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Kokeileminen kannattaa
M u u t a M a  v u o s i  s i t t e n  pää-
tin kokeilla jotain uutta. Rakensin 
kotipihalleni ikuisesti kestävän piha-
valaisimen, jonka runko on kivestä 
ja valaisinosa alumiinia. Lamppua ei 
tarvitse koskaan käsitellä tai huoltaa 
– riittää, kun vaihtaa polttimon.

Kokeileminen on oleellinen osa 
myös Suomen Yliopistokiinteistöt 
Oy:n kulttuuria. Haluamme olla omis-
tajiemme eli yliopistojen näköinen 
yhtiö. Arvoihimme on siksi rakennet-
tu sisään vastuu oman toimintamme 
kehittämisestä yhdessä yliopistojen 
kanssa. Olemme asettaneet itsellem-
me tavoitteeksi tehdä mielenkiintoi-
sia kokeiluja.

Budjetoimme vuosittain puoli mil-

joonaa euroa oppimis- ja tutkimus-
ympäristöjen kehittämiseen eli de-
moihin. Lisäksi meillä on joka vuosi 
yhdessä yliopistojen kanssa 900 000 
euron kokeilubudjetti. Kuten demois-
takin, näistä kokeiluista kustantavat 
yliopistot toisen puolen. Aloitteet 
kokeiluihin tulevat joko yliopistoilta 
tai meiltä.

Emme tietenkään kokeile vain ko-
keilemisen vuoksi. Jos kokeilu osoit-
tautuu onnistuneeksi, se otetaan 
osaksi toimintaa.

Kuopion Savilahden-kampuksel-
le valmistui aikoinaan yksi Suomen 
ensimmäisistä sosiaalisista käytävä-
tiloista. Siihen asti käytävät olivat 
käytäviä – autioita ja tyhjiä. Kuopios-

sa käytävän yhteyteen avattiin kah-
vio, jotta ihmiset kohtaisivat toisiaan 
ja oppisivat toisiltaan. Sittemmin 
vastaavia sosiaalisia käytäviä on al-
kanut ilmaantua ympäri maata.

Kokeilusta voi syntyä uusi inno-
vaatio, joka tuo potkua tutkimuk-
seen, edistää oppimista ja parantaa 
näin maailmaa.

Tästä 10-vuotisjuhlalehdestä voit 
lukea lisää kokeiluistamme. Myös 
asiakkaamme pääsevät lehdessä 
ääneen.
 
Antoisia lukuhetkiä!

mauno Sievänen
toimitusjohtaja

Koskaan ei tiedä, mitä 
tapahtuu, kun lahjakkaat 
ja asiastaan innostuneet 
ihmiset törmäävät 
sattumalta toisiinsa.

Satunnaisia 
kohtaamisia

t e k s t i  marjo Kanerva  |  k u v a  Shutterstock

P ä ä k i r j o i t u s t u l o s s a

t ä l l a i s i s t a  K o h t a a M i s i s t a  on kyse Kampusklu-
bissa. Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella toi-
miva Kampusklubi kokoaa yhteen eri alojen yritykset ja 
osaajat, tutkijat ja opiskelijat. Klubilla tapaavat erilaiset 
ihmiset, joilla on erilaista osaamista mutta jotka ovat kiin-
nostuneita kehittämisestä ja tutkimisesta.

Kohtaamisista syntyy uusia verkostoja, toimintaa ja 
yhteistyötä – ja parhaimmillaan yhteisiä hankkeita ja inno-
vaatioita sekä menestyvää bisnestä.

Klubilla tartutaan osallistujia kiinnostaviin teemoihin. 
Viime aikoina osallistujia ovat kiinnostaneet erityiseti teko-
älyyn ja virtuaalitodellisuuteen liittyvät aamutilaisuudet.

Kampusklubiin kuuluu 38 jäsenyritystä suuryrityksistä 
startupeihin. Tapahtumissa vierailee vuosittain 4 000 yk-
sittäistä kävijää. 

l i s ä t i e t o j al u e  l i s ä ä

s i s ä l l ä

s Y K  s Y n t Y i  kymmenen vuotta sitten yliopistouudistuksen 
melskeissä osana uusien, itsenäisten yliopistojen pääomitta-
mista. SYK:n pitkäaikaisella hallituksen puheenjohtajalla Petri 
lintusella oli merkittävä rooli uuden järjestelmän luomisessa. 

– Petri oli myös erittäin vahvasti luomassa Suomeen itse-
näisiä yliopistoja, mistä SYK:n perustamiseen johtanut kiin-
teistöjärjestely sai alkunsa, SYK:n toimitusjohtaja mauno Sie-
vänen muistelee.

Lintunen vaikutti vahvasti SYK:n syntymiseen sekä toimin-
nan vakauttamiseen uudessa omistuksessa. Hän myös halusi 
dokumentoida alusta alkaen uuden yhtiön kehittymistä, sillä 
yliopistolaitoksen historiallinen muutos ulottui kiinteistöihin ja 
kansallisvarallisuuden käsittelyyn asti.

SYK:n historiaa tallentava tutkijatohtori mikko Puustinen 
pääsi tallentamaan tapahtumia heti SYK:n perustamisvaihees-
sa ollessaan vielä historian opiskelija. Tähän mennessä doku-
mentointikierroksia on tehty neljä.

– SYK:ssä on ainutlaatuistakin, että pääsen säännöllises-
ti juttelemaan ihmisten kanssa ja tallentamaan ajankuvaa ja 
tunnelmia. Vuosien mittaan tästä kertyy laaja aineisto, joka on 

tulevaisuudessa oikea aarreaitta, Puustinen toteaa.
Pian perustamisen jälkeen SYK:ssä oivallettiin, että se voisi 

olla enemmänkin kuin kiinteistöjen ylläpitäjä. Syntyi visio kam-
pus- ja oppimisympäristöjen kehittämisestä, jonka synnyttämi-
sessä Mauno Sievänen toimi kätilönä.

– SYK on lähtenyt määrittämään uudella tavalla sitä, mil-
laista elämä kampuksilla on ja millaisia ovat mahdollisimman 
toimivat tilat, Puustinen sanoo.

Sievänen pitää yhtenä SYK:n suurimmista saavutuksista 
kampusten pitämistä asuttuina ja elinvoimaisina, vaikka yli-
opistot ovat supistaneet voimakkaasti tilojaan. Kampusten 
infrastruktuuria on myös uudistettu peruskorjauksilla ja uudis-
rakennuksilla.

– Esimerkiksi lääketieteen opetuksen infrastruktuuria on 
kymmenen vuoden aikana uusittu kaikilla lääketieteen kam-
puksilla.

Yhteiskunnallisestikin merkittävää on SYK:n tekemä työ ter-
veellisten ja turvallisten kiinteistöjen eteen: aiemmin yliopistoja 
vaivanneet sisäilmaongelmat on saatu hallintaan, ja mahdollisiin 
ongelmiin on selkeä toimintamalli. 

Yliopistouudistuksesta kampusten kehittäjäksi

R a p p u s i s s a

https://sykoy.fi/kampusklubi/ 

Sykli on Suomen 
Yliopistokiinteistöt Oy:n 
10-vuotistaipaletta juhlistava 
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Suomen Yliopisto kiinteistöt 
Oy Postiosoite PL 310, 33101 
Tampere toimitus ja taitto 
Cocomms Oy Paino Erweko Oy 
Kannen kuva Jani Kautto
ilmestynyt syyskuussa 2019

jaana Hanninen, puh. 040 041 4117, jaana.hanninen@sykoy.fi

2 Pääkirjoitus
Mauno Sievänen kehitti  
pihavalaisimen.

2 Rappusissa
SYK ei ole pelkästään  
kiinteistöjen ylläpitäjä.

3 tulossa
Tutut ja tuntemattomat  
kohtaavat Kampusklubilla.

4 aulassa
SYK on alusta asti 
satsannut tutkimukseen.

6 auditoriossa
Turkuun nousee  
ympäristövastuullinen  
kohtaamispaikka.

