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Uusi rakennusmestarikoulutus vastaa
haasteisiin
Timo Nieminen, rakennusneuvos
Toimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL
timo.nieminen@rkl.fi

Teknilliset oppilaitokset ovat kaikkialla Euroo-
passa syntyneet varsin myöhään. Vasta 1700- ja
1800-lukujen vaihteen tienoilla ne alkoivat
yleistyä uuden tekniikan kehittyessä teollisuu-
den läpimurron aikana. Vain muutamia harvoja
oppilaitoksia oli perustettu tätä aikaisemmin.
Suomessakin esitettiin Turun yliopiston profes-
sorin Juhana Gadolinin suunnitelma käytän-
nönläheisen teknillisen opetuksen järjestämi-
seksi jo vuonna 1802. Hänen ehdotustaan pidet-
tiin tuolloin vain akateemisen henkilön kaavai-
lemana suunnitelmana, jota vallanpitäjät eivät
ryhtyneet toteuttamaan. Seuraavakaan yli 30
vuotta myöhemmin tehty suunnitelma yleisen
teknillisen opetuksen järjestämiseksi maassam-
me ei johtanut tuloksiin, vaikka aloite lähti tuol-
loin valtiovallan taholta. 9.6.1847 annettiin ase-
tus teknillisten reaalikoulujen perustamisesta
maahamme.

Yleinen teknillinen opetustoiminta oli tuol-
loin luonteeltaan sellaista, että se pystyi anta-
maan vain vähäisessä määrin sitä tietoa, mitä tu-
levat rakennustyönjohtajat tarvitsivat. Varsi-
naista rakennustyönjohtajakoulutusta ryhdyttiin
toteuttamaan aluksi kokonaan toisenlaiselta
pohjalta. Se tapahtui epävirallisten, usein tila-
päisluontoisten ammatillisten kurssien kautta,
joita järjestettiin aluksi vain tie- ja vesiraken-
nusalalla. Talonrakennusalalla tällaista opetusta
ryhdyttiin toteuttamaan vasta paljon myöhem-
min, aluksi yksityisen harrastuksen varassa syn-
tyneenä koulukokeiluna.

Pielisjoen kanavatyömaan
mestarikoulu 1877–1879
Ennen järjestelmällisen rakennusmestarikoulu-
tuksen aloittamista 1880-luvulla varsinaisia ra-
kentajan ammatteja olivat muurarin ja kirves-
miehen ammatit. Johtavia kirvesmiehiä merkit-
tiin 1800-luvun väkilukutaulukoissa kyllä ra-
kennusmestareiksi, mutta heiltä ei vielä vaadittu
mitään oppikursseja. He olivat käytännössä har-
jaantuneita ”pykmestareita”.

Ensimmäisenä varsinaisena rakennusmesta-
rikouluna voidaan pitää Pielisjoen kanavara-
kennustyömaan yhteydessä Nesterinsaaressa
talvikausina 1877–1878 ja 1878–1879 toimi-
nutta koulua, josta valmistui vain yksi rakennus-
mestarikurssi (7 oppilasta).

Teollisuuskoulusta
teknilliseen oppilaitokseen
Helsingissä toimi kurssimaisesti 1880-luvun al-
kupuoliskolla yksityinen ”koneenkäyttäjä-, värk-
mestari- ja rakennusmestarikoulu” kunnes en-
simmäiset valtion kaksivuotiset teollisuuskou-
lut aloittivat toimintansa lukuvuonna 1886–1987
Helsingissä, Kuopiossa, Tampereella, Turussa
ja Vaasassa. Teollisuuskoulun rakennusosasto
jaettiin vuonna 1892 kahteen alaosastoon: huo-
neosastoon (sittemmin talonrakennus) ja tie- ja
vesirakennusosastoon. Vuonna 1912 teollisuus-
koulu siirtyi kolmevuotiseen oppijaksoon.

Vuoden 1942 alusta tuli voimaan laki teknilli-
sistä oppilaitoksista, jotka jakautuivat kolme-
vuotiseen teknilliseen opistoon ja nyt kaksivuo-
tiseen teknilliseen kouluun (entinen teollisuus-
koulu), jossa annettiin rakennusmestarikoulu-
tusta. Mestarien teknikko -tutkinnon opiskeluai-
ka muutettiin vuonna 1948 takaisin kolmeen lu-
kuvuoteen ja teknillisen opiston insinöörilinjaa
jatkettiin neljään vuoteen.

