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RAKENNUSTEKNIIKKA ILMESTYY vuonna 2020 kaksi kertaa sekä printtinä että diginä 
(numerot 1.2020 ja 3.2020) ja kahdesti digiversiona (numerot 2.2020 ja 4.2020). Vuonna 
2021 kaikki numerot ilmestyvät sekä diginä että printtinä. Löydät kaikki aiemmat lehdet 
osoitteesta: rakennustekniikkalehti.fi

ALAN HUIPUILLA ISO MERKITYS  
KOKO ALALLE

Vuosi lähenee loppuaan, eikä mikä tahansa 
vuosi, vaan täysin poikkeuksellinen. Pääl-
limmäisenä kaikilla on luonnollisesti mie-
lessä edelleen jylläävä korona sekä di-
giloikka, jonka me kaikki olemme tehneet. 
Mutta vuoden aikana on tapahtunut paljon 
muutakin. 

Samaan aikaan on suunniteltu ja raken-
nettu loistavia kohteita, jotka ovat sekä 
vaativia suunnitella että toteuttaa. Yhteis-
tä näille kaikille kohteille on, että niissä 
keskeisessä osassa on ollut loistava diplo-
mi-insinööritaito-osaaminen sekä yhdes-
sä tekeminen. Kun siihen vielä lisätään ri-
paus luovuutta ja rohkeutta, saadaan ai-
kaan merkityksellisiä työpaikkoja ja viihtyi-
siä asuinalueita. 

Upeita onnistumisia on myös kiva palki-
ta. Onnistumiset kannustavat uusiin onnis-
tumisiin, ja ne toimivat lisäksi hyvinä kirittä-
jinä muillekin töille. 

Voittajan valinta on aina kuitenkin vai-
keaa. Usein palkintoraadin arvioitavana on 
monta erittäin hyvää työtä, joita on vaikea 
laittaa paremmuusjärjestykseen. Tässäkin 
lehdessä saamme lukea upeista kohteista, 
joista kaikki suunnittelijoineen, projektin-
johtajineen ja rakentajineen ovat voittajia. 
(RIL-Palkinto s. 12 ja Vuoden silta s. 18)

Ei pidä unohtaa myöskään vuosittai-
sia henkilöpalkintojamme, joilla alalla ja  
RILissä halutaan nostaa erittäin merkittävän 
uran tehneitä diplomi-insinöörejä.

Vuonna 2020 RILin hallitus valitsi usei-
den ehdotusten joukosta rakennusalan 
diplomi-insinööriksi Teppo Lehtisen sekä  
RILin Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikka-
ryhmä Yrjö Matikainen- eli sillanrakennuk-
sen erikoispalkinnon saajaksi Pekka Pulk-
kisen (artikkeli Pekka Pulkkisesta s.8).

Erityisen ilahduttavaa on samaan aikaan 
huomata, että vastuullisuuden merkitys on 
kasvanut vuosi vuodelta. Se ymmärretään 
myös entistä laajemmin. Asukkaat otetaan 
jo hyvissä ajoin mukaan keskusteluihin ja 
vuorovaikuttamaan. Ympäristöarvot ovat 
tärkeässä roolissa, ja mikä ilahduttavinta, 
koko ajan kehitetään ja sovelletaan uut-
ta teknologiaa. Siinä onkin yksi kiinteistö- 
ja rakentamisalan merkittävimmästä vah-
vuudesta; integroida olemassa olevia tek-
nologioita uusin tavoin rakennettuun ym-
päristöön. 

Antoisia lukuhetkiä huippujen parissa.
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SERTIFIOINTI
Kuinka rakennuksen sertifiointi vaikuttaa sen 
omistajan kassavirtaan ja rakennukseen ar-
voon? Vastaus löytyy Aalto-yliopiston tutki-
muksesta: https://bit.ly/36LxMS7
www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2729

ASUNTOJEN HINTA
Suomen Akatemian strategisesta tutkimus-
hankkeesta löytyy tutkittua tietoa maankäyttö-
politiikan vaikutuksista asuntojen hintaan:
https://bit.ly/2UAKkWA

PUUKERROSTALOT
Mitkä ovat puukerrostalojen liiketaloudelliset 
mahdollisuudet? CoreLab tutkii puukerrostaloja 
Pukki -hankkeessa Tampereen Isokuusessa:
https://bit.ly/35DRJLc

KORONA  
SISÄ TILOISSA
Tampereen yliopiston Licence to Breathe- 
hankkeessa tutkitaan, kuinka koronavirus leviää 
sisätiloissa ja millaisin keinoin sen leviäminen 
estetään. https://bit.ly/3pAVsB9
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SIGNAALIT
KOONNUT Miimu Airaksinen

https://bit.ly/36LxMS7
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KIRA-AKATEMIA
Alan yhteisessä KIRA-Akatemiassa kehitettiin 
tänä vuonna upeita lopputöitä. Käy katsomas-
sa, mikä on JustFlex, Sidos, InnoTurva ja  
UniqHome 
www.kiraakatemia.fi

UUSI MATERIAALI
Teollisuuden sivuvirroista on kehitetty rakenta-
miseen soveltuvia, ekologisia ja 3D-tulostetta-
via geopolymeerikomposiitteja. Materiaalin hii-
lidioksidipäästöt ovat jopa 98 prosenttia 
alemmat tavalliseen betoniin verrattuna. Lue li-
sää LUT-yliopiston tutkimuksesta:
https://bit.ly/3kB53nJ
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TEKSTI: Henriikka Hellström
KUVA: Mikko Törmänen

Kansainvälinen moniosaaja ja yksi Suomen siltasuun-
nittelun vientikärjistä. Vinoköysisiltojen ekspertti. 
Silta-alan vahva kehittäjä ja puolestapuhuja. Pitkäaikai-
nen sillanrakennuksen sivutoiminen opettaja, joka on 
mahdollistanut monien nuorempien urakehityksen ja 
osallistumisen uraauurtaviin hankkeisiin.

Sillat ja erikoisrakenteet -tekniik-
karyhmän perusteluissa todettiin, 
että Pulkkinen on vienti- ja ope-
tustoiminnan lisäksi osallistunut 
myös RIL- 179-2018 Sillat-kirjan 
tekoon sen päätoimittajana. 

Yrjö Matikainen- eli sillanrakennuksen  
erikoispalkinnon pokannut Pekka Pulkkinen:

”Suomen 
siltasuunnittelun 
viennin tulevaisuus 
on valoisa.”

8  RAKENNUSTEKNIIKKA 4—2020



98  RAKENNUSTEKNIIKKA 4—2020



WSP Finland Oy:ssä johtavana asiantuntijana työs-
kentelevälle diplomi-insinööri Pekka Pulkkiselle on 
luovutettu RILin Sillat ja erikoisrakenteet -tekniik-
karyhmän myöntämä palkinto. Se myönnetään joka 
toinen vuosi. Ansioiksi luetaan pitkä ura silta- ja ra-
kennetekniikan alalla, erinomainen panostus silta- ja 
rakennetekniikan kehittämiseen sekä rakentamisen 
laatutason nostaminen maassamme. 

Näiden lisäksi Pulkkisen kokemus etenkin kan-
sainvälisestä toiminnasta ja suomalaisesta siltaosaa-
misen viennistä nostivat hänet palkintoraadin sil-
missä kärkisijalle. 

”Pekka Pulkkinen on ollut vaikuttamassa siihen, 
että vinoköysisiltoja on suunniteltu myös Suomeen. 
Hän on osallistunut useimpien suurimpien vinoköy-
sisiltojen suunnittelutehtäviin ideoinnista suunnitel-
mien tekemiseen ja työmaatoteutukseen – saappaat 
niin sanotusti savessa”, palkintoraati perustelee.

Maailmalla Pulkkinen on osallistunut useiden 
suurien ja haasteellisten siltojen suunnitteluun. 
Näistä huomionarvoisia ovat esimerkiksi Swie-
tokrzyski-silta Varsovan keskustassa, maailman suu-
rimpiin rautatiesiltoihin kuuluva Chenab-silta Intian 
vuoristoalueella sekä 1,3 kilometriä pitkä Binh -silta 
Vietnamissa. 

Intian hanke on edelleen käynnissä. Silta on osa 
uutta rautatieyhteyttä Jammu-Kashmirissa, Intiassa.

”467 -metrisen teräskaarisillan kaaren rakentami-
sesta on jäljellä alle sata metriä. Sillan päällysraken-
ne saadaan työnnettyä kaaren päälle arviolta vuoden 
päästä.” 

Siltapaikalle johtaa 150 kilometriä pitkä, erittäin 
vaarallinen vuoristotie, jota pitkin Pulkkinenkin on 
matkannut useamman kerran rystyset valkoisina.

Vietnamin Ho Chi Minh Cityssä on rakenteilla 
WSP Finlandin suunnittelema vinoköysisilta ja Aust-
raliassa tehdään yhteistyötä kevyen liikenteen sillan 
suunnitelmien tarkastuksen parissa.

”Voitimme muutama vuosi sitten Bordeaux’ssa 
Ranskassa Pont Jean-Jacques Bosc- siltasuunnittelu-
kilpailun yhdessä OMA-arkkitehtitoimiston kanssa. 
Kyseessä on joen ylittävä, jatkuva liittorakenteinen 
palkkisilta, jossa on erittäin leveä, 44-metrinen kansi.” 

Pulkkinen oli junailemassa ensimmäisten suoma-
laisten joukossa siltayhteistyötä Vietnamiin 25 vuot-
ta sitten. 

”Siitä ajasta suunnittelu ja yhteistyö asiakkaan 
kanssa on muuttunut todella paljon, pääasiassa di-
gitaalisuuden kehityksen ansiosta. En olisi ikinä  

Pekka Pulkkinen
• Kotoisin: Kärsämäeltä, asuu 

omakotitalossa Oulussa

• Harrastukset: mökkeily, 

rakentaminen, moottoripyöräily, 

metsästys, valokuvaus, hiihtäminen

• Perhe: vaimo ja 5 lasta, joista 3 

rakennusalalla, 7 lastenlasta

Urastepit

• Diplomi-insinööriksi 1980 Oulun 

yliopistosta

• WSP:llä johtava sillarakentamisen 

konsultti v. 2018 alkaen, 2008-2018 

Sillat-yksikön liiketoimintapäällikkö, 

2007-2008 Siltayksikön johtaja, WSP 

ConsultingKORTESilla 1990-2007 

Siltasuunnitteluyksikön johtajana, ja 

1980-1990 siltasuunnittelijana, 

1978-1980 Finnstroin Kostamus-

projektissa Venäjällä valvonta-

insinöörinä. 

• Sillansuunnittelun opettajana Oulun 

ammattikorkeakoulussa ja 

teknillisessä opistossa 1991-2019. 

• Kansainvälisen rakennustekniikkaan 

ja sillanrakennukseen keskittyneen 

IABSE:n työryhmässä 1999-2007, 

RILin hallituksen jäsen 2009-2011, 

aktiivisesti mukana Pohjois-Suomen 

rakennusklusterissa.

• Valittu Vuoden rakennusalan 

diplomi-insinööriksi 2012
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uskonut, että kaikki muuttuu näin helpoksi.” 
Etenkin parametrinen mallintaminen on vienyt 

alaa aimo harppauksen eteenpäin.
”Nykyään malli taipuu muutamalla parametrin 

muuttamisella haluttuun muotoon. Nähtyäni ensim-
mäisen kerran näin mallinnetun rakenneosan, sa-
noin odottaneeni tätä 15 vuotta”, sielultaan suunnit-
telijaksi itseään kuvaava Pulkkinen sanoo. 

Mutta ei digitaalisuuskaan jokaiseen tehtävään 
yllä. Pulkkinen lähetti juuri laskun Intiaan paperise-
na, leimalla ja allekirjoituksella varustettuna.

KV-VERKOSTOITUMINEN TÄRKEÄÄ

Ylipäänsä silta-alan vienti toimii esimerkkinä alan 
muillekin vientiponnistuksille. 

”Kun takana on 2-3 onnistunutta hanketta, voi 
suunnitteluosaamista jo myydä kansainvälisesti. 
Suomessa on korkeatasoista osaamista vinoköysisil-
tojen suunnittelussa ja tuulikuormien laskennassa ja 
analysoinnissa, sekä tietenkin mallintamisessa.”

Haasteena Suomen kokoisella kansakunnalla on 
kapeat asiantuntijaresurssit, jolloin megaluokan 
hankkeita maailmalta on vaikea ottaa vastaan. 

Eikä kv-yhteistyössäkään riitä pelkkä asiantunte-
mus. Pulkkinen sanoo, että henkilökohtainen luot-
tamus vaatii yhteistä aikaa kansainvälisten kump-
paneiden kanssa myös vapaa-ajalla. Vuorovaikutus-
taidot ja halu tutustua oikeasti asiakkaan suunnitte-
lukulttuuriin ja normeihin on tärkeä osa liiketoimin-
nan onnistumista. 

KILPAILUILLA ISO MERKITYS

Työnsä ohella Pulkkinen on opettanut siltasuunnit-
telua yli 20 vuotta ja nähnyt opetustyön kaikki pal-
kitsevat puolet. 

”Koulun penkillä pitää tehdä töitä perusosaami-
sen eteen, projektiosaaminen opitaan töissä. Noin 
kymmenen vuoden jälkeen voi syvällä rintaäänellä 
sanoa olevansa hyvä suunnittelija. Siltasuunnittelus-
sa tärkeintä on konseptiosaaminen ja rakenneratkai-
sun luominen.”

Pulkkinen toivoo Suomeen lisää siltasuunnitte-
lukilpailuja. Niihin osallistuminen on etenkin nuo-
rille suunnittelijoille palkitsevaa. Kansainvälisen ta-
son huippusuoritus, Kruununsillat, on tästä hyvä esi-
merkki. Kilpailukokoonpanoissa on myös jotakin sa-
maa kuin Pulkkisen dream-tiimissä; kun keskinäi-
nen luottamus ja osaaminen ovat kunnossa, mikään 
ei ole mahdotonta.  

Näitä mentoreitani  
arvostan

Esko Järvenpää – sillansuunnittelun 

huippuosaaja ja työtoveri, jolta olen 

oppinut paljon. 

Siegfried Hopf – saksalainen sillan-

suunnitteluguru, jonka kanssa on ollut 

kunnia tehdä yhteistyötä pitkään.  

Juhani Vähäaho – pitkäaikainen asian-

tuntija-tuttavuus, jonka opastuksella sel-

vittiin monesta suunnitteluhaasteesta.

Kolme lupaavaa 
suunnittelijaa

Erik Eriksson – laskentavirtuoosi, joka 

myös jakaa osaamistaan työtovereilleen 

esimerkillisesti. Aina valmis auttamaan.   

Atte Mikkonen – monipuolinen suun-

nittelija, joka hallitsee haasteellisen las-

kennan ja mitoituksen.   

Ilkka Ojala – huippusuunnittelija, joka 

löytää innovatiivisia ratkaisuja tiukoissa 

paikoissa.
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RIL-Palkinto 
-kilpailu

Suomen Rakennusinsinöörien 

Liitto RIL myöntää vuosittain 

RIL-Palkinnon rakennustyölle, 

-kohteelle tai -konseptille, joka 

edustaa parhaiten korkealuok-

kaista, laadukasta ja innovatiivista 

suomalaista rakennusinsinööritai-

toa ja osaamista. Palkittava työ tai 

hanke on edistänyt kilpailuaikana 

parhaiten myönteistä rakennus-

teknistä ja yhteiskunnallista kehi-

tystä maassamme.

Tunnustuksella palkitaan raken-

nuskohteita, joiden suunnittelussa 

ja toteutuksessa on osoitettu 

erinomaista rakennusalan osaa-

mista joko uutta kehittämällä tai 

olemassa olevaa tietoa luovasti 

soveltamalla. Kilpailussa on parina 

viime vuonna painotettu lisäksi 

muun muassa digitaalisten ratkai-

suiden ja uusien innovaatioiden 

hyödyntämistä sekä loppukäyttä-

jien huomioimista. 

1. RIL-Palkinnon 2020 vastaanottivat: (vas.) 
Harri Makkonen (Sweco), Aulis Toivonen (Hel-
singin kaupunki) , Jukka Ala-Outinen (Skanska), 
Juha Kukkonen (Sweco) sekä Kari Raimoranta 
(Arkkitehdit NRT Oy).

2. RIL-Palkinnon 2. jaetun sijan kunniakirjat 
vastaanottivat HSY Hiekkaharjun vesitornin 
puolesta: Sami Lampinen (WSP), Tommi Kärki 
(WSP), Arto Mettinen (HSY) ja Vesa Helkiö (YIT).

3. Vuoden Silta 2020-palkinnon vastaanottivat Antti Rämä (GRK 
Infra Oy), Jarmo Niemi (Suunnittelukide), Jetro Matilainen (Väylä) ja   
Marko Savolainen (Welado).
4. Sitran yliasiamies Jyrki Katainen valitsi RIL-Palkinnon 2020 saajan. 
5. Pääekonomisti Juhana Brotherus Hypoteekkiyhdistyksestä puhui 
koronan vaikutuksista rakentamiseen ja asuntomarkkinoihin. 
6. RILin toimitusjohtaja Miimu Airaksinen avasi tilaisuuden.
7. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen puhui alan päästö-
jen vähentämisestä.

1

3

4

5 6 7

2
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RIL-PALKINTO 

TEKSTI: RIL  KUVAT: Sami Perttilä

RIL-Palkinto  
Olympiastadionin 
perusparannus- ja 
uudistamistyölle
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin tunnustuspalkinto – RIL-Palkinto 2020 – 
on myönnetty Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamistyölle. Toiselle sijalle 
ylsivät HSY Hiekkaharjun vesitorni sekä Tampereen vanhan tavara-aseman siirto. 
Valinnan teki Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

TUNNUSTUSPALKINNON saajan valinnut Jyr-
ki Katainen korosti valintaperusteissaan, että suo-
jellun Olympiastadionin perusparannus ja uudistus 
oli haastava kokonaisuus.