11 neukkarissa
SYK:n green bond lisää 
läpinäkyvyyttä.

12 Kuppilassa
Ilmapiiri ratkaisee, sanoo  
Mari Walls.

14 Kampuksella
IT-yritys Visma rantautui 
 yliopistokampukselle.

17 Mun kampus
Mira Lindholm listasi  
Linnanmaan helmet.

18 Pukuhuoneessa
Keijo Hämäläistä ajaa 
sisäänrakennettu kilpailuvietti.

20 labrassa
Käyttäjät otettiin mukaan 
suunnitteluun.

23 Pihalla
Juha-Matti Saksa ja rakkaat 
rantasaunat

tavoite autonomisille ja vakavaraisille yliopistoille synnytti sYK:n, jonka keskeinen 
tehtävä on kampusten kehittäminen ja yliopistojen tilariskien hallinta.
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tutkimuksesta 
käytäntöön

R a K e n n u s t e n  K ä Y t t ä j ä t  ja asiakkaat 
arvostavat SYK:n tapaa ottaa käyttäjät mu-
kaan rakennusten suunnitteluun. Yhteiskehit-
tämisen malli on oivallinen esimerkki käy-
tännöstä, joka on saanut alkujaan sysäyksen 
tutkimushankkeesta eli Rakennetun ympäris-
tön SHOK:n Oppimisen tilat -ohjelmasta.

SYK lähti heti alkutaipaleellaan panos-
tamaan tutkimukseen pontevasti. Yhtiö on 
kymmenvuotisen historiansa aikana inves-
toinut tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoi-
mintaan vähintään 500 000 euroa joka vuosi. 
Lisäksi yhtiö on edistänyt kokeilukulttuuria 
erilaisten demoprojektien avulla.

e k o s y s t e e m i h a n k k e e t
Virpa C ja D -ekosysteemihankkeissa yritykset 
ja tutkimusorganisaatiot pilotoivat digitaalisia 
kiinteistö- ja käyttäjäpalveluita muun muassa 
Kampusareenassa, Oulun yliopiston Tellus-ti-
lassa ja Medisiina D -rakennuksessa. Medisiina 
D:ssä toimii Turun yliopiston, Sodexon ja mui-
den yritysten yhteistyössä kehittämä tutkimus-
ravintola Flavoria.

a u l a s s a

1

Tutkimuksen avulla on muun muassa 
kehitetty liiketoiminnan käytäntöjä. Hyvä 
esimerkki on sisäilmatoimintamalli, jossa 
vertailtiin tuoreita tutkimustuloksia korjaus-
kohteen rakenne- ja sisäilmaolosuhteisiin.

Viime vuonna käynnistyi SYK-Akatemia, 
joka koordinoi yhtiön tutkimus- ja kehitys-
hankkeita, seuraa trendejä sekä heikkoja 
signaaleja sekä tukee henkilöstön oman 
osaamisen kehittämistä. Sykkiläisistä koostu-
va tiimi järjestää myös erilaisia tilaisuuksia, 
joissa jaetaan tutkimustuloksia.

Olli Niemen ansiokkaasti käynnistämä 
TKI-toiminta lepää nyt leveämmillä harteilla. 

j u l k a i s u t
Oppiva kampus -hankkeen tuloksia on koottu 
edelleen ajankohtaiseen julkaisuun, joka löytyy 
SYK:n verkkosivuilta (Materiaalipankki). Yh-
teistyössä eurooppalaisen Restore-verkoston 
kanssa on syntynyt kirjanen kestävän kehityk-
sen haasteista kiinteistöjen ylläpidossa, ”Re-
generative Construction and Operation”.

2
tu l o k s i a  y h d e s s ä
TKI-toiminnan tuloksena on syntynyt 15 diplo-
mityötä ja useita väitöskirjoja tai niiden osia. 
Lähes vuosittain on julkaistu yhteisartikkeleita 
tieteellisissä julkaisuissa ja konferensseissa 
yhdessä tutkijoiden kanssa.

3

SYK on 
toiminut 

kiinteistöalan asian
tuntijan roolissa

projektissa, jossa tutkittiin 
uusia tapoja toteuttaa 

paikallisia 5Gverkkoja.
marja matinmikko-Blue, 

yliopistotutkija, uo5g-projektin 
koordinaattori, oulun 

yliopisto

Työskentely ja oppimistilojen yhteis
kehittäminen on siivittänyt tutkimusta 

sekä yliopistolaisten ja SYK:n välistä yhteistyötä. 
Rohkeus kokeilla uusia ratkaisuja on lisääntynyt.

emma Kostiainen, lehtori, jyväskylän yliopiston  
opettajankoulutuslaitos

Yhteistyö SYK:n kanssa tarjoaa 
kiinteistö kehittämisen oppi tuolille 

visioivia, kansain välisen  
tason tutkimushaasteita ja  
aitoa kumppanuutta.
Ari Ahonen, industry professor,  
rakennetun ympäristön  
tiedekunta,  
tampereen yliopisto

Kampusareenan 5. 
kerrokseen asennettiin 

Virpa C projektissa 400 anturia. Meillä on nyt 
käytössämme anturien tunnin välein keräämä 
data kolmen kuukauden ajalta. Voimme tutkia  
muun muassa valo, lämpö ja ilmastointi 
järjestelmien yhteisvaikutuksia.

Ken Dooley, teknologiajohtaja, granlund oy

Toimintaa koordinoi työ- ja oppimisympäris-
töjen asiantuntija, dosentti Suvi Nenonen ja 
demotoiminnasta vastaa ympäristöinsinööri 
Ari-Pekka Lassila.

Suvi Nenonen arvioi, että monialaisen 
tutkimuksen merkitys korostuu jatkossa.

– Esimerkiksi digitalisaatio ja kestävä ke-
hitys edellyttävät systemaattista lähestymis-
tapaa. Tarvitaan oikeustieteen, liiketaloustie-
teiden ja teknisten tieteiden yhteistoimintaa 
sekä uusia menetelmällisiä avauksia. Hyviä 
esimerkkejä ovat tietojohtamisen ja kiinteis-
tö- ja rakennusalan yhteiset tutkimushank-
keet Tampereen yliopiston CoreLabissa.
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a u d i t o r i o s s a

luonnontieteille omistetun aurum-
rakennuksen tavoitteena on nostaa  
turku tutkimuksen maailmankartalle. 
vastuullisesti rakennettu  
talo on tälle tehokas alusta.
t e k s t i  Anne Hänninen, marjo Kanerva
k u v a t  marjaana malkamäki, jussi Vierimaa
k u v i t u s  Katri nietosjärvi

puuttuuVain nobel
Arkkitehti Piia Viitasen 
mukaan käyttäjäien 
mukanaolo rakennusten 
suunnittelussa on tie 
hyviin ratkaisuihin. 
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T urun Yliopistonmäelle nousee uusi kul-
takimpale Turun yliopiston ja Åbo Aka-
demin käyttöön. Nimensä uusi Aurum 
sai kullasta, joka istuu luontevasti taloon 
tulevien luonnontieteilijöiden maailmaan.

Kii tet tävä ta lo tähtäimessä
Aurumin rakennuttamisessa SYK on nostanut ympä-
ristöriman korkealle: tavoitteena on BREEAM Excel-
lent -luokitus, johon vain harvat rakennukset Pohjois-
maissa ovat yltäneet.

– Me haluamme tehdä hyviä ja vastuullisia raken-
nuksia. Uudisrakennuksissa tavoitteena on excellent 
eli kiitettävä, peruskorjauksissa tavoitteeena on erit-
täin hyvä -arvosana, sanoo SYK:n rakennuttamisen 
johtaja Aki Havia.

BREEAM ohjaa vahvasti hankkeen suunnittelua 
ja toteutusta. Sen mukaan suunnitellussa rakennuk-
sessa pitää ottaa huomioon asioita todella kattavasti 
alkaen projektinjohtamisesta materiaaleihin ja jäte-
huoltoon. Energiatehokkuudella ja sisäilman laadulla 
on suuri painoarvo. Luokituksen saamiseksi hank-
keessa pitää esimerkiksi raportoida, kuinka usein 
talon läheltä kulkee busseja ja minkälaisia oleske-
lualueita talossa on. 

