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näin tienaa 
ammattilainen! 
kiinteistöpalvelualalla palkat määräytyvät työn vaativuuden 

mukaan. Vaativuus lasketaan pisteytysjärjestelmällä, joka 
osoittaa palkkaluokan. 

 Kasvavana ja kehittyvänä alana kiinteistöpalveluala tarjoaa moni-
puolisia ammatti tehtäviä. Ja mitä vaativampi työ, sitä parempi liksa! 

Tiesitkö, että...
�� Harjoittelijan palkka on 90 % aloittelevan työntekijän palkasta. 
�� Kuukausiliksaa nostavat työn vastuullisuus, oma osaaminen, 
vuoro vaikutus ja luovuus. 
�� Perustutkinto nostaa kuukausiansioita kahdella prosentilla, 
ammattitutkinto 3 prosenttia ja erikoisammattitutkinto jopa 5 
prosenttia. 
�� Työn vaativuus lasketaan henkilökohtaisesti jokaisen työtehtävän 
kohdalla.
�� Ilta- ja yölisät kasvattavat tilipussia. 

Alan työntekijöiden palkat vaihtelevat alle kahdesta tonnista yli 
kolmeen tonniin. Kiinteistöpalvelualalla 

on hyvät ura kehitys-
mahdollisuudet ja vakaa 
työllisyystilanne, eli varmoja 
työpaikkoja!
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Mikael Pakarinen opiskelee Tampereen seudun ammatti-
opistossa rakennusalaa. Hän työskenteli kesän Hervannan 
Kaivimella lapiomiehenä sekä kaivinkoneen perämiehenä. 

Pakarisen työpanoksesta pidettiin niin paljon, että häntä on pyydet-
ty jatkamaan firmassa syksylläkin. Myös muutama muu rakennusalan 
työpaikka on kiinnostunut hänestä työntekijänä.
 Tällä hetkellä Pakarisen palkkaluokka on kakkosessa. Valmistumi-
sen jälkeen se nousee kolmoseen.
- Pitää olla aktiivinen, kun hakee töitä. Työmaapäälliköille pitää soit-
taa ja jopa mennä käymään ja esitellä itsensä. Reippain mielin, kun 
mainostaa kova oppimishaluaan ja työntekoaan niin töitä pitäisi löy-
tyä. Äitiä tai isää ei kannata laitella kysymään töitä. Itse on jokaisen 
työpaikkansa hommattava, Pakarinen opastaa alalle aikovia. �

Linkkivinkki: Vertaile The Mestan verkko sivuilla 
rakennus- ja kiinteistö palvelu alan palkkoja 
muiden alojen palkkojen kesken. Kerro huomiosi 
Mestan omilla Facebook-sivuilla!

Rakennusalalla töitä suoritetaan urakkapalkalla, aikapalkalla tai 
palkkiopalkalla. Koulunsa aloittanut työntekijä kohoaa nopeas-
ti palkkataulukossa ylöspäin opiskeluiden myötä. Ammatti-

paperit takaavat ammattilaisen palkan ja työkokemus kasvattaa tiliä.  

Tiesitkö, että...
�� Rakennusalan työntekijöiden tuntipalkat vaihtelevat noin kympis-
tä seitsemääntoista euroon. 
�� Taulukkopalkka on vain osoitus minimisummasta, mitä työnantaja 
maksaa. Päälle tulevat vielä henkilökohtainen palkanosa sekä 7,7 
prosentin arkipyhäkorvaus ja työajanlyhennysraha.
�� Palkkaryhmään kuuluminen katsotaan työtehtävien mukaan. 
Mitä itsenäisemmin ilman opastusta kykenee töitä tekemään sen 
helpompi on neuvotella itselleen asianmukainen liksa.
�� Rakentamisessa kaikkien toimihenkilöiden keskiansio on 3 937 
euroa kuukaudessa. 

Tilipussissa kiinni
jo ennen valmistumista

Teksti: Emmi Rossi Kuva: Emmi Rossi

3



Kati Armulikin, 
Palveluohjaaja, Hotellisiivous

kati Armulikin, 29, työura SOL Palvelut Oy:ssä alkoi Nokialla. 
Rantasipi Edeniin etsittiin kerroshoitajaa, ja Kati sai paikan. 
Työskenneltyään Nokialla jonkin aikaa Kati muutti Hämeen-

linnaan ja sai työvuorolistaansa ensimmäiset ohjaajan vuorot.  
 Nykyisin Kati työskentelee Helsingissä, Kluuvikadun GLO-hotellin 
palvelu ohjaajana.  
- Työ on monipuolista ja haastavaa, sillä aamulla töihin tullessa ei 
voi koskaan tietää, mitä päivän aikana tapahtuu. Parasta työssäni on 
ihmisten kanssa työskenteleminen, Kati kertoo.  
 Kati toimii esimiehenä noin 20 työntekijälle. Hänen työpäivänsä 
alkaa työtehtävien jakamisella. Samalla käydään läpi edellisen päivän 
tapahtumat. Päivän aikana Kati tarkistaa huoneita ja pyrkii kaikin 
puolin pitämään asiakkaan tyytyväisenä.

