
Teräsrakenneyhdistys 

Vaikuttaminen ja yhteistyö

Rakentaminen on tärkeää yhteiskunnallista ja 

taloudellista toimintaa. Yhtenä Teräsrakenneyh-

distyksen tehtävänä on toimia julkisen sektorin 

kanssa yhteistyössä jäsentensä hyväksi ja vakaan 

toimintaympäristön takaamiseksi. Yhdistys on 

arvostettu asiantuntija laadittaessa rakentamista 

koskevia ohjeita ja standardeja. Omien asian-

tuntijoiden lisäksi käytössä ovat alan osaajat 

oman jäsenistön kautta. Ennakoiva ja aktiivinen 

vuorovaikutus luo parhaat mahdollisuudet yh-

distää yhteiskunnan yleiset tavoitteet ja elinkei-

noelämän kannalta merkittävät asiat myöntei-

sellä tavalla ja hyvässä yhteisymmärryksessä.

Teräsrakenneyhdistys ry on Rakennusteol-

lisuus RT:n ja Rakennustuoteteollisuus RTT:n jä-

sen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tapahtuu 

yhteistyössä niiden kanssa. Teräsrakenneyhdistys 

toimii yhteistyössä myös alan muiden järjestöjen 

kanssa. Niitä ovat mm. eurooppalainen teräs-

rakennealan kattojärjestö ECCS, Ruotsin SBI ja 

Norjan NS, RST-toimijoiden kansainvälinen yh-

teistyöjärjestö Euro Inox,  ja kotimainen standar-

dointijärjestö METSTA.

Yhteistyö on myös tiivistä rakennusalan 

muiden järjestöjen, viranomaisten ja valtion hal-

linnon kanssa. Näitä kumppaneita ovat mm. 

Ympäristöministeriö, Opetushallitus, Liikennevi- 

rasto, tiedekorkeakoulut, ammattikorkeakoulut, 

aikuiskoulutuskeskukset, VTT, SAFA, RIL ja RIA.

Yhteenveto: Jäsenenä voitte vaikuttaa

Teräsrakenneyhdistys on oman toimialansa 

tunnustettu yhteistyöelin niin julkiseen sektoriin 

päin kuin kiinteistö- ja rakennusalalla. Yhdistys 

on vahvasti mukana rakentamisen yhteises-

sä edunvalvonnassa. Yhdistyksen jäseninä on 

teräs- ja metallituotteiden valmistajia ja erilaisia 

rakentamiseen liittyviä palveluja tuottavia yrityk-

siä ja yhteisöjä. 

Teräsrakenneyhdistyksen jäsenet saavat 

alan uusimman tiedon ja voivat vaikuttaa yhdes-

sä rakentamisen toimintaympäristöön. Jäsenyys 

on hyvä väylä saada näkyvyyttä ja korostaa jäse-

nen imagoa metallirakentamisen huippuosaaja-

na. Jäsenet ovat hyvin esillä yhdistyksen julkai-

suissa ja tilaisuuksissa.

Yhdistyksen vaikuttamiskanavat alan yh-

teiseen kehittämiseen ovat; laatutoiminnan 

kehittäminen vastaamaan yleiseurooppalaisia 

vaatimuksia, vaikuttaminen rakentamiselle ase-

tettaviin vaatimuksiin, teräsrakennealan yhtei- 

nen kouluttaminen ja viestintä alaan vaikut-

tavista muutoksista. Teräsrakenneyhdistyksen 

varsinaiseen T&K – toimintaan jäsenet pääsevät 

mukaan jaostojen kautta.

Yhteistyö Teräsrakenneyhdistyksen kanssa 

tuo merkittävää lisäarvoa alan toimijoille, tukee 

vakaan toimintaympäristön kehittymistä ja tar-

joaa foorumin teräs- ja metallirakentamiseen 

liittyvälle tiedotustoiminnalle ja keskustelulle.

Yritysjäsenet saavat alennusta yhdistyksen 

järjestämien tilaisuuksien ja koulutuksien osal-

listumismaksuista sekä julkaisuista. Lisäksi Te-

räsrakenneyhdistys tarjoaa jäsenilleen teknistä 

neuvontaa.

Jäsenyys Teräsrakenneyhdistyksessä antaa 

yrityksille mahdollisuuden saada alan tuoreinta 

tietoa ja päästä vaikuttamaan. Yritysjäsenet voi-

vat osallistua haluamiensa jaostojen toimintaan.

