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PÄÄKIRJOITUS

Valoa
tunnelin päässä

M

inisteriö muuttaa jälleen kerran ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia. Meitä kaikkia kiinnostavat
erityisesti muutokset tekniikan ja liikenteen koulutuksen
rahoituksen kannalta. Pääsääntöisesti kyseessä on nollasummapeli, koska mitään merkittäviä lisäyksiä ei ole tulossa
ammattikorkeakoulusektorille. Toivottavasti emme saa yllätyksenä lisää heikennyksiä ministerin joulutervehdyksenä.
Myös kohtuuttomat kiinteistömenot ovat jatkuva rasite monen ammattikorkeakoulun taloudessa.
Uudessa rahoitusmallissa tunnustetaan alakohtaisilla kertoimilla, että kaikki ammattikorkeakoulututkinnot eivät ole
samanhintaisia. Tästä muutoksesta hyötynee insinöörikoulutus, erityisesti merenkulun koulutus on saamassa suurimman mahdollisen kertoimen. Nelivuotinen insinöörikoulutus, tekniikan opetuksen erityistilat ja saatavuuslisä otetaan
huomioon myös rahan jaossa jatkossa oikeudenmukaisemmin.
Uusi rahoitusmalli kannustaa koulutuksen järjestäjiä saamaan tutkinnot suoritetuiksi määräajassa. Tämä on erittäin
hyvä asia työurien pidentämisen kannalta, mutta tutkintojen osaamismäärä ja osaamisen taso eivät saa laskea tämän
kustannuksella.
Uudessa rahoitusmallissa ohjataan lisää rahaa ylempään
ammattikorkeakoulututkintoon. Tämä on erittäin positiivi-
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nen signaali siitä, että ministeriö pitää jatkotutkintoja myös
ammattikorkeakouluissa panostamisen arvoisena. Tekniikan ja liikenteen koulutuksessa on järkevää panostaa YAMKtutkintoihin sekä määrällisesti että laadullisesti, koska näissä
tutkinnoissa ei ole tutkintokattoa.
Tekniikan ja liikenteen perustutkintoihin jää edelleen
tutkintoleikkuri. Olemme huolissamme siitä, kuka kantaa
vastuun tutkintojen jakautumisesta maantieteellisesti ja
alakohtaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Insinöörikorkeakoulu olisi ratkaisu tähän koordinointityöhön.
Muuntokoulutuksen toiminnan lisääminen tuo ammattikorkeakouluille oman haasteensa tekniikan ja liikenteen
koulutuksessa. Muuntokoulutus tulisi järjestää työelämän
tarpeiden mukaisesti ja työelämän kanssa vuorovaikutuksessa. Yritysten edustajien lisääminen ammattikorkeakoulujen hallituksiin olisi erittäin perusteltua.
TOOL esittää, että rahoitusmallin muutokset otetaan huomioon, kun ammattikorkeakouluissa päätetään niiden sisäisestä rahanjaosta. TOOL on tehnyt erittäin paljon vaikuttamistyötä näiden muutosten eteen.
Rauhallista joulun odotusta ja parempaa tulevaa opetusvuotta.
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LEDAREN

Ljus
i tunneländan

M

inisteriet ändrar återigen yrkeshögskolornas finansieringsmodell. Vi är alla särskilt intresserade av ändringarna
som rör utbildningen inom teknik och kommunikation. Det
är huvudsakligen ett nollsummespel, eftersom inga påtagliga tillägg är på kommande inom yrkeshögskolesektorn.
Hoppeligen får vi inte en överraskande julhälsning från
ministeriet om ytterligare nedskärningar. Många yrkeshögskolors ekonomi belastas också kontinuerligt av oskäliga
fastighetskostnader.
I den nya finansieringsmodellen erkänner man med branschspecifika koefficienter att alla yrkeshögskoleexamina
inte är kostnadsmässigt likadana. Ingenjörsutbildningen
torde dra nytta av detta, särskilt sjöfartsutbildningen får en
maximal koefficient. Den fyraåriga ingenjörsutbildningen,
specialutrymmena för teknisk utbildning och tillgångstillägget beaktas även mer rättvist i den framtida finansieringen.
Den nya finansieringsmodellen uppmuntrar utbildningsarrangörerna att få examina utförda inom utsatt tid.
Detta är utmärkt ur perspektivet att förlänga arbetskarriärerna, men kunskapsmängden och kunskapsnivån får inte
sjunka på bekostnad av detta.
I den nya finansieringsmodellen styrs mera medel till den
högre yrkeshögskoleexamen. Detta är en synnerligen posi-
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tiv signal om att ministeriet anser det värt att satsa även på
påbyggnadsexamina i yrkehögskolorna. Inom teknik- och
kommunikationsutbildningen är det förnuftigt att satsa på
HYH-examina både i avseende å antal och kvalitet, eftersom
det inte finns något examenstak i dessa examina.
Teknik- och kommunikationsutbildningens grundexamina kommer att ha kvar en examensbeskärare. Vi är oroliga
över vem som bär ansvaret för distributionen av examina
geografiskt och branschvis på ett förnuftigt sätt. En ingenjörshögskola vore lösningen på detta koordinationsarbete.
Ökningen av konverteringsutbildningsverksamheten
medför utmaningar inom teknik- och kommunikationsutbildningen. Denna borde ordnas enligt arbetslivets behov
och i samverkan med detta. Det vore synnerligen motiverat
att öka antalet företagsrepresentanter i yrkeshögskolestyrelserna.
TOOL föreslår att man beaktar förändringarna i finansieringsmodellen då man i yrkeshögskolorna besluter om sin
interna resursfördelning. TOOL har satt ner mycket arbete
för att påverka dessa förändringar.
Fridfull väntan på julen och ett bättre kommande undervisningsår.
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PÄÄTOIMITTAJALTA

A

Iloisia aikoja –
mielensäpahoittajalle
tekee tiukkaa

mmattilehden yksi tärkeä tehtävä on ajaa jäsentensä edunvalvonnan
asioita. Tämä johtaa luonnollisesti epäkohtien esiin nostamiseen. Pikaisesti
selailemalla huomaan kirjoittaneeni
viime aikoina tällä palstalla muun muassa lakon vaarasta, verkko-opetuksen
resursoinnin epäkohdista ja tekijänoikeusepäselvyyksistä. Nyt on positiivisen
tekstin aika, menköön vaikka joulumielen piikkiin!

TÄNÄ SYKSYNÄ ON OLLUT vaikea olla
tyytymätön.
Se alkoi jo ensimmäisenä työpäivänä
elokuussa, kun astuin upouuteen suurensuureen tekniikan ja kielten opettajien työtilaan: valoa tulvi pelkkää ikkunaa
olevista seinistä tilan molemmin puolin.
Vasemmalla välkkyi sininen Saimaa.
ENSIMMÄISILLE OPPITUNNEILLE vaelsin itseäni henkisesti poskille läpsien:
Kuinka ihmeessä motivoisin opiskelijat
oppimisen hinkuun? Mutta iloinen yllätys: puheensorina valtasi luokan, kun
opiskelijat ryhtyivät töihin positiivisella
otteella, oma-aloitteisesti tietoa hakien.
Vallitsi se kuuluisa hyvä pöhinä. Jotkut
jopa jäivät tunnin jälkeen tekemään
aloittamaansa tehtävää, koska pitivät
mielekkäänä käyttää siihen hyppytunnin. Kun erään kerran menin luokkaan
valmiina pitämään perinteisen luennon
ennen ryhmätyötä, opiskelijat olivat jo
oma-aloitteisesti aloittaneet työskentelyn – kiitos Moodlessa olevan materiaalin ja tehtävänannon. ”Haluatteko,
että ensin kerron teille?” ”Ei tarvitse,
me kysytään jos tarvitaan apua.” Kiertelin luokassa ja yritin sopeutua siihen,
että tällaista on olla se pitkään puhuttu
oppimisen ohjaaja. Tuntui melkein väärältä, että näin mukavasta työstä maksetaan. Onneksi aina välillä joku pyysi
auttamaan ja sain tuntea itseni korvaamattomaksi. Ilmeisesti paljon parjatulle
luokattomalle peruskoululle kannattaa
sittenkin antaa kiitosta?
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HEINI HIETIKKO, järjestösihteeri

Syysvaltuuston kokous Seinäjoella –
henkilövalintoja, vilkasta keskustelua
ja puhujavieraita
Kokouksen vierailijoina ammattikorkeakoulusektorin
tuntijat Tapio Varmola ja
Paula Risikko.

T

OOLin syysvaltuusto kokoontui
16.–17. marraskuuta Seinäjoen ammattikorkeakoulun tiloissa. Pitkään
SeAMK:n rehtorina toiminut, hiljattain
korkeakouluneuvokseksi
nimitetty
Tapio Varmola avasi kokouksen ensimmäisenä kokouspäivänä. Hänen
puheestaan huokui myönteinen suhtautuminen tekniikan alan koulutusta
kohtaan ja ymmärrys sen erityistar-

Kokouksen avasi SeAMKn rehtori, korkeakouluneuvos Tapio Varmola.

Eduskunnan puhemies Paula Risikon puheenvuorosta välittyi AMK-sektorin syvällinen tuntemus.

peista. Hän on aktiivisesti mukana korkeakoulujen kehittämisessä toimien
ammattikorkeakoulujen
rehtorineuvosto Arene ry:n puheenjohtajana sekä
korkeakouluvision toimeenpanon johtoryhmässä. Kaikkeen tekemiseen ja
strategioiden laatimiseen kuitenkin
vaikuttaa väistämättä se, että rahoitus on pääosin julkista ja siitä on viime
vuosina leikattu merkittävästi. Tällä hetkellä suunniteltavassa rahoitusmallissa
tekniikan ala tulee kuitenkin olemaan
6

nykyistä paremmassa asemassa, kun
koulutusalakohtaiset kertoimet tulevat
osaksi rahoitusmallia. Varmola mainitsi
puheessaan myös selvityksen Seinäjoen ja Tampereen ammattikorkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksista.
Varmola näkee korkeakoulukentän uudistumisen ja yhteistyön lisääntymisen
väistämättömänä tosiasiana. Aktiivisuus
kannattaa, jotta voi varmistaa omalle
oppilaitokselleen parhaan mahdollisen
aseman.