Keskiasteen opetuksen uudelleenjärjestelyt
vuonna 1986 toivat mukanaan myös ”Tekun”
rakennusosastolle ylioppilaspohjaiset luokat
peruskoulupohjaisten rinnalle. Tällöin teknilli-
sen koulun opetus myös muuttui ja vakiintui
kolmevuotiseksi (120 opintoviikkoa) opistota-
son teknikkokoulutukseksi siten, että yo-pohjai-
silla luokilla koulutukseen sisältyi kuusi kuu-
kautta ohjattua työharjoittelua. Tie- ja vesira-
kennuksen linja muuttui uudeksi yhdyskunta-
tekniikan linjaksi.
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Rakennusmestari (AMK)
-kokeilu ja TUPA-insinöörit
Perinteinen rakennusmestari- eli rakennusalan
teknikkokoulutus lopetettiin yhdessä muiden
alojen teknikkokoulutuksen kanssa opetusmi-
nisteriön päätöksellä 29.3.1996. Suomessa ryh-
dyttiin toteuttamaan yleiseurooppalaisen am-
mattikorkeakoulumallin mukaisia koulutusoh-
jelmia ja tutkintonimikkeitä yhdenmukaistet-
tiin. Ammattikorkeakouluissa käynnistettiin 20
insinööritutkintoon johtavan suuntautumisvaih-
toehdon rinnalle kokeiluluonteisesti 160 opinto-
viikon tuotantopainotteinen rakennusalan kou-
lutusohjelma, johon sisältyi 20–40 opintoviikon
harjoittelu. Tutkintonimikkeeksi tuli rakennus-
mestari (AMK) samalla kun aloituspaikkojen
määrää supistettiin siten, että sadasta entisestä
teknikkokoulutuksen paikasta syntyi 40 raken-
nusmestarikoulutuksen paikkaa.

Opetusministeriö vahvisti 16.6.2000 ammat-
tikorkeakouluista annetun lain (2255/1995) 12.
pykälän ja asetuksen (256/1995) 6. pykälän no-
jalla koulutusohjelmat vuonna 2001 ja sen jäl-
keen alkavaa koulutusta varten. Tällöin raken-
nusmestari korvattiin tutkintonimikkeellä in-
sinööri (AMK). Päätökseen vaikuttivat olennai-

sesti ammattikorkeakoulujen rehtorien yhdis-
tyksen, insinöörien liittojen ja opiskelijoiden
kannanotot.

Rakennusmestari ja -insinöörit AMK RKL
-järjestö kuitenkin näki jo tuolloin, etteivät ns.
tuotantopainotteiset (TUPA) insinöörit tule kor-
vaamaan työmailla vanhojen teknikkojen vähi-
tellen poistuvaa työnjohto-osaamista. Tuolloin
rakennusteollisuus ei vielä kiinnittänyt asiaan
huomiota, vaikka työmailla jo tiedettiin tosiasia,
että AMK-insinöörit ”viihtyvät” työmaiden
työnjohtotehtävissä vain lyhyen ajan. Vallalla
oli myös käsitys siitä, että työnjohto voitaisiin
korvata toisen asteen ammatti- ja erikoisammat-
titutkinnon suorittaneilla etumiehillä eli työnte-
kijöillä.

Vuonna 2000 voimaan tullut uusi maankäyt-
tö- ja rakennuslaki asetti tiukentuneita laatuvaa-
timuksia rakentamisen suunnittelulle, toteutuk-
selle ja rakentajille, mikä johti eurooppalaisen
mallin mukaisen pätevyydentoteamistoiminnan
käyttöönottoon myös Suomessa. Rakennusalan
henkilö- ja toimialajärjestöt uudistivat ja yh-
tenäistivät sekä määräyksiin liittyvät että vapaa-
ehtoiset pätevyyksien toteamisjärjestelmät ja
eriyttivät pätevyyskoulutuksen ja pätevyyden
toteamisen. Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan
henkilöpätevyydet FISE Oy:n perustaminen
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9.12.2002 vakiinnutti kansallinen pätevyyden
toteamisjärjestelmämme.

Vuoden 2003 alun surulliset monet kattojen
romahtamiset vauhdittivat keskusteluja ja niistä
syntyneitä toimenpiteitä henkilöiden ammatilli-
sen pätevyyden arviointiin. Vaikka suurin paine
kattosortumista kohdistui suunnitelmiin ja
suunnittelijoihin, havaittiin pian, ettei myös-
kään työnjohdon koulutuksen tasoa tule madal-
taa vanhasta teknikkotutkintotasosta, vaan työn-
johtokoulutusta tulee antaa nimenomaan am-
mattikorkeakoulutasoisena.