- Yritän aina ylläpitää hyvää työhenkeä. 
Aamuisin pyrin sanomaan jokaiselle jotain 
positiivista, että heillä olisi hyvä mieli aloittaa 
työt. Haasteita palveluohjaajalle riittää. 
Kiireisessä hotellissa tulee usein vastaan 
yllättäviä tilanteita, joihin on reagoitava heti. 
Omaa osaamistaan Kati on kehittänyt SOLin 
tarjoamien sisäisten koulutusten kautta.  

- Mutta tykkään työstäni ja tuntuu, että on vielä paljon opittavaa 
esimiehenä olosta. Tällä hetkellä tavoitteeni onkin kehittyä ja saada 
kokemusta lisää. 

Uratarinoita:

SOL on suuri suomalainen, vakavarainen palvelualan perhe
yritys. SOLkonserni toimii siivous, toimitila, kiinteistö, turva, 
henkilöstövuokra sekä pesulapalveluiden alalla Suomessa, 
Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä. Työllistämme yli 11 000 henki
löä ja liikevaihtomme vuonna 2012 oli 230 milj. euroa.

Työ on 
monipuolista  
ja haastavaa.
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Olli Rautsi,  
Kiinteistöhoidon palveluesimies

kiinteistöhoidon palveluesimies Olli Rautsi, 31, aloitti SOL 
Palveluissa oppi sopimuksella 11 vuotta sitten. Vuodet SOLlilla 
ovat olleet kiinnostavia ja työnantaja on kannusta-

nut Ollia oma-aloitteisuuteen ja ammattitaidon kehittä-
miseen.  
- SOLilla työskentelyn aikana olen suorittanut oppi-
sopimuksella kiinteistön hoitajan erikois ammatti-
tutkinnon ja nyt on menossa tekniikan erikois ammatti-
tutkinto. Tähän työhön ei voi kyllästyä, koska tekniikka menee koko 
ajan eteenpäin – aina on uutta opittavaa, Olli kertoo.  

 Ollin alaisuudessa työskentelee 15 henkilöä. Palveluesimiehen 
työnkuvaan kuuluu muun muassa raportointi asiakkaalle ja henkilös-

tölle, järjestelmien ylläpito ja huolto töiden koordinointi.  
- Olen tyytyväinen työhöni. Kiinteistönhoito on tulevai-
suuden alana mielenkiintoinen. Mukavinta ovat vaihte-
levat työpäivät ja asiakkaiden kanssa toimiminen. Ollin 
mielestä ala sopii sosiaaliselle ihmiselle, joka viihtyy 
erilaisten ihmisten kanssa.  

- On myös tärkeä käydä koulutuksissa, koska tekniikka kehittyy 
jatkuvasti. �

Aina on uutta 
opittavaa.
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Peli on muuttanut opiskelijoiden suhtautumisen teoriaan, 
toteavat pintakäsittelyalan pelin kehittäneet Anita Wilén ja 
Markus Holm. Jopa ne, jotka ennen näppäilivät takarivissä 

kännykkää, ovat innostuneet osallistumaan pelimuotoiseen teoria-
opetukseen. Peli osallistaa rennosti koko ryhmän ja nostaa kummasti 
motivaatiota kilpailuhengen kautta.  
- Joskus oppilaat eivät malta lopettaa pelaamista, vaikka oppitunti 
on jo päättynyt, myhäilee Anita Wilén. 
 Myös kiinteistöpalvelualaa opitaan pelaamalla. Stadin ammatti-
opistossa Raimo Peuralahti ja Tanja Rahikainen ovat työstäneet 
kiinteistönhoidon opetukseen pelin, jossa käytännön töitä tekemällä 
opitaan alaa, sen sijaan että istuttaisiin teorialuokassa. Perinteiseen 
pelilautaan ja arpakuutiopelin toimintamalliin suunnitellun pelin yksi 
kiinnostavimmista puolista on jokaisen opiskelijan omat vapaasti 
tuunattavat nettisivut, jotka toimivat myös oppimispäiväkirjana! �

Opiskele
pelaamalla

Stadin ammattiopistossa on kehitetty 
pintakäsittely- ja kiinteistöpalvelualan 
opiskelijoita varten pelit, joiden avulla 
teoriaopetus saa aivan uudenlaisen muodon.