MYÖS TOISTA KOKOUSPÄIVÄÄ oli avaamassa vaikutusvaltainen vieras, eduskunnan puhemies Paula Risikko. Hän
tuntee
ammattikorkeakoulukenttää
erittäin hyvin ja on toiminut muun muassa SeAMK:n vararehtorina. Puheessaan hän toi mielenkiintoisella tavalla
esiin insinöörikoulutuksen tärkeyden
sellaisten tulevaisuuden alojen kuin
turvallisuuteen ja liikenteeseen liittyvän
teknologian sekä terveysteknologian
kannalta. Hän ei puheenvuorossaan
kuitenkaan tyytynyt tarkastelemaan
insinöörikoulutuksen merkitystä yhteiskunnan kannalta yleisesti, vaan toi esiin
ymmärryksensä ammattikorkeakoulujen konkreettisesta toiminnasta ja sen
haasteista. Hän näkee ongelmallisena
sen, että TKI-toimintaa painotetaan niin
paljon – opetustyön tulisi hänen mielestään säilyä koulutuksen ytimessä. Tähän
4/2018 Toolilainen

liittyen Risikko kokee myös lähiopetuksen vähenemisen olevan merkittävä
ongelma.

Aktiivista
edunvalvonnallista
keskustelua
KOKOUS OSOITTAUTUI tavanomaista
vilkkaammaksi: useista edunvalvontaan, järjestöpolitiikkaan ja koulutuspolitiikkaan liittyvistä asioista käytiin
aktiivista keskustelua. Tässä jutussa on
mahdollista nostaa esiin vain muutama
keskustelussa ollut aihe. Tavoitteisiin voi
tutustua tarkemmin vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta, jonka valtuusto
kokouksessa päivitti mieleisekseen: se
löytyy liiton internet-sivuilta.
JÄRJESTÖPOLITIIKAN OSALTA käytiin
keskustelua työnantajakohtaisista yrityksistä, joihin liittymisen hyödyt on
joissain jäsenyhdistyksissä kyseenalaistettu. Valtakunnallinen TOOL kannustaa työnantajakohtaisiin yhdistyksiin
liittymiseen ennen muuta siksi, että
niillä on neuvotteluoikeudet. Ne myös
luovat tärkeän keskusteluyhteyden eri
alojen samassa oppilaitoksessa työskentelevien opettajien välille. TOOLin
puheenjohtajan ja OAJ:n järjestöjohtajan palaverin tuloksena OAJ on myös
luvannut kirjata työnantajakohtaisten
yhdistysten mallisääntöihin, että OAJ:n
jäseneksi liittyminen tapahtuu edelleen paikallisen jäsenyhdistyksen kautta niissä yhdistyksissä, joissa tämä on
mahdollista. Uuden rakenteen tavoite
ei siis ole paikallisten jäsenyhdistysten
lakkauttaminen, kuten on ollut pelkona. Työnantajakohtaisten yhdistysten
ikävänä piirteenä on nähty myös se, että
alueyhdistys määräytyy automaattisesti
työnantajakohtaisen yhdistyksen mukaan. Jokin toinen alueyhdistys saattaa
kuitenkin olla jäsenyhdistystä maantieteellisesti lähempänä ja siten luontevamman tuntuinen. Tällaisia tilanteita
syntyy tulevaisuudessa todennäköisesti
enemmänkin, kun ammattikorkeakoulut fuusioituvat keskenään ja toimivat
maantieteellisesti laajalla alueella. TOOL
on keskustellut asiasta OAJ:n kanssa ja
on mahdollista, että asiasta linjataan
uudelleen siten, alueyhdistyksen valikoituminen tapahtuisi jatkossa vähemmän kaavamaisesti.
TALOUSASIOIDEN OSALTA todettakoon,
että liitolle hyväksyttiin kokouksessa
pitkän aikavälin sijoitusstrategia ja ly4/2018 Toolilainen

hyen aikavälin sijoitussuunnitelma sekä
tarkasteltiin sijoitusten nykytilaa. Kohdan esittelyn oli valmistellut 2. varapuheenjohtaja Leif Östman. Myös talousarvio käytiin huolellisesti läpi.

Henkilövalinnoista:
esityslistalla ei yllätyksiä,
kokoussalissa kyllä!
KAIKKI KOLME PUHEENJOHTAJAA olivat erovuorossa mutta yllätyksiä ei
odotettu, sillä kaikki olivat ilmoittaneet
olevansa käytettävissä myös tulevalla
kaudella. Vaalivaliokunta ei myöskään
ollut määräpäivään mennessä saanut
esityksiä puheenjohtajaksi jäsenyhdistyksiltä. TOOLin sääntöjen mukaan
ehdotuksia on kuitenkin mahdollista
tehdä myös kokoussalissa. Kokoustilanteessa puheenjohtajaksi esitettiinkin
sekä Timo Junellia Metropoliasta että
Esa Salmikangasta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Kaikki ehdokkaat
saivat esitellä itsensä lyhyesti, minkä
jälkeen järjestettiin suljettu lippuäänestys. Jarno Varteva voitti vaalin selkeästi
17 äänen tuloksella. Esa Salmikangas sai 6 ääntä, Timo Junell 4 ääntä.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi
esitettiin niin ikään Esa Salmikangasta,
minkä jälkeen tämänhetkinen 1. varapuheenjohtaja Reijo Manninen päätti
vapaaehtoisesti luopua paikastaan. Esa
Salmikangas valittiin näin ollen 1. varapuheenjohtajaksi ilman äänestystä.
Myös toinen varapuheenjohtaja Leif
Östman haastettiin, kun Timo Junellia
esitettiin tehtävään. Suljetun lippuäänestyksen tulos kuitenkin päätyi Leif
Östmanin jatkokauteen: hän voitti äänestyksen äänin 16–11.
VALTAKUNNALLISEN TOOLIN hallitukseen vapautui yksi paikka, koska Timo
Junellin kaudet olivat täynnä. Myös
hallituspaikasta äänestettiin suljetulla
lippuäänestyksellä. Erovuoroiset Ari
Ekholm ja Heikki Heiskanen saivat pitää hallituspaikkansa, uudeksi jäseneksi valittiin Lasse Hillman Tampereen
ammattikorkeakoulusta. Myös hallituksen varajäseniin tuli muutoksia: uusia
varajäseniä ovat Alla LemechkovaToivonen ja Vesa Slotte. Valinnat eivät
päättyneet vielä tähänkään, sillä lisäksi
oli välttämätöntä valita valtuustolle
uusi varapuheenjohtaja: Lasse Hillman
on hallituksen jäsenenä jäävi jatkamaan
tehtävässä. Valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Lähdesmäki
Jyväskylän
ammattikorkeakoulusta.

Myös vaalivaliokunnan puheenjohtaja
vaihtui, ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Timo Tommila Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Lisäksi vaalivaliokuntaan valittiin uutena jäsenenä Ville
Salmi Oulun ammattikorkeakoulusta.
VAALIVALIOKUNTA EI OLE toiminut
kovinkaan tehokkaana mekanismina
kokoussalissa tapahtuvien yllätysten
estämiseen. Voikin siis kysyä, kannattaako sen toimintaa jatkaa, kun kuitenkaan valtuutetuilta ei haluta ottaa pois
esitysten tekemisen mahdollisuutta itse
kokoustilanteessa. Vaalivaliokunnan entinen puheenjohtaja Esa Salmikangas
vetosikin kokouksessa valtuutettuihin,
jotta paikallisyhdistykset jatkossa tekisivät esityksensä vaalivaliokunnalle
määräaikaan mennessä – tällöin ehdokkaista voisi lähettää esittelyn valtuutetuille jo etukäteen ja he saisivat
rauhassa pohtia valintaansa ennen itse
kokoustilannetta.

TOOLin hallituksen jäsen, SeAMKssa opettava Heikki Heiskanen isännöi kokousta.
Kuvassa mukana Tapio Hellman.
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Terveisiä

hallitukselta

TIMO JUNELL
Metropolia ammattikorkeakoulu

Onko ammattikorkeakoulukoulutuksen tila jo kriittinen?
Koulutuspoliittisia havaintoja kateederin takaa

”