Uusi Rakennusmestari (AMK)
-koulutus alkoi vuonna 2007
RKL ryhtyi jälleen vuonna 2004 toimimaan
määrätietoisesti rakennusmestarikoulutuksen
aloittamista ammattikorkeakoulussa. Opetus-
ministeriön painetta esittää valtioneuvostolle
ammattikorkeakouluasetukseen tehtävää työ-
johtokoulutuksen muutosta lisäsi vuoden 2004
lopulla RKL:n puheenjohtajan, kansanedustaja
Eero Reijosen tekemä lakialoite rakennusmes-
tarikoulutuksen aloittamisesta.

RKL:n onnistunut ja vahva ”lobbaus” palkit-
tiin 9.11.2006 opetusministeriön antamalla ja
valtioneuvoston hyväksymällä asetuksen muu-
toksella (asetuksiin 352/2003 ja 423/2005), joka
astui voimaan 1.1.2007. Uusi rakennusalan
työnjohdon koulutusohjelma alkoi syksyllä
2007 kuudessa ammattikorkeakoulussa: nuo-
risoasteella Helsingin Stadiassa, Espoon Evte-
kissä (LVI-tekniikka), Hämeenlinnan Ammatti-
korkeakoulussa ja Västra-Nylands Yrkeshögs-
skolassa Tammisaaressa sekä aikuiskoulutukse-
na Kuopion Savoniassa ja Etelä-Karjalan am-
mattikorkeakoulussa Lappeenrannassa. Koulu-
tus kohdentuu rakentamiseen ja talotekniikkaan
(Espoossa). Rakentaminen puolestaan jakaan-
tuu talonrakentamiseen ja infra-tekniikkaan.
Tutkintonimike on rakennusmestari (AMK),
englanniksi Bachelor of Construction Manage-
ment ja ruotsiksi Byggmästare YH.

Nuorisoasteen koulutukseen pyrki kevään
2007 yhteishaussa 1200 henkilöä, joista noin
500 piti ensisijaisena valintana haettavina ollei-
ta 120:tä aloituspaikkaa. Aikuisten 40:tä koulu-
tuspaikkaa haki 254 ensisijaista hakijaa. Määrä
oli kuusinkertainen tarjolla oleviin koulutus-
paikkoihin verrattuna.

Syksyllä 2008 koulutus laajenee useampaan
ammattikorkeakouluun. Halukkuutensa koulu-
tuksen järjestämiseen ovat ilmaisseet myös
Jyväskylän, Oulun, Seinäjoen, Tampere, Turun
ja Vaasan ammattikorkeakoulut. Tavoitteena on
tuottaa vuosittain työelämän tarpeisiin 250–300
rakennusalaa jo tuntevaa työnjohdon ammatti-

laista. Rakennusteollisuus on esittänyt myös
500 aloituspaikan järjestämistä.

Merkittävää on se, että syksyllä 2007 käyn-
nistyneet työnjohdon koulutusohjelmat ovat
täysin uusia ohjelmia. Ne eivät ole entistä tek-
nikkokoulutusta korvaavia opetusohjelmia, ei-
vätkä liioin ammattikorkeakoulujen kokeiluai-
koja 1997–2001 muistuttavaa opiskelua, vaan
täysin uusia työelämän tarpeista lähteviä käy-
tännön työn johtamiseen tarkoitettuja nykyai-
kaisia rakennusalan työnjohdon koulutusohjel-
mia.

Myös nykyinen tuotantopainotteinen insinöö-
rikoulutus, jonka tutkintonimike on insinööri
(AMK) tulee säilyttää ja sen opetuksen sisältöä
edelleen kehittää. Tuotantoinsinööreillä tai työ-
maainsinööreillä on tärkeä asema rakennus-
tuotannon osaamisketjussa. Insinööritaidot ko-
rostuvat esimerkiksi työmaahallinnon laskenta-
ja hankintatoimessa, aikataulusuunnittelussa, kus-
tannusseurannassa sekä raportoinnissa. Myös
työnsuunnittelussa ja logistiikkakysymyksissä
työmaainsinöörien panos on huomattava osana
tuotannon kokonaishallintaa. Tuotantoon suun-
tautuneiden ammattikorkeakouluista valmistu-
vien rakennusinsinöörien arvioitu vuotuinen
tarve on myös noin 250–300 henkilöä.