Perusparannus- ja uudistamistyössä muun muas-
sa liitettiin 80 vuotta vanhoja osia täysin uusiin. Li-
säksi vanhoja betonirakenteita vahvistettiin hiilikui-
duin. Katsomon rakenteellisesti haastavat teräsra-
kenteet uusittiin ja rimoitettiin paloturvallisesti ki-
vipuulla. 

“Kohde on vaatinut paljon osaamista sekä uuden ja 
vanhan materiaalin että teknologian yhteensovittami-
sessa. Hankkeessa on hyödynnetty uusia innovatiivi-
sia työmenetelmiä sekä yhdistetty osaamista eri aloil-
ta. Hankkeen suunnittelu ja johtaminen ovat myös ol-
leet poikkeuksellisen haastavia kokonaisuuksia.”

RIL-Palkinnon voittaja julkistettiin 26.11.2020. Jyrki 
Katainen teki valintansa kolmen finalistin joukosta, 
rakennusalan asiantuntijoista koostuva esiraadin ar-
vioiden pohjalta. Kaikkiaan RIL-Palkinto-kilpailuun 
osallistui 15 kovatasoista ehdotusta.  

RIL-Palkinnon  
aikaisemmat voittajat 
viimeisen kymmenen 
vuoden ajalta

Lighthouse Joensuu (2019), Amos 

Rex (2018), Inoroom-leikkaussali-

konsepti (2017), Tampereen ranta-

tunneli (2016), Presidentinlinnan 

peruskorjaushankkeen perustusten 

vahvistustyöt (2015), Kastellin mo-

nitoimitalo (2014), Arctia Shippin-

gin kelluva toimistorakennus 

(2013), Auroran silta (2012), Helsin-

gin Musiikkitalo (2011), Kempeleen 

ekokylä (2010). 
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RIL-PALKINTO 

TEKSTI: Henriikka Hellström
KUVAT: Skanska / Mikael Lindén sekä WSP

MILLIMETRIN TARKKAA TYÖTÄ
Ikoninen Olympiastadion on vaativan insinööriosaaminen huippu-
työnäyte. Sen perusparannus- ja uudistamistyö oli poikkeuksellisen 
vaativa hanke muun muassa vaikeiden teräsrakenteiden suunnittelun 
ja massiivisten betonirakenteiden tuenta- ja vahvistustöiden osalta. 
Lisähaasteensa toi talotekniikan sovittaminen yli 80 vuotta vanhoihin 
rakenteisiin.

Swecon osastopäällikkö Juha Kuk-
kosella on takanaan noin kuu-
den vuoden suunnittelusuhde suo-
malaisen urheilun pyhättöön. Hän 
vastasi hankkeessa tiimeineen uu-
sien teräsrakenteisten katsomoka-
tosten ja vuonna 2005 rakennetun 
D-katsomon katoksen perusparan-
tamisen suunnittelusta. Työtunteja 
Olympiastadionin parissa kului noin  
3 000.

Suunnittelutyö yltää helposti yk-
kössijalle uran tähänastisia merkki-
paaluja pohdittaessa.

”Katoksissa tiivistyy hankkeen 
vaativuus. Katosten pinta-ala on 
suuri ja katoksen muoto jatkuvasti 
muuttuva niin leveyden, korkeuden 
kuin syvyydenkin osalta. Lisäksi eri 
katosten osien korkeusero on suu-
rimmillaan jopa kahdeksan metriä.”

Helppo ei ollut myöskään räys-
täsrakenne, joka muistuttaa lento-
koneen siipeä. Se on ohuimmillaan 
vain alle 30-senttinen.

TUULITUNNELIKOKEITA JA 
RAKENNELAAKEREITA

Laskennan vaikeusasteikon yläpääs-
sä oli uusien katosten tuulikuormien 
laskenta. Itäkatsomon kuormitusten 
osalta oli tehty staattisia ja aeroelas-
tisia tuulitunnelikokeita jo 2005. Tä-
män kokemuksen nojalla, ja vielä 
tallessa olevan pienoismallin pohjal-
ta, tuulikuormat päätettiin määritel-
lä tunnelikokeiden perusteella uu-
delleen, koska uudet katokset muut-
tavat alueen tuuliolosuhteita. Niiden 
pohjalta saatiinkin luotettavat kuor-
mitusluvut suunnittelun pohjaksi.

Katokset ovat rungoltaan pila-
ri-ristikkorakenteisia ja ne on jäykis-
tetty ristikoimalla katos ylä- ja ala-
pinnastaan. Katoksen pääpilarit ovat 
pyöreitä teräs-betoni -liittopilareita,  
joiden ulkohalkaisija on 610 mm. 

”Oli mietittävä hyvin tarkkaan, 
mitä kautta kuormat voidaan vie-
dä perustuksille asti johtuen osittain 
myös rakennuksen suojelustatuk-
sesta. Reittejä oli haettava tapaus-
kohtaisesti.”

Kukkosen mukaan jännevälit 
suunniteltiin mahdollisimman pit-
kiksi ja pilarien välit harvoiksi, jotta 
näköesteettömien katsomopaikko-
jen määrä voitiin maksimoida. Ulko-
reunoilla katos on liitetty vanhoihin 
betonikehiin, joita on vahvistettu.

Katoksen kaareva muoto pyrkii 
elämään pituus- ja leveyssuunnassa.  

”Asia on ratkaistu tavanomaisesta 
rakentamiskäytännöstä poikkeavalla 
tavalla, kuten lähes sadan rakenne-
laakerin ja kitkaliitosten avulla. Esi-
jännitettäviä ruuveja on uusissa ka-
toksissa 25  000 kpl, joka on huo-
mattava määrä jo sellaisenaan. Ja 
lisäksi yksi ruuvi vaati tässä tapauk-
sessa kolme kiristyskertaa. Pääpila-
rit on liitetty rakennelaakerin myö-
tä alapuoliseen vahvistettuun tai uu-
teen teräsbetonipilariin. Laakerirat-
kaisun avulla voitiin keskittää tiet-
tyihin paikkoihin rakenteen jäykis-
tyksestä tulevia kuormia ja hallittua 
lämpöliike. Ratkaisun löytämises-
sä tehtiin Swecon sisällä laajasti yh-
teistyötä.”
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Kaikkiaan mittatarkkuuden var-
mistaminen ja sen sovittaminen val-
miiseen rakennettuun ympäristöön 
oli esimerkiksi eteläkaarteen massii-
visen, 45-metrisen ja 90- tonnisen 
avaruusristikon osalta erittäin tarkkaa 
puuhaa. Konepajalla tehtiin katoksen 
osalta 3D-tarkennusmittauksia ja esi-
kasauksia.  

Kukkonen sanoo varsinkin asen-
nusjärjestyksen suunnittelun olleen 
etenkin katosrakenteen osalta niin 
rakennesuunnittelijan kuin tuotan-
non ja toteutuksen näkökulmista iso 
ja haastava työ.

”Esimerkiksi tuo eteläkaarteen 
katoksen yksi pääkannattajista tuo-
tiin stadionille kolmena kappalee-
na ja yhdistettiin yhdeksi avaruusris-
tikoksi paikan päällä ennen paikal-
leennostoa. Kyse oli millimetritar-
kasta työstä, jossa onnistuttiin hie-
nosti”, Kukkonen iloitsee.

YHTEISHENGELLÄ MAALIIN
Hankkeen aikana oli myös rakennet-
tava paljon asennusaikaista tuentaa, 

Olympiastadion  
perusparannus ja  
uudistamistyö

• Tilaaja: Stadion-säätiö

• Rakennuttaja: Helsingin 

kaupungin kaupunki-

ympäristön toimiala

• Rakennuttajakonsultti:  

Indepro Oy

• Pääsuunnittelija: Arkkitehdit 

NRT ja Arkkitehtitoimisto  

K2S Oy

• Arkkitehti: Arkkitehdit NRT 

Oy ja Arkkitehtitoimisto  

K2S Oy

• Rakennesuunnittelija:  

Sweco 

• Sähkö- ja LVI-suunnittelija: 

Ramboll Finland Oy

• GEO- ja kalliosuunnittelija: 

Helsingin kaupungin kau-

punkiympäristön toimiala, 

maa- ja kallioperäyksikkö

• Pääurakoitsija: Skanska  

Talonrakennus Oy

• LVIA-urakoitsija: Are Oy

• Sähköurakoitsija:  

Assemblin Oy

• Katsomoistuimet: Piiroinen 

Yhtiöt / Arvo Piiroinen Oy

• Maanrakennus ja perustus-

ten vahvistus: Lemminkäi-

nen Infra Oy

• Kustannukset: yli 300 mil-

joonaa euroa

• Valmistumisaika: 7/2020

• Bruttoala: 40 256 m2

jotta rakentaminen ylipäänsä onnis-
tui katoksen haastavan muodon ta-
kia. Vanhojen betonirakenteiden 
tuenta- ja vahvistustyöt olivat mas-
siiviset. 

Perusparannushanke vaati myös 
todella mittavat, 150  000 kuuti-
on, louhintatyöt aivan vieressä si-
jainneen, ja vain 2,5 metrin syvyy-
teen perustetun stadionintornin lä-
heisyydessä. Lisäksi katoksen puu-
rimoituksessa huomioitiin palotur-
vallisuus erityisellä tavalla. Verhous 
toteutettiin niin sanotusta kivipuus-
ta eli materiaalista, jossa puun so-
luseinämät on kyllästetty silikaatti-
seoksella.

”Ylipäänsä hankkeen onnistumi-
nen vaati ainutlaatuista yhteishen-
keä ja innovatiivista ajattelua, jos-
sa ratkaisuja haettiin yhteistuumin 
avoimesti ja innostuneesti muun 
muassa big room-työskentelyssä”, 
Kukkonen tiivistää.   

Olympiastadion on uudistushankkeen 
myötä monipuolinen kansainväliset 
vaatimukset täyttävä tapahtumakeskus.

HANKKEEN 
ONNISTUMINEN VAATI 
AINUTLAATUISTA 
YHTEISHENKEÄ.
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RIL-PALKINTO 

RIL-PALKINTO 2020, JAETTU TOINEN SIJA: 

HIEKKAHARJUN UUSI 
VESITORNI
• Rakennuttaja: HSY, Arto Mettinen

• Pääurakoitsija: YIT, Vesa Helkiö, Aki Ylänne

• Rakennuttajakonsultti: HTJ, Petri Cavander, 

Jarkko Ylihärsilä

• Pääsuunnittelija: WSP, Sami Lampinen

• Arkkitehti: WSP, Simon Örnberg, Timo Metsä-

lä, Janne Teräsvirta

• Rakennesuunnittelu: WSP, Sami Lampinen, 

Alberto Ballagas, Jue Wang, Matti Kääntä 

ERIKOISSUUNNITTELU:  Geo-suunnittelu, WSP, 

Hannu Taipale, Mauri Koskinen, valaistussuunnit-

telu, LumiTar ALT Finland Oy / Pekka Ahonen, 

WSP Leena Kaanaa, maisemasuunnittelu, WSP, 

Tommi Kärki, Salla Salovaara, prosessisuunnitte-

lu, Afry Oy, Aleksi Mäkinen, Lvi-suunnittelu Saa-

nio & Riekkola Oy, Samuli Korpi, Sähkösuunnitte-

lu,Yhtyneet insinöörit Oy, Otto Lappi, 3. osapuo-

len tarkastaja, Afry Oy, Jaakko Väyrynen, Heikki 

Hekkala 

• Sivu-urakoitsija: Tensicon, Martti Kinnunen

• Rakennusvalvonta: Jouko Lamminen

• Pinta-ala: 8000 m3 vesisäiliö

• Kokonaiskustannukset: n. 10-15 M€

HAASTAVIN 
HETKI OLI 5 000 
TONNIA PAINAVAN 
VESISÄILIÖN NOSTO 
YLÖS.
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RIL-PALKINTO 2020, JAETTU TOINEN SIJA: 

TAMPEREEN VANHAN TAVARA- 
ASEMAN SIIRTO

• Rakennuttaja: Tampereen kaupunki, Milko 

Tietäväinen (rakennuttamisjohtaja), Petri Lep-

pänen (rakennuttajainsinööri)

• Pääurakoitsija: Kreate Oy, Jussi Kiuru (projek-

tipäällikkö), Jere Vesanen (työmaapäällikkö), 

Tommi Hakanen (suunnittelun ohjaus), Eleo-

nora Pecoraro (työnjohto), Mikko Heija (työn-

johto)

• Rakennuttajakonsultti: Ramboll CM Oy

• Pääsuunnittelija: A-Insinöörit Civil Oy, Harri 

Kallio

• Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kan-

gasvieri, Timo Ahonen (arkkitehti rakennuslu-

pavaiheessa)

• Rakennesuunnittelija: A-Insinöörit Civil Oy, 

Harri Kallio (vastaava rakennesuunnittelija), Ari 

Kouvalainen, Merle Styf, Otto Haalahti

• Aliurakoitsija: A-Insinöörit Civil Oy (suunnitte-

lu), Toivonen Demolition Oy (purkutyöt), Kan-

kareen Paalutus Oy (paalutustyöt), Mammoet 

Europe B.V. (nosto- ja siirtourakoitsija)

• Suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus:  

Ralf Lindberg 

• Kohteen pinta-ala ja tilavuus: Rakennuksen 

kerrosala 1410 m2, tilavuus 6400 m3

• Kokonaiskustannukset: Noin 3,2 M€

HANKKEEN ONNISTUMINEN 
VAATI SYVÄÄ RAKENNUS-
TEKNIIKAN OSAAMISTA JA 
POIKKITIETEELLISTÄ  
YMMÄRRYSTÄ.
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Vuoden Silta -tunnustus on myönnetty tänä 
vuonna Vekaransalmen sillalle, joka sijaitsee 
Saimaan Vekaransalmessa Sulkavalla, Ete-
lä-Savossa. Viime vuonna valmistunut silta on 
rakenteeltaan teräksinen jatkuva liittopalkki-
silta. Sen pituus on 639,3 metriä, tehden näin 
sillasta Suomen viidenneksi pisimmän.

Vekaransalmen  
silta
Tilaaja: Väylävirasto, Jetro Matilainen, 

Heikki Myllymäki 

Pääsuunnittelija:  

Insinööritoimisto Suunnittelukide,  

Jarmo Niemi, Ville Vuorio 

Urakoitsija: GRK Infra Oy, Antti Rämä 

Päällysrakenteen suunnittelija:  

Ponvia, Kari Kuusela, Tuomo Järvenpää, 

Olavi Kummala 

Tie- ja ympäristösuunnittelu:  

Plaana Oy, Toivo Kämäräinen 

Geosuunnittelija:  

Geobotnia Oy, Janne Herva 

Valaistussuunnittelija:  

LITE-designs, Ari Tiilikainen 

Sähkösuunnittelija:  

Dynniq, Teemu Posti 

Mittaukset, maaperä- ja maastotutki-

mukset: Mitta Oy, Pekka Randell, Arto 

Heiskanen
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TEKSTI: Jenni Ahola  KUVA: Väylävirasto 

VUODEN SILTA 2020 -TUNNUSTUS  
VEKARANSALMEN SILLALLE
Vekaransalmen silta nousee korkealle Saimaan järvimaisemien 
yläpuolelle. Liikenneyhteyksien kannalta merkittävän, aiemman 
lossiyhteyden korvanneen sillan suunnittelussa pysyttiin en-
nalta-asetetussa aikataulussa sekä budjetissa, vaikka siltapaikka 
asetti hankkeelle runsaasti reunaehtoja.

VUODEN silta 2020 -kilpailun teema olivat vesistö-
sillat. Kilpailun tuomariston puheenjohtajan Ville 
Alajoki kertoo, että kilpailuun saatiin viisi kovaluok-
kaista ehdotusta. Näistä ehdokkaista Vekaransalmen 
silta erottui kohteena, jossa yhdistyvät vesirakenta-
misen perinteinen osaaminen ja onnistuneet, hillityt 
esteettiset ratkaisut.

”Hanke pysyi aikataulussa ja budjetissa, ja siinä 
kiinnitettiin paljon huomiota siihen, että ympäris-
töön aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Pro-
jektin osapuolet käyttivät ja kehittivät tietomallin-
nusta tehokkaasti hankkeen hyväksi”, Alajoki avaa 
tuomariston perusteluita valinnalle.

Lossiyhteyden korvaava silta on hyvin tarpeelli-
nen liikenneyhteys. Salmen kohdalla tieyhteys oli sil-
lan valmistumiseen asti korvattu vuonna 1995 käyt-
töönotetulla lossilla. 

Yhtenä sillan pääsuunnittelijoista toimi Jarmo 
Niemi Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy:stä. Hä-
nen mukaansa siltapaikalla oleva syväväyläreitti vai-
kutti suunnitteluun merkittävästi.

”Syväväyläreitti on pidettävä avoinna koko vesilii-
kennekauden ajan. Tämän vuoksi sillan rakenteek-
si valikoitui teräksinen liittopalkkisilta ja sillan asen-
nus tehtiin nostamalla ja työntämällä”, Niemi kertoo.

Syväväylän vuoksi sillan välitukiin kohdistui myös 

normaalia suurempi aluksen törmäyskuorma, joka 
oli noin 10-kertainen esimerkiksi tieliikenteen tör-
mäyskuormiin verrattuna. Sillan neljä vesistövälitu-
kea perustettiin halkaisijaltaan 1 220 millimetrin po-
rapaaluille, jotka jouduttiin ankkuroimaan törmäys-
kuorman takia.

Sillan suunnittelussa piti huomioida myös erityi-
siä ympäristötekijöitä.

”Silta sijaitsee Natura-alueella ja Saimaan norpan 
pesintäalueella. Osin tästä syystä sillan perustusta-
vaksi määräytyi porapaalu, jotta vältyttäisiin norp-
paa häiritseviltä räjäytystöiltä.”

Suunnittelijoille oli alusta asti selvää, että sillan tu-
lisi olla näyttävä ja erottua joukosta.

