hen-
gittää”, hän kehuu.

Vinkkinä ammatinvalintaa mietti-
ville Joonas kehottaa hakeutumaan 
ennen päätöstä rakennusalan apu-
töihin: ”Työmaalle tai kiinteistönhoi-
toon. Jos haaveena on esimerkiksi 
suunnittelijan työ, työmaalla työs-
kennellessä näkee mitä rakentami-
nen oikeasti on. Se antaa hyviä 
eväitä tulevaan.”

Verkostoitumalla  
uusia näkökulmia
Joonas on ensimmäistä kautta Hel-
singin rakennusmestariyhdistyksen 
hallituksen jäsen. Hän kertoo innos-
tuneensa toimikunta- ja yhdistystoi-
minnasta jo lukiossa. Opiskeluaika-
na hän oli mukana myös RKL:n 
opiskelijatoimikunnassa. Väliin on 
mahtunut myös työhyvinvointiin, yh-
teiskuntaan ja johtamistaitoihin kes-
kittyviä toimia eri yhdistyksissä. Ne 
ovat äärimmäisen hyviä verkostoitu-
misväyliä

”Helsingin yhdistyksen hallituk-
sessa olen nyt ainoa lvi-puolen ka-
veri. Yhdistyksessä tapaankin sellai-
sia kollegoja, joita en varsinaisessa 
päivätyössäni tapaa. Itselleni, ja toi-
vottavasi vastavuoroisesti myös 
muille, poikkitieteellisyys on jo nyt 
tuonut monia uusia näkökulmia.”

Mielessä oli luokanopettajaksi opis-
kelu. Kun se ei tärpännyt, Joonas 
meni töihin Hakunilan Huoltoon. 

”Se että pääsin siellä mukaan 
remppaporukkaan, oli ratkaisevaa 
uravalinnan kannalta. Saneerauspo-
rukan työnjohtajana oli kaveri, joka 
hyvällä esimerkillään ja tuellaan kan-
nusti ajattelemaan, että itsekin voi-
sin jonain päivänä olla vetämässä 
samanlaista porukkaa”, Joonas ker-
too.

Samaan aikaan hän huomasi 
RKL:n Valitse valkoinen kypärä -mai-
nonnan. ”Se osui ja upposi”, hän 
naurahtaa ja lisää rakennusmestari-
koulutuksen käytännönläheisyyden 
olleen tärkeä kimmoke hakupäätök-
selle.

Koulutuksen esittelyteksteissä 
LVI-koulutusohjelma kiinnosti Joo-
naksen mukaan jo senkin takia, että 
hän oli kiinteistönhoitopuolella näh-
nyt talotekniikan laitteistoja. ”Vaikka 
oma työ oli rakennusteknisiä aputöi-
tä, heräsi halu tietää miten ne ilma ja 
vesi oikein rakennuksessa kulkevat.”

”Pääsin osaksi poikkeuksellisen 
omatoimista ja aikaansaavaa vuosi-
kurssia, jonka kanssa olemme edel-
leen tekemisissä. Osaa näkee pro-
jekteilla ja alamme tapahtumissa, 
kaikkia luokkakokouksissa.”

Opiskelukaverien sijoittuminen 
työelämään kuvastaa myös koulu-
tuksen laajuutta: ”Onkin itsestä kiin-
ni miten paljon uutta on työelämässä 
ollessaan halukas oppimaan ja mitä 
haluaa tehdä. Varsinaisen taloteknii-
kan lisäksi kavereita on päässyt ra-
kennus- ja kiinteistöalan johdon, 
huollon ja ylläpidon, sekä järjestel-
mä- ja tuotepuolelle”, Joonas ker-
too.

Laaja-alaista oppimista
Joonas teki töitä myös opiskeluaika-
na: ”Opiskelun ja työn limittäminen 
oli sikäli helppoa, että koulupäivien 
lomaan pystyi järjestämään kokonai-
sia päiviä, jolloin ei tarvinnut käydä 
koululla.”

”Ensimmäinen harjoitteluni Nikki-
sellä toimi porttina talotekniikkaan ja 
suuremmille työmaille. Mikromano-
metri ja rakotulkki vaihtuivat seuraa-
vana vuonna projektipankkiin ja pu-
helimeen, kun siirryin SRV:n talotek-
niikkaosastolle.”