Laatu alkaa koulutuksella ja
laatu loppuu koulutuksella.” Näin ajankohtaisesti totesi Kaoru Ishikawa jo 50
vuotta sitten. Oppimisesta ja opetuksen
laadusta on viime aikoina ollut paljon
keskustelua. Tiedotusvälineissä on erityisesti puitu opetus- ja oppimisongelmia ammattiopistoissa. Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen on myös ottanut
kantaa keskusteluun ja aikoo palauttaa
muun muassa ammattiopistojen soveltuvuustestit jo tällä hallituskaudella.
Varmasti hyvä näin, mutta milloin opetusministeri aikoo puuttua ammattikorkeakoulujen ongelmiin?
Ammattikorkeakouluissa on pitkälti
sama tilanne kuin ammattiopistoissa. Yhä harvemmalla opiskelijalla on
riittävät perustiedot opiskeluun ammattikorkeakouluissa. Erityisesti matemaattis–luonnontieteellisen osaamisen
voidaan todeta romahtaneen. Puutteet
osaamisessa ovat jopa niin suuret, että
niitä ei pysty paikkaamaan edes kohtalaisella lisäopetuksella. (toim. huom: ei
mahdollista nykyisillä resursseilla) vaan
tähän vaadittaisiin keskimäärin vuoden
siltaopinnot. Sääli, että insinöörikoulutuksen perustan pitää rakentua matemaattis–luonnontieteellisille pohjalle.
Koulutusleikkaukset
ammattikorkeakoluissa ovat toimineet. Opiskelija–opettajasuhde on nousut tasaisesti
ja on tällä hetkellä yli 30:1. Tekniikan ja
liikenteen opetushenkilöitä on vähennetty 20 %. Lähiopetuksen määrä on
romahtanut teknillisten oppilaitoksien
ajoista 40 %. Matemaattis–luonnontieteellisten aineiden, kielten ja viestinnän sekä ammattiaineiden lähiopetus
on vähentynyt puoleen ja laboratorioopetus vieläkin enemmän. Itseopiskelun määrä tekniikan ja liikenteen tutkinnoissa on tuplaantunut, ja nykyisin
insinööritutkinto (240 op) sisältää noin
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60 % itseopiskelua. Enemmän opiskelijoita, vähemmän opettajia, enemmän
itseopiskelua, vähemmän lähiopetusta,
enemmän opintopisteitä ja tutkintoja,
vähemmän rahaa. Kaikki tämä johtaa ja
on johtanut insinööriosaamisen romahtamiseen.
Oppimisen ja opetuksen kehitys ammattikorkeakouluissa on ollut karua.
Pienemmällä
opetushenkilöstömäärällä opetetaan yhä enemmän opintojaksoja. Tämä onnistuu, koska opetustunteja opintojaksoissa on vähennetty
tasaisesti. Opintojaksoissa ehditään
opettamaan käytännössä pelkästään
perusteet, eikä enää ole mahdollista
edetä vaikeampiin aiheisiin.
Tämä kehitys heijastuu väistämättä
myös opettajien osaamiseen. Mieleen
muistuu vanha tarina ketusta ja siilistä:
”Kettu tietää monia asioita. Siili tietää
yhden ison asian.” Koska perusteiden
opettamisessa ei opetettavan asian syväosaamista tarvita, syvempi osaaminen väistämättä unohtuu. Työaikasuunnitelmissa on varattu 40 tuntia itsensä
kehittämiseen, ja koulutuksiin pääsee,
jos maksaa itse osallistumisensa. Onko
opettajista tullut kettuja? Yleistieteiden
erityisasiantuntijoita?
Tekniikka kehittyy tällä hetkellä nopeasti. Asiantuntijat väittävät, että jopa
nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.
Valtiot, instituutiot, yritykset ja ihmiset
näkevät tekniikan olevan keskeisessä
roolissa tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Teknologiateollisuuskin
ilmoitti olevansa huolissaan osaavan
työvoiman saatavuudesta. Se julkaisi
keväällä 9 ratkaisua Suomelle -raportin.
Keskeisenä viestinä raportissa oli, että
teollisuus tarvitsee 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä, joista 60
%:lla pitäisi olla korkeakoulututkinto
ja 40 %:lla ammatillinen tutkinto. Tämä

tarkoittaa vuosittain 3500 ammattikorkeakoulutetun tekniikan ja liikenteen
alan osaajan tarvetta. Kansakunnan kilpailukyvyn ja valtion talouden takia toki
toivomme, että osaajia löytyisi.
Ehkä kevään eduskuntavaaleista
on tulossa ”koulutusvaalit”, niin kuin
edellisistä vaaleistakin. Tosin koulutuspolitiikka on erittäin huono teema poliitikolle. Eräs korkean tason poliitikko
totesi koulutuspolitiikasta seuraavaa:
Eduskunnan koulutuspoliittiset tekemät koulutuspoliittiset ratkaisut näkyvät aikaisintaan 10–20 vuoden päästä.
Poliitikon kannattaa siis satsata lyhytkestoisiin hankkeisiin, joista tulokset
saadaan vaalikauden aikana. Esimerkiksi kuntoutuskeskuksen ja moottoritien
rakentaminen omaan vaalipiiriin takaavat uudelleenvalinnan. Edustajan koulutuspoliittinen työ taas ei varmuudella
takaa uudelleenvalintaa.
VAIKEUKSISTA PIITTAAMATTA TOOL
puolustaa nyt ja tulevaisuudessa tekniikan ja liikenteen koulutusta kaikin keinoin. Taistelemme puoluetoimistoissa
ja vaalitilaisuuksissa, taistelemme työnantaja- ja työtekijäjärjestöissä ja vaikutamme OAJ;n ja INSKEn kautta ja tarvittaessa vaikka Educa-risteilyllä. TOOL ei
koskaan luovuta.

”Opintojaksoissa
ehditään opettelemaan
käytännössä pelkästään
perusteet, eikä enää
ole mahdollista edetä
vaikeampiin aiheisiin.”
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”Normal people...
believe that if it
ain’t broke, don’t fix it.
Engineers believe that if it ain’t
broke, it doesn’t have enough
features yet. “
- SCOTT ADAMS,
CREATOR OF DILBERT
COMIC STRIP
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vierailuvuorossa

Pasi Repo

Teknologia heterogeenisen opiskelijaryhmän oppimisen ja opettajan apuna

Ä

rtymiseen saakka on viime vuodet vellottu digitalisaatiossa ilman, että on osattu tuoda julki sisältöä ja konkretiaa. Usein on tyydytty kertomaan digitalisaation tulevan,
muuttavan kaiken ja vievän työpaikat. Opettajissa on ehkä
onnistuttu herättämään turhia pelkoja ja synnyttämään vastustusta. Mieleeni tulee torikahvikeskustelu työpaikoista, naisista ja maahanmuuttajista – vaan ei tässä niin huonosti ole
käynyt. Työpaikkoja on juuri nyt enemmän tarjolla kuin sataan
vuoteen ja parit löytävät edelleenkin toisensa. Meille syntyy
uutta väestöpohjaa, joka ilman maahanmuuttoa painaisi Suomen profiilia nopeasti kohti supistuvaa yhteiskuntaa ja taloutta.

tukea ja resursseja. Henkilöstö tarvitsee työajalla tapahtuvaa
koulutusta ja kokemusta digipedagogisista valmiuksista ja
mahdollisuuksista ottaa käyttöön uudet toimintatavat ja keinotekoiset älykkäät analytiikkaohjelmat. Opettajat tarvitsevat
käyttöönsä ja oppimateriaalien tuotantoon toimivat laitteet,
varustellut tekniset tilat, avustavaa henkilöstöä, verkko-opetusympäristön, riittävästi työaikaa kokeilla ja pelata uusien
tekniikoiden ja sovellusten kanssa. Pitää myös muistaa, että
syntyvien teosten osalta tulee aina erikseen ja hyvässä yhteistyössä sopia tekijänoikeuksiin liittyvistä käyttöoikeuksista,
jotta opetushenkilöstön motivaatio vastata työnantajan visioihin säilyy korkeana.

MONISTA KAHVIKESKUSTELUISTA ja ärtymyksestä huolimatta digitalisaatio on rantautunut maahamme ja koulutukseen.
Se, kuten opettajuus ja maahanmuutto, on tullut jäädäkseen
osaksi rakenteitamme.
Vaikka digimurrokseen liittyy paljon huolta työn vähenemisestä, on ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön parissa
kyse enemmänkin turhautumisen yhdistymisestä jatkuviin
koulutuksen tehostamispyrkimyksiin. Opetusmetodien muuttaminen liitukausipedagogiikasta digikauden tavoille ja alustoille ilman riittävää rahoitusta on tuskallisen hidasta. Suuret
ja vaativat muutokset pitää suunnitella ja toteuttaa huolella
hyvin, ilman pelkoa, että rahat ja työt loppuvat kesken kaiken.

KOULUTUKSEN
DIGITALISAATION saavutettua ta-

TEKNOLOGIAN KEHITYTTYÄ nykymuotoonsa opetuksen digitalisoituminen on tuonut paljon suurempia mahdollisuuksia
kuin staattisille internetsivuille linkitetyt ppt-tiedostot. Konkreettisesti kyse on laajoista verkko-opetuksen oppimisympäristöistä, joilla pyritään hallitsemaan ja ohjaamaan opiskelijan
jokaista oppimisprosessin vaihetta alkaen opintojaksojen
valtakunnallisen tarjonnan näkyvyydestä ja opiskelijan ilmoittautumisesta jonkin korkeakoulun järjestämälle opintojaksolle. Opettajat tehtailevat verkko-opetusympäristöön oppimisprosessikokonaisuuksia, jotka sisältävät oppimateriaalit,
palautetta antavat harjoitustehtävät, mallivastaukset, opetusvideoita, vuorovaikutteisia osuuksia, arvioinnin toteutuksen,
oppimisen varmistuksen ja seurannan eli ohjauksen sisältäen koneälyn avulla automatisoitua oppimisanalytiikkaa, joka
kerää prosessista olennaista informaatiota ja vastaan tulevia
oppimisongelmia. Jos tekoäly ei osaa ratkaista ongelmaa reaaliajassa, opettaja tekee sen ja opettaa ratkaisun myös keinoälylle, jotta seuraavalla kerralla opettaja ei kohtaa samaa
ongelmaa.

voitteensa tuttu ja turvallinen opiskelijaryhmän käsite
poistuu turhana tai ainakin
muuttuu vähemmän merkitykselliseksi opiskelijan yksilöllisen ja joustavan digitaalisen opintopolun myötä.
Nousemalla digitalisaation
herraksi ja ottamalla siltä
vallan, opettaja voi käyttää
vuosittaisen työaikansa itseään säästeliäämmällä tavalla
ja ryhtyä uusien resurssien
ja tekniikoiden turvin opettamaan opiskelijoita, joiden
lähtötaso ja oppimistavat
ovat entistä heterogeenisempiä. Teknologia oikein
hyödynnettynä ja nykyistä
pidemmälle
jalostettuna
toimii nuoren, monikielisen
ja osaamistaan päivittävän
monialaisen opiskelijajoukon oppimisen ja opettajan
apuna.

