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HE MIETTIVÄT rakentamisen laatuun ja energiatehokkuuteen 
liittyviä asioita ja toimivat mentoreina muille rakentajille, erityi-
sesti uusille tulokkaille. Myös alihankintaketjussa olevien ulko-
maalaisten rakentajien osaaminen ja motivaatio oikeisiin toi-
mintatapoihin on varmistettava. 

 ”Asia koetaan tärkeäksi, joten koulutusten vastaanotto 
on kaikkialla ollut hyvä. Keskustelua syntyy ja rakentamisen 
laatua sekä energiatehokkuutta halutaan aidosti parantaa”, 
sanoo Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa työmaalähet-
tiläs Risto Tenhunen, joka vie kosteudenhallinnan ja energiate-
hokkuuden osaamista paitsi rakennustyömaille myös oppilai-
toksiin ja rakennusalan seminaareihin ja tilaisuuksiin. 

Rakentamiseen liittyvät sisäilma- ja homeongelmat ovat 
olleet isoja, ja saaneet paljon huomiota julkisuudessa. Lisäksi 
rakentamiseen liittyvät määräykset ovat kiristymässä entises-
tään. Tenhusen mukaan kaikki alalla tietävät, että ongelmat 
voivat pahentua entisestään ellei tiettyjen teknisten asioiden 
varmistamista ja rakentamisen laatua saada kuntoon. 

Päähuomio työmaatasossa
Build up skills -hankkeen ydin on työmaataso. Ammattilaiset 
on saatava heräämään siihen, että rakentamisen tiiveyteen 
on kiinnitettävä huomiota samoin kuin vaikkapa materiaalien 
suojaamiseen. Koko rakentamisen ketju alihankkijoineen on 
saatava toimimaan niin, että keskeinen tieto siirtyy toimijoi-
den välillä. Jos joku on tehnyt virheen, miten pitää toimia ja 
oikaista se sen sijaan, että välinpitämättömästi rakennettaisiin 
sen virheen päälle. 

Koulutuksissa eri yrityksiä edustavat työnjohtajat, raken-
tajat ja kouluttajat yhteisvoimin pohtivat, mihin asioihin ja 
yksityiskohtiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Muutos-

agentti-koulutuksen käyneet voivat sitten yhdessä oman organi-
saationsa yritysjohdon ja työjohtajien kanssa etsiä konkreetti-
sia tapoja hyödyntää hankkeen tuottamia materiaaleja, kuten 
laminoituja kuvallisia työohjekortteja, joita on pian saatavissa 
viidellä eri kielellä (suomi, ruotsi, englanti, venäjä ja viro). 

Build up skills -hanke kouluttaa sekä rakentamisen opetta-
jia että rakentajia. Kevään koulutukset saavat jatkoa syksyllä: 
pian kymmenet muutosagentit vievät asiaa eteenpäin vielä 
kuluvan vuoden aikana. 

Rakentaminen, rakenteet ja materiaalit 
muuttuvat
Tenhusen mukaan hyvän laadun varmistamisen keinot, kuten 
tiiveysmittaukset ja lämpökamerakuvaukset, ovat jo olemassa, 
mutta ne pitää saada laajasti käyttöön. Toinen tärkeä asia 
on, että suunnittelijoiden ja rakentajien yhteistyö on saatava 
pelaamaan niin, että jos virheitä tapahtuu, niistä saadaan tie-
toa ja opitaan puolin ja toisin. 

”Uudet rakenteet ja koneellinen ilmanvaihto ovat muutta-
neet käyttönäkökulmaa ja rakennefysiikkaa merkittävästi. Mie-
lestäni ensisijaisesti on kysymys siitä, että mainituista syistä 
virheet näkyvät nykyisin radikaalimmin. Perinteiset raken-
teet antoivat enemmän anteeksi, mutta tulevaisuudessa virhe-
toleranssi on nolla”, Tenhunen pohtii.

Ristiriitainen tieto voi hämmentää
Rakennusalalla on paljon uusia materiaaleja ja rakennetuot-
teita sekä ristiriitaista tietoa niiden oikeaan asennukseen liit-
tyen. Rakentaja onkin eri puolilta tulvivan osittain ristiriitaisen 
tiedon ristipaineessa. Siksi tämän päivän rakentajan pitää olla 
kaiken aikaa hereillä. 

RAKENTAMISEN 
MUUTOSAGENTIT 

AMMATTIYLPEYDEN JA 
LAADUN ASIALLA

TEKSTI: SIRPA MUSTONEN

Muutosagentit ovat rakentamisen ammattilaisia, 
jotka osallistuvat koulutuksiin ja tutustuvat Motivan 

koordinoimassa Build up skills -hankkeessa tuotettuun 
materiaaliin viedäkseen oikeaa tietoa ja osaamista 

eteenpäin omissa organisaatioissaan. 
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”Omaa osaamista kannattaa ja voi kehittää. Yritysten 
näkökulmasta hyvä laatu on tärkeä kilpailuetu”, työmaalähettiläs 
Tenhunen muistuttaa.
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”Muutos on ollut nopeaa. Raaka-aineiden hinnat ratkaise-
vat paljon: emme välttämättä edes tiedä, mitä raaka-aineita 
ja materiaaleja tulevaisuuden rakentamisessa käytetään. Silti 
toimintatavat ja tietotaito ovat monesti perua tietyntyyppisestä 
perinteisestä rakentamisesta.” 