Luokitus ei ole itsetarkoitus, vaan BREEAM- 
järjestelmä auttaa huomioimaan oikeita asioita.

tilat  v ievät koht i  nobel ia
Viihtyisyys on olennaista ei vain luokituksen tai 
mukavuuden takia.

– Kauniit tilat houkuttelevat ihmisiä raken-
nukseen, ja kun saman katon alle saa huippu-
ihmisiä, siitä syntyy huippututkimusta ja 
-opetusta, Turun yliopiston palvelujohtaja Päivi 

Mikkola sanoo.
Åbo Akademin hallintojohtaja Ulla Achrén 

näkee uudet tilat valttina uusista opiskelijoista 
kilpailtaessa. Sisäilmaongelmia tai muuten huo-
noja tiloja epäilevä opiskelija äänestää jaloillaan.

Toimivat tilat luovat hyvän kierteen, kun ne 
osaltaan tehostavat opetusta ja tutkimusta ja tut-
kijoiden näkyvyyttä kansainvälisesti. Se vuoros-
taan nostaa opetuksen tasoa. 

– Nobelin palkinto vain puuttuu!

aurinkoenergiaa ja maalämpöä
BREEAMin lisäksi SYK on asettanut omat tiukat ener-
giansäästötavoitteensa ja on mukana kiinteistöalan 

energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017–
2025. SYK:n tavoitteena on leikata kiinteistöjen-
sä lämpöenergian kulutuksesta 7,5 prosenttia 
vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on pilkottu 
jokaiselle kampukselle ja rakennukselle 
erikseen.

– Kulutuksen pienentämisen 
lisäksi siirrymme käyttämään 
aurinkokennoja ja maalämpöä 
uusiutuvina energialähteinä, 
Havia toteaa.

Aurumissa energiaa tulee aurin-
kopaneeleista ja maalämmöstä, joiden 
investointikulut pystytään suunnitte-
luvaiheen selvitysten mukaan kattamaan 
järjestelmien pitoaikana.

Monta tahoa mukana
Vastuullista toimintaa on yhtä lailla var-
mistaa, että rakennettavat talot palvelevat 
käyttäjiä nyt ja tulevaisuudessa ja että ne 
ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä.

SYK:lle ominainen tapa tehdä tätä on yh-
teistyö käyttäjien, viranomaisten ja rakennus-
ten naapureiden kanssa. 

– Alueen asukkaiden kanssa löydettiin 
ajojärjestelyt, jotka rauhoittivat alueen 
pysäköintiliikennettä ja auttoivat siten 
kehittämään koko aluetta. Se oli aika 
hienoa! kertoo Aurumin suunnitellut Piia 
Viitanen Aihio Arkkitehdeistä.

Aurumin tapauksessa rakennuksen 
pääkäyttäjät ovat olleet mukana suunnit-
telussa ensimetreiltä lähtien, ja säännölliset 
yhteiskokoukset jatkuvat hankkeen loppuun asti.

Tunnistamalla tilojen käyttäjien tärkeimmät 
toiminnalliset tarpeet ja yhteiskehittämällä uuden-
laisia synergisiä tilaratkaisuja tyhjää käytävätilaa 
lähti kuusikerroksisesta talosta noin 200 neliötä per 
kerros.

”SYK on 
nostanut riman 
korkealle”, 
sanoo johtaja 
Aki Havia.

ulla Achrén 
uskoo, että 
yhteiset tilat 
ja laitteet 
hyödyttävät 
merkittävästi 
molempia 
yliopistoja.

t u R u n  j a  n a M i b i a n  yliopistot istuttavat Nami-
biaan puita sitomaan haitallisia hiilidioksidipäästöjä 
ja tukemaan maan taloutta.

Puualueen kasteluun käytetään aurinkoenergian 
avulla puhdistettua suolaista meri- tai pohjavettä. 
Tuleva puualue toimii hiilinieluna eli se sitoo hiilidiok-
sidipäästöjä.

– Turun yliopiston tavoitteena on olla hiilineutraali 
vuoteen 2025 mennessä, ja tämä on yksi keino vä-
hentää yliopiston hiilijalanjälkeä. Kiinteistöjen huolto 
ja energiankulutus ovat tässä merkittävässä roolissa, 
joten SYK on meille luonnollinen yhteistyökumppani, 
sanoo Turun yliopistosta kesällä eläköitynyt rehtori 
Kalervo Väänänen.

Myös SYK on mukana tasapainottaakseen hiili-
tasettaan.

Namibiassa testataan Suomessa kehitetyn, au-
rinkoenergiaa hyödyntävän suolanpoistomenetel-
män käyttökelpoisuutta talousveden tuottamisessa. 
 Namibia on yksi maailman kuivimmista maista: noin 
22 prosenttia pinta-alasta on autiomaata ja ilmaston-
muutos pahentaa tilannetta entisestään. 

– Nyt on todistettu, että aurinkoenergialla voidaan 
tuottaa merivedestä juomakelpoista vettä kohtuulli-
sin kustannuksin.

Parhaillaan istutetaan tutkimuspuutarhaa, jossa 
testataan puhdistetun meriveden käyttöä kastelu-
vetenä sekä eri puu- ja kasvilajien soveltuvuutta tar-
koitukseen. 

– Tämä toinen vaihe kestää vähintään yhden ihmi-
siän. Puiden kasvaminen täyteen mittaan vie aikansa, 
Väänänen toteaa.

Turun yliopisto käynnistää Namibian yliopistos-
sa syksyllä IT-alan maisteriohjelman, jossa tutkijat ja 
opiskelijat suunnittelevat kastelujärjestelmän auto-
matisoinnin. Tavoitteena on, että järjestelmä pystyisi 
säätelemään ja optimoimaan puiden kastelua itse-
näisesti.

H i i l i n i e l u j a  n a m i b i a a n

Energiaa tulee 
aurinkopaneeleista 
ja maalämmöstä.

a u r u m
  Käynnistyi: 2018
  Valmistuu: 2021

   Bruttoneliömäärä: 23 000 m2

   Sijainti: Yliopiston mäki, Turku
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”Kun saman katon 
alle saadaan huippu-

ihmisiä, syntyy 
huippututkimusta 

ja -opetusta”, Päivi 
mikkola sanoo.

– Jos molemmat yliopistot rakentai-
sivat omat talonsa, hintalappu olisi aivan 
toisenlainen, Mikkola sanoo.

Yhdessä synt y y uut ta
Yhteiskehittäminen on SYK:lle keino saada esiin 
piileväkin tieto käyttäjiltä: mitä käyttäjän toiminnois-

sa pitää huomioida ja mitä on tilojen tarve. Suun-
nittelussa mietitään myös sitä, miten ihmiset 

toimivat rakennuksessa ja miten käytettävät 
digityökalut pitää ottaa huomioon tiloissa.

– Toimintamalli vaatii panostusta 
rakennuksen käyttäjiltä, mutta vain siten 
saadaan hyviä ratkaisuja aikaiseksi. Vain 
käyttäjät osaavat kertoa, miten tietyssä 
laboratoriossa toimitaan ja mitä laitteita 
voidaan sijoittaa samaan tilaan. Sitä ei 

voi kukaan ulkopuolinen määrittää, 
Viitanen korostaa.

Aurumin suunnittelussa käyttäji-
en mukanaolo auttoi luomaan täysin 
uudenlaisen yhteiskäyttölaboratori-
on, jossa viiden professorin ryhmät 

voivat käyttää samaa tilaa. Vain 
erityisolosuhteita vaativat 

toiminnot sijoittuvat yhteis-
tilan ulkopuolelle. 

– SYK antaa aina sel-
vät ohjeet ja tavoitteet, 

mutta jättää liikkumavaraa hakea paras-
ta ratkaisua.  Kukaan ei pyytänyt hakemaan 

uutta laboratoriokonseptia, vaan se syntyi käyttä-
jäyhteistyössä, Viitanen sanoo.