”Sillan kansi on noin 25 metrin korkeudella veden-
pinnasta, jolloin se näkyy kauas maisemassa. Silta 
tehtiin jänneväleiltään pidemmäksi kuin tavallises-
ti, jolloin se ei peitä liiaksi luontoa, vaan on silta luon-
non ja rakenteen välillä”, Niemi kertoo.

Tuomaristo arvosti hankkeessa erityisesti myös si-
dosryhmien huomioimista.

”Tästä osoituksena ovat esimerkiksi sillan musta-
keltainen väriteema Sulkavan vaakunan värien mu-
kaan, sillan katselutasanteet sekä aktiivinen yhtey-
denpito kuntalaisiin rakentamisen aikana”, Alajoki 
sanoo.  

TUTUSTU TÄSTÄ linkistä Väyläviraston tekemään kilpailuehdotukseen, jossa paljon lisää tietoa 
siltahankkeen eri vaiheista ja muun muassa tietomallinnuksen hyödyntämisestä hankkeessa.
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Villu Jaanisoo, Norsu, 2018. Sijainti: Rusokinka-
dun ja pyöräilybaanan risteyskohta, Jyväskylä.
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TEKSTI: Anna Rikkinen, projektipäällikkö, Ornamo ry
KUVA: Anni Koponen

Taide vaikuttaa 
hyvinvointiimme 
ja käsitykseemme 
maailmasta

Anna Rikkinen 
on valmistunut Gerrit 

Rietveld Academiesta 

2004 tutkintona Bachelor 

of Design. Hän on toimi-

nut muotoilun asiantunti-

jajärjestö Ornamon pro-

jektipäällikkönä vuodesta 

2011.

Taiteen määrä rakennushankkeissa on lisääntynyt Suomessa viime 
vuosina. Samaan aikaan rakentajille on pyritty löytämään keinoja, joilla 
he voisivat arvioida taiteen merkitystä ja taloudellista arvoa.

K U LT T U U R I P O L I T I I K A N  
tut  ki muskeskus Cuporen tutki-
joiden, Sari Karttusen ja Oona 
Myllyntauksen tekemä selvitys, 
Julkinen taide aluerakentamises-
sa ja -kehittämisessä: Taloudelli-
sen arvon tunnistaminen ja arvi-
ointimenetelmät, tuo uutta tietoa 
taiteesta aluerakentamisessa.

Raportin mukaan talouden nä-
kökulman merkitys aluerakenta-
misen yhteydessä hankitun tai-
teen tapauksessa on kiistaton. 
Laajoissa aluerakennuskohteissa 
taideinvestoinnit kasvavat usei-
siin miljooniin euroihin.

Selvityksessä on perehdyt-
ty neljään tapausalueeseen, joi-

ta ovat Jyväskylän Kangas, Jo-
ensuun Penttilänranta, Porvoon 
Länsiranta ja Kankaanpään Tai-
dekehä. Lisäksi tutkimuksessa on 
nostettu esiin ulkomaisten suur-
kaupunkien esimerkkejä. 

JULKISESTA TAITEESTA 
HAETAAN MIELIKUVA- JA 
KILPAILUHYÖTYJÄ

Suomessa taidetta on julkisessa 
tilassa edistetty yksittäisten aluei-
den ja sairaalahankkeiden taide-
ohjelmien avulla. Se on ollut suh-
teellisen helppo tapa tuoda taidet-
ta kuntalaisten ulottuville. 

Muotoilua on hyödynnetty 
myös yhä enemmän osana julkisen 
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IXIAN KOKONAISMATRIISIN ARVIOINTIULOTTUVUUDET JA ESIMERKIT ALAKOHDISTA.

ULOTTUVUUS/ARVOLAJI ESIMERKIT

Taiteellinen • visuaalinen/esteettinen nautinto

• sosiaalinen aktivointi (esim. aktivistinen taide)

• innovatiivisuus/riskinotto (käsitteellinen tai tekninen)

• kohdeyhteisön osallistaminen (hankkeen aikana ja sen jälkeen)

• kriittinen keskustelu (esim. haastaako yleisöä julkiseen keskusteluun)

Sosiaalinen • yhteisön kehittäminen (lyhyt ja pitkä kesto)

• inkluusio ja saavutettavuus (esim. syrjäytyneet, erityis- ja vähemmistöryhmät)

• terveys ja hyvinvointi (esim. sairaalahankkeiden yhteydessä)

• turvallisuus ja rikollisuuden vähentäminen (esim. toiminnallinen taide, yhteisöllisyyden kasvu)

• henkilökohtainen kehitys ja ihmisten väliset suhteet (esim. itsetunto tai naapuruussuhteet; kulttuurien ja 

sukupolvien ylittäminen)

• fyysinen pääsy ja saatavuus

• taitojen kertyminen (esim. työllistettävyys tai vapaaehtoistoimintavalmiudet paranevat)

Ympäristöön liittyvä • kasvillisuus ja villieläimet

• fyysisen ympäristön parannus

• luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelu

• saastumisen vähentäminen ja jätteiden käsittely

Taloudellinen • markkinointi/paikkaidentiteetti (yritykset, väestö, turistit)

• elvyttäminen (taiteen panos osana keinovalikoimaa)

• turismi (tuloja alueen ulkopuolelta)

• taloudellinen investointi ja tuotos

• resurssien käyttö ja kierrätys

• koulutus (vaikutukset työllistettävyyteen)

• työllisyys (suorat ja välilliset vaikutukset)

• projektin hallinta ja kestävyys (esim. hankkeen vaikutusten kesto ja hankkeen omavaraisuus)

• vastinetta rahalle (esim. olisiko muilla keinoin saavutettu sama tai parempi lopputulos?)

Lähde: Ixia 2014, 19–21.

tilan rakenteita, joista hyvinä esi-
merkkeinä toimivat muun muas-
sa esteettiset hulevesiratkaisut, 
julkiset leikkialueet sekä valais-
tus eri kohteissa. Kiinteiden, py-
syvien teosten lisäksi kaupunki-
tilassa voi olla väliaikaista taidet-
ta, kuten konsertteja, performans-
sitaidetta tai työmaa-aitoihin teh-
tyjä teoksia.

Selvityksen mukaan suu-
ren mittaluokan julkisen taiteen 
hankkeiden tavoitteena on usein 
virkistää jonkin paikkakunnan ta-
loutta ja elinkeinoelämää. Hyvänä 
esimerkkinä toimii New Yorkis-
sa, Chelsean alueella vuonna 1999 
aloitettu asukaslähtöinen High 

Line -projekti, jonka sanotaan 
houkutelleen runsaasti kävijöitä 
ja nostaneen kiinteistöjen hintoja 
merkittävästi (Martin-Chew 2020). 

Myös viime aikoina yleisty-
neet seinämaalaukset ja muu ka-
tutaide ovat innostaneet tutkijoi-
ta pohtimaan niiden vaikutuksia 
alueiden sosioekonomiseen dy-
namiikkaan ja asuntojen hintoi-
hin (Forte & De Paola 2019) sekä 
turismiin (Jażdżewska 2017), ja li-
säksi taloudelliseen vaikutukseen 
maaseutupaikkakuntien kehittä-
misessä (Koster 2008).

Ixian arviointikehikossa annetaan esimerkkejä arvolajien tunnistamiseen. Tarkoituksena on keskittyä hallittavaan määrään tavoittei-
ta ja pystyä keräämään toteutumisesta uskottavat todisteet.

Ornamo

Muotoilun asiantuntijajärjestö 

Ornamo ry www.ornamo.fi 

tuottaa ajantasaista tietoa 

muotoilualasta. Ornamo te-

kee näkyväksi muotoilualaa 

yhteiskunnassa ja sen tuo-

maa arvoa ja merkitystä eri 

toimialoille. Esimerkiksi Tai-

de käyttöön -hankkeessa on 

kehitetty kuntien, kaavoitta-

jien ja rakennusalan yritys-

ten tarpeisiin palveluja, jotka 

helpottavat luovan suunnit-

telun hankintaa. www.taide-

kayttoon.fi

>>
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MAKSUHALUKKUUDEN MENETELMIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET  
JULKISEN TAITEEN TAPAUKSESSA.

Menetelmä Tutkimuskysymys Edut Haitat, ongelmat
Soveltaminen julkiseen 
taiteeseen

Hedonisten 
hintojen 
menetelmä

Miten etäisyys taitees-

ta vaikuttaa asunnon 

hintaan: mitä ihmiset 

ovat maksaneet 

asunnon lähellä 

olevasta taiteesta?

Perustuu markkinahin-

toihin ja siihen, mitä 

ihmiset ovat todella 

maksaneet asunnosta 

taiteen lähellä.

Kertoo ensisijaisesti 

käyttöarvoista. Asunnon 

myyntikulut voivat 

vääristää tulosta. 

Toteutuneet asuntokau-

pat heijastavat 

olemassa olevaa 

tarjontaa.

Sisällytetään laskentaan 

muuttujan ”asunnon etäisyys 

julkiseen taiteeseen (GIS tai 

metriä)”, jolloin voidaan 

mitata, vaikuttaako 

taideteosten läheisyys 

asuntojen hintoihin.

Valintakoe- 
menetelmä

Mitä ihmiset ovat 

halukkaita 

maksamaan julkisesta 

taiteesta (siihen 

liittyvät erilaiset 

muuttujat)?

Ei kysy suoraan 

maksuhalukkuutta. 

Auttaa ymmärtämään 

arvoja, koska vastaajilla 

on selkeät vastausvaih-

toehdot.

Kyselyn toteuttaminen 

on kallista ja 

haasteellista, ei 

varsinaisesti mittaa 

teosten arvoa, vaan sen 

sijaan erilaisia 

vaihtoehtoja.

Voidaan selvittää, miten 

ihmiset arvottavat eri 

vaihtoehtoja taiteelle (myös 

sen pois jättämiselle) tietyssä 

ympäristössä.

Ehdollisen 
arvottamisen 
menetelmä

Mitä ihmiset ovat 

valmiita maksamaan 

tuotteesta tai 

palvelusta, joka ei ole 

markkinoilla?

Suoraviivainen ja 

yksinkertainen 

toteuttaa. Ihmisiltä 

kysytään suoraan 

heidän maksuhaluk-

kuuttaan tuotteista tai 

palveluista.

Kyselyn toteutus on 

kallista ja haasteellista. 

Voi syntyä teknisiä 

virheitä, kun kysytään 

ihmisiltä suoraan 

heidän maksuhaluk-

kuuttaan.

Ihmisiltä voidaan kysyä 

suoraan, mitä he olisivat 

valmiita maksamaan taiteesta. 

Kysymyksiä voidaan myös 

kustomoida tarkemmiksi 

(uniikit taideteokset).

Lähde: O’Brien 2010 (muokattu ja lisätty julkisen taiteen sovellusta koskeva sarake).

MAKSUHALUKKUUDEN 
MENETELMÄT TUOTTAVAT 
TIETOA TILAAJALLE
Selvitys osoittaa, että laajoista tai-
deohjelmista koituu markkinoil-
la näkyvää työllisyyttä, tarvike-
hankintoja ja matkailutuloja. Jul-
kisen taiteen talous ulottuu näin 
yhä vahvemmin julkisen talouden 
ulkopuolelle. Kunnissa se ei myös-
kään kuulu leimallisesti enää vain 
kulttuuripolitiikan alueelle. Sen 
sijaan julkisen taiteen hankintaan 
ja ohjaukseen osallistuvat myös 
hyvinvointipalvelut, tekninen toi-
mi ja elinkeinotoiminta.

Kunnille rakennusten tilaajina 
ja kaavoittajina on tärkeää yhteis-

kunnallinen hyöty: saadaanko tai-
teeseen panostamalla viihtyisäm-
piä, toimivampia ja vetovoimai-
sempia kaupunkeja ja asuinaluei-
ta? Aihepiiriä on Suomessa tutkit-
tu yllättävän vähän, mutta tuore 
selvitys on hyvä kartoitus julkisen 
taiteen talousvaikutuksista kiin-
teistö- ja rakennusalalle. 

Selvitys tarjoaa työkaluja, joilla 
voidaan arvioida julkisen taiteen 
vaikutuksia. Selvityksessä esitel-
lään tarkemmin kolme maksuha-
lukkuuden menetelmää, joita on 
jo Suomen ulkopuolella hyödyn-
netty laskettaessa julkisen taiteen 
vaikutusta asuntojen ja kiinteistö-
jen hinnanmuodostukseen. 

Selvityksessä esitetään myös 
näkyvien taloudellisten vaikutus-
ten rinnalle laajempi taloudellisen 
arvon käsite. Sen tavoitteena on 
mitata rahassa myös julkisen tai-
teen markkinattomia hyötyjä, ku-
ten sen virkistysarvoa. Näitä me-
netelmiä on käytetty esimerkiksi 
ympäristötaloustieteessä, arvioi-
taessa viheralueiden läheisyyden 
vaikutusta asuntojen hintaan.

ARVIOINTIMALLI ISOSTA-
BRITANNIASTA

Myös kuntalaisten osallistami-
seen on useita mahdollisuuksia, 
sillä esimerkiksi valintakoeme-
netelmässä voi samalla selvittää 

Maksuhalukkuusmenetelmissä pyritään määrittelemään markkinoiden piiriin rajoittuvan taloudellisen vaikutuksen (economic 
impact) sijaan taloudellinen kokonaisarvo (total economic value).
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LISÄINFOA SELVITYKSESTÄ: www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/julkinen-taide-alue-
rakentamisessa-ja-kehittaemisessae  Julkaisu on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston rahoit-
tamaa Taide käyttöön -hanketta.

taidesuunnitelmien kannatusta 
asukkaiden keskuudessa. Laskel-
mat voivat auttaa päättäjiä ja ra-
kennusyhtiöitä arvioimaan ja en-
nakoimaan taidehankkeita niiden 
vaikutusten kautta ja helpottaa si-
ten päätöksentekoa.

Selvityksen mukaan tähän 
saakka on uskottu, että taiteen 
taloudellisten vaikutusten osoit-
taminen ja niiden erottaminen 
muista vaikuttavista tekijöistä on 
vaikeaa, jopa mahdotonta. Taidet-
ta käytetään usein muutenkin laa-
dukkaissa kohteissa. Sen lisäksi 
jokaisen kohteen oletetaan olevan 
niin uniikki, että vertailuja ei voi-
da tehdä. 

Selvitystyö on kumonnut näi-
tä näkemyksiä, kun on tunnistettu 
rinnasteisissa tilanteissa käytettyjä 
tarkkoja menetelmiä, joita voidaan 
soveltaa julkiseen taiteeseen.

Yksi selvityksen esittelemis-
tä arviointimalleista tulee Isos-
ta-Britanniasta. Ajatushautomo 
Ixian opas Public Art: A Guide to 
Evaluation (2014) pyrkii lähesty-
mään realistisesti taiteen laadun 
ja onnistumisen mittaamista. Sen 
keskeisenä ideana on huomioi-

da eri toimijoiden odotukset han-
ketta suunniteltaessa. Lisäksi kes-
kusteluyhteys on tärkeää säilyttää 
koko prosessin ajan. Arvojen ja ta-
voitteiden sopimisen jälkeen laa-
ditaan yhteiset seurantaindikaat-
torit.

JULKINEN TAIDE ON 
RAKENNUTTAJALLE 
INVESTOINTI 

Miten luova suunnittelu ja tekni-
nen suunnittelu voisivat yhdessä 
tuottaa kestävää kokonaisnäke-
mystä rakennetun ympäristön ke-
hittämiseen? Ehkä taiteen ja muo-
toilun hyötyjen esittely innostaa 
ja motivoi näkemään niiden mah-
dollisuudet ja tärkeyden osana ra-
kentamista. 

Esimerkkinä yhteistyöstä muo-
toilijat ovat uudistaneet raken-
nusmateriaalien käyttöä, josta on 
syntynyt innovaatioita rakennus-
tuoteteollisuuteen. Kehityskoh-
teena on ollut muun muassa pin-
tojen suunnittelu, jotta asuinra-
kennuskohteiden julkisivueste-
tiikkaa, opasteita ja akustisia ele-
menttejä pystytään muokkaa-
maan kustannustehokkaasti.

2000-luvulla eri puolille maa-
ta on rakennettu ja rakentumassa 
sairaaloita, kouluja ja päiväkoteja, 
joissa taide on olennainen osa hoi-
to- ja kasvatusympäristöä. Kuten 
uusissa sairaaloissa on oivallettu, 
taiteen avulla halutaan viestiä laa-
dukkaasta hoidosta ja tukea asia-
kaskokemusta. Työ- ja asiakasym-
päristöön vaikuttaminen lienee 
yksi olennainen tavoite, ja sitä voi 
vielä tarkentaa turvallisuuden-
tunteen, identiteetin ja viihtyisyy-
den lisäämiseen. Kaikissa kohteis-
sa on jo asetettu taiteelle joitakin 
tavoitteita, vaikka niitä ei olekaan 
määritelty täsmällisesti tai seurat-
tu systemaattisesti. 

Kaikkea rakennettua ympäris-
töä pitäisikin ajatella kokonaisuu-
tena, jonka toimintaa tuetaan hy-
vän suunnittelun ja taiteen kei-
noin. Rakennetun ympäristön laa-
dun tavoitteiden asetus ja seuran-
ta on yksi keino varmistaa, että ra-
kennamme kestävää yhteiskun-
taa. Seuraavaksi on tärkeä tarken-
taa tavoitteet ja pilotoida menetel-
miä. Kuka ehtii ottamaan ne käyt-
töön ensimmäisenä? 
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SUUNNITELMIEN TARKASTUKSESTA  
SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUTEEN

Sata vuotta sitten riitti, että arkkitehti suun-
nitteli ja rakennusmestari rakensi talon. 
Suunnitelmat tarkastettiin ja tarvittaessa 
korjattiin. Elimme luottamusyhteiskunnas-
sa. Seuraavina vuosikymmeninä rakenne-, 
LV(I)- ja sähkösuunnittelija täydensivät 
osaltaan rakennussuunnitelmia. Nykyisin 
elämme monimutkaisessa sopimusyhteis-
kunnassa; tiimissä saattaa olla parhaimmil-
laan tusina erikoissuunnittelijoita pääsuun-
nittelijan ja arkkitehdin lisäksi.