Iso rakennusliike tarjosi Joonak-
sen mukaan loistavan alustan kehit-
tää osaamista laaja-alaisesti. Seitse-
män vuoden aikana hän pääsi työs-
kentelemään ja kartuttamaan am-
mattitaitoa niin harjoittelijana kuin 
projektipäällikkönä.

Digitaalinen murros näkyy  
talotekniikan käytännöissä
Keväällä 2017 Joonas vaihtoi työ-
paikkaa: nyt hänellä on johdetta- 
vana kasvava suunnittelu-, laskenta- 
ja R&D- osasto talotekniikkayritys 
Laptitec´ssä. Yrityksen kohteiden 
kirjo on laaja: pientaloista toimitila-
hankkeisiin, uudisrakentamisesta 
saneerauskohteisiin.

”Vauhdikasta, kuten koko raken-
nus- ja talotekniikka-alalla”, Joonas 
naurahtaa vaihtoa ja työskentelyä 
isosta pörssiyrityksestä pienem-
pään, mutta nopeasti kasvavan yri-
tykseen.

”Talotekniikka, kuten koko raken-
nusala elää nyt todella värikästä 
vaihetta. Digitaalinen murros on mo-
nilta osin käytäntöä. Teknologiaa on 
pystytty tuomaan kentälle hyöty-
käyttöön: puettavat laitteet, mobiili-
laitteet, AR- ja VR-teknologia, ku-
vauskäytössä yleistyneet dronet”, 
Joonas luettelee erinomaisia työka-
luja.

”Tekemistä on pystytty tehosta-
maan ohjelmistoja kehittämällä, pil-
vipalveluilla, rakennusten mallinta-
misella, asioita työstetään yhä 
enemmän yhdessä samalla alustalla, 
yhteensopivilla palikoilla”, hän kuvaa 
tämän päivän työskentelyä.

”Se mitä rakennus- ja talotekniik-
ka-alalla tarvitaan enemmän, on tie-
donjakamistalous”, Joonas miettii 
tulevaisuutta ja selittää: ”Esimerkiksi 
sisäilmastoluokitus on lähtenyt va-
paaehtoisesta järjestelmästä ja kas-
vanut todella merkittävään rooliin 
sisäolosuhteiden määrittelyssä. Ih-
miset ovat jakaneet tietoa. Tietoa ja 
todella hyviä juttuja onkin tosi paljon 
ihmisillä jemmassa: hiljaista tietoa. 
Sekä hyvät että huonot kokemukset 
kannattaa ehdottomasti jakaa. Ne 
tulevat koko alan eduksi”

Ei kuulu mulle ja Näin on aina 
ennenkin tehty -lauseet Joonas olisi-
kin valmis asettamaan käyttökiel-
toon.
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Matkustaminen ja erilaiset kult-
tuurit ovat aina kiinnostaneet 

Rami Järvistä. Hän onkin onnistu-
neesti yhdistänyt siihen kiinnostuk-
sen työhön rakennusalalla.

”Työskentelin korjausrakentamis-
työmailla ja kun rakennusmestari-
koulutus sitten 2007 käynnistyi, aloi-

Rakennusmestari Rami Järvinen 
on avannut uusia ovia
Jatko-opinnot Metropolian YAMK Hankintatoimi /  
Liiketalous, 90 opintopistettä

Rami Järvinen istahti MaxBuildin hankintapäällikön tuolille, 11. kerrokseen Helsingin 
Hiomotie 19:ssa elokuussa 2018. ”Pääsin saman tien mukaan mielenkiintoisiin kohteisiin, 
kuten Tapiolan keskustaan, entisen Vesiputoustalon kohdalle rakennettavaan Tapiolan Fee-
nixiin. Se muodostuu ison parkkihallin, liiketilojen ja kahden 12-kerroksisen asuintalon 
kokonaisuudesta. Feeniks on vaativa kohde, jossa joudutaan ensin purkamaan vanhaa ja 
tekemään syvimmillään yli 20-metriset porapaalupatoseinät. Varsinainen rakentaminen al-
kaa ensi keväänä, kunhan pohjatyöt ensin valmistuvat.”