Uuden rakennus- ja talotekniikan tuotanto-
johdon koulutusohjelman, tutkintonimike ra-
kennusmestari (AMK), koostuu 210 opintopis-
teestä sekä kuuden kuukauden pakollisesta en-
nakkoharjoittelusta, jota ei kuitenkaan vielä so-
velleta vuonna 2007. Toisen asteen ammatilliset
tutkinnot, siis ammattioppilaitosten taloraken-
nuksen ja talotekniikan, tai LVI-tekniikan tut-
kinnot sekä aikuiskoulutuksen ns. työelämän
tutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammatti-
tutkinnot korvaavat vaaditun puolen vuoden en-
nakkoharjoittelun. Vanhaan laskentatapaan ver-
rattuna yksi opintoviikko vastaa noin 1,5 opin-
topistettä.

Työelämän tarpeet ja
koulutuksen haasteet
Rakennusalalta poistuu luonnollisen ikääntymi-
sen vuoksi joka vuosi noin 750–900 alan am-
mattilaista. Heistä merkittävä osa on toiminut
työmaan vastuullisissa työnjohdon ja projektin
johtamistehtävissä. Näihin tehtäviin ei käytän-
nöllisesti ole maassamme koulutettu vuoden
2000 jälkeen yhtään henkilöä. Ensimmäiset uu-
det rakennusmestarit valmistuvat ammattikor-
keakouluista syksyllä 2011. Työnjohtajista on
jo nyt pulaa ja tarve kasvaa edelleen ainakin
vuoteen 2013. Nykyisille ammattilaisille (osaa-
ville työnjohtajille) tämä merkitsee työtarjous-
ten voimakasta lisääntymistä ja samalla painetta
inflatoriseen palkkakehitykseen. Epäterveenä
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piirteenä tulee mukaan myös ”head hunting”
-toiminta. Tämä puolestaan merkitsee sitä, että
rakennusliikkeiden tarjoustoiminnan ja työmaa-
toteutusten haasteet kasvavat. Osaavaan henki-
löstöön panostetaan monipuolisesti muutoinkin
kuin rahallisin perustein.

Myös ammattikorkeakoulut ovat haasteen
edessä uusien nykyaikaisten koulutusohjelmien
laatimisessa. Riittääkö nykyisen opettajakun-
nan määrä ja osaaminen 2000-luvun alkupuolel-
la rakennusalan työelämässä tapahtuneiden voi-
makkaiden kehittämistoimenpiteiden keskellä?
Panostavatko ammattikorkeakoulut uusien,
raikkaiden alan työnjohtoa keskeisesti kosketta-
vien toimintamenetelmien hallitsemiseen ja ke-
hittämiseen? Tarvitaanko näitä lainkaan am-
mattikorkeakoulujen opetusohjelmissa, vai on-
ko ammatillinen täydennyskoulutus korvaava
vaihtoehto? Pitäisikö ns. case- tai story -luontei-
sia vuorovaikutteisia opetusmenetelmiä kokeil-
la tai siirtyä niihin kokonaan?

Tässä muutamia keskusteluteemoja, joita am-
mattikorkeakoulujen hallitukset, neuvottelu-
kunnat ja opettajat pohtivat. Kyseiset pohdinnat
käydään nyt kuitenkin hyvässä hengessä. Ra-
kennusalan yritykset panostavat jo nyt riittävästi
tarjoamalla hyviä resurssejaan luennointiin,
avaamaan harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja
kehittämään uutta tutkintoa. Opetusministeriö
on myötämielinen uudistuksille ja uuden raken-
nusmestarikoulutusohjelman markkinointipon-
nisteluille, joista on jo hyvää näyttöä. Uuteen
työnjohdon tutkintoon oli kevään 2007 yhteis-
haussa ja aikuiskoulutuksen haussa odotettua
suurempi kysyntä. Tutkinto oli tekniikan ja lii-
kenteen alan vetovoimaisin. Yhteensä hakijoita
noin 10 kutakin aloituspaikkaa kohti ja ensisi-
jaisten hakijoiden määräkin kohosi keskimäärin
neljään hakijaan aloituspaikkaa kohden.

Kansainvälinen yhteistyö
kasvaa
Rakennusmestarit ja muut rakennusasiantunti-
jamme (professionals) toimivat samoissa tai sa-
mankaltaisissa tehtävissä, mutta usein eri ni-
mikkeillä kuin ulkomaiset EU-kollegamme.
Kansainvälisellä yhteistyöllä, verkottumalla me
kaikki voimme hankkia ratkaisumalleja työ-
hömme liittyviin ongelmiin ja oppia ymmärtä-
mään entistä paremmin asioita, joiden kanssa
voimme joutua tekemisiin työtehtävissämme.
Näitä ovat esimerkiksi työturvallisuuden tason
ja rakennusten energiatehokkuuden nostami-
nen, ympäristön huomioon ottaminen, kestävä
kehitys sekä ammattipätevyyden tunnistaminen
ja vertailu.