Teksti: Janne Suntio Kuva: Mari Thorin
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pelaamalla
-lemminkäinen tarjosi minulle unelmatyön. Olen oppinut 

paljon, vaikka olen ollut töissä vasta niin lyhyen aikaa, 
tuotanto insinööri harjoittelijana työskentelevä Helander 

toteaa. 
 Alunperin Helander halusi arkkitehdiksi, mutta alan taiteellisuus 
sai vaihtamaan suunnitelmia. Nyt kolmatta vuotta opiskeleva Helan-
der on tyytyväinen valintaansa. 
- Olen teoreettinen ihminen, joten rakennusala tuntuu omalta alalta. 
Olen aina halunnut suunnitella, joten katselen usein rakennuksia ja 
etenkin miten ne on rakennettu kestämään. Nyt pääsen paneutu-
maan siihen ongelmanratkaisuun. 
 Lemminkäinen tarjoaa monipuolisia työ-
mahdollisuuksia, mikä saa Helanderilta kiitosta. 
Myös mukavat työkaverit, jotka ovat ottaneet 
nuoren opiskelijan hyvin vastaan, saa Helanderin 
antamaan positiivista palautetta. 
- Olen toimistolla ainoa nainen, joten pääsen an-
tamaan hieman naisnäkökulmaa asioihin. Toivoisin 
myös, että minua haastettaisiin työ tehtävillä. 
Ylipäätään tälle alalle tarvittaisiin enemmän naisia, 
Helander pohtii. 
 Matleena Helanderia kiinnostaisi tulevaisuudessa tehdä töitä 
suunnittelun parissa. Toisaalta myös rakentamistalous vaikuttaa kiin-
nostavalta. Helanderilla onkin positiivisena ongelmana runsauden-
pula kiinnostavista työtehtävistä. 
- Olen vielä niin opiskelujen alussa, että en ole ehtinyt miettiä 
tarkemmin, mikä minusta tulee isona. Tärkeintä on, että pääsen to-
teuttamaan itseäni ja keksimään mahdollisesti jotain uutta, Helander 
haaveilee. Yhden asian Helander tietää varmasti. Hän haluaa jäädä 
Lemminkäisellä mieleen hyvänä työntekijänä.
- Jos pääsisin antamaan kesän aikana fiksuja kehitysideoita, niin se 
olisi mahtavaa. �

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa 
rakennus tekniikkaa opiskeleva Matleena Helander, 
21, on onnellinen saamastaan kesätyöpaikasta 
Lemminkäisellä. 

unelmien  
kesätyössä

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, tur
vallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon 
ja liikkumiseen. Ratkaisumme kattavat talonrakentamisen, 
infrarakentamisen ja talotekniikan. Markkinaalueemme on 
PohjoisEurooppa, ja palveluksessamme on noin 8200 am
mattilaista.

Lemminkäinen 
tarjosi minulle 
unelmatyön.

Teksti: Emmi Rossi Kuva: Eero Kokko
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Ratsujen  
parista  
raksalle

-Tahdoin jo lukion jälkeen opiskella talonrakentajaksi, 
mutta päädyin tuolloin vielä toisaalle, kertoo Henna. 
Nyt 28- vuotias Henna on onnellinen. Edessä häämöttää 

valmistuminen insinööriksi HAMK:n rakennustekniikan koulutus-
ohjelmasta ja työpaikkakin on jo hankittu YIT:ltä. 
 YIT:lle työnjohtoharjoittelijaksi Henna pääsi 
Toimihenkilön YIT Polku -ohjelman kautta. Henna 
hyväksyttiin myös mukaan HAMK:n ja YIT:n yhteiseen 
YIT Opinnot -ohjelmaan, jossa opiskelijat pääsevät 
soveltamaan oppimiaan asioita käytäntöön YIT:läisten 
ammattilaisten ohjauksessa. Hennan kohdalla opinnot 
ovat sisältäneet kehitys tehtäviä ja harjoitustöitä 
harjoittelu työmailla.
 Opinnoissaan Hennan pääaineena on ollut infra-
tekniikka, jonka osaamisen turvin hän on työssään YIT:llä johtanut 
muiden mestareiden avustuksella maarakennustöitä ja perustusten 
tekoa. Lisäksi Hennan toimenkuvaan kuuluu monenlainen ongelman-
ratkaisu ja dokumentointi.�

Olen saanut hyvän 
kuvan YIT:stä 
työnantajana.

Aikanaan agrologiksi hevostaloudesta 
valmistunut Henna Korpela päätti pari 
vuotta sitten tulla ulos tallista ja ryhtyä 
avoimesti rakennusalalle. 