Vuoden 2014 jälkeen laki on velvoitta-
nut rakennusvalvontaviranomaisen arvioi-
maan suunnittelijoiden pätevyydet ja kel-
poisuudet rakennuslupien myöntämisen 
yhteydessä. Pätevyys tarkoittaa asetuksissa 
määriteltyä koulutusta ja kokemusta. Kel-
poisuus taas liittyy pätevyyden lisäksi kul-
loiseenkin suunnittelutehtävään, ja se sisäl-
tää viranomaistulkintaa. Uusissa MRL-luon-
noksissa puhutaankin ainoastaan kelpoi-
suuksista, ei enää pätevyyksistä. 

Terveydenhoidon henkilöstön pätevyys-
rekistereitä ylläpitää valtion Valvira. Raken-
tamisen puolella ainoa valtion ylläpitämä 
pätevyysrekisteri on energiatodistustenlaa-
tijoiden rekisteri ARA:ssa. Muiden suunnit-
telijoiden pätevyysrekisterinä toimii vapaa-
ehtoinen, yksityinen FISE. Arkkitehti-nimi-
ke on ainoa määritelty rakennusalan nimi-
ke EU-direktiivissä opintosisältöineen.

Rakentamiseen liittyy tänä päivänä pal-
jon automaatiota ja teknisiä laitteita, mut-
ta sähkösuunnittelu on erotettu muusta 
suunnittelusta. Sähkökaapeloinnit eivät ole 
rakentamisessa vähäisiä asioita. Sähköalan 

valvonta, tehdään Tukesissa. Sähkösuun-
nittelijoiden pätevyyksiä ei valvo kukaan. 
Onneksi sähköasentajilla pitää olla vaadi-
tut pätevyydet. 

Uudessa MRL:ssä rakennusvalvontaan 
halutaan digitaalisia tietomalleja rakennuk-
sista. Eikö näihin kuulu sähkösuunnitelmia? 

MRL-uudistuksen ehdotuksissa näyttäi-
si monien teknisten asioiden määrittely li-
sääntyvän ja yleisen edun, kuten kaupunki-
kuvan, vähentyvän. Rakennus on ympäris-
töönsä liittyvä kokonaisuus ja kunnilla on 
velvollisuus yhteisen edun valvontaan, ei 
yksityisen omaisuuden valvontaan.

Nykylainsäädännössä eri suunnittelu-
tehtäville on annettu vaativuusluokkia vä-
häisestä poikkeuksellisen vaativaan, korja-
us- ja uudisrakentamiselle on omansa. Nyt 
ehdotetaan lisäksi rakennushankkeiden ko-
konaisuudelle omaa vaativuusluokitus-
ta. Myös rakennusvalvonnalle olisi tulos-
sa vaativuusluokat. Näin turvattaisiin, että 
arvioijankin puolella on tarpeeksi osaavia 
ammattilaisia. Tämä on tervetullut uudistus.

Tuleeko tämä valvonnan siirtyminen yk-
sinomaan arkkitehtuurisuunnitteluun ja 
suunnittelijoiden kelpoisuuksiin vaikutta-
maan rakennustarkastajien koulutustaus-
taan?

Näkyykö Suomen ylpeys, koulutuk-
seen panostaminen lainsäädännössä ja val-
tion halussa pitää yllä rekistereitä ja päte-
vyysvaateita, myös rakentamisen alalla?  
MRL:n uudistus on mahdollisuus ottaa ra-
kentaminen entistä kokonaisvaltaisemmin 
haltuun. 

24  RAKENNUSTEKNIIKKA 4—2020 25

VIERAS

24  RAKENNUSTEKNIIKKA 4—2020

HENNA HELANDER
puheenjohtaja, arkkitehti SAFA,  

Suomen Arkkitehtiliitto



1. Ramboll

1. A-Insinöörit

3. AFRY

4. YIT

5. Sweco

6. Sitowise

7. WSP

8. Skanska

9. NCC

10. Granlund

11. Vahanen

12. Destia

13. Pohjola Rakennus

14. SRV

15. FCG

16. NRC Group

17. T2H

18. Bonava

19. Peab

20. Luja-yhtiöt

21. Fortum

22. Fira

23. Hartela

24. Jatke

25. Rejlers

32,8 %

32,8 %

29,7 %

25,2 %

21,0 %

20,3 %

17,2 %

12,1 %

11,7 %

9,0 %

7,9 %

7,6 %

5,5 %

5,2 %

4,5 %

4,1 %

3,8 %

3,4 %

3,4 %

3,1 %

2,4 %

2,1 %

1,4 %

1,4 %

1,4 %

MIESTEN JA NAISTEN PALKKAEROT
Mediaani. Bruttopalkka- ilman lisiä, bonuksia ja luontaisetuja.

= Data jaoteltu opiskeluvuosien mukaan
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BRUTTOPALKKA
 - ILMAN LISIÄ, BONUKSIA JA LUONTAISETUJA

Vastauksista on suodatettu pois muissa kuin opintoja sivuavissa töissä olleet.  
Keskiarvo. Jaoteltu opiskeltujen vuosien mukaan. Ei sisällä opinnäytetöiden tekijöitä.

KOLME KIINNOSTAVINTA TYÖNANTAJAA
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TEKSTI: Rene Heinikainen
GRAAFIT: RIL ja Susa Laine

Mediaanipalkka  
kesätöistä 2 250 euroa 
kuukaudessa
Korona verotti keväällä tarjottuja töitä – rakennetun ympäristön 
teekkareista joka kymmenes työnhakija jäi kesällä ilman töitä. Nai-
set kuroivat palkkaeroa kiinni, mutta joutuvat edelleen tyytymään 
miehiä alhaisempaan tulotasoon. Kiinnostavimpien työnantajien 
kärki pitää pintansa.

VIISI kuudesta Suomen Rakennusinsinöörien Liit-
to RILin kesätyökyselyyn 2020 vastanneesta raken-
netun ympäristön alan teekkarista työskenteli vii-
me kesänä. Kaikista vastaajista 61 prosenttia ilmoit-
ti tehneensä opiskeltavaan alaan liittyviä töitä. Vuo-
den 2019 kyselyn tuloksia vastaava osuus vastaajista, 
noin 16 prosenttia, kertoi tehneensä opintoihinsa liit-
tymättömiä töitä. Sen sijaan töitä hakeneista yhteen-
sä 9,3 prosenttia jäi ilman kesätöitä, kun vuonna 2019 
vastaava osuus oli vain 2,5 prosenttia vastaajista. 

Töiden ohessa tai täysipäiväisesti diplomi- tai kan-
didaatintyötään teki yhteensä 7,1 prosenttia vastaajis-
ta, kun luku oli vuotta aiemmin noin seitsemän pro-
senttia.

Alalla kesätöissä olleista vastaajista 28 prosenttia 
kertoi saaneensa työpaikan hakematta. Kesätyönsä 
haun kautta saaneista vajaa 83 prosenttia kertoi aloit-

taneensa työnhaun viimeistään tammikuussa. Ilman 
töitä jääneistä töitä oli tammikuuhun mennessä ha-
kenut noin 48 prosenttia. 

Kokemus koronan vaikutuksista työpaikan löytä-
miseen vaihteli vastaajilla. Töitä saaneista hieman 
alle puolet näki, ettei koronatilanne haitannut työ-
paikan löytämistä. Vastaavasti 40 prosenttia koki epi-
demian vaikeuttaneen töiden saamista huomatta-
vasti tai vähintään hieman. 13 prosenttia ei osannut 
arvioida epidemian vaikutusta kesätyön saantiin. 

Sen sijaan ilman töitä jääneistä neljä viidestä koki 
koronan vaikuttaneen työpaikan saamiseen Loput 
eivät osanneet sanoa, oliko asialla vaikutusta. 

KESKIPALKKA NOUSI EDELLISVUODESTA

Kesällä 2020 rakennetun ympäristön alalla työsken-
nelleiden teekkareiden bruttopalkan mediaani oli  
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2 250 €/kk. Keskipalkka oli puolestaan 2 270 €/kk, 
joka on 40 euroa enemmän kuukaudessa kuin vuot-
ta aiemmin.

Alan töissä olleista opiskelijoista noin kahdelle 
kolmesta maksettiin myös luontoisetu, mediaaniar-
voltaan 20 euroa kuussa.

Naisten mediaanipalkka jäi jälleen miesten tuloja 
alhaisemmaksi. Vuosikurssikohtaisesti tarkasteltaes-
sa naiset eivät yltäneet miesten tulojen tasolle mis-
sään opintojen vaiheessa. Lähimmäksi kurssitoverei-
taan pääsivät kolme vuotta opiskelleet naiset, jotka 
jäivät mediaanipalkkoja tarkasteltaessa miehistä jäl-
keen ”vain” 35 euroa kuukaudessa. 

Kaikkia vuosikursseja tarkastellessa oli miesten 
keskiarvopalkka (2 303 €/kk) noin neljä prosenttia 
suurempi kuin naisten (2 215 €/kk). Positiivista kehi-
tystä on kuitenkin tapahtunut, sillä kesällä 2019 ero 
oli hieman yli kymmenen prosenttia ja vuonna 2018 
yhdeksän prosenttia.

Miehet olivat myös 68 prosentin osuudella useam-
min opintoihin liittyvissä töissä, naisilla vastaavan 
luvun jäädessä 54 prosenttiin.

Vähintään RILin teekkaripalkkasuosituksen mu-
kaisiin mediaanipalkkoihin ylsivät kyselyn perusteel-
la kolme ja neljä vuotta opiskelleet, alalla kesätöissä 
olleet teekkarit. Suosituksen mukaisesti palkan ker-
too määräytyneen noin joka kolmas. Valtaosalla, noin 
62 prosentilla, palkka määräytyi työnantajan vakio-
käytännön mukaan. 14,1 prosenttia vastaajista totesi 
myös työtehtävien perusteella tehdyille neuvotteluil-
le olleen varaa. 

Tyytyväisyys palkkatasoon vaihteli, mutta pääosin 
alalla olleet vastaajat olivat tyytyväisiä saamaansa 
palkkaan. Pyydettäessä arviomaan palkkatasoaan 
arvosanojen 1 (erittäin tyytymätön) ja 5 (erittäin tyy-
tyväinen) välillä, saivat palkkatulot korkeintaan arvo-
sanan 2 noin viidennekseltä vastaajista. Samaan ai-
kaan vähintään arvosanan 4 palkalleen antoi puolet 
vastaajista.

Taustaa

• RIL toteutti nuorille jäsenilleen 

kesätyökyselyn lokakuussa 2020.

• Kysely lähetettiin sähköpostitse 

RILin opiskelijajäsenille, jonka li-

säksi sitä markkinoitiin sosiaali-

sessa mediassa ja eri viestintä-

alustoilla sopiville kohderyhmille. 

• Kysely keräsi yhteensä 355 vas-

tausta. Vastaajista hieman alle 80 

prosenttia oli tasaisesti Tampe-

reen yliopistosta ja Aalto-yliopis-

tosta, vajaa viidennes Oulun yli-

opistosta ja 3,4 % LUT-yliopistos-

ta. 

• Vuosikurssien kesken vastaukset 

jakautuivat varsin tasaisesti, ahke-

rimmin osaa ottivat nykyisten 

2–4 vuosikurssien opiskelijat. 

Heitä oli vastaajista noin 60 pro-

senttia.

• Kyselyn tavoitteena on kerätä tie-

toa rakennetun ympäristön alan 

teekkareilta kesätyöstä, työtehtä-

vistä ja palkkauksesta. 
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KONSULTTITOIMISTOT SUOSITUIMPIEN 
YRITYSTEN KÄRJESSÄ
Aiempien vuosien tapaan opiskelijat kokivat tasa-ar-
von toteutuneen kesätöissään pääosiltaan hyvin. Ta-
sa-arvon toteutumista tiedusteltiin jälleen sukupuo-
len, iän, etnisyyden, koulutusmahdollisuuksien, työ-
tehtävien ja palkkauksen osalta. Ongelmia ei suu-
remmin noussut esiin mistään näkökulmasta tarkas-
teltuna, joskaan täysin ei ole arvosanoilta 1 ja 2 (ta-
sa-arvo toteutuu: 1 = huonosti, 5 = hyvin) vältytty mil-
lään osa-alueella. 

Kullakin osa-alueella tasa-arvon toteutumisesta 
on antanut korkeintaan arvosanan 2 noin 3–5,5 pro-
senttia alalla olleista vastaajista, ja esille on nostet-
tu eriarvoisuuden kokemukset muun muassa yhtä 
kauan opiskelleiden palkkatasossa ja työtehtävien 

haastavuudessa. Yleisin arvosana on kuitenkin kai-
killa mittareilla 5. 

Kaikkiaan on kiitelty työyhteisöön mukaan otta-
mista, ja työilmapiiri saakin vähintään arvosanan 4 
neljältä viidestä alalla olleelta vastaajalta.

Teekkareille kiinnostavimpina yrityksinä näyttäy-
tyivät jo toista vuotta putkeen, joskin osittain uudes-
sa järjestyksessä, Ramboll, A-Insinöörit, AFRY, YIT ja 
Sweco. Kiinnostusta perusteltiin varsinkin medias-
ta ja kavereilta välittyvällä yleisellä mielikuvalla sekä 
mielenkiintoisilla hankkeilla. 

Kaikkiaan opiskelijoiden kokemukset kesätöistä 
olivat pääasiallisesti positiivisia. 77 prosenttia alalla 
olleista antaisikin kesätyötehtävilleen kokonaisarvo-
sanaksi vähintään nelosen (1–5). 

jäsen,
Päivitäthän jäsentietosi osoitteessa  

www.riljasen.fi

Jos tämä ei kuitenkaan onnistu,  

ilmoitathan sähköpostiosoitteesi  

Jatalle, jatta.lytter@ril.fi

Näin pysyt lehtietujen lisäksi ajan tasalla 

kaikista RILin jäseneduista ja -palveluista.

Rakennustekniikka -lehden aiemmat 

numerot löydät osoitteesta  

www.ril.fi/rakennustekniikkalehdet
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TEKSTI: Valtteri Keto
DATA: Yliopistot, Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen
GRAAFIT: RIL

Rakennettu  
ympäristö suosittu ala 
- yhteishaussa yli tuhat teekkariksi haluavaa

RAKENNETUN ympäristön alan suosio on kasva-
nut yliopistohakijoiden keskuudessa koko tarkaste-
lujakson ajan eli 2017–2020. Määrät ovat kasvaneet 
niin ensisijaisten hakijoiden kuin opiskelupaikan 
vastaanottaneiden  osalta.

Kevään 2020 yhteishaussa rakennetun ympäris-
tön aloille haki ensisijaisesti 1 020 teekkariksi halua-
vaa ja opiskelupaikan vastaanotti yhteensä 684 hen-
kilöä. Vastaavat luvut vuodelta 2017 ovat 657 ensisi-
jaista hakijaa sekä 552 opiskelupaikan vastaanot-
tanutta. Kasvua selittää uusien koulutusohjelmien 
käynnistyminen, sisäänottomäärien kasvu sekä kou-
lutusohjelmien yhdistyminen. Myös rakennetun ym-
päristön alojen kiinnostavuus on varmasti lisännyt 
ensisijaisten hakijoiden määrää. 

Opetusministeriön päätös lisätä aloituspaikkoja 
korkeakouluihin vuosina 2020–2022 näkyi jo kevääl-
lä rakennetun ympäristön aloilla. Kevään 2020 yh-
teishaussa opiskelupaikan vastaanottaneiden mää-
rä kasvoi 99 henkilöllä verrattuna vuoden takaiseen. 
Alakohtaisesti eniten kasvua löytyi rakennusteknii-
kassa, jossa opiskelupaikan vastaanottaneiden mää-

rä kasvoi 45 henkilöllä. Ympäristötekniikassa opiske-
lupaikan vastaanottaneiden määrä kasvoi 36 henki-
löllä. Rakennetun ympäristön opiskelupaikan vas-
taanottaneiden määrä kasvoi 15:lla ja Computatio-
nal engineering-tutkinto -ohjelmassa kolmella hen-
kilöllä. 

Rakennustekniikka keräsi alakohtaisesti tarkas-
teltuna keväällä 2020 eniten ensisijaisia hakijoita – 
444 henkilöä. Opiskelupaikan vastaanotti 345 henki-
löä ja paikat jakautuivat seuraavasti: Kone- ja raken-
nustekniikka (Aalto) 183, Rakennustekniikka (Tampe-
re) 111 ja Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (Oulu) 51. 

Rakennustekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 
2019 valmistui 150 henkilöä; Aallosta 51, Tampereelta 
78 ja Oulusta 21.

Rakennustekniikan ensisijaisten hakijoiden mää-
rät ovat kasvaneet koko tarkastelujakson ajan. Luku-
vuonna 2019 Oulun yliopistossa käynnistetty raken-
nus- ja yhdyskuntatekniikan kandidaattiohjelma on 
osaltaan lisännyt ensisijaisten hakijoiden määrää ja 
alan opiskelupaikkoja. 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin toteuttama 
Yliopistojen Sisäänotot 2020 -selvitys osoittaa, että rakennetun 
ympäristön alojen suosio yliopistohakijoiden keskuudessa on 
ollut mukavassa kasvussa. Keväällä 2020 ensisijaisia hakijoita 
alalle oli 1 020 kappaletta ja opiskelupaikan vastaanotti 684 
tulevaa teekkaria.
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YMPÄRISTÖTEKNIIKKAAN PALJON 
HAKIJOITA JOKA YLIOPISTOSSA

Ympäristötekniikkaan haki keväällä 2020 ensisijai-
sesti opiskelemaan 384 hakijaa. Opiskelupaikan vas-
taanotti 261 henkilöä. Paikat jakautuivat seuraavas-
ti: Energia- ja ympäristötekniikka (Aalto) 120, Ympä-
ristö-, energia- ja biotekniikka (Tampere) 51, Ympä-
ristötekniikka (Oulu) 45 ja Ympäristötekniikka (LUT) 
45. Ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 
2019 valmistui 186 henkilöä; Aallosta 84, Tampereelta 
27, Oulusta 45 ja LUT:sta 30.