TÄLLAISET KOKONAISVALTAISET digitaaliset tuotokset eivät
synny ilman näkemyksellisen ja kannustavan työnantajan
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SAMPSA KUPARI
Metropolia ammattikorkeakoulu

Yritysjohtajan puheenvuoro
Rovio Entertainment Oyj:n
sijoittajasuhteista vastaava
diplomi-insinööri Executive
Vice President
Mikko Setälä oli Toolilaisen
haastattelussa.
Miten ammattikorkeakoulujen tekniikan opetuksen tulisi integroitua
globaaliin koulutustarjontaan?
AMMATTIKORKEAKOULUT

VOISIVAT

hyväksyä opintosuorituksia muuallakin
suoritetuista kursseista, mikäli ne täyttävät vaatimukset. Osa perusopetuksesta
voisi tapahtua verkkomateriaalien avulla ilman läsnäolovelvoitetta.
Millainen merkitys teknologiateollisuudella on Suomen hyvinvoinnin
kannalta?
TEKNOLOGIATEOLLISUUS

TUOTTAA

suuren osan Suomen BKT:sta eli sen
merkitys on suuri. Haasteeksi tässä on
muodostunut
teknologiapalvelujen
saatavuus ja toimivuus. Siinä on vielä
paljon tekemistä.
Tekniset aineet – mukaan lukien
luonnontieteellismatemaattiset aineet – ja kielitaito ovat tärkeitä vastavalmistuneelle insinöörille. Mitä
muita taitoja hänellä olisi suotavaa
olla, jotta hän sopeutuisi parhaalla
mahdollisella tavalla menestykselliseen yhteiskunnalliseen rooliin?
SUOMALAINEN TEKNINEN OSAAMINEN

ja tuotekehitystoiminta on hyvää kansainvälistä tasoa, mutta näkökulma on
usein tuotantolähtöinen ja pääkiinnostus kohdistuu B2B-markkinaan. Tämä
on johtanut merkittävään suhdanneherkkyyteen, joka on kansantaloudessa
monella tavalla ongelmallista. Yhteiskunnassa yhä suurempi osa yritysten
tuottamasta lisäarvosta muodostuu
palveluista, joissa korostuu asiakasnäkökulma ja palvelukulttuuri. Näiden
asioiden osaaminen ja siksi myynti- ja
markkinointitaitojen opettelu ovat kes4/2018 Toolilainen

keisiä asioita suomalaisen yhteiskunnan
ja sen jäsenten menestyksen kannalta.
Insinööriopiskelijoiden tulee jo opiskeluaikanaan opetella ja harjoitella käytännössä myynnin ja markkinoinnin
perusteet asiakasnäkökulman ymmärtämisen varmistamiseksi, vaikka työelämässä toimisivatkin suunnittelu- tai
ylläpitotehtävissä.
Parissa vuosikymmenessä ammattikorkeakouluissa lähituntien määrä
on laskenut puoleen sekä käytännön
laboratorio-opetuksen resursseja on
vähennetty. Onko tämä hyvä suunta
laadukkaan insinöörikunnan kouluttamiseksi eli korvaavatko uudet
menetelmät mm. nettipohjainen oppiminen perinteiset? Miten resurssien suhteen tulisi tulevaisuudessa
menetellä?
JOS LÄHTÖKOHDAKSI OTETAAN OPPIMINEN, on menetelmien palveltava

ensisijaisesti tätä tavoitetta ja välineet
sinänsä ovat sekundaarisia. Oppimisvälineet ovat viime vuosikymmeninä
muuttuneet ja erilaisia digitaalisia välineitä ja mahdollisuuksia on tullut ja tulee jatkuvasti lisää; jotkut hyviä ja jotkut
vähemmän hyviä. Mielestäni erilainen
käytännön tekeminen ja harjoittelu
on opiskeilijoille antoisaa ja luultavasti
myös motivoimapaa kuin luennoille istuminen, mutta riittävän teoriapohjan
hankkiminen on insinööreille ehdottoman välttämätöntä.
Vapaa sana:
SUOMALAISET AMMATTIKORKEAKOULUT tekevät korvaamattoman arvo-

kasta työtä koko yhteiskunnan hyväksi
ja siksi järjestelmän taloudellisten resurssien on oltava riittävät. On ammattikorkeakoulujen velvollisuus käyttää
resurssejaan tehokkaasti ja ajanmukaisella tavalla, jotta opiskelijat saavat työelämässä hyödynnettävää osaamista ja
valmistuttuaan työllistyvät mahdollisimman nopeasti.

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen viihdeyhtiö, joka luo,
kehittää ja julkaisee mobiilipelejä,
joita on ladattu jo yli 4 miljardia
kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten
Angry Birds -brändistään, joka sai
alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009
ja on sittemmin brändilisensointinsa
kautta laajentunut peleistä erinäisiin
viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään yhtiö tarjoaa useita
mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli
ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen
kärjessä 50 maassa ja jonka jatkoosa on tuotantovaiheessa. Rovion
pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on
listattu NASDAQ Helsingin päälistalla
tunnuksella ROVIO.
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MAGNUS WESTERLUND, , LEONARDO ESPINOSA-LEAL
Arcada

Specialisation studies
in big data analytics

Leonardo Espinosa-Leal, Magnus Westerlund and Anton Akusok.

A

t Arcada we are currently running the big data analytics specialisation study programme for the 3rd year. During
this time the importance of analytical methods in industry has
rapidly continued to grow, not just among high-tech companies, but affecting every sector from manufacturing to healthcare.
This development has increased the need for a new type
of Information Technology (IT) engineering competence that
has traditionally not been covered by the recommended ITcurricula at bachelor or master level at Finnish UAS’s or by the
ACM curricula recommendations for IT-engineering education. We base our argument on the diverging knowledge need
of a new field and highlight the difference between domain
specific analytics and general analytics.

The evolution of the field and the
demands on educational offerings
AS THE COMPUTATIONAL ANALYSIS field has developed, the
terminology has evolved as well, and currently we find that
12

terms related to analytics such as artificial intelligence (AI),
deep learning, and machine learning are often being used interchangeably without a clear definition of their differences.
In the academic vocabulary we see similar terms, but we can
add informatics, operations research, and automated systems
as general terms for describing the field from different viewpoints. The academic terms are however quite well defined
compared to the industry definitions.
At the onset, the term analytics encompassed the business
intelligence field (ETL, scorecards and reporting), but it also
defined a process from collecting data, to using machine learning, to presenting insights to a system operator. Today, AI
infers much of the same scope as analytics, but tries also to
define the outcome in a more detailed fashion. We can define
today’s AI as automated analytics processes that compare to
human ability and that human experts interact with and draw
insights from. Applied machine learning or deep learning refers the use of certain computational learning methods and
their input and end-product (output).
Going forward we should work to define a common terminology for IT-program offerings in our UASs and in our opinion, we must look outwards to research and industry, and
internally towards how our programs are defined. For example, an education that focuses on understanding how to draw
conclusions and insights from data and models, i.e. analysis,
may well be defined as analytics. An education that focuses
on automated intelligent decision making is perhaps better
referred to as AI. Machine learning on the other hand is commonly taught in Universities through applied mathematics
and is therefore not a programme for UASs.

two first instalments of our programme, dozens of companies have had
students have received support from our analytics and machine learning r
viable questions and find suitable methods.

Visual
Analytics

Machine
Learning for
Descriptive
Problems

Machine
Learning for
Predictive
Problems

Introduction
to analytics

Big Data
Analytics

Big Data
Analytics

Analytical
Service
Development

Figure 1 – Arcada’s big data analytics programme structure

Figure 1 – Arcada’s big data analytics programme structure.

We have learned from this process that analytics
has many similari
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engineering, but that there are also significant differences, and particu
general IT. As IT has matured into its own field over the years, we have s

A typical analytics process for solving a data problem will likely include the elements seen in Figure 2.
However, these elements are not conducted in a time linear sequence, but rather the steps are
reiterated throughout the process as needed.
Problem
formulation

Data
labeling

Data
discovery

Feature
engineering

Model
development

Tuning and
Verification

Reporting

Process
Exploration

Figure 2 - Analytics development process thought at Arcada.

Figure 2 - Analytics development process thought at Arcada

Students learn how to define valid and testable problem questions, but considering the engineering
For example,
application
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of our program and that problem
formulation
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thepart
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lytics
in
active
network
security
does
cess
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scientist, we mainly focus on how to defuse the problem question into design requirements that are
not require an understanding of auThe competences
for our specialisation
verified
by prototyping.
A similar situation exists for the model development
andgeneralizations.
verification steps,
dio or image
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settings,
specific to
are verified
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similar
analytical service design as the final aim
for students in the programme. Here
the student should make use of a data
set from the employer/own company
and analyse this to understand how
business value can be created from
analysing data. So far, over the two first
instalments of our programme, dozens of companies have had their data
processed and students have received
support from our analytics and machine learning researchers, in how to pose
viable questions and find suitable methods.