YIT:llä on yli 100 vuoden kokemus ja vahva markkinaasema: 
se on Suomen suurin asuntojen rakentaja ja Venäjällä suurin 
ulkomainen asuntorakentaja. YIT on myös Suomen suurimpia 
toimitila ja infrarakentajia. YIT toimii seitsemässä maassa 
työllistäen yli 6 000 henkilöä.

http://www.yit.fi/yit_fi/Tietoa_YITsta/Toihin_YITlle/Opiskelijat 

Teksti: Janne Suntio Kuva: Janne Suntio

YIT – Suomen vastuullisin 
kesäduuni 

2012 ja 2011
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Suomessa noin 2700 NCC:läistä rakentaa ja korjaa muun 
muassa asuntoja, kouluja ja päiväkoteja, liiketiloja, toimitilo
ja, Infraa ja teitä. Vuosittain NCC:n suositussa työharjoitte
lussa on lähes 400 opiskelijaa ympäri Suomen. Tarvitsemme 
monipuolisesti rakennusalan eri osaajia. Valitse sinua kiin
nostava toimiala ja hae meille harjoitteluun kasvamaan ra
kentamisen ammattilaiseksi. 
www.ncc.fi/harjoittelu 
www.facebook.com/ncc.fi 

Inan ja Tomin
työmaa

Teksti: Janne Suntio Kuva: Janne Suntio

NCC:llä harjoittelijat saavat hyvän 
perehdytyksen sekä tukea ja ohjausta 
ammattilaisilta. Meidät on otettu 
muutoinkin hyvin vastaan. Ei ollut 
missään vaiheessa oloa, etteikö NCC 
haluaisi minun jatkavan.

Harjoittelusta 
saa muihin 
aloihin 
verrattuna 
hyvää liksaa.

Tomi Lehtimäki, 26, työskentelee työnjohtoharjoittelija-
na NCC:n työmaalla Espoossa. Tomi on viimeisen vuoden 
rakennus mestari opiskelija Hämeen ammattikorkeakoulusta. 

 Ina Suutari, 22, toimii työmaainsinööriharjoittelijana Tomin kanssa 
samalla työmaalla. Ina on opiskellut kaksi vuotta rakennustekniikkaa 
Metropolia Ammattikorkeakoulussa. 
 Inan ja Tomin taustat ennen nykyisiä opintoja ja tehtäviä eroavat 
siten, että Tomilla on takana ammattikoulun raksapuoli, kun Ina taas 
on valinnut alan urheilulukion jälkeen. Molempien ammatinvalinnas-
sa painoi alan positiiviset työllisyys näkymät ja hyvä ansiotaso. 
 Työharjoitteluun NCC:lle Ina ja Tomi päättivät hakea kavereiden
suosituksesta. Eivätkä kaverit turhaan NCC:tä kehuneet, sillä
molemmat saivat kutsun työhaastatteluun ja takana on nyt antoisa 
kesä työmaalla. Inan vastuulla on työssään budjettiseuranta, hankin-
nat, sopimusasiat ja laadunvalvonta, kun Tomin kontolla on käytän-
nön rakennustyön ja ihmisten johtaminen. �

NCC:lle 
kunniamaininta Vastuullinen 

kesäduuni 
-kilpailussa  

2013! 
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Kiinteistöpalvelujen eat
Siivoustyönohjaajan eat

Siivousteknikon eat
Tekniikan eat

Johtamisen eat
Yrittäjän eat

Yritysjohtamisen eat

Restonomi
Tradenomi

Rakennusmestari
Insinööri

Diplomi-insinööri

Ammattitutkinnot

Monipalvelukulttuurin myötä kiinteistö palvelu alan osa-
alueet ovat entistä voimakkaammin kytköksissä toisiinsa. 
Jatkossa tarvitaan siivouksen ja alan muiden perinteis-

ten ammattiosaajien lisäksi työntekijöitä ja toimihenkilöitä, jotka 
pystyvät tarvittaessa siirtymään helposti alan eri tehtävistä toisiin ja 
tekemään päivän mittaan erilaisia töitä kulloisenkin asiakastarpeen 
mukaisesti. 
 Tulevaisuuden keskeisiä osaamisalueita kiinteistöpalvelualalla ovat 
tekninen osaaminen, kustannus tehokkuus, asiakaslähtöisyys, vuoro-
vaikutustaidot sekä energia- ja ympäristötehokkuus. 
 Kiinteistöpalveluilla on suuri merkitys ympäristö- ja energia-asioi-
den parantamisessa. Ilmastonmuutoksen torjuntatavoitteet ja 
energian säästötoimet synnyttävät alalle uusia palveluja ja koulutus-
tarpeita.

Kiinteistöpalveluala on yksi nopeimmin kasvavista palvelualoista, jonka vuoksi 
alalla on kasvava tarve koulutetulle työvoimalle. Asiakkaat ovat vaativia ja 
tehtävät muuttuvat vaativammiksi. Ennen kaikkea on tarve asiakaspalvelu-
taitoisille moniosaajille. 