Kokemusta yhteiselosta
Aurum on Turun yliopistolle ja Åbo Akademille jo 
kolmas yhteistilojen kohde, joten hyvä perusta yhteis-
työlle oli valettu aiemmin. 

– On jotenkin turkulainen tapa miettiä, miten 
saadaan aikaan yhteistyötä. Tilaratkaisut ovat hyvä 
keino siihen, Mikkola toteaa.

Yliopistojen geologit ja tietotekniikkaväki ovat 
olleet tilanjakamisen pioneereja, ja kokemukset ovat 
olleet hyviä. Kummallakin yliopistolla on omat tilan-
sa – kerros tai siipi – sekä yhteisiä tiloja, joissa saman 
alan osaajat törmäävät toisiinsa.

– Meille omat alueet ovat tärkeitä ruotsinkielisen 
ympäristön takaamiseksi opiskelijoillemme. Toisaalta 
geologian talossa huomaa hyvin, että yhteinen kahvi-
huone on oikea kielikylpy molemmille osapuolille, 
Achrén sanoo.

Resursseja v i isaast i
Tehokkuutta tiloihin tuo niiden muuntojoustavuus. 
Kaikki opetustilat ovat yhteiskäyttöisiä, ja niitä voi-
daan käyttää eri tarkoituksiin.

– Kun ravintola on kiinni, tilassa voidaan järjestää 
tilaisuuksia, esitellä harjoitustöitä tai tehdä ryhmätöi-
tä, Viitanen sanoo.

Tilojen mahdollisimman tehokas käyttö merkit-
see sitä, että resursseja käytetään viisaasti. Samasta 
syystä SYK:lle on tärkeää välttää turhien neliöiden 
rakentamista. Muunneltavuuden ansiosta rakennus 
voidaan pitää koko elinkaarensa sellaisena, että se on 
hyödyksi sekä käyttäjille että SYK:lle.

– Meille ja omistajillemme on olennaista, että 
rakennusten arvo säilyy käytön aikana. Siksi kannat-
taa rakentaa ne hyvin, käyttäjää palveleviksi ja pitää 
niitä ajan tasalla, Havia korostaa.  

n e u k k a r i s s a

vihreillä joukkovelkakirjalainoilla rahoitetaan 
vastuullisia hankkeita. sYK:n anssi Kosken mukaan 
vihreän rahoituksen yleistyminen olisi kaikkien etu.

Lisää avoimuutta

Miksi  vastuul l inen rahoitus on ny t n i in pop?
Kestävä kehitys on entistä tärkeämpi osa liiketoimintaa monessa yritykses-
sä, syystäkin. Mielestäni myös rahoitussektorin täytyy kaikin keinoin olla 
mukana taistelemassa ilmastonmuutosta vastaan.

Suomessa markkinoilla on vielä kasvunvaraa. Avasimme pelin viime 
marraskuussa laskemalla liikkeeseen kiinteistöalan ensimmäisen ja kaik-
kiaan kolmannen vihreän bondin Suomessa. Kaikki hyötyisivät vihreän 
rahoituksen yleistymisestä.

Mihin v ihreä joukkovelkakir ja la ina tähtää?
Vihreä joukkovelkakirjalaina lisää läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä siitä, 
miten varoja käytetään ja minkälainen vaikutus varojen käytöllä on.

Se, että rahoitussektori on mukana, takaa vahvemmin sen, että rahan-
käyttö todella on vastuullista. Vaikka vihreille bondeille ei ole yhtenäisiä 
kriteerejä, niiden käyttöä seurataan ja siitä raportoidaan. 

Usein ulkopuolinen, riippumaton taho määrittelee, miten vihreitä yri-
tyksen lupaukset ovat. Norjalainen tutkimuslaitos 
Cicero arvioi yhtiömme ja vihreän rahoituksen 
ohjelmamme ekologisesti edistyksellisiksi. 
Ciceron mukaan hankkeemme auttavat 
osaltaan vastaamaan ilmastonmuutok-
sen ja vähähiilisyyden haasteisiin.

Miten vastuul l inen rahoitus 
vaikut taa sYK:n toimintaan?
Sijoitamme rahat ennalta määritellyn 
viitekehyksen mukaisesti sertifioituihin 
ympäristövastuullisiin hankkeisiin, 
muun muassa Turun Aurum-raken-
nushankkeeseen. Olemme esimerkiksi 
sitoutuneet siihen, että vihreällä rahoi-
tuksella rahoitettujen rakennusten ener-
giankulutus on vähintään 15 prosenttia 
alhaisempi kuin rakennuslainsäädäntö 
edellyttää. Tavoite on kunnianhimoinen, 
mutta saavutamme sen. 

t e k s t i  Susanna Rapp  |  k u v a  marjaana malkamäki

a n s s i  K o s K i
   SYK:n varatoimitusjohtaja, 

talous ja rahoitus 
   Oma ekoteko: Olen ahkera 

kierrättäjä ja minimoin 
arjessani kaikenlaisen 
pakkausmateriaalin.

Yhteinen kahvihuone on oikea kielikylpy molemmille osapuolille.
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uudenkarhea tampereen 
yliopisto haluaa luoda 
tiloissaan ja tiloillaan ilma-
piirin, joka tukee luovuutta 
ja luo yllätyksiä.

t e k s t i  Anne Hänninen   
k u v a  marjaana malkamäki

K u p p i l a s s a

Puettava aurinkokenno 
ja oxfordin-malli

T ampereella on yllättävästi 
Suomen nuorin yliopisto, joka 
elää ensimmäistä vuottaan. 
Se syntyi Tampereen yliopis-
ton ja Tampereen teknillisen 

yliopiston liitosta. 
Yhdistymisen taustalla on halu nousta 

vahvimmilla osaamisalueilla johtavaan 
asemaan. Tekniikka, terveys ja yhteis-
kunta ovat ne alat, joilla Tampere haluaa 
vetovoimaiseksi, kansainvälisen mitta-
kaavan yliopistoksi. 

– Meillä on valtavasti mahdollisuuk-
sia, jotka eivät etene tai joita ei edes 
tunnisteta ilman eri alojen ihmisten 
kohtaamisia. Nyt tekniikan ja yhteiskun-
tatieteiden tutkijoiden on ”sallittua” koh-
data, koska olemme samassa yliopistossa, 
kertoo yliopiston rehtori Mari Walls.

Henkilöstötilaisuudessa hänen luok-
seen tuli sosiaalipsykologian tutkija, 
johon oli ottanut yhteyttä uppo-outo 
kemian tutkija keskustellakseen yli-
opistossa kehiteltävän aurinkokennon 
käyttöönotosta.

Joustava aurinkokenno käyttäytyy 
kuin kangas. Miten sen käyttöönotossa 
pitää ottaa ihmisten käyttäytyminen 
huomioon? Pitäisikö kennon olla lakis-
sa, repussa, olkapäillä, vai millä tavalla 
käytettävyyttä pitäisi tarkastella?

– Tästä sukeutui erittäin hyvä keskuste-
lu ja ymmärtääkseni tutkimushakemus.

luovuut ta t i lo is ta
Yliopiston tehtävä on luoda turvallinen 
ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat ottaa 
yhteyttä kollegoihin ja kysyä asioista 
oman asiantuntemuksensa ulkopuolelta.

– Tässä suhteessa tilat ovat aivan rat-
kaisevia – ne eivät ole pelkkiä seiniä ja 

työpöytiä. Haluamme luoda tiloja, jotka 
tukevat luovuutta ja yllätyksellisyyttä. 
Siitä aurinkokennotarinassakin on kyse.

Tampereella tarvitaan kohtaamiset 
mahdollistavia paikkoja, jotka varsinkin 
nuoret tutkijasukupolvet ja opiskelijat 
tuntisivat omakseen.