WE HAVE LEARNED FROM THIS process
that analytics has many similarities to
teaching software engineering, but
that there are also significant differences, and particularly many differences
to general IT. As IT has matured into its
own field over the years, we have seen
that one person rarely can manage all
parts that IT today encompasses, and as
a result we have different programmes
today in IT, such as networking, and
software engineering. What clearly separates analytics from IT is the method
focus and the outcome (verification)
of the analysis, contra implementing a
tool/prototype/configuration using a
generalization, such as a programming
language, and then performing arbitrary testing of the artefact. Verification
in analytics is often well-defined and
results come in numbers that describe
error and accuracy.
A typical analytics process for solving
a data problem will likely include the
elements seen in Figure 2. However,
these elements are not conducted in
a time linear sequence, but rather the
4/2018 Toolilainen

situation exists for the model development and verification steps, where the
engineering task is to understand how
to apply certain models and error measurements, contra method development that a machine learning scientist
or statistician would want to focus on.
The process exploration step refers to
the observation of the interaction of a
model and its environment and in our
analytics programme this step receives
less focus. For AI this final step becomes
crucial as AI development aims to create expert systems that are often fully
automated, and the ethical aspects of
a fully automated learning system must
be understood well before it is utilized
in the real world. In analytics, that mostly aims at creating decision support
contra fully automated decision making
in AI, we deal with the ethics subject
primarily from the perspective of processing personal data (i.e. GDPR).
There are areas outside the analytics
process that analytics students must
understand as well. This includes data
exploration of different data types.
Examples of data types are image, audio, time series and text, these require that students learn how to turn the
different data types into numbers that
are representative of answering the formulated problem. Therefore, the time
required to learn this is directly linked
to the number of different domains a
student is exposed to. Our position has
been to provide a general overview of
industry problems and data sets, but
for explicit fields, application of analytics may mean that only a sub-set of the
analytics process is explored and under-

handling big data, complex processing
and visualization. It is still questionable
to what extent a focus on such skills can
be transferred into long-term competencies when tooling is developing and
changing so rapidly.

Summary
ANALYTICS AND AI AS subjects require
in-depth research knowledge into machine learning to be taught on a general
level as we have done. Although problems are often found in industry settings, a general educational approach
where students work on open service
innovations using their own data sets
is not possible unless they have strong
support from faculty (that act as data
scientists). Achieving depth in a narrow
field is an easier organisational process
to develop, but limits the ability to shift
to a new methodology or domain. Both
approaches are needed though, and
neither should be considered superior.
Analytics and AI engineering focus on
all educational levels in Finland is badly
needed if our industry and society is to
remain competitive. Still, this development should be thoughtful and target
the needs of the local environment and
the ability of the educators.
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KAUKO KALLIO

Puuta ristiin rastiin - CLT haastaa
perinteisen runkorakentamisen
”Puu kelpaa vaikka miksi,
taloiksi ja aapisiksi”, riimiteltiin aikanaan kansakoulun aapisessa. Käyhän se
noihin tarkoituksiin erinomaisesti vieläkin. Aapisista
en ihan varmuudella tiedä,
onko niitä enää aikoihin tehty ja minkä näköisiä, mutta
taloja kylläkin joka lähtöön.

P

uutalo on totuttu tekemään jo
esi-isiemme ajoilta niin, että runko rakennetaan lankuista ja parruista. Sen
jälkeen niihin kiinnitetään erilaisista
materiaaleista tehdyt seinäpinnat, joiden väliin tungetaan lämpöeriste.

Palkitun Tuupalan CLT-koulun julkisivu.
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Aika muuttuu ja rakentamisen tavat sen mukana. Uusinta puutalojen
rakentamistekniikkaa edustaa CLTrakentaminen. Tällä teknologialla on
Keski-Euroopassa tehty tukuttain taloja
jo yli kaksikymmentä vuotta. Erityisesti Itävalta on ollut suunnannäyttäjänä
kymmenine kohteineen. Siellä aloitti
ensimmäinen CLT-tehdas toiminnan
vuonna 1994.
Moni lukija lienee törmännyt tähän
rakenteeseen telkkarissa esitettyjen
sarjojen ”Sadan vuoden talo” tai ”Laurin
talo” myötä.

Myös kerrostaloja nousee
CLT TULEE SANOISTA Cross Laminated
Timber. Seinä – tai mikä rakennuselementti tahansa – valmistetaan puulevyistä, jotka on tehty siten, että eri paksuisia, mitallistettuja lautoja ja lankkuja

ladotaan kolme, viisi tai seitsemän kerrosta päällekkäin ja kerrokset liimataan
yhteen. Kerrokset ladotaan niin, että
joka toisen kerroksen tavara laitetaan
poikittain edelliseen kerrokseen päälle.
Se on siis teollinen puutuote, massiivinen puulevy, ja se valmistetaan aina
asiakasmittoihin.
CLT on luja ja ympäristöystävällinen
rakennustuote. Rakenteellisilta ominaisuuksiltaan CLT-levyt ovat jäykkiä ja kestäviä mutta myös kevyitä, vain viidesosa
esimerkiksi betonin painosta.
CLT mahdollistaa betonin korvaamisen puulla korkeammissa rakennuksissa. Vancouveriin on rakennettu CLTlevystä 53 metriä korkea puukerrostalo.
Norjaan Bergeniin valmistui pari vuotta
sitten 14-kerroksinen CLT-talo ja nyt siellä nousee talo yli 80 metriin.
Puurakentamisen kohdalla puheenaiheeksi nousee usein paloturvallisuus.
Palotilanteessa CLT-levyn pinta hiiltyy.
Puupinnat antavat valoisan tunnelman
Tuupalan koulun aulaan.
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Massiiivipuinen rakenne ei romahda
palossa, koska hiiltymisvara on huomioitu mitoituksessa ja sisäkerrokset ovat
hiiltyvän ulkopinnan suojassa.
Nelikerroksiset ja niitä korkeammat
puukerrostalot sekä monet julkiset
puurakennukset on nykyisten palomääräysten mukaan varustettava sprinklerijärjestelmällä, joka tekee niistä kaikkein
paloturvallisimpia rakennuksia. Lisäksi
nykyisillä palonsuojamaaleilla on mahdollista tehdä Crosslam-levyn pinnasta
syttymätön.

Crosslam-tehdas Kuhmossa
on alan pioneeri Suomessa
SUOMESSA TULTIIN CLT-rakentamiseen
pikkuisen jälkijunassa Keski-Eurooppaan ja Norjaan verrattaessa. Kuhmon
Crosslam aloitti tuotannon vuonna
2014. Seuraajia nousee varmasti nopeaan tahtiin. Toisena kotimaisena aloitti
hiljattain toiminnan alajärvinen Hoisko
CLT Finland Oy.
Crosslamin ensimmäinen suuri referenssikohde, Kuhmossa sijaitseva Tuupalan koulu, valmistui viime kesänä.
”Referenssit ovat ensiarvoisen tärkeitä,
erityisesti koulun tapainen julkinen
kohde”, yhtiön toimitusjohtaja Juha Virta kommentoi.
”Yhtiö hyötyi itsekin siitä, että rakennustyömaa sijaitsi sen tehtaiden lähellä.
Lyhyt välimatka helpotti toimitusten
ohella laadunvalvontaa”, kommentoi
Virta kohteen tuomia etuja yrityksen
kannalta. Myös kuivaketjun hallinta
oli helppo toteuttaa, kun elementitien
siirtomatka oli vain pari kilometriä ja
koko koulutyömaa oli suojateltan sisällä.
Rakennus on jo saanut positiivista
huomiota pitkin Suomea. Se palkittiin
vuoden 2017 Pohjois-Suomen parhaana rakennustekona, ja kuluvan vuoden
marraskuussa se sai valtakunnallisen
Puutalopalkinnon.
VARSINKIN kerrostalorakentamisessa
moduuli- eli tilaelementtirakentaminen on yleistymässä. Pientaloja voidaan myös rakentaa tehtaalla valmiiksi
varustelluista tila- tai tasoelementeistä.
Tilaelementit koostuvat valmiista seinistä, lattiasta ja katosta, jotka rajaavat
tilaelementin. Tilaelementit ovat myös
täysin varusteltuja kylpyhuoneiden ja
kiintokalusteiden sekä pinnoitteiden
osalta, yleensä jopa ulkoverhoilua myöten. Suunnittelussa tulee huomioida
kuljetuksen sallimat mitat.
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Tytäryhtiö Elementti Sampo rakentaa tehtaalla valmiiksi tehdyillä asuntomoduuleilla kerrostaloja. Parasta aikaa
nousee Rovaniemelle 8-kerroksinen
opiskelija-asuntotalo, johon tulee 103
yksiötä. Valmiit yksiöt viedään rakennuspaikalle asumiskunnossa. Yhden
kerroksen asennustyö vaatii vain viikon
plus sähkön kytkennän.
”Ristiinliimatuilla, suuren jäykkyyden
masiivipuulevyillä voidaan toteuttaa
myös pilarittomia ulokkeita, kuten katoksia, lippoja ja parvekkeita. Lisäksi kokonaisia CLT-rakennusten osia voidaan
viedä ulos perustuslinjasta. CLT-rakentaminen mahdollistaa suuret aukotukset
ilman erillisiä palkkeja tai pilareita.”
”Hirsirakentamiseenkin olemme toimittaneet CLT-tavaraa. Kontiotuote nimittäin käyttää valmistamaamme 280
mm paksua palkkia hirsien valmistamiseen. Silloin talot eivät tarvitse painumavaroja perinteisen kokopuuhirren
tapaan”, valaisee Virta CLT-tuotteen monikäyttöisyyttä.