Suomalaistenkin rakennusalan henkilöjärjes-
töjen on hyvä hakeutua yleiseurooppalaisiin ra-

kennusasiantuntijajärjestöihin, hankkia tietoa ja
kontakteja jäsenilleen, kehittää yhdessä muiden
kanssa entistä parempia pätevyydentoteamisjär-
jestelmiä ja näin edistää jäsenten vapaata liikku-
mista Euroopan työmarkkinoilla. Tunnustetut
järjestöt antavat mm. lausuntoja EU-komissiol-
le ja ottavat kantaa valmisteilla oleviin raken-
nusalan säädöksiin ja muihin asioihin, jotka tu-
levat todennäköisesti vaikuttamaan rakennus-
asiantuntijoiden toimintaan ja työtehtäviin
Unionin alueella.

Rakennusalaa koskevassa päätöksenteossa
on eri tasoilla jo havaittavissa asiantuntijoiden
äänen vahvistuminen työmarkkinaosapuolten
rinnalla. Tämä tulee jatkossa varmasti näky-
mään myös rakentamisen laadun kehityksessä.

Rakentamisen tulevaisuus
työnjohdon näkökulmasta
Rakennettu ympäristömme luo puitteet lähes
kaikille toiminnoillemme ja vaikuttaa jokaisen
päivittäiseen elämään. Rakennettu omaisuus
muodostaa kaksi kolmasosaa kansallisvaralli-
suudestamme ja on keskeinen osa kulttuuripe-
rintöämme. Tämä on myös työnjohdon ammat-
tilaisten ja muiden rakennusasiantuntijoiden
hyvä tiedostaa. On arvioitu, että rakennetun
omaisuutemme tämän hetkinen korjaustarve tai
paremminkin korjausvelka on noin kolme mil-
jardia euroa. Tuo mittava rakentamisen tai kor-
jaamisen vaje vaatii valtion ja kuntien sekä yksi-
tyisten omistajatahojen lisäksi kaikkien raken-
tamisen osapuolten ponnistuksia ja resursseja.

Edellä esitetyn mukaisesti voidaan helposti
päätellä, että ammattiosaajista tulee huutava
puute, ja tilanne vain heikkenee ainakin vuoteen
2013 saakka. Osaavien työnjohtajien palkkaus-
ja henkilöstöpolitiikkaa tarkastellaan yrityksis-
sä monipuolisesti ja heille tullaan esittämään en-
tistä enemmän uusia haasteita ja tarjouksia.
Työnjohdon vaihtuminen ja vaihtumisnopeus
tulevat kasvamaan, mikä puolestaan on huono
asia yritysten pitkäjännitteisen ja tehokkaan toi-
minnan kehittämisen näkökulmasta.

Yhä harvenevalle osaajajoukolle kasataan
entistä enemmän töitä ja työpaineita, ja varsin-
kin ne ammattilaiset, jotka mukisematta ja nöy-
rästi ottavat työnantajilta toimeksiantoja vas-
taan, saattavat polttaa itsensä loppuun liian var-
hain. Rakennusmestarikoulutuksen osalta 2000-
luvun alun virheet on nyt saatu korjattua. Tär-
keää on nyt varmistaa työnjohdon käytännönlä-
heisyys ja työelämää palvelevan ammattikor-
keakouluopetuksen riittävän laadukas taso. Ra-
kennusmestarikoulutukseen hakeutuminen on
mielikuvien kautta saatava vetovoimaiseksi ja
rakennusalan ammatit kaikkiaan kilpailukykyi-
siksi muiden alojen kanssa.

Uusi rakennusmestarikoulutus vastaa haasteisiin

481R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

08
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry


	Paluu alkuun
	Uusi rakennusmestarikoulutus vastaa haasteisiin
	Pielisjoen kanavatyömaan mestarikoulu 1877– 1879
	Teollisuuskoulusta teknilliseen oppilaitokseen
	Rakennusmestari (AMK) -kokeilu ja TUPA-insinöörit
	Uusi Rakennusmestari (AMK) -koulutus alkoi vuonna 2007
	Työelämän tarpeet ja koulutuksen haasteet
	Kansainvälinen yhteistyö kasvaa
	Rakentamisen tulevaisuus työnjohdon näkökulmasta