Rakennusmestarikoulutus käynnistyi tauon jälkeen vuonna 2007. Rami Järvinen oli yksi 
Metropolian ensimmäisten vuosikurssien opiskelijoista. Hän oli myös yksi ensimmäisistä 
rakennusmestariopiskelijoista, jotka lähtivät ulkomaille vaihtoon: Singaporeen, jossa hän 
suoritti osan kolmannen vuoden kursseista ja valmistui tämän jälkeen vuonna 2011. 
Uusia ovia Rami on aukonut myöhemminkin: keväällä 2018 hän valmistui työn ohessa 
Ylemmästä Ammattikorkeakoulusta liiketalouden ja hankintatoimen linjalta.

tin Metropoliassa. Opintojen edetes-
sä, harjoittelu- ja kesätöissä etenin 
sitten työnjohtotehtäviin.”

Työmaa tuli tutuksi,  
sitten toimistolle
Työkokemusta rakennustyömailla 

Ramille kertyi reilut kymmenen vuot-
ta 15-vuotiaasta lähtien duunarista 
työnjohtajaksi.

”Mestariksi valmistuessani oli 
mietinnän paikka, haluanko jatkossa 
jo tuttuihin tehtäviin saneeraustyö-
maalla vai olisiko edessä uusia 
haasteita suuressa pörssiyhtiössä. 
Tuntui että halusin uudelle epämu-
kavuusalueelle: pääsin Lemminkäi-
sen pääkonttorille tuotantopalveluin-
sinööriksi.”

”Se oli todella hyvä näköalapaik-
ka: laajassa työnkuvassa näki ja op-
pi paljon, sitä kautta tutustuin myös 
hankintaan, jonka parissa olen nyt 
viettänyt noin seitsemän vuotta. 
Noin neljän vuoden kuluttua tie vei 
SRV:lle kehitysinsinööriksi hankinta-
toimeen. Kehitysprojektien ohessa 
tein normaalia hankintainsinöörin 
työtä. SRV:llä työskennellessäni 
opettavaisin ja mielenkiintoisin koh-
de oli Vantaalle rakennettu Fazerin 
vierailukeskus”, Rami kertoo.

Opiskelunälkää
Vaikka työssä oppi koko ajan uutta 
– tai ehkä juuri sen takia – Ramilla oli 
opiskelunälkää. 

SRV:llä ollessaan hän kävi ylem-
män ammattikorkeakoulun. Hän 
suoritti keväällä 2018 Metropoliassa 
liiketalouden hankintatoimen mais-
teritason tutkinnon.

Opiskeluväylän selvittäminen ja 
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Pörssiyhtiöstä pienempään  
rakennusliikkeeseen

Elokuussa 2018 Rami aloitti Max-
Buildilla hankintapäällikkönä. ”Max-
Build on perustettu noin 10 vuotta 
sitten ja on tällä hetkellä hyvässä 
kasvuvaiheessa. Liikevaihtoa on jo 
sen verran, että hankintojen koko-
naisuuden hahmottaminen oli sopi-
vasti ajankohtaista.”

”Tämä on hieno mahdollisuus 
päästä soveltamaan seitsemän vuo-

den työkokemusta hankinnoista se-
kä tuoreita opintoja. Ei ole valmista 
konseptia, mutta periaatteet ja työ-
kalut ovat hyvin tiedossa”, Rami 
pohtii.

Hän ei kuvittele työn ja tuloksen 
tekemisen olevan helppoa: ”Vaikeaa 
saa totta kai olla, mutta on tärkeää, 
että työn tekeminen on mielekästä ja 
eteenpäin vievää. Myös työkumppa-
neilla on suuri merkitys. Kasvavassa 
yrityksessä on positiivinen tekemi-
sen meininki.”

sinne rakennusmestarin tutkinnolla 
pääseminen vaati Ramin mukaan 
paljon ylimääräistä työtä, sillä raken-
nusmestaritutkinnon sisältöä ei tun-
neta edes Metropoliassa sisäisesti, 
toisin kuin insinööritutkinnon. Rami 
oli tässäkin tienraivaaja: varsin me-
nestyksellisesti. Kouluun hän pääsi 
useammat lisäselvitykset annettu-
aan, sillä tutkintovastaavan piti va-
kuuttua pohjalla olevan tutkinnon 
sisällöstä ja kertyneestä työkoke-
muksesta. Opinnot hän suoritti erin-
omaisin arvosanoin.