Uusiutuva raaka-aine ja
pieni hiilijalanjälki
”TÄNÄÄN VOIMME RAKENTAA täysin
uusiutuvasta raaka-aineesta korkeampia, kestävämpiä ja kevyempiä rakennuksia kuin koskaan aikaisemmin.
Päiväkodit ovat erinomainen kohde
käyttää hengittäviä, kauniita ja nopeasti
rakennettavia massiivipuuelementtejä”, sanoo Jari Suominen, Stora Enson
Wood Products -divisioonan johtaja.
Stora Enso on toimittanut viime vuosina ristiinliimattua puuta kymmeniin
päiväkoteihin Euroopassa ja yksin Itävallassa kohteita on jo yli 50. Helsingissä
sijaitseva Lapinmäen päiväkoti on valmistuessaan ensimmäinen Stora Enson
uusiutuvasta massiivipuusta rakennettu päiväkotirakennus Suomessa.
Massiivipuuelementtien rakentaminen on nopeaa, eikä rakennusjätettä
tule juurikaan. Lisäksi rakennuksen materiaalit sitovat elinkaarensa ajan hiilidioksidia.
”Käyttämällä puuta voimme vähentää rakentamisen hiilidioksidipäästöjä
jopa 75 prosenttia. Lisäksi vastuullisesti
hoidettuna puut kasvavat aina takaisin.
Jos kaikki Suomen uudisrakentaminen
tehtäisiin puusta, vaadittava puumäärä
kasvaisi Suomen metsissä viidessä kesäpäivässä”, sanoo Jari Suominen.
Aivan samojen arvojen takana seisoo
Crosslamin Virta. Hän nostaa esiin myös
sen, että CLT-talojen sisäpinnat voidaan

Kaikki CLT-elementit tehdään mittatilaustyönä - kuvassa erään kohteen oviaukko
tarkkuustyöstettynä.

jättää puupinnalle. Se on samanaikaisesti myös rakenteellinen tuote, joka
tarjoaa kustannustehokkaan tavan täyttää rakennusten asettamat vaatimukset.
PUURAKENNUKSET OVAT aina kuuluneet suomalaiseen maisemaan ja kuuluvat tulevaisuudessakin. Puun kysyntä
rakennusmateriaalina kasvaa jatkuvasti.
Entistä parempi ymmärrys luonnonvarojen säästämisen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tärkeydestä lisää
rakentajien kiinnostusta puurakentamiseen. CLT-elementti toimii hiilivarastona
koko rakennuksen elinkaaren ajan. Se
parantaa poikkeuksetta rakennuksen
hiilitasetta merkittävästi. Puu on yksi
maailman ympäristöystävällisimmistä
rakennustuotteista.
CLT-teknologia kuulostaa kovin hyvältä. Miksi se on vielä harvinaista rakentamisessa, menin kysymään. Virran
mukaan aina uusi toimintatapa vaatii
aikaa syrjäyttää vanha teknikka. Myös
suunnitteluosaamisessa on toivomisen
varaa ja siihen pätevien osaajien saanti
on tosi vaikeaa.
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Kimmo Rauma
Vahvuuteni:
Positiivisuus ja optimismi.
Heikkouteni:
Jaksaminen, ylioptimistisuus ja liika työnteko perheen kustannuksella.
Tavoitteet työelämässä:
Olen siitä onnellisessa asemassa, että voin valita, mitä haluan tehdä. Keskityn tulevaisuudessa
vain tehtäviin, joissa voin tehdä maailmasta paremman ja puhtaamman paikan elää. Olen elämässäni etuoikeutetussa asemassa ja onnellinen sen tuomista mahdollisuuksista.
Tavoitteet henkilökohtaisessa elämässä:
Olla onnellinen kaikesta siitä, mitä olen saanut. Toivoisin, että pystyn antamaan omille lapsilleni
ja läheisilleni mahdollisuuden vastaavaan onnellisuuteen. Toivoisin pystyväni antamaan enemmän aikaa lapsille, vaimolle, läheisille ja ystäville.
Tärkeintä elämässä:
Ymmärtää olla onnellinen siitä, mitä on, ja tehdä parhaansa tullakseen paremmaksi ihmiseksi.
16
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SATU MÄKINEN
lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Tehoelektroniikkajärjestelmän
kehittäminen toi vuoden 2018
insinöörityöpalkinnon
Suomalainen insinöörityöpalkinto myönnettiin tänä
vuonna Visedo Oy:lle. Lappeenrantalainen Visedo Oy
(nykyiseltä nimeltään Danfoss) on kehittänyt ja toteuttanut ansiokkaasti älykkäitä
sähköisiä voimansiirtojärjestelmiä vuodesta 2009.

P

alkinto on arvoltaan 30 000 euroa ja
sen saivat TkT Kimmo Rauma, DI Tero
Järveläinen, DI Matti Iskanius, TkT
Antti Tarkiainen ja TkT Risto Tiainen.
Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF palkitsivat
ryhmän insinöörityöpalkinnolla kunnianosoituksena innovatiivisuudesta ja
liiketoimintaosaamisesta.
Nykyisessä muodossaan palkintoa
on jaettu vuodesta 1980 teknisen osaamisen kehittämisen ja hyödyntämisen
osaajille.
PALKITUN TIIMIN RATKAISU on ohjel-

mistolla erilaistettava tehoelektroniikkajärjestelmä. Ryhmän suunnittelema
taajuusmuuttaja erilaisten työkoneiden
käyttöön voidaan ohjelmoida hyvin
moniin työtehtäviin.
Sähköistettyjen työkoneiden, kuten
pyöräkuormaajien,
kuorma-autojen,
kivenmurskaimien ja laivojen, polttoaineenkulutuksen on todettu putoavan
30–50 prosenttia perinteiseen dieselkoneeseen verrattuna, ja samalla tuottavuus yhtä työtuntia kohden on noussut
jopa 40 prosenttia.
VISEDOSTA ON TULLUT vajaassa kymmenessä vuodessa tähtiyritys. Alku-

Danfoss Editron Oy:n toimitusjohtaja Kimmo
Rauma kesäjuhlissa poikiensa kanssa.
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taival liittyy vahvasti Lappeenrannan
teknillisen yliopiston sähkötekniikan
laitokseen, jossa Kimmo Rauman lisäksi moni muu visedolainen on opiskellut
tai ollut töissä.
Kaveriporukan startup-yrityksestä on
Rauman johdolla kasvanut yli sata henkilöä työllistävä firma. Pääosa henkilöstä työskentelee Lappeenrannassa, pieni
osa Vantaalla, kymmenkunta Hollannissa ja loput Hongkongissa.
Yrityksen liikevaihto on tuplaantunut
joka vuosi, viime vuonna lähes 10 miljoonaan euroon. Liikevaihdosta 90 prosenttia tulee viennistä. Tavoitteet ovat
korkealla: tähtäimessä on 40–50 miljoonan euron liikevaihto kolmen vuoden
kuluessa.
Yritys on huomioitu myös maailmalla
ja marraskuussa 2017 Danfoss Mobile
Electrication osti Visedon ja tämän myötä yrityksen nimi myös muuttui.
MATKA MENESTYKSEEN on vaatinut ääretöntä sitkeyttä ja valtavasti työtunteja. Vuosi 2013 oli vaikea vuosi Visedolle,
koska öljyn hinta laski ja yrityksen tulevaisuus näytti todella pahalta. Vaikeista
ajoista opittiin se, että yrityksen valmistamia sähkömoottoreita kannatti alkaa
markkinoida eritoten niiden tehokkuudella, ei pelkästään polttoaineen vähäisellä kulutuksella.
Kovan työn lisäksi myös rahoituksen
hankkiminen on Rauman mukaan vaatinut sitkeyttä.
– Se oli hiostusta ja väsytystaistelua.
Kävelin miesten vanavedessä varmaan
kymmenessä tilaisuudessa, ja arvatenkin he minut nähdessään ajattelivat,
että voi ei, taas.
Sitkeä työ palkittiin ja lopulta rahaa
tuli ja nyttemmin Danfossilla on isoja
asiakkaita, kuten Volvo CE, Logset ja
Sisu Auto.

Suomalainen Insinöörityöpalkinto – säännöt
1§

Tekniikan Akateemisten Liiton ja Tekniska Föreningen i Finlandin Suomalainen insinöörityö
-palkinto jaetaan tunnustuksena huomattavasta insinööri- tai arkkitehtityöstä. Palkinnon
tarkoituksena on korostaa insinöörien ja
arkkitehtien työn merkitystä yhteiskunnassa.

2§

Suomalainen insinöörityö -palkinto annetaan
vuosittain henkilölle tai työryhmälle, joka on
huomattavasti edistänyt teknillistä osaamista
Suomessa. Palkittavalle insinöörityölle voi olla
tunnusomaista luova panos, omaperäisyys,
idean tai teorian käytännön toteuttaminen.
Palkinnon arvioinnissa kiinnitetään huomiota
myös liiketaloudellisiin ja kansantaloudellisiin
näkökohtiin. Johtavassa asemassa tai hallinnollisissa tai markkinointitehtävissä toimivia
henkilöitä arvioitaessa kiinnitetään erityistä
huomiota heidän saavutuksiinsa insinöörityön
alueella.

3§

Palkinto annetaan mahdollisuuksien mukaan
eri vuosina eri alojen henkilöille. Palkintoon
oikeuttava insinöörityö on voitu tehdä jo
ennen edellisen palkinnon jakoa.

4§

Suomalainen insinöörityö -palkinto muodostuu kunniakirjasta ja siihen liittyvästä
rahapalkinnosta, jonka suuruuden TEK ja TFiF
päättävät erikseen.

5§

TEK:n teknillinen valiokunta vastaa ehdokasasettelusta. Lopullisen valinnan suorittavat
TEK:n ja TFiF:n hallitukset.

6§

Suomalainen insinöörityö -palkinto jaetaan
TEK:n ja TFiF:n toimintaan liittyvässä juhlallisessa luovutustilaisuudessa.
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PÄIVI PORRAS
Saimaan ammattikorkeakoulu

CAS + Piirto + AR = GeoGebra
GeoGebra on ilmainen
ohjelmisto matematiikan
havainnollistamiseen sekä
vuorovaikutteiseen opettamiseen. Baltian ja Pohjoismaiden yhteinen konferenssi
GeoGebran hyödyntämisestä
pidettiin tänä syksynä Kööpenhaminassa.