Ympäristötekniikan ensisijaiset hakijamäärät ovat 
kasvaneet vuodesta 2017. Huippuvuosi ensisijais-
ten hakijoiden kohdalla oli 2019, jolloin ympäristö-
tekniikkaa haki ensisijaisena hakukohteena opiske-
lemaan 411 hakijaa. Vuoden 2019 ensisijaisten haki-
joiden määrää voi muun muassa selittää se, että täl-
löin Tampereella biotekniikka yhdistyi ympäristö- ja 
energiatekniikan kanssa yhdeksi hakukohteeksi. 

AALLOSSA UUSI ENGLANNINKIELINEN 
KANDIDAATTIOHJELMA

Rakennettua ympäristöä haki keväällä 2020 ensisijai-
sesti opiskelemaan 60 henkilöä. Opiskelupaikan vas-
taan otti 57 henkilöä. Vuonna 2019 Rakennetun ym-
päristön maisteriohjelmista valmistui 56 diplomi-in-
sinööriä. 

Computational engineering on Aalto -yliopiston 
Insinööritieteiden korkeakoulun uusi englanninkie-
linen kandidaattiohjelma. Se on aloittanut toimin-
tansa vuonna 2019. Keväällä 2020 yhteishaussa en-
sisijaisesti Computational engineering -ohjelmaan 
haki opiskelemaan 132 hakijaa. Opiskelupaikan vas-
taanotti 21 henkilöä. 

Rakennetun ympäristön alojen tulevaisuus näyt-
tää valoisalta, kun tarkastellaan opiskelupaikan vas-
taanottaneiden ja valmistuvien diplomi-insinöörien 
kehitystä. Vuonna 2019 alalle valmistui yhteensä 392 
diplomi-insinööriä, ja heti seuraavana vuonna alalle 
tähtäävissä opinnoissa aloitti 684 uutta opiskelijaa. 
Tämä ennakoi tulevaisuudessa alalle valmistuvien 
diplomi-insinöörien määrän reilua kasvua. 

Lisäksi vuosina 2021–2022 yliopistojen aloituspaik-
koja aiotaan lisätä erityisesti tekniikan aloilla, joten 
tämä todennäköisesti tietää myös rakennetun ympä-
ristön aloille lisää opiskelupaikkoja.   

Taustaa:

Yliopistojen Sisäänotot 2020 -selvityk-

sessä mukana ovat RIL-jäsenkelpoiset 

opiskelijat. Mukana olevat kandidaattioh-

jelmat ovat jaoteltu alakohtaisesti seu-

raavasti:

Rakennustekniikka

• Kone- ja rakennustekniikka (Aalto)

• Rakennustekniikka (Tampere)

• Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

(Oulu)*

Ympäristötekniikka

• Energia- ja ympäristötekniikka (Aalto)

• Ympäristö-, energia- ja biotekniikka 

(Tampere)**

• Ympäristötekniikka (Oulu)

• Ympäristötekniikka (LUT)

Rakennettu ympäristö (Aalto)

• Computational engineering (Aalto)*

Selvityksessä tutkinnon suorittaneet  

diplomi-insinöörit ovat valmistuneet 

näiden kandidaattitutkintojen maisteri-

ohjelmista. 

* Vuodesta 2019 alkaen 

**Biotekniikka vuodesta 2019 alkaen
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VINKKI: TILA2030 on yläkoululaisille suunnattu ILMAINEN oppimiskokonaisuus, joka johdattaa 
oppimispolulle rakennettuun ympäristöön. Hankkeen on toteuttanut Otava Oppimisen palvelut 
yhdessä alan järjestöjen kanssa. RIL toimi hankkeen käynnistäjänä. Kokonaisuuden tarkoituksena 
on innostaa jo yläkoululaisia rakennetun ympäristön alasta. WWW.TILA2030.FI
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TEKSTI JA KUVAT: Tekniikan tohtori, kehityspäällikkö, Keijo Houhala ja  
filosofian maisteri, katupäällikkö, Pasi Halme, Tampereen kaupunki  

Lisäarvoa asiakas-
näkökulmista 
Katuluvan käsittely on lainsäädännön soveltamista paikalli-
sissa olosuhteissa. Tällöin voidaan ehkäistä mahdolliset haitat 
ja parantaa asiakasarvoa muuttuvissa tilanteissa. Tampereella 
katutilavalvonta myöntää keskimäärin 1 150 yleisten alueiden 
töiden lupaa vuodessa, joista kaivulupia on noin 700.

ja valvontapalveluihin sisältyviä 
toimia. Samalla esille tulevat mah-
dolliset paikalliset lainsäädännön 
tulkinnat. 

Asiakasosaamista kasvatta-
vat lupien määrä, arkikokemuk-
set ja niihin liittyvät asiakas-
kohtaamiset. Kokemukset lisää-
vät myös turvallisuusosaamista. 
Asiakaslähtöi syyttä lisäävät aika- 
ja paikkariippumattomat sähköi-
set palvelu- ja vuorovaikutuska-
navat. Niiden merkitys korostuu 
reaaliaikaista palvelua tarvitsevil-
la, jolloin palvelulupausten aset-
tamat määräajat ovat yksi keskei-
nen asiakasnäkökulma ja toimin-
taa mittaava tekijä. 

ONNISTUNUT 
KATUTILAVALVONTA 
OSIENSA SUMMA

Asiakasarvon systemaattinen muo-
dostaminen edellyttää valvontapal-
velujen määrittelyä ja rajaamista; 

kuka on kenenkin asiakas, mitä val-
vontapalveluja tarvitaan ja miten 
palvelujen laatua arvioidaan? 

Katutilavalvonnassa tarpeita 
yhteen soviteltaessa korostuvat 
ammatillinen ja sidosryhmäosaa-
minen sekä vuorovaikutustaidot. 
Kaupunkikuvassa näkyvät katu-
työt kirvoittavat palautteen anta-
miseen ja mielipiteiden ilmaise-
miseen. Onnistuneeseen lupapro-
sessiin liittyvät ennakko-ohjaus, 
asiakkaan sisäinen toiminnanoh-
jaus ja valvonnan tarkastukset lu-
van- tai ilmoituksenvaraisen toi-
minnan aikana. Niistä muodos-
tuu riskien, laadun ja arvonmuo-
dostuksen kokonaisuus. 

Prosessin laatu vaatii sekä val-
vojien että asiakkaiden osaamis-
ta, jotta osaaminen synkronoituu 
arkitoiminnaksi ja asiakasarvok-
si. Vaikka katualueella työskente-
levällä katutilavalvonnan asiak-
kaalla on vastuu harjoitettavista 

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ra-
kentamista ja kunnossapitoa sää-
dellään lainsäädännön velvoittei-
den sekä paikallisten olosuhtei-
den mukaisesti. Yleisillä alueil-
la tehtävä työ edellyttää lain mu-
kaan ilmoituksen jättämistä kau-
pungille. 

Tavoitteena on, että työt teh-
dään nopeasti ja turvallisesti 
niin, että yleisille alueille aiheu-
tuu työstä mahdollisimman vä-
hän haittaa ja kaupunkiomaisuu-
den arvo säilyy. Katutilavalvon-
ta varmistaa rakennetun ympä-
ristön turvallisuuden, riskienhal-
linnan ja liikkumisen sujuvuuden 
havainnoimalla, luvituksella, olo-
suhdevalvonnalla sekä raportoi-
malla toiminnan tuloksista. 

Valvonnalle perustan luovat va-
kiintunut toimintakulttuuri, en-
nakoivat ohjeet ja neuvonta. Asia-
kasarvon saamiseksi on tärkeätä 
kuvata ennakolta lupaprosesseja 
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toimista koko ajan, valvontapal-
veluista saadaan myös muille asi-
akkaille oikeusvarmuutta, aluetta 
käyttäville turvallisuutta ja toden-
nettua vastuullisuuden arkitoteu-
tumista. 

Lainsäädännön käytännön tul-
kinnat ja kokemus kentältä ker-
ryttävät valvontapalveluihin hil-
jaista tietoa ja kasvattavat am-
matillista osaamista. Katutilaval-
vonta vastaa siitä, että yhteises-
tä katu- ja yleisten alueiden omai-
suudesta pidetään huolta.

SIDOSRYHMIEN 
NÄKÖKULMAT TÄRKEITÄ

Katutilavalvonnan arvonmuodos-
tuksen ulottuvuuksia voi tarkas-
tella yksityiskohtaisemmin eri nä-
kökulmista. Asiakaskokemukset ja 
-palaute viestivät ratkaisujen käyt-
tökelpoisuudesta sekä kehittämis-
tarpeista. Päätöksentekijöiltä voi-
daan saada omistajanohjausta toi-
mintaan liittyvinä vinkkeinä. 

Näkökulmat kohdistavat yk-
sittäisten havaintojen perusteella 
palveluiden kehityskohteita, mut-
ta ne eivät lähtökohtaisesti sisällä 
ratkaisuja systeemisiin järjestel-
miin tai toimintamalleihin. Moni-
puolisten tarkastelunäkökulmien 
etuna onkin, että arkikäytänteitä 
saadaan haastettua ns. ulkopuo-
listen silmin. Havainnointia kan-
nattaa toteuttaa monipuolisesti 
eri sidosryhmiltä, jolloin yksittäi-
set tai sattumanvaraiset havain-
not eivät korostu tarpeettomasti. 

Samalla lainsäädännön aset-

tamat palvelurajaukset, kuten eri 
toimintojen vaatima luvanvarai-
suus, kirkastuvat eri osapuolille. 
Bonuksena havainnot saattavat 
viestiä esimerkkejä lakisääteis-
ten vaatimusten vanhentumises-
ta tai niiden epätarkoituksenmu-
kaisuudesta, jolloin havainnois-
ta voi viestiä valtakunnallisille vi-
ranomaisille. 

Valvonnan vaikuttavuuden ke-
hittäminen jää monesti perus-
työstä selviytymisen jalkoihin, jol-
loin ulkopuoliset havainnot ovat 
tarpeellisia ja herättävät tarkas-
telemaan palveluita ja niistä muo-
dostuvia kokemuksia. Toisaalta 
monet palvelut ja niiden kehittä-
miskohteet voivat olla ulkopuoli-
sille epämääräisiä ja byrokraatti-
sia kokonaisuuksia, joita on vai-
kea hahmottaa. Silti uudistami-
seen tarvitaan herätteitä ja ajan 
ohella asiakkaiden sekä sidosryh-
mien näkökulmia. 

Kehittämistyöllä saadaan toi-
minnasta parempi mielikuva ja 
asiakaskokemuksia. Työ antaa 
käyttöön uusia teknologioita ja 
sähköisiä palveluja, luo uutta am-
matillista osaamista ja kartuttaa 
julkista osaamispääomaa. Lop-
pujen lopuksi asiakas saa myös  
parempaa palvelua.

VERTAISOPPIMISTA ISOJEN 
KAUPUNKIEN KESKEN

Palveluiden sähköistämisen yh-
teydessä nykykäytäntöjä ja -pal-
veluja kannattaa tarkastella  
kehittämiskriittisyydellä, ettei  >>

Pasi Halme 
toimi Tampereen kau-

pungilla katupäällikkö-

nä.

Keijo Houhala 

vastaa Tampereen kau-

pungilla kehityspäällik-

könä asiakaslähtöisyyt-

tä ja arvonmuodostusta 

jalostavasta hankkees-

ta.
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Katutila muodostuu monista erilli-
sistä tekijöistä, joilla on keskinäis-
riippuvuuksia ja heijastusvaikutuk-
sia toisilleen. Siksi katutilavalvonnan 
tehtäväkenttä on systeemisten jär-
jestelmien kokonaisuus, jossa useat 
toimijat ja tekijät vaikuttavat toisiin-
sa. Se on myös inhimillisten tarpei-
den ja toiveiden kohtaamispaikka, 
kun keskinäisen vaihdannan pitää 
tyydyttää osapuolten tarpeita, ta-
voitteita ja päämääriä. Inhimillisis-
tä kohtaamisista syntyy mielikuvia ja 
niistä asiakaskokemuksia. 

Valvonnan vastuulla ovat yhteis-
kunnan intressit, kun asiakas haluaa 
toteuttaa omia tarpeitaan. Silloin on 
yhteiskunnan intressien mukaista 
sovittaa tarpeet yhteen, jolloin osa 
asiakastarpeista saattaa jäädä toteu-
tumatta. Ratkaisujen perustelemi-
nen on aina vähintään yhtä tärkeä-
tä kuin varsinainen ratkaisu tai viran-
omaisen tekemä päätös. Perustelu-
vaatimus kasvaa läpinäkyvyyden ja 
avoimuuden vaatimuksilla, kun pal-
veluja sähköistetään ja niihin lisä-
tään automaatiota ja tekoälyä.

Katutilavalvonta luo tuottavuut-
ta, tuloksellisuutta ja julkisten tilo-
jen käytölle tarkoituksenmukaisuut-
ta. Palvelukokonaisuus muodostuu 
monista osapuolista, vaatimuksista 
ja niiden odotuksista, joten toimin-
nan ohjaamiseen liittyy yhdistävien 
intressien ohella keskinäisiä jännit-
teitä. Yhdistäviä intressejä voidaan 
korostaa ja ohjata monikanavaisel-
la viestinnällä ja vuorovaikutuksel-
la. Silloin palveluiden tuottavuut-
ta lisäävät sujuvuus, tarpeettomien 
päällekkäisyyksien ennaltaehkäise-
minen ja asiakkaiden turvallisuus. 

Tämän vuoksi investoiminen uu-
distumiseen, osaamispääoman kas-

vattamiseen ja asiakasarvoon edel-
lyttää tuloksellisuuteen tähtäävää 
koordinaatiota, joka yhteiskunnan 
kannattaa toteuttaa ja ohjata. Yhteis-
kunnan intressi on sovittaa yhteen 
niin yhteiskunnallinen infra ja muut 
vaatimukset kuin rajata haitankär-
sijöiden menetyksiä, mutta samal-
la huolehtia asiakastarpeiden toteu-
tumisesta lainsäädännön rajaamissa 
puitteissa.

Eriyttävistä intresseistä löytää 
myös kehittämiskohteita, joiden hal-
linta poistaa tiedostettuja jännitteitä 
kohtaamisista. Tosin niidenkin osal-
ta kannattaa tarkastella yhtäaikaises-
ti palvelun, asiakkaan ja laadun yh-
distelmiä, jolloin toimintauudistuk-
set voivat poistaa vanhoja jännit-
teitä. Eriyttävien intressien poista-
miseen tarvitaan mukaan monesti 
lainsäädännöllisten vaatimusten ke-
hittämistä tai uusia tulkintoja, jotta 
asiakasarvoa voidaan tuottaa asiak-
kaiden tarpeiden mukaisesti.

Kehittämiseen tarvitaan orga-
nisaation ajantasaisinen omakuva, 
joka välittyy niin organisaatiolle it-
selleen kuin ulkoisille tarkkailijoil-
le. Omakuvalla tarkoitetaan orga-
nisaation kokonaiskuvaa, joka välit-
tyy mielikuvana sisäisesti ja ulkoi-
sesti. Palvelupolun ja -lupausten pi-
tää tuottaa asiakkaille hyötyjä, mut-
ta poistaa samalla riskejä ja mene-
tyksiä. 

Palvelupolun merkitystä voi ku-
vata tarkemmin strategisilla näkö-
kulmilla kuten menestys, kehittä-
minen, torjunta ja puolustus. Silloin 
nelikenttäanalyysissä muutetaan 
vahvuudet hyödyiksi ja torjutaan 
uhkia sekä mahdollisuuksilla paika-
taan heikkouksia ja vältetään riskejä. 

Menestyminen on edelläkävijyyt-

tä, verkostojen rakentamista ja en-
nakkoluulotonta tiedontuotantoa 
sekä sen jakamista. Kehittäminen 
edellyttää asiakastarpeiden huomi-
oimista, vertailuja ja viestintää. Tor-
junta tarkoittaa tiedontuotantoa, 
asiakasarvon tuottamista ja palvelui-
den uudistamista. Puolustus perus-
tuu asiakaslähtöisiin palveluihin, sel-
keään viestintään ja arkihyötyjen ko-
rostamiseen

Ennakoiva valvontaote kasvat-
taa julkista pääomaa ja luo asiakas-
arvoa, kun asiakkaat, palvelut ja laa-
tu on määritelty ja kirkastettu. Sa-
malla valvonnan, poliittisten päättä-
jien (omistaja) ja asiakkaiden tarpeet 
sekä kokemukset pitää tunnistaa, 
joka voi tapahtua esimerkiksi mie-
likuviin perustuvien tuntemusten ja 
kokemusten analysoimisella. 

Tuloksellisuus tarkoittaa koko-
naistoimivuutta ja asiakasarvoa, kun 
viiveet, vaatimukset ja asiakaskoke-
mukset saadaan keskinäisesti synk-
ronoitua. Positiiviseen asiakasko-
kemukseen liittyvät myös ennakol-
ta määritetyt yhteydenpito- ja vuo-
rovaikutuskanavat sekä prosessien 
etenemisen visuaaliset seuranta-
mahdollisuudet, jotta kaksisuuntai-
nen tiedonkulku saadaan varmistet-
tua.

Tosin, vaikka kaikki prosessit toi-
misivat, voivat inhimilliset tekijät tai 
niiden huomiotta jättäminen muo-
dostaa riskejä tai uhkia. Siksi tekno-
logian ohella tarvitaan aina inhimil-
listä työpanosta varmistamaan pro-
sessista saatujen kriittisten havain-
tojen tai datavirtojen merkitykselli-
syyttä.

Artikkeli perustuu Tampereen 
kaupunkiympäristön palvelualueen 
asiakaslähtöisyyttä ja arvonmuo-
dostusta edistävän kehittämishank-
keen käytännölliseen raportointiin ja 
jalkautukseen.