– Keskustakampuksella suosituin alue 
on uusi Cafe & Aula Toivo, joka on lähes 
aina täynnä opiskelijoita ja tutkijoita. 
Siellä on muunneltavia looseja, erikokoi-
sia koppeja työskentelyä varten, kahvila 
sekä speaker’s corner tilaisuuksia var-
ten. Sellaisia tiloja tarvitsemme lisää.

vähemmän saleja
Korkeakouluyhteisö toimii kolmella kam-
puksella keskustassa, Hervannassa ja 
Kaupissa. Parhaillaan pohditaan, miten 
kampuksia kehitetään jatkossa. Työ on 
vielä kesken.

– Sen verran voin jo sanoa, että neljäs-
tä kampusskenaariosta vähiten kanna-

tusta sai kolmen terävän kärjen vaihto-
ehto eli nykytila.

Yksi teema kehityksessä on digitaalis-
ten sisältöjen vaikutus opetukseen.

– Kun opiskella voi missä ja milloin 
vain, luentojen tarve vähenee. Tuleeko 
opetukseen oxfordilainen malli, jossa pro-
fessorilla on alle 10 opiskelijan ohjaus- 
istuntoja?

Luentosalien tarve vähenee, ja Wall-
sin mielestä yksittäisiä työhuoneita on 
liikaa. Ennen kuin tutkijoita voidaan 
patistaa monikäyttötiloihin, heille pitää 
kuitenkin antaa tilaa kokeilla ja havaita 
niiden hyödyt itse.

Monikäy t tä jähaaste
Toimintojen uudelleensijoittelu voi va-
pauttaa tiloja jopa kokonaisten rakennus-
ten verran. Vapautuneisiin tiloihin tulee 
usein muunlaisia vuokralaisia – päiväko-
teja, yrityksiä tai tutkimuslaitoksia.

Kun kiinteistössä on monenlaisia käyt-
täjiä, se tuo uusia haasteita. Yliopisto ei 
voi esimerkiksi vastata vahtimestaripalve-
luista muiden vuokralaisten osalta. Miten 
SYK:n pitäisi vastata muutoksiin?

– SYK toimii nyt pitkälti alihank-
kijoiden ja kumppaneiden varassa, ja 
ulkoistetuissa palveluissa ei välttämättä 
ole riittävästi omistajuutta ongelmien 
selvittämiseksi. Olisiko SYK:n syytä 
lisätä omaa henkilöstöä kantamaan vas-
tuuta monikäyttäjäkiinteistöistä? Walls 
puntaroi.

Walls aprikoi myös, miten SYK enna-
koi tulevien opiskelijapolvien tarpeita ja 
toimintatapoja.

– Itsekin näemme vasta viiden vuoden 
päästä, miten hyvin uusi korkeakoulu-
yhteisö on onnistunut. 

m a r i  W a l l s
   Tampereen yliopiston rehtori
   Opiskeli Turun yliopistossa 
   Työskennellyt Suomen 

ympäristö keskuksen Meri-
keskuksen johtajana, Turun 
yliopiston biodiversi teetti -
tutkimuksen ja ympäristö-
tieteen professorina, Suomen 
Akatemian tutkimus-
ohjelmajohtajana sekä 
Luonnon varakeskuksen 
pääjohtajana.
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Koulun 
penkiltä 

töihin
ohjelmistoyhtiö visma solutions 

hakeutui lähelle osaajia. 
lappeenrannan kampuksella 

perustutkimus ja liiketoiminta 
ruokkivat toisiaan.

o hjelmistoalalla on krooninen 
pula osaavista työntekijöistä. 
Muun muassa taloushallinnon 
ja toiminnanohjauksen ohjel-

mistoja kehittävä Visma Solutions Oy ei ole 
poikkeus säännöstä. Siksipä kasvava yritys 
päättikin laajentuessaan mennä sinne, 
missä uusia osaajia tehdään: yliopistokam-
pukselle.

– Opiskelijoilla on hallussaan alan 
uusin tutkimustieto ja tuoreimmat 
näkemykset. Ohjelmistoyritykselle on 
tärkeää säilyttää jatkuva yhteys uusiin 
virtauksiin ja tekijöihin, Visma Soluti-
onsin rekrytointivastaava Inka Lampi-
nen sanoo.

Syksystä lähtien yhtiöllä on ollut 
sivutoimipiste SYK:n Lappeenrannan 
Skinnarilan-kampuksella, teknillisen 
yliopiston ja Saimaan ammattikorkea-
koulun välittömässä läheisyydessä. Pää-
paikka säilyy edelleen Lappeenrannan 
keskustassa.

Vismalle tämä on kotiseutua: yhtiön juu-
ret ovat Lappeenrannassa ja nimenomaan 
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 
Yliopistossa opiskellut Ari-Pekka Salovaa-
ra perusti yrityksen vuonna 2004 opiske-
lujensa ohessa, aluksi nimellä Severa Oy. 
Myöhemmin se ostettiin osaksi Visma-kon-
sernia.

tärkeä rekr y toint iväylä
Visma Solutionsin myyntitiimi työskente-
lee pääosin Helsingistä käsin, mutta oh-
jelmistokehitys tapahtuu etupäässä Lap-
peenrannassa, ja siksi rekrytointitarpeet 
painottuvat sinne.

t e k s t i  tommi niittymies  |  k u v a t  jani Kautto

K a m p u k s e l l a

iida Koskinen työskentelee Vismassa 
kansainvälisen markkinoinnin maisteri-
opintojensa lomassa. taustalla Sara 
Sepponen.
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joona Hietala (vas.), inka lampinen 
ja iida Koskinen vetävät henkeä 
Street Café -kahvilassa.

Tampereelta kotoisin oleva 22-vuotias mira lindholm opiske-
lee Oulun yliopistossa kolmatta vuotta ympäristötekniikkaa. 
 Vapaa-ajallaan Mira seuraa ajankohtaisia aiheita ja poliitiikkaa 
sekä käy erilaisissa jumpissa. Kokosimme Miran parhaat tärpit 
Linnanmaan kampukselle!

suunnistamiseen: 
mobii l iappi 
Jos ei vielä osaa suunnistaa kampuksella vaivattomasti, korkea-
kouluopiskelijoille suunnattu mobiilisovellus auttaa. Sovelluk-
sesta löytyvät lukujärjestys ja luentojen tilat. Tilaa klikkaamalla 
näkee tämänhetkisen sijainnin ja minne on menossa. Appi hel-
pottaa huomattavasti tilojen löytämistä isolla kampuksella.
Sieltä löytyvät myös yliopiston ravintolat ja ruokalistat.

Ryhmätyöskentely yn: 
tellus 
Kaikille avoin tila Tellus sijaitsee kampuksen sydämessä ja on 
paikkana todella suosittu. Telluksessa voi käyttää yliopiston tie-
tokoneita, ottaa päiväunet säkkituolissa, lukea kirjaa tai tehdä 
ryhmätöitä. Ryhmätyöskentelyyn Tellus onkin ihan ykkönen! Tel-
luksessa on tarjolla myös kahvia ja välipalaa, joten siellä päivän 
saa kulumaan mukavasti.

verkostoitumiseen: 
Ki l tahuoneet 
Jos haluaa verkostoitua ja tutustua toisiin, paras paikka siihen   
on ainejärjestöjen kiltahuoneet. Jokaisella ainejärjestöllä on 
oma kiltahuoneensa, jossa tapaa taatusti paljon oman alan 
opiskelijoita. Siellä me opiskelijat vietämme yleensä vapaa-ajan 
kampuksella ollessamme.  

Linnanmaan  
kampuksen helmet

t e k s t i  tuulia tikkamäki  |  k u v a  Seppo Wiik

Inka Lampisen mukaan Visma ei tuijota 
sokeasti ihmisten koulutustaustaa, vaan 
kaikkein tärkeintä on hakijan persoona 
ja sopivuus yrityksen kulttuuriin. Käy-
tännössä alueen korkeakoulut ja etenkin 
niiden tietotekniikkalinjat ovat tärkeä 
rekrytointiväylä.