Neuvotteluhuoneen
pöydälle Geogebra ARsovelluksella mallinnettu
z=sin (x2-y2).

O

len ollut mukana LUMA Suomiprojekteissa, ja erityisesti alakoulun toiminnallisen matematiikan opetuksen
kehittämishankkeen tiimoilta minulla
oli mahdollisuus osallistua alan konferenssiin ensimmäisen kerran.
Ohjelmasta huomasin, että konferenssin puhujista moni oli peruskoulutai lukioasteelta. GeoGebran käyttö on
lisääntynyt Suomessakin yläkoulu- ja
lukio-opetuksessa opetussuunnitelmien uudistuksen myötä. Paikalliset peruskoululaiset opettajineen olivat ohjelman mukaisesti esittelemässä omia
GeoGebra-projektejaan.
Tätä taustaa vasten odotukset oman
opetuksen kehittämiseksi eivät olleet
kovinkaan korkeat. Tämä asenne tosin
muuttui jo ensimmäisten minuuttien
aikana.

GeoGebran tuttuja
appletteja

GeoGebralla tehty havainnollistus
ympyräkartion vaipan muodosta
avattuna. Siirtämällä Liikutapistettä alaspäin saadaan vaippa
hiljalleen muodostumaan tasolle.
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MONELLE SUOMALAISELLE GeoGebra
on tuttu alusta funktioiden piirtämiseen. Liukukytkimien avulla funktioita
on helppo havainnollistaa opiskelijoille.
Ohjelmiston mukana tuleva 3d-alusta
mahdollistaa kolmiuloitteisen geometrian ja vektoreiden havainnollistamisen.
Kolmiuloitteisia kappaleita ja vektoreita
voidaan pyöritellä erilaisiin asentoihin,
jolloin opiskelijan on helpompi nähdä
tilanne useammasta suunnasta.
OHJELMISTOON ON JO aiemmin sisällytetty CAS-laskenta sekä taulukkolaskenta. Taulukkolaskennan yhteydessä on
myös suhteellisen kattava tilastollinen
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analyysi. Tällä analyysi-työkalulla ei voi
tehdä hypoteesitestauksia mutta sillä
saa aineistosta tärkeimmät tilastolliset
tunnusluvut. Taulukkolaskennan järeyttä kuvannee konferenssissa esitetty
data Volgaan virtaavien sivujokien vedenvirtauksista, johon aineistoa oli kerätty useamman vuosikymmenen ajan
joka päivä.

ovat aina täydessä latauksessa mutta
kannettavat eivät välttämättä.

ITSE ODOTAN SUURELLA mielenkiinnolla ns. tenttimoodin julkistamista.
Tenttimoodissa opettajan pitäisi yhdellä silmäyksellä nähdä, kenellä on wifi ja
bluetooth suljettu: ainoastaan tällöin
opettajan asettama taustaväri näkyy oikein. Tenttimoodissa näkyy ylälaidassa
myös koko ajan laskuri, kuinka kauan
GeoGebran uusia tuulia
viimeisin tentti-istunto on ollut päällä:
bluetoothin ja wifin päällekytkeminen
GEOGEBRAN LUOJA PROFESSORI Marohimennen ja poiskytkeminen opettakus Hohenwarter esitteli teemapu- jan lähestyessä paljastuu helpommin.
heessaan
tulevaiMoni
varmaan
suuden suuntauksia.
miettii, miksi blueMaailmalla tehdään
GeoGebraa viedään
tooth pitäisi kokeen
GeoGebran avulla todella
enemmän ja enemajaksi sulkea. Opismän puhelinsovelkelijoiden on kuuhienoja juttuja ja parasta on
lusten ehdoilla. Tätä
lemma
huomattu
avoimuus: kaiken valmiin
hän perusteli sillä,
huijaavan yhdistäettä saksankielisissä
julkisen materiaalin saa linkit- mällä näppäimistöt
maissa ei välttämättä
ristiin tentin aikana.
tää omaan käyttöön.
kannusteta sovellusItse jäin miettimään,
ten hyödyntämiseen
olisiko geogebran
opetuksessa: koneita
tenttimoodi ratkaisu
ei edes ole riittävästi kaikille oppilaille. siihen, että kaikilla olisi sama CAS-laskin
Hieman kevyempänä perusteluna hän käytössä tentin aikana – eikä se olisi
käytti sitä, että oppilaiden kännykät edes kustannuskysymys.
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TOINEN AJATUKSIA HERÄTTÄVÄ tuttavuus oli AR GeoGebra. Tässä käyttäjä
voi ottaa kohteen ympäröivästä maailmasta sovelluksen kameran avulla. Sovellus kiinnitetään kohteeseen ja siihen
voidaan mallintaa matemaattinen yhtälö avaruudessa. Omaa ratkaisuaan voi
kokeilla alkuperäisen kohteen päällä, ja
ratkaisusta saa kuvan yhtälöineen. Ratkaisua voi tutkia kolmiulotteisesti, joten kyseessä ei ole pelkästään kohteen
päälle piirretty kuvaaja. Olisikohan tässä
jotain, mitä voisi hyödyntää esimerkiksi
vierailujen yhteydessä?
KONFERENSSI OLI KAIKEN kaikkiaan
hieno. Vaikka GeoGebran käyttäjät ovat
lähinnä peruskoulu- ja lukiotasolla, niin
monet asiat ovat joko suoraan ja pienehköllä muokkauksella suoraan käytettävissä ammattikorkeakouluissa.
Maailmalla tehdään GeoGebran avulla todella hienoja juttuja ja parasta on
GeoGebran avoimuus: kaiken valmiin
julkisen materiaalin saa linkittää omaan
käyttöön. GeoGebran toiveena on, että
kaikki materiaali olisi vapaasti käytettävissä.
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JUKKA NISONEN, konetekniikan koulutuspäällikkö
Saimaan ammattikorkeakoulu

Skinnarilaan avattiin
Jamie Hynemanin nimikkoprotopaja
JHC on kaikkien opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä

TV-sarjasta Myytinmurtajat kuuluisaksi
tullut keksijä Jamie Hyneman vieraili ensimmäisen kerran Lappeenrannassa kesällä 2017. Myytinmurtajissa todistettiin,
että tiede ei ole pelkästään koulutettujen
tutkijoiden työtä, vaan empiirisin kokein
todistettiin oikeiksi tai kumottiin tieteen
uskomuksia tai huhuja.

R

eilun vuoden takaisella vierailullaan Jamie Hyneman vihittiin LUTyliopiston kunniatohtoriksi. Samaan
aikaan oli meneillään Skinnarilan kampuksen 1. vaiheen rakennuksen peruskorjaus. Saimaan ammattikorkeakoulun
ja LUT-yliopiston laboratoriotilat keskitettiin uusiin tiloihin. Laboratoriotilojen
yhteyteen päätettiin rakentaa noin 300
neliömetrin kokoinen Jamie Hyneman
Center, protopaja, jossa olisivat työkalut
ja -tilat prototyyppien rakentamiseksi.
Hyneman oli itse innokkaasti mukana
alusta asti pajan suunnittelussa. Tilaan
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sijoitettiin paljon työpöytiä prototyyppien valmistukseen, työkaluja ja laitteita
niin metallitöihin kuin puutöihinkin, samoin muovin työstöön ja 3D-tulostukseen.
JAMIE HYNEMAN saapui Skinnarilan
kampukselle viikoksi syyskuun lopulla
ja vihki nimikkopajansa käyttöön. Jamie Hyneman Center (JHC) on nyt sekä
LUT-yliopiston että Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä aamusta iltaan. Tärkeä osa vierailua oli Jamie Hynemanin

ohjauksessa toteutettu opiskelijoiden
työpaja, jossa innovatiiviset opiskelijat
eri koulutusaloilta niin LUT-yliopistosta
kuin Saimiasta työstivät omia keksintöjään prototyypeiksi. Työn alla olivat
muun muassa ranteeseen kiinnitettävä
energiankulutusmittari, laite muoviroskan keräämiseen merestä, jätepuristin
kotitalouskäyttöön ja älykäs lokerikkojärjestelmä.
OLLI MASSALA, Saimian kansainvälisen
konetekniikan koulutuksen opiskelija,
oli kesätöissään tuskastunut siihen, että
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Metallin jyrsintää CNC-koneella. Kuva: Jukka Nisonen

Kuva: Teemu Leinonen

JHC:ssä on perinteisen veistoluokan tunnelmaa. Kuva: Jukka Nisonen

tarvittavien osien löytäminen laatikoista oli aikaavievää ja turhauttavaa. Tästä
Olli sai idean eräänlaisesta älylokerikosta ja kehitti laatikoston, josta haluttu
osa löytyy niin, että tabletin näytöltä
valitaan haettava osa ja tämän jälkeen
LED-valo syttyy lokerikossa siihen kohtaan, jossa osa sijaitsee.
LOKERIKON PROTOTYYPIN valmistaminen tapahtui Jamie Hynemanin ohjauksessa. Ollin mukaan ohjaus oli hyvin
käytännön läheistä ja ennen kaikkea
Hyneman vankan kokemuksensa myötä
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pystyi tunnistamaan mahdolliset ongelmat valmistuksen osalta jo etukäteen.
OLLI MASSALA pitää tärkeänä sitä, että
Jamie Hyneman Center sijaitsee keskeisellä paikalla opetus- ja tutkimuslaboratorioiden läheisyydessä, jolloin myös laboratorioiden palveluita voi tarvittaessa
helposti käyttää. Hienoa Ollista on myös
se, että JHC on kaikkien opiskelijoiden
ja henkilökunnan käytössä.
JAMIE HYNEMAN Center on nyt ottanut
ensiaskeleensa, ja toivottavasti innok-

kaat ideanikkarit löytävät muita saman
henkisiä opiskelijoita koulutusalasta
riippumatta JHC:n työpöytien ääreltä jalostamassa ideoitaan tuotteiksi. Koulutuksen monialaisuus on varmasti suuri
mahdollisuus myös innovaatiotoiminnassa. Kun eri aloilta tulevat opiskelijat
tuovat omat näkemyksensä omista lähtökohdistaan, tulee innovaatioprosessiin varmasti paljon sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä tulisi huomioiduksi
homogeenisessä
”perusinsinöörien”
tiimissä.
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PEKKA KURENNIEMI

Näkymä Winterthurin keskustaan.