KATUTILAVALVONTA LUO 
TUOTTAVUUTTA
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digitalisoida vanhentunei-
ta palveluprosesseja tai -pol-
kuja. Valvontapalveluiden si-
sällöllisten ja laadullisten te-
kijöiden kehittäminen vaatii  
edelläkävijyyttä, uusia avauksia ja 
pitkäkestoista sinnikkyyttä. 

Kehitystarpeet vaihtelevat 
kuntakoon mukaan, ja varsinaista 
valtakunnallista täsmäohjaamis-
ta on saatavilla rajoitetusti. Sik-
si ainakin isojen kaupunkien kes-
ken on hyödyllistä toteuttaa ver-
taisoppimista ja esimerkiksi lisä-

tä virtuaalista epävirallista vuo-
rovaikutusta, verkottumista sekä 
vertaisoppimista. 

Kun palveluja tarkastellaan jär-
jestelmällisesti, niin mielipiteiden 
vinoumia voidaan torjua tarpeek-
si suurilla näkökulmien otannoil-
la. Tällöin lopputulos ei ole äänek-
käimpien tai yksittäisten asiak-
kaiden varassa. Tilanteeseen so-
piva ja paras lopputulos on usein 
monien näkökulmien tarkaste-
lusta syntynyt kompromissi tai 
synteesi. Tämän vuoksi palvelui-

Kuvio 1. Palvelupolusta asiakasarvoa ja julkista pääomaa. Palvelupolku vaiheittain ja polusta syntyviä julkisen 
pääoman arvovirtoja sekä asiakasarvon kertyminen asiakkaalle (muokattu Laurea 2020).
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Asiakaspalautteen kerääminen Tieto käytössä olevista palautekanavista, 
mieluiten henkilökohtaisesti 
esim. luvan myöntämisen yhteydessä  

Lupa myönnetään Tieto luvan myöntämisestä

JÄLKEEN

Asiakas täydentää hakemustaan

Mahdollisimman selkeä kuvaus 
tarvittavista tiedoista

Asiakkaalle muodostuu tarve 
hakea  katulupaa  

Asiakkaan kanssa keskustellaan 
luvan reunaehdoista

Lupakäsittelijä tarkistaa hakemuksen

Hakemukseen pyydetään tarvittaessa 
täydennyksiä 

Lupahakemus otetaan käsittelyyn

Tarvittaessa tiedustellaan 
lisätietoja tai tarkennuksia

Oleelliset tiedot hakemuksen 
tekemisen tueksi sekä tieto 
itse prosessista  

Asiantuntevaa ja avointa 
kommunikaatiota, yksilölliset tarpeet 
huomioiden

Vahvistus hakemuksen vastaanottamisesta 
sekä tieto prosessin etenemisestä

Mahdollisimman selkeä kuvaus 
tarvittavista tiedoista

Vahvistus, että toimitetut tiedot 
täydennystä varten olivat riittävät
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ASIAKKAAN
 TYYTYVÄISYYS 

den käyttäjien pitäisi olla kehit-
tämässä asiakaslähtöisiä palvelui-
ta. Jos näitä palveluita työstetään 
vain viranomaisvoimin, voi kyse 
olla vain sanahelinästä tai viran-
omaislähtöisistä tulkinnoista.

Suurten tiiviisti rakennettujen 
kaupunkien ydinkeskustoissa, ku-
ten Tampereellakin, on erityisen 
tärkeää yhteensovittaa katutyöt 
ja ottaa luvituksessa huomioon 
eri asiakasryhmiin kohdistuvat 
vaikutukset. Asiakastarpeiden yh-
distämisessä tarvitaan luoviakin 

>>
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oivalluksia, joita kannattaa kysel-
lä kaikilta katutilaa tarvitsevilta.

PALVELUPOLUSTA ARVOA 
KAKSISUUNTAISESTI

Katutilavalvonnassa asiakkuus 
muodostaa parhaimmillaan vuo-
rovaikutus- ja oppimisprosessin, 
jota voidaan ohjata palvelupolun 
määrittelyillä. Prosessin määrit-
telyn yhteydessä liitetään palve-
lut ja haluttu laatu toisiinsa. Pro-
sessien vaiheistuksen etuna on se, 
että asiakaspalautteen havainnot, 
viestintä ja vuorovaikutus voi-
daan kohdistaa täsmällisemmin 
kehittämistä vaativiin merkityk-
sellisiin prosessivaiheisiin. Samal-
la paljastuvat prosessien kriittiset 
kohdat asiakasarvon ja -tarpeiden 
kannalta.  

Asiakasarvon muodostaminen 
tuo positiivista palautetta ja tukee 
yhteiskunnan intressejä. Siksi on 
tärkeätä seurata olennaisia data- 
ja tietovirtoja, jotta toiminnan ko-
konaiskuva päivittyy riittävän ti-
heään palvelujen kannalta.

Palvelujen vähäinen sähköis-
täminen ja automaatio voivat olla 
uhka. Ellei ajantasaista tietoa saa-
da, oivallukset jäävät havaitsemat-

ta tai asiakkaiden kokemuksia ei 
saada järjestelmällisesti koottua ja 
hyödynnettyä viestinnässä. Tämä 
saattaa lisätä turhaa palautetta ja 
ruuhkauttaa asiakaspalvelua. 

Palvelujen sähköistäminen 
mahdollistaa esimerkiksi asiak-
kaalle automatisoituja reittiva-
lintoja, auttaa katulupia vaatien 
toimien suunnittelussa tai jakaa 
vinkkejä aiempien kokemusten 
pohjalta. Silloin palvelukysyntä 
purkautuu ja resursseja vapautuu 
riskiprioriteetteihin.

PALVELU PARANEE SIDOS-
RYHMÄYHTEISTYÖLLÄ

Kuvion 1. mukaan valvontapro-
sessin vaiheet tukevat ja täyden-
tävät toisiaan. Periaatteena on, 
että jokainen prosessivaihe var-
mistaa aikaisempien vaiheiden 
periaatteiden toteumista ja palve-
lee valvonnan seuraavia prosessi-
vaiheita. 

Toiminnan uudistuminen 
käynnistyy nykytilan mahdolli-
simman täsmällisellä kuvaamisel-
la. Kun toiminta avataan tarkoiksi 
prosessikuvauksiksi, tunnistetaan 
helpommin asiakasarvoa tuot-
tavia pisteitä ja nähdään muun 
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muassa Lean-hukkaa aiheuttavia 
toimintakohtia. 

Asiakaslähtöisyys etenee, kun 
määritellään palvelulupaukset ja 
avataan toiminnan tavoitteet. Ak-
tiivisella sidosryhmäyhteistyöllä 
saadaan parannettua myös palve-
lua. Ottamalla toiminnan kehittä-
miseen mukaan kaupungin mui-
takin yksiköitä, jotka ovat kiinte-
ässä suhteessa katutilaan – ku-
ten pysäköinninvalvonta, liiken-
nesuunnittelu, rakennusvalvonta, 
kiinteistötoimi ja infraomaisuu-
den hallinta –  saadaan varmasti 
myös parannettua asiakaslähtöi-
syyttä.

Sähköisten palvelujen ja fyysi-
siin kohtaamisiin liittyvään lain-
säädännölliseen ohjaukseen on 
hyvä kiinnittää huomiota, jotta 
sähköiset palvelut voidaan toteut-
taa turvallisesti ja käyttäjälähtöi-
sesti myös digitaalisessa ympäris-
tössä.  
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MILLAISTA OSAAMISTA HALUAMME 
VIEDÄ MAAILMALLE? 

Vielä 1980- ja 90-lukujen taitteeseen asti 
rakentamisen suunnittelu- ja konsulttivien-
ti kukoisti. Suomalaiset arkkitehdit ja diplo-
mi-insinöörit olivat mukana Lähi-idän 
isoissa kaupunkirakentamisen projekteissa 
ja suunnittelemassa Aasiaan siltoja ja vesi-
huoltoa. 

Osaamisvientimme historiaan mahtuu 
monia upeita hankkeita, mutta ne ovat 30 
vuoden takaa. Veikö 90-luvun lama suun-
nittelutoimistoilta riskinottohalun ja -ky-
vyn? Imeekö Suomen kaupungistuminen 
ja kotimaan rakentamisen tarpeet liikene-
vät voimavarat? Vaivaako meitä rohkeuden 
puute?

Osaamisessa on tuskin tapahtunut ra-
pautumista. Suunnittelu- ja konsulttialan 
kilpailukyky perustuu edelleen asiantun-
tijoiden kovaan osaamistasoon, luotetta-
vuuteen ja sujuvaan projektinhallintaan.

Suomalainen arkkitehtuurisuunnitte-
lu on yhä korkeasti arvostettua. Tekninen 
osaamisemme on korkealla tasolla myös 
muun muassa kallio- ja siltarakentamises-
sa. Olemme vahvoja paitsi energiatehok-
kuudessa myös rakennusfysiikassa. Asiat, 
jotka muualla otetaan annettuina, laitetaan 
meillä mikroskoopin alle, selvitetään vaiku-
tukset ihmisten terveyteen ja pyritään löy-
tämään ratkaisut. Puurakentamisessakin 
kuulumme suunnittelijoina ja tuoteteolli-
suuden kumppaneina maailman kärkimai-
hin, niin paljon kuin tällä saralla kiinni ku-
rottavaa onkin.

Tuorein valttimme verkostomaisten toi-
mintatapojen rinnalla on tietomallinnus. 

Suomi on noussut digitaalisen rakenta-
misen kärkijoukkoon maailmassa, ei pel-
kästään BIM-suunnitteluosaamisen, vaan 
myös mallien kokonaisvaltaisen hyödyn-
tämisen osaajana. Tätä asemaa ja sen tuo-
mia mahdollisuuksia heijastelevat muun 
muassa useat Suomessa kehitetyt, insinöö-
risuunnittelun, ohjelmistokehityksen ja 
projektijohtamisen rajapinnoilta nousevat 
BIM-ohjelmistot. 

Osaamisen kaupallistamista, myyntiä ja 
markkinointia suomalainen insinööri ei vie-
läkään osaa. Meidän pitäisi ymmärtää pa-
nostaa teknisen laadun lisäksi myös siihen, 
miten osaaminen saadaan ulos ja asiakkai-
den tietoisuuteen.

Startup-maisema opettaa paljon. Siellä 
katse on heti globaalissa markkinassa. Kun 
innovaatiota lähdetään kaupallistamaan, ei 
epäillä ratkaisun teknistä kyvykkyyttä (siitä 
voidaan olla varmoja!), vaan kysytään, mikä 
on sen potentiaali maailman markkinoiden 
mittakaavassa, ja kuinka skaalautuva palve-
lu on. 

Osaamisen viennissä meidän pitää päät-
tää, mitä haluamme viedä: huippuosaajien 
työtunteja vai asiakaslähtöisiä, positiivista 
arvoa tuottavia palvelumalleja? Molemmat 
menevät kaupaksi, mutta markkina-alue ja 
jakelukanavat ovat erilaiset. 

Jos sallitte vision: Veisimmekö maail-
malle kokonaisen kaupunginosan suunnit-
telun ja rakentamisen älykkäässä yhteistoi-
mintamallissa avaimet käteen -periaatteel-
la? Ympärillämme on siihen kaikki tarvittava 
osaaminen.  
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TEKSTI: Liisa Kallela, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos

OSAKEHUONEISTOJEN TIEDOT  
VALTAKUNNALLISEEN JÄRJESTELMÄÄN

Liisa Kallela 
 
työskentelee Maanmit-

tauslaitoksessa huo-

neistotietojärjestelmän 

käyttöönottoprojektin 

projektipäällikkönä. 

Huoneistotietojärjestelmä (HTJ) otettiin käyttöön vuoden 2019 
alussa. Valtakunnalliseen järjestelmään kerätään vähitellen tiedot 
taloyhtiöiden osakehuoneistoista, niiden omistuksista, panttauksis-
ta ja rajoituksista. Huoneistotietojärjestelmästä säädetään lailla, ja 
järjestelmän ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

UUDISTUS on tuonut muutok-
sia niin taloyhtiön perustamiseen 
ja hallinnon hoitamiseen kuin 
asuntokauppaan. Tällä hetkellä 
järjestelmässä on tiedot vajaasta 
3  500 taloyhtiöstä ja niiden noin 
55 000 osakehuoneistosta.

Suomessa perustettiin vuoden 
2019 aikana yhteensä noin 1  300 
uutta asunto-osakeyhtiötä tai kes-
kinäistä kiinteistöosakeyhtiötä. 
Uudet, 1.1.2019 jälkeen perustetut 
yhtiöt on perustettava suoraan 
sähköisesti Patentti- ja rekisteri-
hallituksen (PRH) YTJ-palvelussa. 
Yhtiö kuuluu perustamisesta läh-
tien huoneistotietojärjestelmään, 
eikä paperisia osakekirjoja enää 
paineta. Osakehuoneistojen omis-
tus-, panttaus- ja rajoitusmerkin-
nät ylläpidetään alusta lähtien 
huoneistotietojärjestelmässä.

Yhtiön ja osakehuoneistojen 
perustiedot sekä tiedot osakehuo-
neistojen perustajaosakkaista siir-
tyvät kaupparekisteristä suoraan 
huoneistotietojärjestelmään. Talo-

yhtiön osakeluettelon ylläpito on 
alusta lähtien Maanmittauslaitok-
sen vastuulla ja taloyhtiö saa tie-
dot muun muassa uusista omista-
jista Maanmittauslaitokselta. 

VANHAT YHTIÖT 
JÄRJESTELMÄÄN 
VAIHEITTAIN

Vanhat, ennen vuotta 2019 perus-
tetut taloyhtiöt sekä niiden noin 
1,5 miljoonaa osakehuoneistoa 
siirretään huoneistotietojärjestel-
mään vaiheittain.

Ensin taloyhtiön on siirrettä-
vä osakeluettelon ylläpito Maan-
mittauslaitokselle. Osakeluettelon 
siirto on tehtävä vuoden 2022 lop-
puun mennessä ja taloyhtiön on 
tiedotettava siirrosta osakkaille. 

Osakeluettelon siirron jälkeen 
jokaisen osakkeenomistajan on 
haettava Maanmittauslaitokselta 
omistuksensa rekisteröintiä huo-
neistotietojärjestelmään. Samas-
sa yhteydessä Maanmittauslai-
tos mitätöi paperisen osakekirjan. 
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Kun osakehuoneistolla on sähköi-
nen omistajamerkintä, sille voi-
daan rekisteröidä panttaus- ja ra-
joitusmerkintöjä.

Omistuksen rekisteröintiä on 
haettava kymmenen vuoden ku-
luessa osakeluettelon siirrosta. Pa-
kollista omistuksen rekisteröin-
ti on, kun osakehuoneisto vaihtaa 
ensimmäisen kerran omistajaa 
osakeluettelon siirron jälkeen. Uu-
den omistajan täytyy hakea omis-
tuksen rekisteröintiä ja osakekir-
jan mitätöintiä kahden kuukau-
den kuluessa luovutuksesta tai 
omistusoikeuden siirtymisestä. 

MUUTOKSIA RS-
MENETTELYYN

Huoneistotietojärjestelmään re-
kisteröidään tieto osakehuoneis-
ton kuulumisesta RS-menette-
lyn piiriin. Merkintä tehdään 
turva-asiakirjojen säilyttäjän, 
RS-pankin tai Aluehallintoviras-
ton (AVI), ilmoituksen perusteel-
la. Rajoitusmerkintä näkyy osake-
huoneistotulosteella. 

RS-menettelyn aikana tur-
va-asiakirjojen säilyttäjä ylläpitää 

tietoa osakehuoneistojen omista-
javaihdoksista ja panttauksista, 
eikä niitä viedä huoneistotietojär-
jestelmään.

RS-menettelyn päätyttyä tur-
va-asiakirjojen säilyttäjä ilmoit-
taa kunkin osakehuoneiston 
osalta osakeryhmän omistukset, 
panttaukset ja rajoitukset rekis-
teröitäväksi huoneistotietojärjes-
telmään. Myymättä olevat osake-
huoneistot jäävät perustajaosak-
kaalle ja RS-rajoitusmerkintä 
poistetaan näiltä osakeryhmiltä 
turva-asiakirjojen säilyttäjän il-
moituksesta. 

SIIRTYMÄAIKANA 
ERILAISIA 
TOIMINTATAPOJA

Tietojen kerääminen huoneis-
totietojärjestelmään on valta-
va urakka, joka edellyttää monen 
eri tahon toimintaa. Siirtymäajat 
ovat pitkiä, ja niiden aikana on 
hallittava erilaisia toimintatapoja. 

Huoneistotietojärjestelmän 
käyttöönotto vaikuttaa kymme-
nien tuhansien henkilöiden työ-
hön taloyhtiöissä, isännöinnissä, 

OSAKEHUONEISTON OMISTAJALLE: www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/ 
huoneistot-ja-asuntokauppa/tietoa-huoneiston-omistajalle

HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA:  www.osakehuoneistorekisteri.fi

rakennusteollisuudessa, kiinteis-
tönvälityksessä, pankeissa sekä 
julkishallinnossa. Myös jokainen 
osakehuoneiston nykyinen ja tu-
leva omistaja asioi Maanmittaus-
laitoksessa omistuksensa rekiste-
röinnin yhteydessä. 

Huoneistotietojärjestelmän 
käyttöönotto on kuitenkin vasta 
alussa, ja sekä tietojärjestelmää 
että toimintatapoja kehitetään 
edelleen yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa.   
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JULKAISEE

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET   www.ril.fi/kirjakauppa

RIL 250-2020 
Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen

RIL 232-2020 
Rakennusten savunhallinta. Suunnittelu, toteutus ja ylläpito

RIL 126-2020 
Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus

RIL 195-2-2020 
Rakenteellinen paloturvallisuus. Työ- ja toimistotilat

RIL 245-2020 
Pienet savupiiput

RIL 229-1-2020
Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa.