Vaikka ohjelmistotuotannon kaltainen, 
aineeton tietotyö on periaatteessa fyysi-
sestä paikasta riippumatonta, käytännössä 
innovaatiot kukoistavat vain, jos ihmiset 
ovat tekemisissä toistensa kanssa myös 
kasvotusten. Visman uudessa toimistossa 
fyysisen sijainnin merkitys vielä korostuu: 
siirtymä opiskelu- ja työelämän välillä on 
sananmukaisesti hyvin lyhyt.

– Monet opiskelijat tekevät meille töitä 
osa-aikaisesti ja opintojen ohessa. Nyt se 
onnistuu aiempaa helpommin ja myös 
ympärivuotisesti, koska sijaitsemme kam-
pusalueella ja aivan yliopiston kainalossa, 
Lampinen sanoo.

tutkimus ja b isnes käsi  kädessä
Yritysten ja akateemisen maailman yh-
teistyö ei tietenkään rajoitu siihen, että 
yritykset imuroivat opiskelijoita töihin. 
Yhteistyö toimii myös toiseen suuntaan: 
yritysten asiantuntijoita esimerkiksi käy 
eri kursseilla vierailevina luennoitsijoina.

Tietojenkäsittelytieteen ja ohjelmisto-
tekniikan paradokseihin kuuluu se, että 
ne edistyvät samaan aikaan sekä nopeasti 
että hitaasti. Toisaalta ohjelmointikielet ja 

-työkalut kehittyvät niin vinhaa vauhtia, että ajan 
tasalla pysytteleminen käy ammattilaisillekin täy-
destä työstä. Toisaalta taas esimerkiksi perustason 
algoritmiikassa merkittäviä läpimurtoja tapahtuu 
harvoin ja ne vaativat vuosikausien kärsivällistä 
perustutkimusta.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston apu-
laisprofessori ja tietotekniikan koulutusohjelma-
vastaava Jussi Kasurinen näkee, että juuri tämä 
kaksitahtinen edistys luo luontevan työnjaon 
akateemisen maailman ja liiketoiminnan välille.

– Molemmat täydentävät toisiaan. Yrityksiltä 
saadaan impulssi siitä, missä käytännön ohjel-
mistokehitys tällä hetkellä menee. Tätä tietämystä 
saadaan myös opiskelijoiden käyttöön esimerkiksi 
vierailuluennoilla.

– Toisaalta taas akateeminen perustutkimus 
ruokkii innovaatioita ympäristössään. Ei se sat-
tumaa ole, että kaikkialla maailmassa alan bis-
neskeskittymät sijaitsevat siellä missä opetus- ja 
tutkimuskeskittymätkin.

Esimerkkinä perustutkimuksen ja bisneksen 
yhteiselosta Kasurinen mainitsee 3D-skannauksen 
algoritmiikan tutkimuksen, jota Lappeenrannan 
teknillisessä yliopistossa on tehty. Tutkijat tarkas-
telivat kahta vaihtoehtoista lähestymistapaa ja 
pystyivät todistamaan, että toinen lähestymistapa 
on teoreettinen umpikuja. 3D-skannausta käytän-
nössä soveltavat yritykset säästivät näin paljon 
hikeä ja kyyneleitä omassa kehitystyösssään.

alueel l inen osaajamagneet t i
Jussi Kasurinen korostaa Lappeenrannan kam-
pusyhteisön ja tiiviin yritysyhteistyön merkitystä 
koko alueen vetovoiman luojana.

Ohjelmistoalalla maan ylivoimaisesti suurin 
keskittymä on pääkaupunkiseudulla, ja tästä seu-
raa itse itseään vahvistava klusteri-ilmiö: osaamis-
ta ja työpaikkoja syntyy sinne, missä niitä on jo 
ennestään. Lappeenrannan kampuksen ympärille 
kehittynyt ohjelmistoyritysten keskittymä onkin 
tälle kehitykselle alueellisesti merkittävä vasta-
paino.

– On tärkeää, että opiskelijoilla on mahdollisuus 
työllistyä myös täällä. Usein opintoja päättävät 
ovat myös perheenperustamisiässä, ja opiskelun 
jälkeinen työllistyminen vaikuttaa asuinpaikkaan 
vuosikausiksi, ehkä koko loppuiäksi, Kasurinen 
sanoo. 

M u n  k a m p u s

inka lampinen vastaa Vismassa 
rekrytointiprosesseista ja oppi- 
 laitos yhteistyöstä sekä työnantaja-
mielikuvan kehittämisestä.

opiskelijalla on lyhyt 
matka tulla töihin 
Vismalle, sanovat 
iida Koskinen (vas.) 
ja inka lampinen.

V i s m a  s o l u t i o n s
   Suomalainen ohjelmistoyritys, 

joka kehittää verkkopalveluina 
tarjottavia yritysohjelmistoja.  
Osa norjalaista Visma-konsernia.

   Tärkeimpiä tuotteita ovat 
sähköisen taloushallinnon 
ohjelmisto Visma Netvisor, 
toiminnanohjausjärjestelmät Visma 
Severa ja Visma ValueFrame. 

   Noin 220 työntekijää, liikevaihto  
48 miljoonaa euroa (2018).
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M ielikuvat pohjalaisuudesta ja 
savolaisuudesta ovat selkei-
tä. Mutta keskisuomalaisuu-
den kanssa on vaikeampaa. 

Luonnehdintaa on hyvä tivata asukilta, 
jonka juuret seudulla ulottuvat 1870-lu-
vulle. 

Keijo Hämäläinen pitää tauon, pisim-
män koko tunnin haastattelun aikana.

– Se on tapa toimia ja kommunikoida. 
Syketaajuus on hieman hitaampi kuin 
Helsingissä, mutta ollaan jämptejä ja 
saadaan aikaan. Ihmisiä arvostetaan ja 
heihin luotetaan. Rehellisyyttä, ystäväl-
lisyyttä, avoimuutta.

Määreet sopivat hyvin myös tähän 
Jyväskylän yliopiston rehtoriin. Tosin 
syketaajuudesta ei voi olla varma, sillä 
ilman hengästymistä ei olisi saatu niin 
paljon aikaan tiede- ja korkeakoulu-
maailmassa – saati suunnistuspoluilla. 
Menoa on siivittänyt sekä sisäänraken-
nettu kilpailuvietti että tarve mennä 
vaikeimman kautta.

Puol ival laton oppi las
Mäkihypystä judoon ja kaikkea siltä 
väliltä, sitä oli nuoren Keijo Hämäläisen 
elämä, mitäpä Suolahdella muuta. Koulu 
sujui vaivattoman ”puolivallattomasti”. 
Urheilu oli viedä mennessään, kunnes 
opettajaksi tuli matikkaa painottava 
legendaarinen kurinpitäjä. Oppi tarttui 
hyvin. Vaimokin löytyi jo 15-vuotiaana.

– Ehkä siinä vapautui aikaa, kun ei 
tarvinnut enää naista metsästää. Voisin 
kyllä olla urheilijakin. Itsekuri, pyrki-
mys parempaan, rajojen hakeminen ja 
itsensä tunteminen – yläasteelta lähtien 
ne asiat suuntautuivat akateemiseen 
maailmaan.

Suvun ensimmäiselle yliopistoon 
edenneelle ylioppilaalle – kuuden lau-
daturin sellaiselle – maailma oli auki. 
Aineeksi valikoitui fysiikka. Seuraavien 
vuosikymmenten ansioluettelo vilisee 
tieteen meriittejä, akateemisia vakansse-
ja ja luottamustehtäviä meillä ja maail-

malla. Opinahjossaan Helsingin yliopis-
tossa Hämäläinen toimi vararehtorina 
2015–2017.

Matkal la on ol lut  isoja val intoja.
– Ennen Helsingin vararehtoriutta 
pöydällä oli uran varrella monia tarjo-
uksia, kuten Stanfordin yliopisto. Ensin 
kuitenkin halusimme kouluttaa lapset 
Suomessa. Ja sitten tulivat lapsenlapset 

ja halu huolehtia ikääntyvistä vanhem-
mista. Jyväskylän pyyntö oli mahdolli-
suus päästä paikkaan, jota oli katsonut 
ylöspäin jo lapsena. Sydämen päätös. 
Päivääkään en ole katunut, elämänlaatu 
on kohonnut huimasti.