- työtä jäsenten äänellä jo yli 40 vuotta

Asioista viestitään ja tiedotetaan

Teräs- ja metallirakentamisen näyttävimmät 

tiedotuskanavat ovat Teräsrakenne-lehti ja yh- 

distyksen internet-sivut. Teräsrakenneyhdistys 

julkaisee Terästiedotetta sekä informoi muun 

muassa suunnittelijoita, työnjohtajia, rakennus- 

tarkastajia, rakennusalan koulutuksesta vastaa- 

via opettajia ja opiskelijoita metallin käytöstä 

rakentamisessa. Yhdistys järjestää tapahtumia, 

opintomatkoja ja seminaareja. Teräsrakenne-

päivä on suurin yhteenkokoava tilaisuutemme, 

jossa on hieman asiaa, hieman tehdyn esittelyä, 

hieman tulevaa ja sopivasti hauskaa. Yhtenä 

tärkeänä tiedottamisen tehtävänä on myös in- 

formoida jäsenkuntaa toimialalla tapahtuvasta 

kehityksestä. Jäsenistön, opettajien ja opiske- 

lioden käyttöön yhdistys julkaisee alaan liittyviä 

ohjeita ja oppaita.Yhdistys teettää vuosittain 

markkinaselvityksen jäsenistön käyttöön.
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Jäsenten sana kuuluu ja painaa

Teräsrakenneyhdistys puhuu ulospäin jäsentensä 

äänellä. Osallistuminen tuo jäsenille hyvät mah-

dollisuudet vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. 

Teräsrakenneyhdistyksen hallitus valitaan vuosi-

kokouksessa jäsenyhteisöjen edustajista. Eri osa-

toimialoja edustavat jaostot ovat kaikille jäsenil-

le avoimia työryhmiä, jotka luovat yhdistyksen 

toiminnalle hyvin konkreettisen perustan.

Teräsrakenneyhdistys on erinomainen paik-

ka rakentamisen eri osapuolten vuorovaiku-

tukselle ja verkostoitumiselle. Toiminnassahan 

on mukana niin metallirakenteiden tilaajia kuin 

suunnittelijoita, rakentajia sekä rakenteiden to-

teutuksessa tarvittavien tuotteiden, metallien ja 

materiaalien tuottajia ja myyjiä.

Jaostoissa puhutaan käytännön asioista

Jäsenet ovat Teräsrakenneyhdistyksen tärkein 

voimavara ja olemassaolon perusta. Kun jäsenet 

toimivat eri rakentamisen osa-alueilla, antavat 

yhdistyksen jaostot jäsenille erinomaisen väylän 

vaikuttaa juuri itseään kiinnostaviin asioihin.

Vuoden 2014 Teräsrakenneyhdistyksessä 

toimii seuraavat jaostot:  infrajaosto, masto-

jaosto, ympäristöjaosto, pintakäsittelyjaosto, 

palojaosto, suunnittelu- ja toteutusjaosto,  Ros-

teri-jaosto, ECCS-jaosto sekä yhdessä Betoniyh-

distyksen kanssa liittorakennejaosto. Vuonna 

2014 on tarkoitus perustaa myös uusi opetus-

jaosto. Näiden lisäksi yhdistyksessä on normi-

toimikunta ja erilaisia lautakuntia pätevyyksien 

arvioimiseksi.

Toiminnan sisällöstä ja resurssoinnista päät- 

tävät mukana olevat yritykset. Jaostot ovat pe-

rustaneet toimintasuunnitelmansa  hyvin konk-

reettisiin käytännön asioihin. Oman osa-alueen 

tutkimuksen, kehitystoiminnan, koulutuksen, 

viestinnän ja vaikuttamisen koordinointi ja ohja-

us perustuvat siis alan arkipäivän tuntemukseen 

ja sieltä lähteviin tarpeisiin.

Jaostot syntyneet jäsenistön tarpeisiin

Ympäristöjaostossa käsitellään teräs- ja me-

tallirakentamiseen liittyviä ympäristöasioita sekä 

kokonaisuutena että sellaisten erityisteemo- 

jen kuin energiatehokkuus, vaaralliset aineet, 

pinnoitteet ja pinnoittaminen kautta. Toiminta 

on asioiden seurantaa sekä niihin vaikuttamis-

ta ja niistä tiedottamista. Jaosto on aktiivinen 

vaikuttaja valmisteltaessa sen toimialaan liittyviä 

määräyksiä ja standardeja ja tiedottaa toimi-

alaansa liittyvistä asioista Teräsrakenneyhdistyk-

sen jäsenkunnalle sekä eri viestimiä hyödyntäen 

yleisesti. Viestinnän tavoite on tukea teräs- ja 

metallirakentamistoimintaa Suomessa mm. 

tuomalla esille, mitä ympäristö- ja elinkaarietuja 

teräksen ja muiden metallien sekä niissä käytet-

tävien pinnoitteiden käytöstä rakentamisessa on 

saatavissa.