”Opinnoissa pääsi syventämään 
työelämässä jo oppimaansa, muo-
dostuneille käsityksille sai monipuo-
lista tukea. Akateeminen näkökulma 
auttaa löytämään ja soveltamaan jo 
olemassa olevaa tietoa ja ymmärtä-
mään, ettei itse aina tarvitse keksiä 
pyörää uudelleen. Lähes jokaista tut-
kimaani ongelmaa on pohdittu ja 
pyritty ratkaisemaan jo monesti ai-
kaisemmin. Tärkeämpää on tietää 
mistä tietoa kannattaa etsiä ja mitä 
työkaluja ongelmien ratkaisemineen 
on valmiiksi olemassa.”

Hankinnassa yhdistyy kaupallinen ja tekninen osaaminen: 
”Pitää ymmärtää työmaata ja tuotantoa mestarin roolissa, 
pitää osata hahmottaa suunnitelmat insinöörin roolissa, 
sopimuksenteossa pitää olla kaupallista osaamista ja aika 
paljon juristikin. Pitää myös ymmärtää, että vaikka osaisi itse 
kaikkia jonkin verran, on osattava hyödyntää kunkin aiheen 
ammattilaisten syvällisempää osaamista. Parhaat tulokset 
on aina saavutettu poikkiorganisatorisella yhteistyöllä”, 
Rami korostaa.

Hyvä esimies työntää sopivasti 
myös epämukavuusalueelle
Esimiesten merkitys on rakennusmestari Tatu Hotokan mukaan todella tärkeä sekä 
opiskeluaikana että valmistuttua työelämässä. ”Minulla on ollut tosi hyvä tuuri. 
Olen saanut esimiehiä, jotka ovat antaneet luottamusta, mutta sopivasti myös 
työntäneet epämukavuusalueelle”, nyt Pasilan Tripla-työmaalla Asemahotellin 
vastaavana mestarina toimiva Tatu sanoo.

Helsinkiläinen, nyt 27-vuotias  
Tatu Hotokka kävi ammattikor-

keakoulun Hämeenlinnassa. ”Olin 
kuullut siitä kavereilta kehuja, jotka 
osoittautuivat oikeaksi: opetus oli 
äärimmäisen hyvää. Myös luokassa 
oli mainio yhteishenki”, vuonna 2013 
valmistunut Tatu kertoo.

Rakennusala oli Tatulle sikäli tut-

tua, että vaari oli rakennusmestari ja 
mukana RKL:ssäkin. ”Mutta vielä 
lukioaikana en ajatellut rakennus-
alaa. Insinööriopintoihin en senaikai-
sella ajattelutavalla olisi todennäköi-
sesti hakeutunut. Uudelleen käyn-
nistynyt rakennusmestarikoulutus oli 
sitten tärkeä herättäjä”, hän kertoo 
uravalintavaiheesta.

Teoria ja käytäntö  
olivat hyvä paketti

Raksalle Tatu meni jo kouluaikana 
kesätöihin. Koko opiskeluajan hän 
työskenteli NCC:llä asuntotuotan-
nossa: ensin haalarihommissa, sit-
ten työnjohtoharjoittelijana ja työn-
johtajana. ►
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edes onnistuisi ilman Big Roomia. 
Uudesta sanasta huolimatta se on 
kuitenkin pitkälle samankaltaista 
yhdessä tekemistä, jota pienissä 
projekteissa tehdään pienissä Big 
Roomeissa”, Tatu suhteuttaa.

Vaikka rakennusalaa usein moi-
titaan paikalleen jämähtämisestä, 
on ainakin tietotekniikan huima ke-
hitys jo edennyt työmaallekin. Tatu 
kertoo omasta mielestään hallin-
neensa valmistuessaan tietoteknii-
kan hyvin: ”Nyt valmistuvat työ-
maalle tulevat kaverit ovat kuitenkin 
opiskelussa selvästi askeleen edel-
lä. Heidän osaamistasonsa on oi-
vallinen, he pystyvät soveltamaan 
työmaan elämään monia hyviä asi-
oita, joita itse on nyt pitänyt opetel-
la.”