Nyt 55-vuotiaana Hämäläinen on 
ollut rehtorina kaksi vuotta. Sanojensa 
mukaan ei hallintohommissa, vaan aka-
teemisena johtajana.

– Asiantuntijaorganisaatiota ei joh-
deta käskyttämällä. On yhdistettävä 
akateeminen vapaus, strateginen visio 
ja tavoitteellisuus. Se on ihmisten into-
himon mahdollistamista ja samalla 
odotuksista ja kokonaisuudesta kerto-
mista. Jopa päätöksentekoa tärkeämpää 
on viestiminen – sisään ja ulos.

Viestiminen on myös profiloitumista: 
omien vahvuuksien etsimistä, vahvis-
tamista ja niillä erottautumista. Jyväs-
kylän kiteytyksenä on ”osaava ja hyvin-
voiva ihminen”. Kivijalkoja on kaksi, 

kasvatus- ja liikuntatiede. Niillä asetu-
taan muiden yliopistojen kenttään, ei 
kilpailemaan, vaan kilvoittelemaan.

– Kilvoittelu on akateemiseen maail-
maan rakennettu sisään. Jos se puuttuu, 
puuttuu ajuri. Mutta se ei saa muuttua 
epäterveeksi kilpailuksi, rahoitusmalli-
en nollasummapeliksi, jossa verrataan 
vaikka julkaisujen määrää. Se rapaut-
taa yhteistyötä, linjaa Hämäläinen.

P u k u h u o n e e s s a

Keijo Hämäläinen 
juoksi kesällä 
viidennen jukolan 
viestinsä. laji on 
hänelle kuntoilua, 
rentoutumista, 
mutta myös paljon 
muuta.

Pa r a s ta 
j o H ta m i s o P P i a
”Suunnistuksesta en lakkaa puhumas-
ta, aion kirjoittaa vielä joskus aiheesta 
kirjan. Laji on minulle suurin johtamisen 
opettaja. 

Päälause on tämä: kun kartta ja maas-
to eivät täsmää, maasto on voimassa. 
Kun teen strategiaa yliopistolla, se lau-
se on takaraivossani. Johtaja pelkistää 
abstraktion reaalimaailman kartaksi. On 
ymmärrettävä suuret linjat, keskityttävä 
oleelliseen ja samalla kuultava pienet sig-
naalit – uskottava omaan juttuun. 

Jos katsoo kartalta missä on, on jo 
hukassa. Täytyy tietää mihin on tulossa ja 
mitä tulee seuraavaksi. Suunnistaa pitäisi 
jokaisen johtajan.”

suunnistajalupaus 
suolahdelta
t e k s t i  Pekka Vänttinen  |  k u v a  mikko Vähäniitty

Keijo Hämäläinen palasi kotikonnuilleen ja yhdistää kahta                 intohimoaan  – jyväskylän yliopiston luotsaamista ja suunnistamista.

Keskitet t y rahoitus toimii

Yliopistojen alueellinen merkitys osana 
ekosysteemejä on jälleen ymmärretty. 
Hämäläinen silti toivoo, että rahanjako-
mekanismeihin ei kajottaisi. Toiveena on 
keskitetyn, ministeriörahoituksen jatku-
minen. Teema on ajankohtainen uusien 
maakuntien kynnyksellä.

– Paikallisessa rahoituksessa sanot-
taisiin helposti, tätä tarvitsisimme, 
älkää tehkö turhaa. Yliopiston vahvuus 
perustuu kuitenkin siihen, että tehdään 
asioita, joilla ei ole relevanssia juuri nyt. 
Yliopistossa ei ole turhia juttuja. 

Muuten rehtori tunnustaa ”uushum-
boldtilaisuutta”, jossa autonominen yli-
opisto tarttuu ratkaisuhakuisesti suuriin 
yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Työtä 
avittavat paitsi Alvar Aallon kuuluisa 
kampus niin myös uudet ja uudistettavat 
tilat. Niillä luodaan yhteisöllistä toimin-
takulttuuria ja integroidaan yliopistoa 
yhä kiinteämmin kaupunkiin. 
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l a b r a s s a

SYK:n demoissa kokeillaan uusia ja 
erilaisia tilaratkaisuja ottamalla asiakkaat 
ja tilojen käyttäjät mukaan suunnitteluun.

Rohkeutta 
peliin

t e k s t i  marjo Kanerva  |  k u v i t u s  Katri nietosjärvi

Käy tännön 
kokei lukult tuuria

Demot ovat SYK:n olemassa oleviin 
kiinteistöihin tehtäviä, pienen 

mittakaavan tilamuutoksia. Demojen 
ideana on kokeilla uusia ja rohkeita 

tilaratkaisuja yhteistyössä yliopistojen 
kanssa. Mikäli testattu ratkaisu 

todetaan toimivaksi, ratkaisu voidaan 
ottaa laajempaankin käyttöön.

onnistuneita esimerkkejä

Useimmiten demot kohdistuvat 
fyysisiin tiloihin, mutta myös digitaa-

liseen ympäristöön ja kestävään kehi-
tykseen keskittyviä demoja on toteutettu 
viime vuosina. 

Itä-Suomen yliopiston kanssa toteu-
tettiin viime vuonna Joensuun ja Kuopi-
on kampukset digitaalisesti yhdistävä 
peilisalihanke. Demossa kahden tilan 
kesken luotiin koko seinän kokoinen 
kuva vastapuolen tilasta. Näin saatiin 
luotua kokemus läsnäolosta eli tunne 

siitä, että kaikki osallistujat ovat 
 samassa tilassa.

Tampereen Hervannan kampukselle 
on määrä rakentaa koko kampuksen 
kattava IoT-verkko ja pilvialusta. Sähkö- 
ja tietoverkkoon liitettyjen tietokoneiden 
ja anturien avulla kerätään dataa muun 
muassa sisäilman laadusta, valaistukses-

ta ja ihmisten läsnäolosta. Pilveen 
varastoitavaa tietoa voidaan 

hyödyntää muun muassa tutki-
muksessa ja opetuksessa sekä 
palveluissa.

1

2

Jyväskylän yliopiston Ylistönrinteen pe-
rinteinen auditorio on muutettu moderniksi, 
tasalattiaiseksi monitoimiopetustilaksi. 

Lappeenrannan Skinnarilan kampuksen 
pysäköintipaikkojen varaustilannetta pyri-
tään seuraamaan kuvaamisen ja hahmontun-
nistuksen avulla. 

Joensuun Borealis-rakennuksen aulaan 
rakennetaan luontokokemus virtuaalimet-
sän avulla. Tampereen keskustakampuksella 
kokeillaan luonnon monimuotoisuuden lisää-
mistä rakentamalla viherkatto ja muuttamalla 
nurmikoita useiden kasvilajien kasvualustaksi.

3
vaki intunut prosessi

SYK pyytää yliopistoilta uusia demoehdotuk-
sia kerran vuodessa syksyllä. Yhtiön joh-
toryhmä valitsee toteutettavat ehdotukset 
SYK-akatemian esityksestä kutsussa ilmoi-
tettujen periaatteiden pohjalta.

SYK panostaa projekteihin, joissa ko-
rostuvat esimerkiksi yhteiskehittäminen, 
-rahoittaminen ja -arviointi sekä mahdolli-
suus toteuttaa hanke yhden kalenterivuoden 
aikana. Myös ratkaisun skaalautuvuus ja 
uutuusarvo painavat päätöksenteossa.

Demojen vaikuttavuutta tutkitaan ennen 
ja jälkeen demon toteutuksen muun muassa 
kuvaamalla tilojen käyttöä sekä mittaamalla 
olosuhteita ja käyttäjien tyytyväisyyttä.