RIL 149-2019 
Betonirakenteiden työmaatoteutus

http://www.ril.fi/kirjakauppa


KOULUTTAA

KOULUTUKSET MYÖS WEBINAAREINA
LISÄTIEDOT ril.fi/koulutus

www.aiaec.net 

#AIAEC2021

Artificial Intelligence in Architecture, Engineering and Construction

March 24-25, 2021

AI in AEC CONFERENCE 2021
Virtual Conference

Ensimmäinen globaali rakennetun ympäristön tekoälykonferenssi

Kaikki kv-tilaisuutemme löydät osoitteesta rilevents.fi

YHTEISTYÖSSÄ RKL JA RIL 
VALVOJAPÄIVÄT
11.-12.3.2021, Helsinki

SOPIMUSTEKNIIKKA RAKENNUSALALLA YSE 1998 
11.-12.3.2021, Helsinki / 1.-2.6.2021, Helsinki

TYÖMAAINSINÖÖRIN PÄTEVYYSKOULUTUS
Koulutus alkaa 16.-17.3.2021, Helsinki

RAKENNUSTYÖN VANHEMPI VALVOJA  
RAVS PÄTEVYYSKOULUTUS 
Koulutus alkaa 16.-18.3.2021, Helsinki

RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSKOORDINAATTORI
18.3.2021 / jatkopäivä 15.4.2021, Helsinki 
20.5.2021 / jatkopäivä 10.6.2021, Helsinki

RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 
Koulutus alkaa 23.-25.3.2021, Helsinki 

RAKENNUTTAJAN PÄTEVYYSKOULUTUS RAP 32  
- TALON- JA INFRARAKENTAJILLE 
Koulutus alkaa 6.-7.10.2021, Helsinki 
 

YHTEISTYÖSSÄ SAFA JA RIL 
PÄÄSUUNNITTELIJAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 
10.3.2021, Helsinki / 9.6.2021, Helsinki

SUUNNITTELIJAN SOPIMUSPÄIVÄ
11.5.2021, Helsinki

KORKEA RAKENTAMINEN 2021 
11.11.2021, Helsinki  

YHTEISTYÖSSÄ SAFA, RKL JA RIL
RAKENNUTTAJAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 
27.5.2021, Helsinki 

YHTEISTYÖSSÄ SAFA, ATL, RIA, RKL, RIL 
PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 20 / 21
Koulutus alkaa 16.-17.3.2021, Helsinki 
Koulutus alkaa 21.-22.9.2021, Helsinki

PÄTEVYYSKOULUTUS TAVANOMAISISSA 
PÄÄSUUNNITTELIJATEHTÄVISSÄ TOIMIVILLE
Koulutus alkaa 16.-17.3.2021, Helsinki 
Koulutus alkaa 21.-22.9.2021, Helsinki

http://www.aiaec.net
www.rilevents.fi
www.ril.fi/koulutus
www.aiaec.net


#BUILT4PEOPLE
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IS A 
CANDIDATE FOR A PARTNERSHIP FOR 
HORIZON EUROPE
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AUTHORS: Isabel Pinto Seppä, Dr.Sc.Tech. EU Affairs Manager at VTT, coordinator of the ECTP Digital Built environment committee 
Alain Zarli. ECTP – Secretary General, R2M – Managing Partner

ACHIEVING THE TWIN-TRANSITION IN THE BUILT 
ENVIRONMENT – BUILD4PEOPLE PARTNERSHIP

EXTREMELY resource and 
energy intensive, embedded in our 
lives, and with heavy socio-econo-
mic impacts, the built environme-
nt sector has the potential, like any 
other, to support the European 
Green deal policies contributing 
to Europe target of climate neut-
rality by 2050. There is an urgen-
cy for a transformation for sustai-
nable living, enhanced by the tran-
sition to a digitalized sector. Achie-
ving this twin-transition is critical 
as well is the integration of the se-
ctor with other key value chains. 
This demands the commitment of 
all society from public to industry, 
policy makers and citizens. 

Within the planning of the new 
R&D&I EU Framework program 
(2021-2027), the European Com-
mission services, with stakehol-
ders along the whole construction 
value chain, has started the deve-
lopment of the Built4People Pub-
lic-Private Partnership (B4P).  The 
primary role of the partnership is 
to define, and implement, the R&-
D&I activities that need to be per-
formed to achieve the sector tran-

sformation. Here we highlight 
these planned activities, for the 
next 7 years, focusing on offering 
pathways for the sector decarbo-
nization towards a built environ-
ment as a CO2 sink for the future.

DECARBONISATION OF 
THE EU BUILDING STOCK, 
ENERGY AND MOBILITY

Activities are planned targeting 
the decarbonisation of the EU 
building stock, in line with the 
EPBD15 directive, and the contri-
bution to the decarbonisation of 
other sectors like the energy and 
transport ones. 

These R&D activities will sup-
port the implementation of the 
European green deal renovation 
wave and will focus on:  
• Demonstrating reduced 

energy consumption, increa-
sed flexibility to accommodate 
more renewables and give the 
benefit to citizens by paying 
less, reducing energy poverty. 

• Developing solutions to turn 
buildings, and districts, as pro-
ducers of energy.

Alain Zarli
ECTP – Secretary Ge-

neral, R2M – Managing 

Partner

Isabel Pinto 
Seppä

Dr.Sc.Tech. EU Affairs 

Manager at VTT, coor-

dinator of the ECTP 

Digital Built environ-

ment committee
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• Solutions for supply and inte-
grate the needed supporting 
network infrastructure for the 
energy transition, both for sta-
tionary and transport sectors. 

ACHIEVING A CIRCULAR 
CONSTRUCTION SECTOR 

Research and innovation actions 
will target impacts for the opti-
mization of the use of resources 
and results in zero waste to land-
fill, which facilitates the use of se-
condary materials from construc-
tion and demolition waste and 
promotes design for reuse prac-
tices, decreasing carbon foot-
print and increasing carbon han-
dprint. New business opportuni-

ties with reduced risk for inves-
tors, opening the supply chain to 
reused/repaired products, reuse/
refurbish buildings, demolitions 
and urban mining, should be re-
searched and validated. Pilots 
for the Integration of construc-
tion and demolition waste in new 
constructions and industrial and 
regional symbiosis will be sup-
ported.

A SHIFT TO 
MAINSTREAMING 
LIFE CYCLE COSTING 
APPROACHES 

The goal is the development of an 
investor-friendly framework, inte-
grating sustainability principles 

to property valuations and ris-
ks ratings with enough flexibility 
to be updated regularly. Research 
and innovation should outcome 
solutions bringing value for buil-
ding owners, and increased flow 
of capital investment and long-
term finance into the built envi-
ronment as a sustainability asset. 
This includes models and digital 
tools for better-informed decision 
making on investments and imp-
roved risk management for the 
built environment. The Partner-
ship also proposes finance sup-
port for pilots on a standardizati-
on framework and progressive re-
gulation. 

Construction and renovationof buildings, and infrastructure, 
must be carried out in a way that does no harm, but rather 
actually enhances our natural environment.
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IMPROVE RESILIENCE 
OF BUILDINGS AND 
INFRASTRUCTURE
The goal is to increase the resili-
ence of the built environment to 
protect and enhance social, envi-
ronmental and economic value in 
the future. The built environment 
should be future-proof and withs-
tand dramatic changes in climate 
and other threats like seismic ac-
tivity, terrorism or cybercrimes as 
well as adapt to social and demo-
graphic changes.  This will include 
actions for designs, materials and 
solutions to improve resilience, 
preparedness & responsiveness of 
the built environment to disrup-
tive events; predictive and inte-
grated maintenance solutions and 
processes; big data-based building 
and infrastructure real-time ma-
nagement, monitoring and main-
tenance and; interactive operation 
and management of city assets. 

BOOST GREEN AND BLUE 
INFRASTRUCTURE, AND 
PROVIDE ECOSYSTEM 
SERVICES

Construction and renovation 
of buildings, and infrastructure, 
must be carried out in a way that 
does no harm, but rather actual-
ly enhances our natural environ-
ment. This demands a better in-
tegration of buildings to the city 
networks, in particular heat grids, 
and water. Solutions are needed 
for the optimized management of 
wastewater and rainwater encou-
raging the local re-use of water. 
In addition holistic approaches 

for the integration of circular 
economy and nature-based solu-
tions (NBS), at the scale of buil-
ding blocks and districts, will be 
supported targeting, for example, 
reduce the heat island and impro-
ve heat control, green corridors to 
reintroduce more biodiversity in 
cities and solutions for the inte-
gration of food production within 
the built environment. 

SOCIAL INCLUSION, 
CULTURAL VALUE AND JUST 
TRANSITION: 

This transition must benefits all 
of Europe’s citizens, preserve its 
cultural heritage and architectu-
re, protects the most vulnerable 
groups and, at the same time miti-
gate negative impacts by creating 
new job and business opportuni-
ties. This demands solutions for 
affordable and feature-adapted 
built environment for users and 
inhabitants including low-disrup-
tive construction and retrofitting 
processes as well as health and 
wellbeing.  Finance support is re-
commended for pilots on solu-
tions for the ageing population, 
and on certification of built envi-
ronment with regard to expected 
or agreed user-centric functions 
and characteristics. Demonstra-
tion of low carbon, resource effi-
cient, open, accessible and inclusi-
ve solutions for conservation and 
embellishment of cultural herita-
ge built environment assets will 
be supported. 

To achieve citizens health and 
wellbeing the entire built environ-

ment should be designed to pro-
mote healthy lifestyles for all ci-
tizens in non-toxic environment. 
Research priorities will focus on 
demonstrating enhanced health 
and wellbeing through improved 
indoor and outdoor environment.

THE EUROPEAN SINGLE 
ENTRY POINT FOR 
INNOVATION TRANSFER TO 
THE BUILT ENVIRONMENT

The Build4People partnership 
provides a bridge between R&-
D&I and the market and Most of 
the activities will be undertaken 
in project consortia formed in res-
ponse to the calls launched under 
the Partnership umbrella.  Howe-
ver, the activities are to be consi-
dered in global, national and re-
gional stakeholders ecosystems. 
The aim is to create a number of 
interconnected, comprehensive 
value chain innovation clusters in 
Member States and regions in or-
der to achieve a scale and (long-
term) duration that will not be 
achieved via individual projects. 
Build4People will act as a Single 
Entry Point, in Europe, for innova-
tion transfer to the Built Environ-
ment.  

THE EUROPEAN Construction, built environment and energy efficient building Technology 

Platform (ECTP) is a leading membership organisation promoting and influencing the future of 

the Built Environment. RIL is a member of ECTP.
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MRL:N KOKONAISUUDISTUS TUO KAIVATTUJA 
MUUTOKSIA RAKENTAMISEN OHJAUKSEEN

Merkittävänä läpileikkaavana tekijä-
nä kokonaisuudistuksessa on ilmas-
tonmuutoksen torjunta. Maapallon 
raaka-aineista puolet käytetään ra-
kentamiseen ja 40 % primääriener-
giasta käytetään rakennuksissa. Kas-
vihuonekaasuista 1/3 ja jätteestä 30 % 
syntyy rakennussektorilla. Rakenta-
miseen käytetään sementistä lähes 
kaikki, teräksestä noin puolet, alu-
miinista neljännes ja muoveista vii-
dennes. Jos aiomme torjua ilmas-
tonmuutosta, on korkea aika muut-
taa ajatteluamme rakentamisen 
kiertotaloudesta. 

Ilmastonmuutosta torjutaan tule-
vaisuudessa uusilla olennaisilla tek-
nisillä vaatimuksilla, jotka koskevat 
rakennuksen vähähiilisyyttä ja ra-
kennuksen elinkaariominaisuuksia. 
Tarkoituksena on laskea rakennuk-
sen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki 
koko rakennuksen elinkaaren ajalta. 

Rakennusta suunniteltaessa sil-
le on määritettävä tavoitteellinen 
tekninen käyttöikä. Ajatuksena on 
pidentää rakennusten käyttöikää. 
Hyvä talo kestää äidiltä tyttärelle. 

Tulevaisuuden suunnittelun tuli-
si tarjota mahdollisuuksia rakennus-

osien helpompaan vaihdettavuu-
teen ja uudelleenkäyttöön. EU:n ra-
kennustuoteasetuksen revision val-
mistelu on loppusuoralla ja raken-
nusalan kiertotalousnäkökulma on 
tulossa mukaan myös EU:n toimes-
ta.

Uudelleenkäytettävien rakennus-
tuotteiden sisämarkkinat tarjoavat 
valtavan kasvupotentiaalin suoma-
laiselle tuoteteollisuudelle. Ympäris-
töministeriön entisen kansliapäälli-
kön Sirkka Hautojärven sanoin voi-
si todeta: ”Maailman pelastamisesta 
on tehtävä hyvää bisnestä”.

LUPAKYNNYS AIEMPAA 
KORKEAMPI

Toinen tärkeä teema uudistukses-
sa on digitaalisuuden hyödyntämi-
nen. Rakennukset suunnitellaan tie-
tomallilla ja rakennustyön edistyes-
sä rakennukselle tehdään toteuma-
malli eli digitaalinen kaksonen. Mo-
lemmat tallennetaan kansalliseen 
tietojärjestelmään. Näin saadaan tal-
teen tiedot muun muassa rakennuk-
sessa käytetyistä rakennustuotteis-
ta ja niiden sisältämistä vaarallisis-
ta aineista. 

Digitaalista kaksosta päivitetään 
myöhemmin remonttien myötä. Ra-
kennuksen omistajan tehtävänä on 
ylläpitää digitaalista käyttö- ja huol-
to-ohjetta. Pitkällä aikavälillä hyvin 
ylläpidetyn rakennuksen voidaan 
ajatella olevan jälleenmyyntiarvol-
taan parempi kuin sellaisen, jon-
ka digitaalista kaksosta ei ole pidet-
ty ajan tasalla. 

Kolmas tärkeä teema on sujuvoit-
taminen. Jako rakennus- ja toimen-
pidelupaan perustui alunperin sii-
hen, että rakennuslupa koski raken-
nuksia, joihin sovellettiin olennaisia 
teknisiä vaatimuksia. Toimenpide-
lupaharkinnassa olennaisia teknisiä 
vaatimuksia ei tarkasteltu. Lukuis-
ten muutosten seurauksena tämä 
jako on menettänyt merkityksensä 
jo kauan sitten. Sen vuoksi tulevai-
suudessa on tarjolla vain yksi lupa-
muoto, rakentamislupa. 

Lupakynnystä on nostettu ny-
kyisestä. Lainsäätäjä ottaa nyt kan-
taa siihen, mitä ainakin on ratkais-
tava rakentamisluvalla. Kunnalle jää 
toki vielä mahdollisuuksia hienosää-
tää rakennusjärjestyksellä luvanva-
raisuutta muilta kuin laissa lueteltu-
jen hankkeiden osalta. 

Myös kulttuuriympäristön huo-
mioon ottaminen vahvistuu korja-
usrakentamisessa. Rakentamislupa 
koostuu kahdesta osasta, sijoitta-
misluvasta ja toteuttamisluvasta. Si-

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen merkittävät teemat ovat 
ilmastonmuutoksen torjunta, digitaalisuuden hyödyntäminen ja suju-
voittaminen. Tavoitteena on, että hallituksen esitys saadaan lausunnolle 
maaliskuussa 2021.
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joittamisluvassa tehdään alueiden-
käytöllistä tarkastelua, eli pohditaan, 
voiko hanke sijoittua sille aiottuun 
paikkaan. Toteuttamisluvassa tarkas-
telu kohdistuu olennaisten teknisten 
vaatimusten täyttymiseen. 

Valtaosassa rakennushankkeita 
rakentamislupa myönnetään yhtenä 
hallintopäätöksenä. Rakennushank-
keeseen ryhtyvällä on kuitenkin 
mahdollisuus pyytää sijoittamislu-
van ratkaisemista erikseen. Tätä voi 
pyytää esimerkiksi tilanteessa, jossa 
rakennushankkeeseen liittyy epäsel-
vyys ympäristöluvan myöntämises-
tä tai kaavamerkintä on hyvin yksi-
tyiskohtainen ja on epäselvää, voisi-
ko kyseinen hanke sijoittua aiottuun 
paikkaan vai ei. 

RAKENNUSVALVONNAT 
KAHTEEN TASOON

Rakennusvalvonnan järjestämises-
tä suurempiin yksiköihin on keskus-
teltu iät ja ajat. Niiden resurssien ny-
kyistä laajempaan yhteiskäyttöön 
pyritään jaolla tavanomaisiin ja vaa-
tivan tasoisiin rakennusvalvontoihin. 
Kunta voi valita, haluaako se järjes-
tää rakennusvalvonnan vaativan vai 
tavanomaisen tasoisena. 

Tavanomaisen tasoinen kunta 
voisi ostaa puuttuvaa erityisosaa-
mista vaativan tasoiselta rakennus-
valvonnalta. Vastaavasti vaativan ta-
soinen rakennusvalvonta voisi os-
taa ruuhkanpurkuapua tavanomai-
sen tasoiselta rakennusvalvonnalta. 

Rakennusvalvonta olisi vaati-
van tasoinen, jos rakennustarkas-
tajalla tai muulla tehtävää suorit-

tavalla viranhaltijalla olisi kelpoi-
suus rakennus-, rakennesuunnitte-
lun ja talotekniikan vaativaan suun-
nittelutehtävään. Rakennusvalvon-
ta olisi yksikkönä vaativan tasoinen, 
jos sen viranhaltijoiden asiantunte-
mus kattaisi yhteensä kaikki kolme 
osa-aluetta. Lisäksi vaativan tasoi-
sesta rakennusvalvonnasta voisi löy-
tyä erityisosaamista jonkin olennai-
sen teknisen vaatimuksen osalta.

PÄÄURAKOITSIJASTA  
PÄÄVASTUULLISEKSI  
TOTEUTTAJAKSI

Eräs rakentamisen ohjaukseen liitty-
vien muutosten haasteista on halli-
tusohjelman kirjaus ”Rakentamisen 
toteutusvastuu säädetään pääura-
koitsijalle”. Kesällä oli kommenteil-
la kolme eri vaihtoehtoa pykälikök-
si, kuinka rakentamisen vastuukysy-
mys voitaisiin järjestää. Mikään vaih-
toehdoista ei osoittautunut sellai-
senaan varteenotettavaksi, joten eri 
palikoista kasattiin valmistelun poh-
jaksi hybridimalli.