Markkinoilla on paljon tuotteita, joilla on omia asennusoh-
jeita. On mahdollista, että eri tuotetoimittajilta tulee keskenään 
osin ristiriitaistakin tietoa, mikä vaatii rakentajalta aktiivisuutta 
ja intoa etsiä oikeita ratkaisuja. 

Rakentamisen hyvä laatu kilpailueduksi
Tenhusen mielestä jokaisessa aidossa rakentajassa on moti-
vaatio oppia. Perusrakentaja haluaa tehdä työnsä hyvin ja 
kärsii, jos hän joutuu organisaationsa osana tuottamaan huo-
noa laatua. Toki poikkeuksiakin on joukossa. Suoraan kou-
lusta tuleva ammattilainen on tavallaan raakile, jota työelämä 
jatkojalostaa. Vielä tällä hetkellä työelämässä voi oppia sekä 
hyviä että huonoja toimintatapoja.

”Omaa osaamista kannattaa ja voi kehittää. Yritysten 
näkökulmasta hyvä laatu on tärkeä kilpailuetu”, Tenhunen 
muistuttaa.

Osaamisen kehittämistä pitää miettiä sekä yritystasolla 
että yksittäisen rakentajan tasolla. Mitkä ovat ne konkreettiset 
keinot, joilla osaamista rakennusyrityksissä kehitetään. Onko 
se perinteisen mestari-kisälli-mallin parempi hyödyntäminen 
vai parempi työnohjaaminen vai jotain aivan muuta. Erilai-
set oppimisen tavat ainakin pitää ottaa huomioon. Tekemisen 
kautta voi oppia paljon, jos se on suunnitelmallista. Oppimi-
sen välineitä voivat olla esimerkiksi malliasennukset ja havain-
noimiseen keskittyvät laatukävelyt työmailla. n

TIETO PAREMMIN 
JAKOON ERI 

AMMATTIRYHMIEN 
KESKEN

KESKUSTELU ON vilkasta Työtehoseuran (TTS) 
Vantaan tiloissa huhtikuussa järjestetyllä muutosa-
genttikurssilla. Yksi kurssilainen heittää osuvasti: 
”joka rakennusmontun reunalla on aina uusi bändi, 
jonkun on varmistettava, että nuotit ovat samat kai-
killa.” 

Osallistujien mielestä muun muassa pitkät alihan-
kintaketjut ja väen vaihtuvuus, kirjava osaamistaso 
sekä kieliongelmat aiheuttavat paljon laatuongelmia. 
Suunnittelijoiden työssäkin nähdään puutteita: ”säh-
köpostisuunnittelu” saa osallistujilta kritiikkiä. Aina 
suunnittelijoita ei nähdä tarpeeksi työmailla kokouk-
sissa. Työmaalähettiläs Risto Tenhunen peräänkuu-
luttaakin tiedon jakamisen ja keskustelevan työmaa-
kulttuurin kehittämistä rakennusalan eri ammattilais-
ten välillä. 

YIT:llä työskentelevän Samppa Kautosen mielestä 
tärkeää asiaa on tullut paljon, vaikka monet asiat 
ovat jo periaatteessa tuttuja juttuja. Itse hän kokee 
olevansa käytännön tekijä: ”Minulle asiat jäävät 
hyvin mieleen itse tekemällä. Tämä koulutus sopiikin 
parhaiten työnjohtajille, jotka ohjaavat muita, tai sit-
ten aloitteleville rakentajille. Nämä asiat ovat sellai-
sia, joiden pitäisi olla ilmiselviä, mutta sitä ne eivät 
kuitenkaan aina työmailla ole. ”

Kautosen mielestä rakennusalalla on ylipäätään 
paljon ristiriitaista tietoa. Teoria ja käytäntö eivät 
aina kohtaa. Joillakin rakentajilla saattaa olla myös 
oma tyylinsä tehdä asioita, eivätkä kaikki ole haluk-
kaita muuttamaan toimintatapojaan.

”Itse ainakin haluan tehdä asiat niin, ettei niitä 
tarvitse lähteä korjailemaan. Sikäli ammattiylpeys on 
kannatettava juttu. Eniten huolestuttavat tulevat teki-
jät, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden todellinen kiin-
nostus alaa kohtaan on mielestäni heikko. Kouluun-
kin on tultu lähinnä hengailemaan. Toki on tästä 
poikkeuksiakin”, hän lisää. n
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