Pintakäsittelyjaosto täydentää ympäris-

töjaoston toimintaa paneutumalla etenkin te-

räksen ja muiden metallien pintakäsittelyalan 

seurantaan ja siihen liittyvien asioiden tiedot-

tamiseen. Pintakäsittelyjen merkitys rakenta-

misessa korostuu myös kestävän rakentamisen 

ja esteettisesti rikkaan ympäristön arvostuksen 

nousun kautta. Tämän vuoksi Teräsrakenneyh-

distyksen jäsenet ovat nähneet viisaana aloittaa 

erillisen pintakäsittelyjaoksen toiminnan.

Mastojaosto panostaa etenkin mastoihin 

liittyvän T&K-toiminnan koordinointiin ja ohja-

ukseen. Mastojaoston keskeisimpänä tehtävä 

on alkuvaiheessa ollut laatia standardien SFS-EN 

1993-3-1 ja SFS-EN 1993-3-2 kansalliset liitteet 

ja niiden revisiot ympäristöministeriön julkaista-

vaksi. Ensimmäisenä konkreettisena ohjeena on 

laadittu ohjeet mastojen tilaamisen yhteydes-

sä tarvittavista lähtötiedoista ja toisena ohjeena 

mastojen suunnitteluperusteet ja yleisohjeet, 

kun vanhoihin mastoihin tehdään korjauksia ja/

tai muutoksia. Mastoja koskevat huolto-ohjeet 

ovat työn alla.

Alan koulutuksesta huolehditaan

Teräsrakenneyhdistyksen koulutustoiminta on 

monipuolista teknisestä koulutuksesta teemase-

minaareihin. TeräsMies -koulutustapahtuma on 

muodostunut yhdeksi rakennusalan vuosittaisis-

ta merkkitapahtumista.

Yhdistys järjestää erilaisia infotilaisuuksia 

kulloinkin alalla tapahtuvista muutoksista. TRY 

huolehtii oppilaitosten järjestämästä koulutuk-

sen tuesta ja järjestää pätevyyteen valmistavaa 

koulutusta alan toimijoille sekä järjestää tarvitta-

essa räätälöityjä kursseja jäsenyrityksille. Tekni-

nen tuki ja neuvontapalvelut ovat luonnollisesti 

jäsenistön käytettävissä.

Yhdistys järjestää pätevyys- ja jatkokoulu-

tusta mm. suunnittelijoille ja työnjohtajille. 

Muutoksia ja teknologiaa seurataan

Jäsenyritysten toimintaympäristöön vaikuttavat 

muutokset - liittyvät ne lainsäädäntöön, määrä-

yksiin, ohjeisiin, ilmastoon, energiaan, turvalli-

suuteen – ovat Teräsrakenneyhdistyksen aktiivi-

sessa seurannassa. Yhdistys reagoi muutokseen 

tarpeen mukaan ja kulloiseenkin tilanteeseen 

sopivalla tavalla. Esimerkiksi eurooppalaiseen EN 

standardisointiin osallistuminen ja vaikuttami-

nen ovat yksi tärkeä asia, jolla turvataan suoma-

laisen teollisuuden mahdollisuudet globaalissa 

toimintaympäristössä.

Yhdistys on sekä teräs- ja metallirakentami-

sen ammattilaisten että rakentamispalveluiden 

tilaajien tukena jatkuvan muutoksen hallinnas-

sa. Tämä tapahtuu koordinoimalla teräs- ja me-

tallirakentamiseen liittyvää kehitystoimintaa ja 

osallistumalla opetuksen, opetusmateriaalien ja 

rakentamiseen liittyvien ohjeiden ja standardien 

kehittämiseen. Varsinainen T&K –toiminta/pro-

jektitoiminta tapahtuu yleensä jaostojen kautta.

FISE Oy:n sihteerijärjestönä Teräsrakenneyh-

distys huolehtii teräsrakennesuunnittelijoiden ja 

toteutuksen työnjohtajien pätevyyden arvioin-

nista. Samaten yhdistys vastaa palosuojamaala-

rien, palosuojaustarkastajien ja teräsrakenteiden 

pintakäsittelyn tarkastajien pätevyyksien arvi-

oinnista sekä ohutlevykattoasentajien  sertifi-

oinnista. 