Nuorilla on asenne kohdallaan
Tatulla on ’konkarina’ muutenkin 
hyvä käsitys tuoreista rakennusalan 
osaajista: ”Nuoret ovat vastuullisia 
ja asenne on kohdallaan. Osa ker-
too, että tulevat työmaalle muuta-
maksi vuodeksi oppimaan ja suun-
taavat sitten muualle. Osa haluaa 
luoda uraa nimenomaan työmaal-
la.”

Tatun mielestä harjoittelijat ovat 
työmaalle myönteinen asia: ”Meillä 
on nytkin neljä työnjohtoharjoitteli-
jaa. Jokaisella on oma ohjaajansa. 
Itse annan harjoittelijalle heti alkuun 
jonkin sopivan tasoisen oman jutun, 
jota hän pääsee/joutuu hoitamaan 
itsenäisesti. On kiva seurata, kuinka 
kaverit harjoittelujakson aikana kas-
vavat tehtäviinsä. Uskaltavat kysyä 
ja jossain vaiheessa ehdottaa omia-
kin ratkaisuja.”

Hoitakaa koulu nyt
Tatu kertoo painottavansa opiskeli-
joille opintojen loppuun viemisen 
tärkeyttä: ”Koulu kannattaa hoitaa 
ennen kuin työ vie mukanaan. Ryh-
mässä opintojen suorittaminen on 
varmasti helpompaa kuin kurssien 
suorittaminen jälkikäteen.”

Hän korostaa myös työnantajan 
vastuuta sekä varsinaisten opinto-
jen suorittamiseen kannustamises-
sa että jatkossa ammattitaidon ja 
pätevyyksien ylläpitämisessä.

”Työelämässä myös henkilöjoh-

teaa ja korostaa, että pitää uskaltaa 
kysyä, mutta totta kai myös miettiä 
itse.

Triplan jättityömaa on  
ainutkertainen kohde
YIT:lle Tatu siirtyi syksyllä 2017 seit-
semän NCC-vuoden jälkeen: 
”NCC:llä viihdyin erinomaisesti. Syy 
vaihtoon näkyy tuossa takana”, Ta-
tu sanoo ja osoittaa työmaatoimis-
ton ikkunasta näkyvää Triplan jätti-
työmaata Pasilassa.

”Mahdollisuus päästä kokemaan 
näin ainutkertainen kohde ei ehkä 
kovin usein satu kohdalle. Olin mie-
tinnän jälkeen valmis hyppäämään 
uuteen.”

Tatun tullessa syksyllä Pasilaan, 
kauppakeskuksen runko oli nouse-
massa: ”Hotelli, jonka on työmaalle 
minä tulin, käynnistyi vuoden 2018 
alussa. Pääsin siis syksyn aikana 
tutustumaan paikkoihin ja suunni-
telmiin, osallistumaan hankintoihin. 
Ei tarvinnut hypätä liikkuvaan ju-
naan. Kävimme muun muassa 
useilla erilaisilla tehtailla, esimerkik-
si lasitehtailla. 

Tripla-työmaa on jaettu viiteen 
lohkoon, jonka H-lohkon eli hotellin 
vastaavana työnjohtajana Tatu toi-
mii.

Hotellin runkotyöt aloitettiin vuo-
denvaihteessa. Valmiina 18-kerrok-
sinen runko on lokakuussa. Julki-
sivuasennus ja vesikatto ovat val-
miina vuoden loppuun mennessä. 
Elokuun lopun työmaakäynnin aika-
na meneillään oli muun muassa 
muuraukset ja lattiavalut kymme-
nennessä kerroksessa. Hotelli on 
valmis vuoden 2019 lopulla.

Uudiskohteessa on 430 hotelli-
huonetta oheistoimintoineen. Pinta-
ala on 20 254 m2.

Tietotekniikka on tullut  
työmaalle
”Tripla on luonnollisesti mallinnet-
tu”, Tatu toteaa ja kertoo, että vaik-
ka omasta valmistumisesta on vas-
ta viisi vuotta, mallinnuksesta oli 
opiskeluaikana varsin vähän ope-
tusta. Yhtälailla työelämässä uutta 
eteen tullutta on yhteistoiminta Big 
Room -työskentelynä.

