
Tulevaisuuden tekijät siirsivät katseen 
omasta navasta muihin   
Rakennusteollisuus RT:n vuotuinen Rakentajapäivä kokosi 28. helmikuuta kaikkien toimialojen 
hallitusten ja johtokuntien jäsenet pohtimaan ja ennen kaikkea tekemään yhteistä tulevaisuutta. 

Päivän teemana oli relevantti Rakennusteollisuus – mitä tarkistettu strategia ja linjaukset vaativat 
meiltä. Tarkoituksena oli vahvistaa yhteistä ymmärrystä ja luottamusta, joka mahdollistaa RT:n strate-
gian tuloksellisen toteutumisen.

Alustuspuheenvuorojen ja puheenjohtajapaneelin jälkeen keskustelu kulki pöytäryhmittäin niin vilk-
kaasti, ettei edes kahvitauko saanut sitä keskeytymään.

Iltapäivän keskusteluissa useimmin toistuneita sanoja olivat alustat, tieto, asiakkaat, vaikuttavuus, 
maine ja yhteistyö.

Työskentely tapahtui kahdeksassa pöytäryhmässä. Kussakin oli edustajia eri 
toimialoilta, erikokoisista yrityksistä ja eri puolilta Suomea. 

”Siinä vaiheessa, 
kun ala alkaa ai-
dosti kiinnostua 
asiakkaista, alkaa 
mennä paremmin.”

Tämän päivän tilaisuuteen ei ole vain tultu keskustelemaan ja tapaamaan 
toisiamme, vaan työskentelemään yhteisen päämäärän eteen. RT:n toiminta-
mallia uudistetaan siten, että voidaan siirtyä siihen ensi vuonna, Rakennuste-
ollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja Olli Nikula painotti omassa puheenvuo-
rossaan.

”Kun iso, yhteinen 
liittoyhteisö on sa-
malla kannalla, saa-
daan lisää vaikutta-
vuutta ja näkyvyyttä 
myös mediassa.”



Työskentelyssä korostettiin yhteisiä arvoja: luottamusta, yhteistä suuntaa koko 
alalla sekä aitoa yhteistyötä.

”Onko maine miten-
kään muuten hal-
littavissa kuin avoi-
mella yhteistyöllä ja 
viestinnällä?”

Lujatalon toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää nosti johdantopuheenvuorossaan 
esiin muun muassa alan mainetekijät ja sen, kuinka ala aikoo pärjätä tulevai-
suudessa kovassa kilpailussa nuorista osaajista.

”Luovutaan osaopti-
moinnista ja aletaan 
optimoida kokonai-
suutta.”

Rakennusteollisuus RT:n Aleksi Randell lupasi liittoyhteisön toimitusjohtajana 
edistää yritysten kilpailukykyä ja lisätä luottamusta niin alan sisällä kuin alaa 
kohtaan.

”Hajanainen tieto 
on koottava yhteen ja 
luotava yhteiset stan-
dardit mallinnukseen 
ja tiedon jakami-
seen.”



Esa Pamppunen ja Erik Bäckman Miltton Sparksista pyysivät kutakin pöytäkunnan puheenjohtajaa summaaman 
kolme tärkeintä askelta kohti yhteistä suuntaa ja parempaa tulevaisuutta.

Esiin nousi muun muassa näitä: 

”Kaikki isotkin sitou-
tuvat tekemään yhtei-
siä alustoja eivätkä 
rakentele omiaan. 
Pienille ainoa vaih-
toehto, että tehdään 
yhteistyön kautta.”

• Siilojen tuulettaminen ja tiedon jakaminen.
• Yhteistyön tehostaminen ja sopimusmallien päivittä-
minen.
• Yhteistyön tiivistäminen oppilaitosten kanssa RT:n 
koordinoimana.
• Avoin, julkinen rakennusalan palautejärjestelmä, 
tavoitteena tyytyväinen asiakas.
• Tuotetiedon standardisointi rakennuspuolella samalle 
tasolle kuin sähkö- ja LVI-puolella jo on.
• Maine ja vastuullisuus yhteisellä tiedottamisella ja 
toimimalla yhdessä.
• Yhteisten mittareiden luominen sille, miten onnistu-
taan kokonaisuudessa.
• Yhteiset toimitilat liittoyhteisön henkilöstölle jokaisella 
paikkakunnalla.

• Yhteiset digitaaliset alustat esimerkiksi turvallisuusha-
vaintojen tekemiseen ja mallintamiseen.
• Yhteinen vaikuttaminen, yksi iso RT-media, joka tuo 
kaikkien asiat vahvasti ja näkyvästi esiin.
• Maine ja ammattiylpeys kuntoon, nuoret innostumaan 
alasta.
• Alan vetovoima paremmaksi.
• Uskalletaan haastaa tilaajat, ei suostuta hosumaan ja 
kiirehtimään.
• Avointa yhteistyötä kytkeytymällä eri sidosryhmiin ja 
muihin järjestöihin.
• Puhutaan luonnonsuojelijoiden, sisäilmayhdistyksen ja 
muiden kanssa siitä, mitä yhteinen tulevaisuus on.

Työskentelyssä korostettiin yhteisiä arvoja: luottamusta, yhteistä suuntaa koko 
alalla sekä aitoa yhteistyötä.



Matkusta 
puheenjohtajien 

kanssa 
tulevaisuuteen, 
klikkaa tästä.

Ryhmäkeskusteluissa siirrettiin katse 
omasta navasta, yrityksestä ja toimi-
alasta muihin.

https://www.rakennusteollisuus.fi/Rakentajapaiva_2019