Infrajaoston tehtävänä on siltoihin ja poh-

jarakentamiseen liittyvän T&K-toiminnan koor-

dinointi ja ohjaus silta osin, kun ne liittyvät te-

räksen käyttöön. Jaoston toiminta kattaa myös 

paalut ja erilaiset rummut. Liikennevirasto alan 

viranomaisena ja tilaajana on aktiivisti jaoston 

toiminnassa mukana.

Palojaosto keskittyy teräsrakenteiden pa-

lomitoitukseen ja palosuojaukseen liittyvän 

osaamisen kehittämiseen ja levittämiseen sekä 

teräsrakenteiden paloturvallisuuden edistämi-

seen ja sitä kautta teräsrakentamisen kilpailu-

kyvyn parantamiseen. Samalla tavoitteena on 

päästä toimimaan ja vaikuttamaan kansallisissa, 

eurooppalaisissa ja globaaleissa rakenteellisiin 

palomääräyksiin, tuotehyväksyntään, standardi-

sointiin ja kehitys- ja tutkimustyöhön liittyvissä 

toimikunnissa ja yhteistyöelimissä sekä luoda 

yhteistyömahdollisuuksia alan eri toimijoiden 

välillä.

Suunnittelu- ja toteutusjaoston perus-

tamisen taustalla on tarve lisätä suunnittelun 

ja toteutuksen yhteistyötä ja vuorovaikutus-

ta. Tämä korostuu entisestään siirryttäessä eu-

rooppalaisten standardien käyttöön. Teräsra-

kenneyhdistys koordinoi uutta kehityshanketta 

Teräsrakenteiden eurooppalaiset pelisäännöt 

– suunnittelu ja toteutus (TEP). Koko hankkeen 

on tarkoitus valmistua 30.6.2014 mennessä. 

Projektin lopulliset tulokset ovat luonteeltaan 

julkisia, mutta niiden tekijänoikeudet kuuluvat 

Teräsrakenneyhdistykselle ja projektia rahoit-

taville yrityksille. TEP-hanke koostuu kaikki-

aan yhdestätoista työkohteesta. Näillä WP eli 

Work Package-nimellä tunnetuilla työkohteilla 

on kullakin omat yksilöidyt tavoitteet ja tehtä-

vät sekä oma vetäjä ja työryhmä. TEP-hankkeen 

työkohteiden vetäjät muodostavat yhdessä TEP-

hankkeen ohjausryhmän, jonka pohjalta myö-

hemmin muodostetaan erillinen yleinen suun-

nittelu- ja toteutusjaosto.

Rosteri-jaosto on keskittynyt edistämään 

ruostumattoman teräksen rakenteellista käyt-

töä. Toimintamuotoina on tekninen neuvonta, 

viestintä Teräsrakennelehdessä, koulutus Teräs-

rakenneyhdistyksen tilaisuuksissa sekä osallistu-

minen eurooppalaiseen standardisointiin.

Liittorakennejaosto on perustettu yh-

dessä Betoniyhdistyksen kanssa. Liittorakenne-

jaoston tehtävänä on liittorakenteisiin liittyvän 

osaamisen kehittäminen ja tiedon levittäminen. 

Betoniyhdistyksen ja Teräsrakenneyhdistyksen 

yhteistyönä on mm. järjestetty eurooppalaisiin 

standardeihin perustuvaa liittorakenteiden kou-

lutusta. Liittorakenteita koskevan ajan tasalla 

oleva julkaisu saatiin valmiiksi vuonna 2013.

Teräsrakenneyhdistys perustettiin vuonna 1971 

materiaalivalmistajien ja konepajojen toimin-

taympäristön tehostamiseksi. Nyt yhdistyksestä 

on muodostunut materiaalivalmistajien, kone- 

pajojen, suunnittelijoiden ja pinnoittajien yhteis-

työelin. Toiminnassa on mukana myös terästä ja 

muita metalleja rakentamisessa hyödyntäviä ja 

käyttäviä yrityksiä ja yhteisöjä.

Teräsrakenneyhdistys edistää metalliraken-

teiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla 

sekä vauhdittamalla  alan tutkimus- ja kehitys-

työtä ja koulutusta. Toimintaympäristön kannal-

ta tärkeää on vaikuttaminen kotimaiseen ja EU- 

tason päätöksentekoon.

Yhdistyksen yli 40 toimintavuoden aikana 

metallirakenteet ovat nousseet merkittäväksi 

jokapäiväiseksi osaksi rakennettua  ympäristö-

ämme.
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