”Tämän mittaluokan projekti ei 

”Hieno juttu oli, että sain siellä 
tehdä paljon koulutehtäviä, jotka 
liittyivät käynnissä oleviin työmai-
hin: tuotannonsuunnittelua, aika-
tauluasioita, tehtävänsuunnittelua”, 
hän kertoo opiskelun ja työn limittä-
misen onnistumisen edellytyksistä.

Käytäntö ja teoria muodostivat 
Tatun mukaan opiskeluaikana hy-
vän paketin. Hän kiittelee silloisia 
kehitysmyönteisiä esimiehiään. He 
olivat valmiita opettamaan ja valvo-
maan harjoittelijan tekemisiä.

Pitää osata ja uskaltaa kysyä
Esimiesten merkitys onkin Tatun 
mukaan todella tärkeä sekä opiske-
luaikana että valmistuttua työelä-
mässä. ”Minulla on ollut tosi hyvä 
tuuri. Olen saanut esimiehiä, jotka 
ovat antaneet luottamusta, mutta 
sopivasti myös työntäneet epämu-
kavuusalueelle.”

”Ei ole jätetty yksin. Kun itsellä 
on ollut kiinnostus ja halu tehdä 
asiat hyvin, on annettu vastuuta. Se 
ei silti tarkoita, etteikö monta kertaa 
ole mennyt sormi suuhun”, hän to-

Tatu Hotokka sai viime syksynä RKL:n 
myöntämän Vuoden 2017 Nuori Raken-
nusmestari tunnustuksen. Valintaan vaikut-
tivat erityisesti nuoren rakennusmestarin 
rikas työkokemus ja vaativat hankkeet. Ta-
tu on tammikuusta 2018 alkaen toiminut 
vastaavana mestarina Tripla-hankkeeseen 
kuuluvassa Asemahotellissa.
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nelle perusasia, joka lisää myös 
turvallisuutta.

Triplassa työturvallisuus kuuluu 
ykkösasioihin. Triplalla on oma työ-
turvallisuusorganisaatio, jokaisella 
lohkolla on oma työturvallisuusjoh-
taja.

Turvallisesti työmaalla

Kysymykseen rakennusalan työtur-
vallisuudesta Tatu vastaa sen olleen 
itselle aina tosi merkittävästi roolis-
sa: ”Se on selkärangassa”, hän 
naurahtaa ja kertoo että erityisesti 
työmaan siisteys ja järjestys on hä-

tamisen tärkeys korostuu. Esimer-
kiksi meidän H-lohkon työmaavah-
vuus on nyt noin 200 henkilöä. He 
ovat ne, jotka rakennuksen tekevät. 
Työnjohtajalla on oltava lukutaitoa 
ja tilannetajua heidän ohjaamiseen-
sa. Sitä voi ja pitää opiskella ”, Tatu 
toteaa.

Tripla-työmaa on jaettu viiteen lohkoon: pysäköinti, kauppakeskus, joka on jaettu vielä kerroksittain, keskikortteli, johon kuuluu hotelli 
ja toimisto, asemalohko ja asuntolohko. Jokaisella on omat työpäälliköt ja vastaavat mestarit. Koko työmaan vahvuus on 1100–1200 työn-
tekijää. Havainnekuva koko hankkeesta sekä ilmakuva työmaasta tammikuulta 2018, kuvat YIT.
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ajoissa maaliin. Vaikka töitä on nyt tarjolla hyvin, niin 
koulun jälkeen niitä kyllä kerkeää tekemään. Kannattaa 
myös muistaa että valmistumisenkin jälkeen on hyvä 
päivittää ja kehittää osaamista esimerkiksi RKL-koulu-
tuksissa tai RATEKOn kursseilla.

Nuorten kerhon lisäksi HRMY tarjoaa paljon erilaista 
yhdistystoimintaa, lähes jokaiselle löytyy jotakin. Alaosas-
toja on noin 15 kpl. Niistä löydät lisätietoa www.hrmy.fi 
-sivuilta ja jäsenlehdestä. Katso mikä kiinnosta ja mene 
rohkeasti mukaan joko yksin tai kaverin kanssa. 