Pääurakoitsija-termi koettiin 
urak kamuotoja rajoittavaksi. Termik-
si valittiin päävastuullinen toteut-
taja, joka vastaisi rakennuskohteen 
toteuttamisesta sopimuksen, suun-
nitelmien, säännösten, lupaehtojen 
ja hyvän rakennustavan mukaisesti. 
Ammattimainen rakennushankkee-
seen ryhtyvä voisi sopia vastuusta 
toisinkin, mutta päävastuullisen to-
teuttajan toteutusvastuu olisi sitovaa 
esimerkiksi omakotitaloa rakennut-
tavan perheen suhteen. 

Osaava rakennushankkeeseen 

ryhtyvä voisi toimia itsekin päävas-
tuullisena toteuttajana. Päävastuul-
linen toteuttaja vastaisi alihankkijoi-
den suorituksesta kuin omastaan, ja 
rakennushankkeessa voisi olla vai-
heittain vaihtuva päävastuullinen to-
teuttaja. Mahdollisesti viiden vuo-
den takuuaika koskisi päävastuullis-
ta toteuttajaa, pääsuunnittelijaa, eri-
tyissuunnittelua sekä valvojaa, jos 
hankkeeseen sellainen palkattaisiin. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän 
vastuu kapenisi nykyisestä päävas-
tuullisen toteuttajan vastuun ver-
ran. Uutena tulisi vastuu huolehtia 
aikataulusta, jossa rakennushanke 
olisi mahdollista suorittaa kiireettä. 
Muut hankkeen osapuolet vastaisi-
vat osuudestaan kuten tähänkin asti. 

Muita suunnitteilla olevia muu-
toksia olisivat muun muassa suur-
ten käyttäjämäärän käyttämien ra-
kennusten katsastusvelvollisuus 
sekä suunnittelu- ja työnjohtotehtä-
vän vaativuusluokkien muuttaminen 
viisiportaiseksi. Rakennusvalvonnat 
eivät myöskään enää tutkisi suun-
nittelijoiden ja työnjohtajien päte-
vyyksiä, vaan eri tasoisissa vaativis-
sa hankkeissa toimivat suunnittelijat 
ja työnjohtajat osoittaisivat pätevyy-
tensä yksityisten toimijoiden rekiste-
reistä saatavilla todistuksilla.

Maankäyttö- ja rakennuslain ko-
konaisuudistus on parhaillaan kii-
vaassa kirjoitusvaiheessa. Tavoittee-
na on saada hallituksen esitys lau-
sunnolle maaliskuussa 2021.   
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KOKO-KASSASTA TURVAA TYÖELÄMÄÄN 
– JÄSENYYS KANNATTAA JO OPISKELUVAIHEESSA

RILin varsinaisten jäsenten työllisyysprosentti oli vuonna 2019 
huimat 99,1 prosenttia. Jokainen meistä voi kuitenkin törmätä työ-
elämässä yllättäviin tilanteisiin, joissa työttömyyskassan tarjoamasta 
tuesta on hyötyä. RILin jäsenenä voit liittyä RILin kautta työttömyys-
kassa KOKOn jäseneksi, myös jo opiskeluaikanasi.

Työttömyyskassan jäsenyys tuo tur-
vaa työelämään. Jos jäät työttömäksi 
tai sinut lomautetaan, saat kassan jä-
senenä ansiosidonnaista päivärahaa.

Jos et ole työttömäksi jäädessä-
si työttömyyskassan jäsen, myöntää 
Kela sinulle työttömyysetuutta. Kelan 
etuuden vähimmäismäärä on, ilman 
esimerkiksi lapsista saatavia korotus-
osuuksia, noin 724 euroa kuukaudes-
sa. Tähän summaan verrattuna kassa-
jäsenyyden tuoma rahallinen etu on 
merkittävä. Ansiosidonnaista päivära-
haa maksetaan aiempien tulojesi pe-
rusteella, mutta esimerkiksi noin 2 
500 € kuukaudessa aiemmin ansain-
neelle työntekijälle KOKO-kassa jä-
senyyden kautta maksettava ansiosi-
donnainen päiväraha on noin 1476 
euroa kuukaudessa.

KOKO-kassa maksaa jäsenilleen 
ansiopäivärahan lisäksi myös muita 
etuuksia työelämän erityisiin tilan-
teisiin. Voit saada KOKOn jäsenenä 
työvoimapoliittista aikuiskoulutus-
tukea, vuorottelukorvausta ja kou-
lutuspäivärahaa. Esimerkiksi vuorot-
telukorvauksen suuruus on noin 70 
prosenttia  ansiosidonnaisesta päi-

värahasta, jota saisit työttömänä ol-
lessasi.

KASSAJÄSENYYDEN EHDOT
Voit liittyä KOKO-kassaan ollessa-
si palkkatyössä. Työ voi olla toistai-
seksi voimassa oleva, määräaikainen 
tai osa-aikainen, ja voit liittyä kas-
saan myös opiskeluaikana kesätyö-
tä tai osa-aikatyötä tehdessäsi. Et voi 
liittyä työttömyyskassaan, jos olet 
työtön, kokonaan lomautettu tai esi-
merkiksi hoitovapaalla.

Jotta saat työttömäksi joutues-
sasi kassasta ansiosidonnaista työt-
tömyyspäivärahaa, sinun pitää täyt-
tää kassan jäsenyysehto sekä työs-
säoloehto. Jäsenyysehdolla tarkoi-
tetaan sitä, että olet ollut KOKO-kas-
san jäsen vähintään edellisen 26 vii-
kon ajan.

Työssäoloehto taas täyttyy, kun 
olet tehnyt edellisen 28 kuukauden 
aikana 26 viikkoa työtä. Työviikoiksi 
lasketaan ne viikot, jolloin työaikasi 
on vähintään 18 tuntia kalenterivii-
kossa ja palkka työehtosopimuksen 
mukaista. Työssäoloehdon täytyy 
täyttyä kassan jäsenyyden aikana.

KERRYTÄ TYÖSSÄOLOEH-
TOA OPISKELUN AIKANA 

KOKO-kassaan voi ja kannattaa liit-
tyä jo opiskeluaikana, mikäli olet 
palkallisessa työsuhteessa. Tämä 
työsuhde voi olla osa-aikainen tai/
ja määräaikainen, kuten esimerkik-
si kesätyö. Päätoimiset opinnot ni-
mittäin pidentävät jopa seitsemäl-
lä vuodella edellä mainittua työssä-
oloehtoa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että opiskelijana työssäoloehton 
täyttämiseen on aikaa vaikka koko 
opiskeluajan verran. Jos siis liityt 
kassan jäseneksi, ja vaikkapa nel-
jän seuraavan opintovuoden aikana 
saat yhteensä täyteen 26 viikkoa töi-
tä esimerkiksi erilaisten kesäpestien 
avulla, on työssäoloehtoehto täyt-
tynyt, ja olet oikeutettu KOKOn tur-
vaan.   
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TEKSTI Jenni Ahola

JÄSENEDUT



Rene  
Heinikainen

Tampereen yliopistolla viidettä, 

melko varmasti myös viimeistä 

vuotta rakennustekniikkaa opis-

keleva Rene Heinikainen on yksi 

sellaisista RILin opiskelijajäse-

nistä, jotka kuuluvat myös 

KOKO- kassaan.

Viimeisen parin vuoden ajan 

myös RILin Tampereen teekka-

riyhdyshenkilönä toiminut Hei-

nikainen kertoo siirtyneensä 

kassan jäseneksi tämän vuoden 

keväänä.

LUE AIHEESTA lisää ja liity KOKO-kassan jäseneksi RILin verkkosivuilla!

Työttömyyskassan vuosimaksu 
on halpa vakuutus toimeentulol-
le, vaikka luotto työllistymiseen 
onkin kova. Se tuo varmuutta 
myös vastavalmistuneelle.”
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66 €
KOKO-kassan 

jäsenyys  
v. 2021

https://www.ril.fi/fi/jasenyys-2/jasenedut-ja-palvelut/tyottomyyskassa.html


RILin HALLITUKSEN UUDET JÄSENET 
KAUDELLE 2021-2023

JUSSI AHO

Toimitusjohtaja 
Fira Group Oy 

ULLA HAVERINEN- 
SHAUGHNESSY                                                                                      

Professori, Rakenteet ja 
rakentamisteknologia 
Oulun Yliopisto 

RILin hallitus sai uusia vahvistuksia, kun erovuoroisten 
tilalle valittiin puheenjohtaja ja kolme uutta jäsentä. 
Onnittelut valituille!

KU
VA

: R
IL
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ri 
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Syntymävuosi 1968 
Kotikunta Helsinki
Edustamani toimiala: Talonrakennus
Pääasialliset tehtäväalueeni:  Johto ja hallinto

”Teknologian hyödyntäminen tarjoaa uudenlai-
sia mahdollisuuksia sekä tuottavuuden että pal-
velulähtöisyyden parantamiseen ja jopa rakenta-
misen liiketoimintojen kokonaisvaltaiseen uudis-
tamiseen. 

Lisäksi teknologinen kehitys mahdollistaa kan-
sainvälisyyden toimialallamme uudella tavalla. Sa-
maan aikaan alallamme on iso mahdollisuus − ja 
myös velvollisuus − vaikuttaa myönteisesti ilmas-
tonmuutoksen torjuntaan ja kiertotalouden vah-
vistumiseen.”

Syntymävuosi 1972 
Kotikunta Järvenpää
Edustamani toimiala: Talonrakennus 
Hyvä sisäilma ja rakennusterveys
Pääasialliset tehtäväalueeni: Tutkimus ja kehitys 
Opetus ja koulutus

”Olen aikaansaava ja innostunut kehittämään alan 
opetusta, tutkimusta sekä monitieteistä osaamista 
ja yhteistyötä.

Pidän tärkeinä alan arvostuksen lisäämistä, ja 
sitä kautta mm. houkuttelevuuden lisäämistä opis-
kelijoiden keskuudessa ja kansainvälisen kilpailu-
kyvyn parantamista.”
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MIKKO MALASKA 

Professori,  
Rakennustekniikka 
Tampereen yliopisto

VILLE RAJAKALLIO
Rakennuttajapäällikkö 
A-Insinöörit Raken-
nuttaminen Oy

Syntymävuosi 1967 
Kotikunta Tampere
Edustamani toimiala: Talonrakennus
Pääasialliset tehtäväalueeni: Tutkimus ja kehitys 
Opetus ja koulutus

 
”Nuoret ikäluokat pienenevät nopeasti ja kilpailu 
tulevaisuuden resursseista edellyttää vahvaa pa-
nostusta opiskelijarekrytointiin.

Teknologia, rakennusala ja asiakkaiden tarpeet 
kehittyvät nopeasti ja tarvitaan koko Suomen am-
mattikuntaa palvelevia, jatkuvaa oppimista ja am-
matillisen pätevyyden ylläpitoa tukevia toiminnan 
muotoja. 

Myös alan toimijoiden ja yliopistojen yhteis-
työssä on vielä paljon hyödyntämätöntä poten-
tiaalia – alan kilpailukyvyn kasvua on hyvä tukea 
yhteistoimin.”

Syntymävuosi 1979 
Kotikunta Tampere
Edustamani toimialat: Talonrakennus 
Kiinteistöala
Pääasialliset tehtäväalueeni: Johto ja hallinto 
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultointi

”Olen laaja-alaisesti asioita tarkasteleva kaupunki-
kehittäjä, joka haluaa rakentaa parempaa asuinym-
päristöä ja yhteiskuntaa hyvän yhteistyön kautta.

Rakennusalan poikkitieteellisyyttä ja yhteistyö-
kykyä on lisättävä − asiakas ja loppukäyttäjä on 
tuotava keskiöön ja paremmin mukaan alan pro-
sesseihin. Myös päätöksenteko- ja lupaprosesse-
ja pitää nopeuttaa oikealla resursoinnilla ja prio-
risoinnilla sekä eri osapuolten välistä yhteistyötä li-
säämällä. 

Rakennusalan digitalisaatio on hyvässä vauh-
dissa ja se on nyt vietävä maaliin.”
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Lue pidempi juttu 

Antista Rakennus-

tekniikka-lehden 

verkkosivuilta raken-

nustekniikkalehti.fi

TEKSTI: Jenni Ahola KUVA: Antti Valkonen

Antti Valkonen otti lukiossa opiskelun ren-
nosti. Ylioppilaskirjoitusten aikaan hän kui-
tenkin skarppasi, ja sai niin hyvän lopputo-
distuksen, että paikka Aalto-yliopiston kone-
tekniikan linjalle aukesi.

”En tiennyt tarkkaan, mitä tulevaisuudes-
sa halusin tehdä, ja konetekniikassa kiinnos-
ti erityisesti laaja-alaisuus”, Valkonen kertoo.

Matematiikka sujui Valkoselta hyvin opin-
tojen alusta alkaen. Hän ottikin sivuaineen-
sa operaatiotutkimuksen puolelta, opis-
kellen paljon päätöksenteon matematiik-
kaa sekä mekaniikkaa. Opiskelutahti oli ta-
vallista vauhdikkaampi – Valkonen valmistui 
diplomi- insinööriksi ennätyksellisen nopeas-
ti, vain kolmessa vuodessa.

Vaikka Valkonen valmistui konetekniikan 
linjalta, hän päätyi opintojensa aikana tut-
kimusassistentiksi rakennustekniikan laitok-
selle, professori Jarkko Niirasen ryhmään. 
Vuonna 2016 hän teki myös laitoksella ele-
menttimenetelmää käsittelevän diplomi-
työnsä.

Valmistumisensa jälkeen Valkonen päätyi 
töihin Swecolle erikoislujuuslaskennan osas-
tolle, jossa hänen vaativan teoreettisen ma-
tematiikan osaamistaan arvostettiin.

”Tähänastisen urani huippukohta on luul-
tavasti se, kun sain tehdä Swecolla haastavaa 
räjähdyssimulointia.”

Antti Valkonen 

 

Ikä: 27 

 

Koti: Princeton, 

New Jersey, Yhdys-

vallat 

 

Valmistunut: Aalto- 

yliopistosta DI:ksi 

vuonna 2016

Opiskeluaikoinaan rakennustekniikan lai-
toksella työskennellessään Valkonen alkoi 
pohtia akateemista uraa yhtenä mahdollise-
na tulevaisuuden vaihtoehtona.

”Mielestäni alalle olisi eduksi, että suunnit-
telijat olisivat tutkimuksessa mukana, tuotta-
massa artikkeleita ja kehittämässä asioita. 
Tällä tavalla koko alaa on mahdollista viedä 
eteenpäin.”

Jatko-opiskelupaikkaa etsiessään Valko-
nen löysi Princeton yliopiston sivuilta pro-
fessori Branko Glisicin, jonka tutkimusryh-
mä teki töitä siltojen ja muun infrastruktuurin 
monitorointi- ja sensorijärjestelmien parissa.

”Dataa on kaikkialla, mutta rakenteissa 
vielä vähemmän kuin muualla, joten aiheen 
osaaminen on tulevaisuudessa tärkeää. Gli-
sic etsi rakennustekniikan asiantuntijaa, joka 
olisi opiskellut operatiivista operaatiotutki-
musta, joten pääsin varmasti sisään sopivan 
taustani vuoksi.”

Valkoselle myönnettiin tänä vuonna 
35 000 euron arvoinen Björn Savén -apura-
ha Princetonin jatko-opintoihin. Vaikka Val-
kosen pitkän tähtäimen suunnitelmat ovat 
vielä auki, uskoo hän jossain vaiheessa pa-
laavansa Suomeen.

”Se, mitä olen oppinut maailmalla, voisi 
myöhemmin hyödyttää suomalaista yhteis-
kuntaa.”

Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL on puolueeton asiantuntijaorganisaatio.  

Jäseniämme ovat rakennetun ympäristön akateemiset – teekkareista tohtoreihin.

www.ril.fi    @RILInsinoorit    @rakennusinsinoorienliitto     @rilinsinoorit 
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ALAN NUORI OSAAJA



280
JULKAISUA

150  
KOULUTUS- 

PÄIVÄÄ  
VUODESSA

150  
JÄSEN- 

TAPAHTUMAA  
VUODESSA

jäsenyys kannattaa

LEHDET Rakennuslehti, Tekniikka ja 

Talous, Rakennustekniikka  

ALENNUKSET RILin koulutuksista  

ja  julkaisuista, RILin neuvottelemista 

vakuutuksista ja vapaa- ajan  

matkustamiseen liittyen  

APU RAHAT  työharjoitteluun  

ulkomailla sekä opinnoissaan  

erinomaisesti menestyneille   

PALKKASUOSITUKSET  teekkareille 

ja palkkatilastot kaikille jäsenille  

MENTOROINTI eri muodoissaan ja 

NAISVERKOSTO urapolun tueksi 

TIETOISKUT  ajankohtaisista aiheista  

JÄSENTAITOKOULUTUKSET  

työelämätaitojen kohentamiseen

VASTUU- JA OIKEUSTURVA-

VAKUUTUS JA JURISTIPALVELUT

kinkkisempiin työuran käänteisiin

VERKOSTOT, joita luot myös

RILin VAPAA-AJAN TILAISUUKSISSA,

kuten Glögeillä, Golfissa, Perhe-

päivässä, Regatassa, Runissa,

Suunnistuksessa ja Tenniksessä

VIERUMÄEN MÖKKI edullisesti

vuokralle

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS

KOKOssa

Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL on puolueeton asiantuntijaorganisaatio.  

Jäseniämme ovat rakennetun ympäristön akateemiset – teekkareista tohtoreihin.
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http://www.ril.fi


Turvaa perheesi arki. 
Jäsenetuna Suomen edullisin henkivakuutus.

www.kalevavakuutus.fi
www.kalevavakuutus.fi



