TOIMIALAKLUSTERIKOKOUS
Rakennusala

MUISTIO

Aika: tiistai 5.5.2015 klo 9.00–11.30
Paikka: Neuvotteluhuone, Lapin Ammattiopisto, Jänkätie 1, Rovaniemi
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen, sihteerin valinta
Puheenjohtaja, Ensio Pynninen, Talonrakennusteollisuus ry
osallistujat: Janne Ekman sihteeri, Jarmo Alatarvas, Eero Saunavaara, Tuula Pekkala, Päivi
Holopainen, Antti Päivärinta, Kai Ryynänen, Jukka Luukinen
2. Esittelykierros Lapin ammattiopiston Jänkätien toimipisteessä
Tutustuttiin Jänkätien toimipisteen Maarakennusalan ja Raskaskoneasentajien tiloihin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
4. Lapin toimialaklusteriseminaarin tuloksia ja niiden eteenpäinvieminen rakennusalan
klusterissa, ajankohtaista klusteritoiminnan organisoitumisessa
Käytiin läpi 21.1. Korundissa pidettyä klusteriseminaaria. Seminaari todettiin hyväksi ja
osallistujia siihen oli hyvin. Pyritään 2020 vuoteen mennessä ”ihanneklusterin” toimintamalliin.
Toiminnan pitää perustua enemmän siihen, että klusteri toimii itsenäisemmin ilman
ulkopuolista tukea. Sihteerin ja puheenjohtajan työt lisääntyvät.
5. Rakentamisen laatu ja tietomallintaminen koulutuksen suhteen
Käytiin keskustelua rakentamisen laatuongelmista. Rakentamisen laatu on parantunut
yksiselitteisesti takavuosista. Todettiin, että enemmän ongelmia aiheuttaa rakennusten väärä
käyttö yms. esim. ilmastoinnin sammuttaminen yöksi ja mitä siitä aiheutuu.
Motivan sivujen esittely: paljon sähköistä aineistoa vapaasti käytettävissä. Lisätään sivu Luotsin
linkkeihin.
6. Yritysten ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Työllisyystilanne näyttää paremmalta kuin vielä talvella, pientä toiveikkuutta ilmassa. Monta
suurta työmaata on aloitusvaiheessa.
7. Koulutuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät
Käytiin läpi rakennusalan toisen asteen aloituspaikkoja ja hakijamääriä. Talonrakennuspuolella
paikkoja 2800 hakijoita 2000, pintakäsittelyssä 600-600, talotekniikka 1300-1500.
Ammattikorkeakouluun hakijoita on paikkoja enemmän, eli tilanne on vielä hyvä.
8. Muut asiat
Päivi esitteli uutta ennakointihanketta Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö (ESR, PohjoisPohjanmaan ELY-keskus). Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2015–31.3.2018 ja hanke tukee
toimialaklusterien toimintaa. Hankkeen tavoitteet/toimenpiteet:
• Lappi-sopimuksen tukeminen ennakoinnilla (mm. ennakointiselvitykset)
• Toimialaklustereiden kehittäminen Lappi-sopimuksen näkökulmasta ja uusien klusterien
käynnistäminen
• Pohjoisen alueen näkymien -skenaarioprosessi
• Yhteistyön vahvistaminen ennakoinnissa Itä- ja Pohjois-Suomen alueella, Pohjois-Norjan ja
Pohjois-Ruotsin kanssa sekä valtakunnallisesti
• Ennakointiosaamisen kehittäminen
• Ennakointitoiminnan ja -tiedon kehittäminen laajemmin päätöksentekoa palvelevaan
suuntaan
• Vuosittaisten ennakointiseminaarien järjestäminen

9. Seuraava kokousaika ja -paikka sekä teema
4.11.2015 Tornio. Yhteyshenkilö järjestelyissä Antti Päivärinta.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.30.