HRMY Nuorten kerho

HRMY ry:n Nuorten kerho perustettiin järjestämään 
opiskelijoille ja alle 35-vuotiaille verkostoitumista 
edistäviä tapahtumia ja toimimaan väylänä varsinai-
seen yhdistystoimintaan. 

Nuorten kerho järjestää vuosittain 4–5 tapahtu-
maa. Tapahtumat ovat olleet hyvin suosittuja sekä 
opiskelija- että varsinaisten jäsenten keskuudessa.

Lukuvuoden alkupuolella HRMY käy yhteistyössä 
RKL:n kanssa kertomassa yhdistystoiminnasta aloit-
taville opiskelijoille. Samalla kerrotaan Nuorten ker-
hon tapahtumista. 

Syksyllä järjestetään aloittaville opiskelijoille sau-
nailta. Useana vuonna on järjestetty ykkösille myös 
Himoksen laskettelureissu. Vuonna 2018 on käyty 
Pixelissä sekä Kallioniemen saunatiloilla grillaamassa, 
HRMY opiskelijajäsenistä moni osallistui myös RKL-
kesäpäiville. Tapahtumia voi myös ehdottaa kuka ta-
hansa opiskelijajäsen sekä varsinainen jäsen.

Nuorten kerho on myös käynyt ajamassa mikroau-
toilla sekä pelaamassa curlingia. Suurin osa Nuorten 
kerhon tapahtumista on opiskelijajäsenille ja nuorjä-
senille maksuttomia.

Nuorten kerho perustettiin vuonna 2011. 
Sen ensimmäisinä vetäjinä toimivat Mika Kuukkanen ja Rami Järvinen. 

Nuorten kerhon Teemu ja Veikko kutsuvat
MUKAAN TOIMINTAAN
Teemu on toiminut pitkään HRMY Nuorten kerhossa 

sekä myös HRMY opiskelijaedustajana. Hänellä on 
pitkän linjan kokemus yhdistystoiminnasta. Hän on toi-
minut myös RKL opiskelijatoimikunnan puheenjohtajana. 

Mitä haluaisit sanoa niille jotka eivät ole käyneet 
tapahtumissa?
Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan: aina näkee uusia 
naamoja ja ensimmäisessä tapahtumissa käyneet käy-
vät jatkossakin. HRMY tarjoaa hyvät puitteet verkostoi-
tumiseen sekä mielenkiintoisiin aktiviteetteihin. Verkos-
toituminen on tärkeää työelämässä. Tapahtumissa on 
helppo keskustella alan kuulumisista. 

Mistä voin seurata tapahtumia?
HRMY Nuorten kerhon tiedottaa tapahtumista pääosin 
Facebook ryhmässä ”HRMY Nuorten kerho”. Face-
bookissa kerrotaan jatkuvasti uusista tapahtumista ja 
annetaan ilmoittautumisohjeet. Joissakin tapahtumissa 
on pieni omavastuu, joka samalla sitouttaa ilmoittautu-
jan osallistumaan tapahtumaan. Osasta tapahtumia on 
ilmoitus myös HRMY jäsenlehdessä.

Miten ilmoittaudun tapahtumiin?
Ilmoittautumisohjeet löytyvät Facebook-sivujen tapah-
tumasivulta osassa tapahtumia jäsenlehdestä.  Yleensä 
ilmoittautumiseen riittää sähköpostiviesti. 

Terveisesi opiskelijalle ja nuorelle ammattilaiselle?
Opiskelijoille ainakin sen, että kannattaa hoitaa koulut 

Nuorten kerhon vetäjä rakennusmestari Teemu Appelgren toimii 
tänä vuonna nuorten kerhon vetäjänä. Hän työskentelee asunto-
puolen työmaainsinöörinä Fira Oy:ssä.
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...
Veikko Jokelainen, 
HRMY opiskelijaedustaja

Veikko Jokelainen opiskelee toista vuotta rakennusmestariksi 
Metropolian ammattikorkeakoulussa ja toimii myös valtakun-
nallisessa RKL opiskelijatoimikunnassa sekä HRMY opiskeli-
jaedustajana. Hän lähti opintojen alusta asti mukaan HRMY 
tapahtumiin ja on saanut paljon kontakteja ja kavereita ta-
pahtumista. 