Tule sinäkin kiinteistö palvelu alalle, jossa 
työ on itsenäistä ja vaihtelevaa! 

kiinteistö palvelualalla
urapolku
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energistä

RTK-Palvelussa on rento meininki. Tampereen yksikönpäällikkö Minna Halmeesta 
huomaa heti, että tämä pomo ei turhia nipota. Kouluttaja Minna Kyllinen tietää miten 
hommat hoidetaan ja mikä koulutuksessa on sitä kaikkein oleellisinta. Myös naisten 
huomioon päässyt kiinteistönhoitaja Juho Laamanen on työpaikkaansa tyytyväinen. 

Molemmat Minnat ovat pätevöityneet nykyisiin tehtäviin-
sä pitkän työkokemuksen ja jatkuvan kouluttautumisen 
kautta.  

- RTK-Palvelussa uran tekeminen on arkitodellisuutta. Yritys 
kouluttaa henkilöstöään ja tukee mielellään motivoituneiden työn-
tekijöiden urakehitystä, sanoo Minna Kyllinen. Jatkuva kehittä-
minen on arvo, jolla haluamme korostaa ihmistemme tuntemaa 
ylpeyttä omasta ammattitaidostaan. 
 Uransa alkupuolella olevalla Juholla on takana rakennusalan 
perus tutkinto ammattikoulusta ja RTK-Palvelussa oppisopimuksella 
hankittu kiinteistönhoitajan perus tutkinto.  
- Kiinteistöpalvelualalla hommat ovat mukavia, työtehtävät itsenäi-
siä ja ansiotasokin on kohdallaan, toteaa Juho. 
 Juhon normipäivään kuuluu nimettyjen asiakkuuksien 
kiinteistönhoito. Tehtävät ovat monipuolisia ja 
osaamista tarvitaan niin talotekniikan hoi-
dosta ja ylläpidosta kuin ulkoaluei-
den hoidostakin. Päämääränä 
on pitää kiinteistöt toi-
mivina, viihtyisinä 

ja turvallisina ympäri vuoden. Teknisen osaamisen lisäksi päivittäi-
sessä tekemisessä korostuvat asiakaspalvelutaidot. 
- Pelkkä vian korjaus ei riitä – myös asiakassuhteet on pidettävä 
kunnossa”, painottaa Juho. �

RTKPalvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan 
yrityksiä 40 vuoden kokemuksella. Konsernin liikevaihto on 
n. 120 milj. euroa ja sen palveluksessa työskentelee maan
laajuisesti yli 3 000 alansa ammattilaista. RTKPalvelu tarjoaa 
siivous, kiinteistöhuolto, käyttäjä ja teollisuuspalveluja 
yrityksille ja julkisen sektorin asiakkaille. Yrityksen palvelu
valikoimaan kuuluvat keskeisesti myös tekniset kiinteistö
palvelut sekä energiansäästöpalvelut. Kiinnostaako sinua ura 
RTKPalvelussa? Ovemme ovat auki. Tule ja opi työssä ammat
tilaiseksi! www.rtkpalvelu.fi/tyopaikat

kiinteistö palvelua

Alalle voi tulla vaikka 
vahingossa, urapolku 
on satavarma! 
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Luovat ja
toimeliaat

Valkoinen kaapeli purkautuu kelalta 
ripeässä tempossa, kun asialla ovat  
Olli ja Mikael. 

Työpari Olli Tanskanen ja Mikael Enberg toimivat sähkö-
asentajina Lassila & Tikanojalla. 25-vuotias Olli opiskeli alalle 
Omniassa ja kymmenen vuotta vanhemman Mikaelin koulu 

oli Mellersta Nylands yrkesskola. Nyt jo useampia vuosia L&T:llä 
olleet kaverukset viihtyvät työssään.  
- Työturvallisuuteen ja vastuullisuuteen panostetaan paljon, sekä 
yrityksen me-henki on hyvä, toteaa Olli. 
 Parhaita puolia työssä ovat vaihtelevat ja mielenkiintoiset työ-
tehtävät – kahta samanlaista päivää ei ole.  
- Välillä on käytettävä paljonkin aikaa asiakkaalle parhaan ratkaisun 
luomiseen, mutta toisaalta juuri haastavimpien tilanteiden selvittä-
minen palkitsee parhaiten, kertoo Mikael. 
 Sähköalan valinta perustui kummallakin luontaiseen kiinnostuk-
seen tekniikasta. L&T:lle Mikael päätyi yrityskaupan myötä ja Olli 
ystävän suosituksesta. Jatkosuunnitelmissa Ollilla siintää sähkö-
suunnittelun opiskelu. Mikael ei ole vielä tehnyt urasuunnitelmia, 
sillä hän viihtyy hyvin nykyisessä työssään. �

L&T:llä asentajaakin kuunnellaan. 
Koulutuksissa opetetaan aina 
ajattelemaan ensisijaisesti 
asiakasta, ei niinkään firmaa. 