Demohakemuksia on saatu vuosittain 
noin 5–9. Vuosina 2012–19 on toteutettu tai 
toteutetaan kaikkiaan noin 60 demoa. 

SYK:n vuosittainen demobudjetti on 
korkeintaan 100 000 euroa yliopistoa koh-
den. Kustannukset puolitetaan yliopiston 
ja SYK:n kesken, joten yhden demokohteen 
kokonaiskustannukset ovat korkeintaan 
200 000 euroa. SYK investoi kiinteistöön ja 
yliopisto laitteisiin ja kalusteisiin. SYK on 
investoinut demotoimintaan noin 5 miljoo-
naa euroa vuosina 2012–18. 

tilojen käy t tä jät  
mukaan suunnit te luun
Demorahan vaikutukset pyritään maksi-
moimaan osallistamalla tilan käyttäjät ja 
asiakkaat mukaan suunnitteluun. Suun-
nittelu kohdistuu paitsi fyysiseen, myös 
digitaaliseen ja sosiaaliseen tilaan. Yhteis-
kehittämisen avulla hankkeelle luodaan 
yhteinen tavoite. 

CO-SYK-toimintamallissa hyödynnetään 
palvelu- ja kokemusmuotoilun sekä käytet-
tävyyden menetelmiä, muun muassa erilai-
sia työpajoja ja kyselytutkimuksia. 

Käyttäjä toimii ideoiden lähteenä. Jos 
mahdollista, käyttäjä pilotoi ja jatkokehit-
tää konseptia. Prosessissa hyödynnetään 
molemminpuolista oppimista.
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" Y ö n  Y l i  o P i s K e l u  o n  Y l l ät tä V ä n K i n  s u o s i t t u a"

ty y t y väisiä 
käy t tä j iä
Demojen väli-
tön vaikutus 
on näkynyt 
demomuutok-
sen kokeneiden 

tilojen käyttö-
asteen nousuna 

ja käyttäjätyytyväi-
syyden parantumisena. 

Yleisin kiitoksen aihe on se, 
että uudistetuissa tiloissa on 

aiempaa paremmat mahdollisuu-
det opiskella omatoimisesti.

Demot ja niistä saadut kokemukset 
ovat vaikuttaneet SYK:n uudis- ja perus-

parannushankkeissa toteutettuihin ratkaisui-
hin laajemminkin. Hervannan kampuksella tes-

tattiin aulan varustamista työpisteillä. Huomattiin, 
että työpisteitä pitää nostaa, jotta istuvat eivät tunne 

oloaan ohikulkijoiden vieressä epämukavaksi. Sopivaksi 
nostokorkeudeksi huomattiin noin 40 cm normaalista lat-

tiasta. Havaintoa on hyödynnetty muun muassa Kampusareena- 
rakennuksessa. Hyvä käytäntö on levinnyt muihinkin korkea-

kouluihin, muun muassa Niemen kampukselle Lahteen.

5
Demotoiminnan isä

SYK:n demotoiminta käyn-
nistyi vuonna 2012. Demotoi-
minnan alkuajat henkilöity-
vät vahvasti Olli Niemeen, 
joka veti SYK:n tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoimin-
taa vuosina 2010–2018. Niemi 
uskoi vahvasti poikkitieteel-
listen, satunnaisten kohtaa-
misten voimaan ja hänen 
aloitteestaan SYK alkoi ottaa 
käyttäjät mukaan suunnitte-
lemaan tiloja. Niemi jäi eläk-
keelle vuodenvaihteessa.

Kokeilukulttuurin edistä-
mistä jatkaa SYK-akatemia, 
jota koordinoi Suvi Nenonen. 
Demojen yhdyshenkilönä 
toimii Ari-Pekka Lassila. 

l a P i n  Y l i o P i s t o n  F-siivessä sijait-
sevat keskusaula Agora ja siitä lasiseinin 
erotettu F-hubiksi nimetty tila kutsuvat 
opiskelemaan ja rentoutumaan. Viihtyisäs-
sä ympäristössä on mukava lukea tenttiin 
tai tehdä ryhmätöitä. Opiskelija voi valita 
perinteisen luentosalipöydän tuoleineen – 
tai sitten löhötä sohvalla tai nojatuolissa.

Tilat syntyivät osin opiskelijatyönä, kun 
vuonna 2014 palvelumuotoilun kurssin 

opiskelijat saivat tehtäväkseen suunnitella 
vanhan kirjastotilan toimintoja uusiksi.

Käyttäjät otettiin mukaan suunnitte-
luun. Uudistuksen taustaksi opiskelijat 
havainnoivat erilaisia yksilö- ja ryhmätyös-
kentelyn tapoja eri tiloissa: miten yksin ja 
yhdessä opiskellaan ja miten yliopistossa 
työskennellään luokkahuoneiden ulkopuo-
lella. Opiskelijoita ja henkilökuntaa haasta-
teltiin, ja opiskelijoilta kerättiin toiveita ja 

ideoita Facebookissa.
Tila on yliopiston toimitilasuunnittelijan 

Hanne Alajoutsijärven mukaan toimiva ja 
tykätty.

F-hub on aina avoinna eli sinne pääsee 
kulkuavaimella vuorokauden ympäri.

– Yön yli opiskelu on yllättävänkin suo-
sittua. Vahtimestarit herättelevät toisinaan 
aamulla sohvilta nukkuneita, Alajoutsijärvi 
sanoo.

6

Y l i o P i s t o M M e  sijaitsee yhdellä Suomen kau-
neimmista paikoista. Monet suomalaiset kam-
pukset ovat keskellä kaupungin kiirettä, mutta 
meidän ikkunoistamme avautuvat Lappeenrannan 
vehreät metsät ja Saimaan sini. 

Hauskimmat muistoni LUTin rehtorina liitty-
vätkin karjalaiseen järvimaisemaan – erityisesti 
yliopiston rantasaunoihin. Jo vuonna miekka ja 
kirves Saimaan rantaan aivan yliopiston viereen 
rakennettuja saunoja on kaksi. Tarjoamme eten-
kin ulkomaalaisille vieraille usein mahdollisuu-
den nauttia löylyn lämmöstä ja Saimaan virkis-
täviin aaltoihin pulahtamisesta. Valitettavasti 
he kuitenkin toisinaan unohtavat avaimet sau-
namökkiin vilvoittelemaan lähtiessään. 

alastomat 
akateemikot

P i h a l l a

Joten siinä missä järvikin, myös pyyhkeillä ja 
vihdoilla itsensä verhonneet ulkomaalaiset aka-
teemikot ovat ajoittain osa kampusmaisemaam-
me. Siellä he haparoivin askelin käyvät pihamaalla 
mielten taistoa avun hakemisen ja häveliään pii-
loutumisen välillä. Opiskelijat ja kampuksen hen-
kilökunta toki aikailematta ohjaavat vieraat aina 
vahtimestarin luo ja onnellisesti takaisin saunan 
lämpöön. 

Rakkaus rantasaunoihimme on kommelluk-
sista huolimatta vain lujittunut. On onni, että 
saamme opettaa, opetella ja tehdä tiedettä 
yhdessä maailman kauneimmista työympäris-
töistä, joka varmasti tarjoaa monia ikimuis-
toisia ja hauskoja hetkiä jatkossakin. 

t e k s t i  Hannele Hautaniemi
k u v a  jani Kautto

juha-matti ”juhis” saksa on 
lappeenrannan teknillisen 
yliopiston rehtori. saksa 
suhtautuu elämään positiivisesti 
ja hakee asioille mittakaavaa 
paikoista, jotka ihminen on 
tuhonnut. Viimeksi hän matkusti 
Georgian Chiaturaan ajamaan 
kaivoshisseillä ja katsomaan 
vanhojen mangaanikaivosten 
jättämiä jälkiä.
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U N I V E R S I T Y

sYK's goal: the most sustainable  
campuses in europe by 2030.

sYK:n tavoitteena on, että sen kampukset ovat 
euroopan vastuullisimmat vuoteen 2030 mennessä. 
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