Mistä pidät eniten tapahtumissa?
HRMY-tapahtumat ovat mielenkiintoisia ja niihin on 
helppo ilmoittautua. Ne on myös organisoitu hyvin. 
Olen ollut mukana mm. aloittavien saunaillassa, 
HRMY nuorten pikkujouluissa sekä viime vuoden 
HRMY rekrytointi-tapahtumissa. Monesti tapahtu-
missa on sekä vanhoja tuttuja että uusia tuttavuuk-
sia.

Terveisesi opiskelijalle, joka ei ole vielä käynyt 
tapahtumissa?
Rohkeasti mukaan vaan, itse käyn HRMY Nuorten 
kerhon tapahtumissa sekä HRMY Mestari-illoissa, 
jotka järjestetään kuun toisena maanantaina Fredri-
kinkadun Capital yökerhon tiloissa. Nuorten tapah-
tumista saa hyvin tietoa Facebookin kautta ja Mes-
tari-illoista joko nettisivuilta tai jäsenlehdestä. On 
ollut etuoikeus että minut valittiin opiskelijaedusta-
jaksi. 

Mikäli haluat että HRMY Nuorten kerho järjestäi-
si jotain joka kiinnostaisi sinua ja kavereitasi kannat-
taa rohkeasti olla yhteydessä minuun tai Teemu 
Appelgreniin, HRMY toimistolle voi laittaa myös 
viestiä. 

Kysy lisää Veikolta ja Teemulta:
Veikko Jokelainen, veikko.jokelainen@gmail.com
Teemu Appelgren, 0452340433, 
teemu.appelgren@gmail.com

KUVIA TApAhTUMISTA...

...facebookissa...

...Kuopiossa kolmiottelussa...

...Himoksella...

...Karting-ajojen palkintojen 
jako Helsingissä.



 
  
  
 

• Yhdistys on perustettu vuonna 1906, sillä on noin 1700 jäsentä. Yhdistys on valtakunnallisen 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n suurin jäsenyhdistys.

• Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, jonka tarkoitus on ylläpitää ja edistää jäsentensä  
ammattitaitoa ja kehittää rakentamisessa ja kiinteistöalalla työskentelevien toimihenkilöiden 
yhteistyötä. Yhdistys järjestää mm. ammattiin liittyviä edullisia koulutustilaisuuksia jäsenilleen.

• Yhdistyksen jäsenten käytössä on jäsenhintaan kaksi vapaa-ajanasuntoa Jämsän Himoksella  
sekä koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi Helsingin Laajasalossa. Yhdistys kannustaa jäseniään  
myös liikkumaan ja kulttuurielämyksiin tarjoamalla heidän käyttöönsä liikunta- ja kulttuuri- 
seteliedun.

• Yhdistys toimii Rakennusmestarien talossa Helsingissä osoitteessa Fredrikinkatu 51–53 A, 
00100 HELSINKI, puh. (09) 646 343, sähköposti info@hrmy.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.hrmy.fi

YHtEIStYöYHdIStYKSEt JA  
YHdIStYKSEN ALAOSAStOt

Mestari-Laulajat ry
Rakennusmestarikeilaajat ry
Rakennusmestariklubi ry
Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV ry
Ampujat
Golf
Hiihto- ja yleisurheilu
Kalakerho
Kallioniemi
Kulttuuri- ja perinnekerho
Mailapelit
Nuorten kerho
Rakennusmestarien Rouvat
Rakennusmestariveteraanit
Suunnistus
Uinti

YHdIStYKSEN HALLItuS vuONNA 2018

Puheenjohtaja Hannu Vehviläinen

1. varapuheenjohtaja Timo Saarikko   
(Yhdistyksen puheenjohtaja 1.1.2019 alkaen)

2. varapuheenjohtaja Rami Järvinen

Joonas Anttila
Heikki Autio
Reino Holappa
Harri Holopainen
Trang Huynh
Niilo Hämäläinen
Tommi Peuhkuri
Tapio Päiväläinen
Jere Väisänen

Yhdistyksen järjestösihteeri
Sanna Eronen

Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry