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa 
kulutus yhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. 
L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. Yhtiö 
työllistää 9 600 henkilöä. 
www.lassila-tikanoja.fi
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Ida luo uraa 
ISS Palveluissa

Olen Ida Stigzelius, aloitin 
työni kiinteistöpalvelualalla 
ISS Palveluissa vuonna 2009 
monipalvelutyöntekijänä. 
Työtehtäviini kuuluivat 
siivous, postitus ja 
toimistopalvelutehtävät.

esimieheni ehdotti minulle kehityskeskustelussa oppisopimus-
koulutusta ja syksyllä 2010 aloitin laitoshuoltajan ammatti-
tutkinnon. Oppia tuli paljon ja uusi tieto laajensi näkemystäni 

siivousalasta. Koulutuksen aikana pääsin verkostoitumaan samaa 
työtä tekevien kanssa. Opiskeluni kesti vuoden, suoritin näyttö-
tutkinnon ja sain ammattitutkintotodistuksen. 
 Jo opiskeluaikana siirryin palveluohjaajaksi. Vastuulleni kuuluu 
uusien työntekijöiden perehdytys, tarviketilaukset ja työn laadun 
seuranta. Varmistan myös, että työt toteutuvat asiakaskohteissa 
sovi tusti ja kaikkien työt sujuvat suunnitellusti. Tarvittaessa osallis-
tun työntekoon asiakaskohteissa. 
 Tykkään nykyisestä työstäni, jossa voin tehdä monipuolisesti niin 
käytännön siivoustyötä kuin suunnittelutyötä. Työssä onnistumiset 
tekevät työstä motivoivaa. Pidän itseni kehittämisestä ja siksi aloitin 
siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon syksyllä 2012. �

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työn
antaja ja maan johtava kiinteistö ja toimitilapalveluyritys. 
Tuotamme henkilöstövaltaisia tukipalveluita yksityisille 
yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme 
toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkai
demme liiketoimintaan. Vuonna 2012 liikevaihtomme oli 555 
miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on lähes 12 000. ISS Palvelut 
on osa kansainvälistä ISSkonsernia, joka toimii yli 50 maassa. 
www.iss.fi, www.issworld.com 
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skanska Oppiva-
harjoittelussa  
pääsee kehittymään
Tuomas Forsberg tekee ensimmäistä Oppiva-harjoitteluaan 

Skanskan pääkonttorilla. Kesän aikana hän on muun muassa 
laatinut kaksi verkkokoulua riskienhallinnasta sekä ollut 

mukana riskirekisterin kehittämisessä.  
- Työnantajana Skanska on kannustava ja osallistava ja täällä on 
luottamuksellinen ilmapiiri, kuvaa Tuomas. Tuomas on Metropolia 
Ammattikorkeakoulusta valmistunut rakennusinsinööri, joka 
opiskelee nyt neljättä vuotta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa 
rahoitusta. 

Skanska Oppiva pähkinänkuoressa
Skanska Oppiva – harjoitteluohjelman kautta Skanska tarjoaa 
ammatti korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille pitkäjänteistä ja 
tavoitteellista polkua rakennusalalle. Kolmevuotinen harjoittelu-
ohjelma koostuu valmennuspäivistä ja kesällä harjoittelujaksosta 
työmaalla tai toimistolla. Haku Skanska Oppivaan on vuosittain 
tammi- maaliskuussa. �

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus ja projekti
kehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluk
sessa on noin 57 000 henkilöä valituilla kotimarkkinaalueilla 
Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 
www.skanska.fi
www.skanska.fi/oppiva

Kiinnostuin Oppivasta, koska 
ajattelen, että Skanskan 
harjoitteluohjelma tarjoaa 
pidemmän aikavälin 
kehittymismahdollisuuksia.
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Turvallisesti     
        työssä

Turvapuisto 
on Rudus Oy:n 
perustama Euroopan 
ensimmäinen 
rakennusalan 
työturvallisuuden 
koulutusrata.

Ruduksella on pitkä historia. Yhtiön juuret ovat reilusti yli sa
dan vuoden päässä suomalaisessa peruskalliossa. Nykymuo
toinen Rudus Oy on muodostunut 1900luvun lopulla, kun 
monet suomalaisen rakennustuoteteollisuuden muutokset 
muokkasivat yrityskenttää. Rudus toimii Suomen lisäksi Bal
tiassa ja Venäjällä Pietarin alueella. Henkilöstön määrä on täl
lä hetkellä noin 1 200. Rudusturvapuistossa perehdytetään 
myös opiskelijoita työmaan turvallisuuteen. 
www.rudus.fi 
www.rudus.fi/turvapuisto 

-Työt on tehtävä aina mahdollisimman turvallisesti, toteaa 
vakava mietteinen Joonas, tutustuessaan Rudus turva-
puistoon yhdessä opiskelukavereidensa Marikan, Paulin 

ja Jasminen kanssa. Ruduksen tavoite on turvapuiston avulla paran-
taa paitsi yrityksen omaa myös koko rakennusalan työturvallisuutta. 
 Vaikka oikea työergonomia ja CE-merkityt työvälineet ovat nelikol-
le itsestäänselvyys, turvapuistossa näkee konkreettisia esimerkkejä 
todellisista rakennusalan työtapaturmista. Pauli toteaa, että on hyvä, 
että oppimisympäristö on siirretty luokkahuoneista ulos harjoittelu-
radalle, sillä tekemällä oppii parhaiten. 
- Opiskelijoiden keskuudessa työturvallisuudesta huolehditaan yh-
teisesti. Jos kaverilta on jäänyt vaikka suojalasit laittamatta, hänelle 
vinkataan siitä, koska meillä on vain yhdet silmät, kiteyttää Marika. 
- Myös työympäristön pitää olla kunnossa, Jasmine toteaa. Työ-
välineet eivät saa lojua levällään, sillä hyvä järjestys lisää huolellisuut-
ta myös työssä. 
 Koska rakennusala on fyysistä, ei lihashuollosta kannata lipsua. 
Liikunta ja venyttely pitävät kunnossa ja vähentävät tuki- ja liikunta-
elimistön vammoja. Ruduksella on Rudus kuntoon -työ hyvin vointi-
ohjelma, jonka avulla pyritään saamaan työntekijät kiinnostumaan 
omasta hyvinvoinnista. �
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TV:stä tuttu ala 

Viheraluerakentajalla ei ole normipäivää,  vaan se vaihtelee 
kohteen mukaan. Viherrakentaja tekee paljon kivitöitä, 
puutöitä, maarakennusta sekä perinteisiä istutus- ja nurme-

tustöitä.
- Kun katselee ulkona rakennettua ympäristöä, niin käytännössä 
katselee viherrakentajan kättentöitä, viher alue rakentajana työsken-
televä Tuomas Saarinen kertoo.
 Työ on fyysistä eikä työpäivän aikana voi välttyä hiki pisaroilta. Työn 
vaativuudesta huolimatta se on hyvin antoisaa ja kiittää tekijäänsä. 
Laadukkaan ja kauniin ympäristön rakentamista arvostetaan ja se 
koetaan tärkeäksi.
- Alalla riittää varmasti töitä. Tarvitaan vain lisää motivoituneita ja 
ahkeria nuoria.
 Saarinen muistuttaa, että viherrakentaminen eroaa todellisuu-
dessa hyvin paljon siitä mitä tv-ohjelmien puutarha ohjelmat antavat 
ymmärtää. Pääpaino on ehdottomasti rakentamisen puolella, missä 
tarvitaan hyviä kädentaitoja. Alalle voi hakeutua kouluttautumalla 
puutarhuriksi tai kivimieheksi.

Tekniikka mukana 
työnteossa

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualalla teknologinen kehitys 
on huimaa. Miltei jokaisessa työssä pääsee käyttämään 
uusinta tekniikkaa, joka helpottaa ja avustaa työntekoa. 

Esimerkiksi maarakennuksessa käytetään useita koneohjaus-
järjestelmiä, joilla mitataan maaston syvyttä, etäisyyttä ja 
voidaan luoda työsuunnitelma. 

Katso The Mestan verkkosivuilta tarkka 
listaus siitä millaista teknologiaa rakennus- 
ja kiinteistöpalvelualalla on käytössä.
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Rakennusten ja rakenteiden suunnittelu teetetään pää-
sääntöisesti tietomallintamalla ja tietoa käytetään prosessien 
eri vaiheissa. Skanskan käyttämä mallinnusteknologia mahdol-

listaa virtuaalikierrokset tulevissa tiloissa tai kaupunki suunnittelun 
vaihtoehtojen esittelyn. Mallit pystytään esittämään jopa 3D- 
muodossa kuten uusimmassa elokuva- ja tv- tekniikassa. Mahdolli-
suuksia on joka päivä entistä enemmän.  
 Crusellin silta on merkittävin ja rakenteiltaan haastavin Suomes-
sa toteutettu silta, jossa tietomallinnusta on käytetty rakennus-
suunnittelun lisäksi rakennustyön toteuttamisessa. Sillasta luotiin 
tarkka tietomalli, joka sisältää myös rakennusmateriaalien ominai-
suudet. Muun muassa tarvittavat materiaalimäärät on saatu mallin 
avulla tarkasti määriteltyä. 
 Crusellin sillan suunnittelusta vastasi monialainen suunnittelu-
yritys WSP Finland ja pääurakoinnista Skanska Infra Oy. �

Työmaainsinööri tarkastelee 
työmaalla mallista havaitun 

putkien törmäysten uudelleen 
sovittamista.

Pelimaailman  
sovelluksia
voi hyödyntää rakentamisessa
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Tehtävät

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Etsi vastauksia lehdestä ja ratkaise ristikko. PYSTYYN muodostuu tärkeä 
nettiosoite, josta voit lukea lisää rakennus- ja kiinteistöpalvelualan ammateista.

Kysymykset: 

1.  Kuka mallimaailmastakin tuttu henkilö on lehden kansikuvassa? 

2.  Juhon ammatti 

3.  Hennan pääaine opinnoissa  

4.  Tomin tuleva tutkinto 

5.  Idan ensimmäinen ammatti ISS Palveluissa

6.  Miten kaikki rakennusalan työt on Joonaksen mielestä tehtävä? 

7.  Minkälaisen työntekijän urakehitystä RTK-Palvelussa tuetaan? 

8.  Henkilö, joka toimii esimiehenä noin 20 työntekijälle 

9.  Minkä yrityksen Oppiva-harjoittelussa Tuomas on? 

10. Millä tavalla Stadin ammattiopistossa voi oppia maalaus- ja kiinteistöpalvelualaa? 

11. Mikä ala on TV:stä tuttu? 

Oikeat vastaukset tehtäviin löytyvät osoitteesta www.themesta.net 
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2

3

Löydätkö labyrintistä yhdeksän (9) lehdessä mainittua rakennus- ja 
kiinteistöpalvelualan yritystä? Voit lukea sanat eri suuntiin: suoraan alas, 
suoraan ylös, oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle.
Löydettyäsi sanan, vedä viiva sen päälle! 

A U T K S H S U D U R O M P N P T
K P U L E V L A P K T R N S O P I
P N P P A P P N T P O P P K H P Y
L E M M I N K Ä I N E N P A I A P
O T S N S P M F A A L K V N O I P
H P N K L P T E C P X P P S I S O
K P C K O M R A P A R M L K E S M
P N C P S E T P A M S I P A T E Y
A P S L P V L A P T T R P O U A T
G L A S S I L A T I K A N O J A P

Tutustu lehteen ja etsi henkilökuvausten kautta henkilön ammatti, 
työpaikka ja työtehtävät.

Oikeat vastaukset tehtäviin löytyvät osoitteesta www.themesta.net 

Juho Laamanen Matleena Helander Ina Suutari Olli Rautsi

Ammatti

Työpaikka

Työtehtävät
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Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry järjestää am-
matinvalintaikäisille nuorille Avoimet työmaat -päiviä. Päivän 
aikana vierailemme alan toisen asteen oppi laitoksessa ja 

rakennustyömaalla tai kiinteistöpalvelualan kohteessa. Opinto- 
ohjaajille on tarjolla Rakentamisen ja kiinteistöpalveluiden aamu-
päivä tilaisuuksia, joihin sisältyy kohdevierailu ja mielen kiintoisia 
luentoja. 
Soita ja varaa oma tapahtumasi: 050 449 7559 (Janne Suntio)

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima Ry:n toiminnan tar-
koitus on edistää rakennus- ja kiinteistöpalvelualan tunnettuutta 
ja vetovoimaa ammatinvalintaikäisten nuorten keskuudessa, jakaa 
tietoa alan ammateista ja koulutusmahdollisuuksista, kannustaa 
nuoria hakeutumaan alan toisen asteen ja korkea-asteen koulutuk-
seen ja myötävaikuttaa riittävän työvoiman saamiseen KIRA-alalle. 

JuLKAISIJA Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry, johon kuuluvat seuraavat liitot: Talonrakennusteollisuus ry, 
Rakennusteollisuus RTT ry, Kiinteistöpalvelut ry, Infra ry, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry, Ammattiliitto Pro ry, Suomen 
Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Arkkitehtitoimistojen Liitto 
ATL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Pintaurakoitsijat ry, Kattoliitto ry, Lattian- ja Seinänpäällysteliitto ry, Koneyrittäjien liitto ry, 
Isännöintiliitto ry, Viheraluerakentajat ry

PÄÄTOIMITTAJA Janne Suntio (janne.suntio@rakennusteollisuus.fi) TOIMITTAJA Emmi Rossi VALOKuVAAJA Janne Suntio 
uLKOASu ACM PAINOS 70 000 PAINO Forssa Print 12. vuosikerta

Lisää tietoa rakennus- ja  
kiinteistöpalvelualasta www.themesta.net