Opettavainen ja kokemusrikas
lukukausi Sveitsissä
Rakennus jossa Albert Einstein
toimi lyhyen aikaa tuntiopettajana ja ohjaajana 1900 luvun
alussa (ZHAW-yliopisto, insinöörikoulutuksen campus).

Lepohetki D

Tämä Sveitsin lipuin maalattu kuivakäymälä löytyy
2731 metrin korkeudesta ST. Morizin seudulla
(Muottas Muragl).

illä.

avosin rinte

Suosikkiravintolan opiskelijalounaat
(Winterthur).
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O

llessani vaihto-opiskelijana Winterthurissa minulta kysyttiin usein, miksi
valitsin juuri Sveitsin.
Kysyjille vastasin samoilla argumenteilla, jotka kirjoitin hakemukseeni: 1.
Koulutuksen korkea laatu, koska halusin paitsi nauttia ajasta ulkomailla myös
haastaa itseäni ja antaa itselleni mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti. 2. Keskeinen sijainti, josta on helppo matkustaa ympäri Eurooppaa.
Nämä olettamukseni osoittautuvat
nopeasti oikeiksi.
SUOMEEN VERRATTUNA opetuksen tasossa ei ollut suurta eroa, sillä joukkoon
mahtui erittäin hyviä ja vähemmän hyviä luennoitsijoita, aivan kuten Suomessa. Opiskelijoilta vaadittiin enemmän
itseopiskelua ja kurssien sisällöt olivat
huomattavasti laajempia kuin Suomessa. Myös tentit osoittautuivat haastavammiksi kuin Suomessa. Kysymykset
eivät olleet sen vaikeampia mutta tenttien aikarajat loivat stressaavan tilanteen,
jossa ei ollut aikaa vastausten miettimiseen tai luonnosteluun. Esimerkkinä
mainittakoon haastavin tenttini, jossa oli
16 sivua tehtäviä ja 90 minuuttia aikaa.

Tenteissä ei siis testattu opiskelijan taitoa soveltaa tietojaan vaan sitä, kuinka
hyvin opiskelija muistaa ulkoa esimerkkitehtävät ja kykenee kopioimaan nuo
vastaukset paperille. Tenteissä testattiin
mielestäni enemmän ulkolukua kuin
opiskelijoiden todellista osaamista tai
kykyä soveltaa oppimaansa.
OPETUSMETODIT OLIVAT hyvin saman-

kaltaisia kuin Suomessa, vaikkakin osin
aikaansa jäljessä. Säännöllisesti käytössä olivat yhä piirtoheittimet ja liitutaulut. Toki osa luokista ja opettajista
oli jo päivitetty tälle vuosituhannelle
videotykkeineen ja muine teknisine
vimpaimineen. Toisaalta vaihtelevissa
olosuhteissa oli helppo todeta myös se,
etteivät käytetyt välineet tai metodit
määrittele luennoitsijan hyvyyttä tai
huonoutta, vaan parhaat ovat parhaita
käytetystä teknologiasta riippumatta.
VAIHTO-OPISKELIJOITA Winterthurissa
oli yhteensä yli 100 henkeä noin 20:stä
eri maasta. Lisäksi siellä oli suuri määrä
kansainvälisiä opiskelijoita suorittamassa yliopistotutkintonsa. Esimerkiksi
minun asuntolassani asui muutaman

sveitsiläisen opiskelijan lisäksi opiskelijoita Ranskasta, Brasiliasta, Serbiasta, Kroatiasta, Hollannista, Puolasta,
Nepalista, Kiinasta ja Singaporesta.
Näissä kansojen ja kulttuurien kokoontumisajoissa olin paikalla Suomen yksinäisenä edustajana.
ERI MAIHIN JA KULTTUUREIHIN ehdin
tutustua varsin kattavasti myös asuntolan ulkopuolella, sillä puolessa vuodessa kiersin Sveitsin ympäri ja vierailin
yhteensä 10:ssä muussa valtiossa. Kokonaisuutena on helppo todeta, että tämä
oli tradenomiopintojeni opettavaisin ja
kokemusrikkain lukukausi, ja voin suositella vaihtoon lähtemistä kaikille opiskelijoille. En usko, että TAMK:n muutama
ylimääräinen syventävä kurssi olisi tarjonnut juurikaan lisää oppia, haastetta
tai elämyksiä. Sveitsistä sen sijaan sain
mukaani kansainvälistä kokemusta, paljon oppia, uusia kontakteja ja elinikäisiä
muistoja.

Kirjoittaja vietti viime kevään vaihto-opiskelijana Sveitsin Winterthurissa ZHAW
Universityssä ja valmistui elokuussa Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Vuorikauriiden jäljillä Muottas Muragl vuorella.

ZHAW yliopiston nykyinen päärakennus.
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MARJUT HAIMILA, laboratorioinsinööri Metropolia AMK
LIISA LEHTINEN, yliopettaja Turku AMK

Suomen ammattikorkeakoulut ovat yhteistyönä kehittämässä kiertotalousopetusta
prosessitekniikan insinööreille useassa eri hankkeessa.
Tavoitteena on synnyttää
ammattikorkeakoulujen yhteiskäyttöön kattava verkkoopetusmateriaali.

AMK:t kehittävät
prosessitekniikan
kiertotalousopetusta

H

ankkeiden alkuunpanijana ja
yhtenä rahoittajista toimii Sitra, jonka
Kierrolla Kärkeen -julkaisu toimii strategisena suunnannäyttäjänä suomalaiselle kiertotaloudelle. Suomi on ensimmäisenä maana maailmassa julkaissut
Sitran toteuttaman kiertotalouden tiekartan, joka osoittaa, millaisia vahvuuksia Suomessa on tunnistettu kiertotalouden asiantuntijuudessa. Tiekartan
tavoitteena on haastaa koko yhteiskunta kokeilemaan erilaisia kiertotalouteen liittyviä hankkeita ja saada Suomi
nostettua vuoteen 2025 kiertotalouden
kärkimaaksi.
SITRA ON NIMENNYT tiekartassa viisi
keskeistä osaamisaluetta, joiden kehittämiseen ja tutkimukseen Suomi keskittyy: metsäperäiset kierrot, tekniset
kierrot, liikkuminen ja logistiikka, kestävät ruokajärjestelmät sekä yhteiset
toimenpiteet. Tämä vaatii useilta tahoilta toimenpiteitä, jotta asetettu tavoite
saavutetaan.
Poliittiset päättäjät ohjaavat kiertotaloutta edistävää toimintaa uusimalla
lainsäädäntöä, laatimalla kiertotaloutta
edistäviä strategioita ja toteuttamalla
niihin liittyviä toimenpiteitä sekä rahoittamalla hankkeita.
Yritykset, kunnat ja kaupungit pyrkivät puolestaan toiminnassaan rohkeasti
kokeilemaan uusia kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja.
Lisäksi tarvitaan kiertotalousosaajia,
joilla on ammatillista osaamista edellä
mainituilla osaamisalueilla sekä kyky
innovoida uudenlaisia palveluja ja tuotteita.
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Kuva on otettu 1.11.2018 Kokkolassa pidetystä ohjaustyhmän kokouksesta. Henkilöt vasemmalta oikealle: Niina Grönqvist Centria AMK, Riitta Silvennoinen Sitra, Virve Heikkinen Kokkola
Industry Park, Liisa lehtinen Turku AMK, Riitta Lehtinen Metropolia AMK, Antti Linqvist Puunjalostusinsinöörit ry ja Laura Rahikka Centria AMK.

Prosessi-insinöörit ovat
tulevaisuuden kiertotalouden avainosaajia
PROSESSITEKNIIKAN insinöörit työskentelevät laaja-alaisesti monenlaisissa
asiantuntijatehtävissä teollisuudessa,
kunnissa, kaupungeissa, insinööritoimistoissa ja myyntiorganisaatioissa. He
voivat olla erikoistuneet muun muassa
elintarviketekniikkaan, biotekniikkaan,
materiaali- ja pinnoitetekniikkaan, kemian tekniikkaan tai prosessien ja laitteistojen suunnitteluun.
Kuten Sitran julkaisussa todetaan,
koulutus ja osaamisen varmistaminen
ovat avainasemassa hallituksen asettaman Kiertotalouden kärkimaa -tavoitteen saavuttamisessa. Perinteisen
ammatillisen osaamisen lisäksi nämä
insinöörit tarvitsevat siis kiertotalousosaamista.

KIERTOTALOUS ON NIMENSÄ mukaisesti uudenlainen talouden malli, jossa
pyritään maksimoimaan tuotteiden ja
palveluiden arvopotentiaali mahdollisimman pitkään. Tässä talousmallissa
hukka minimoidaan eikä jätettä synny
juuri lainkaan, sillä jätevirrat hyödynnetään joko itse tai ne toimitetaan toiselle
yritykselle raaka-aineeksi.
Lähtökohtaisesti tuotteet ja palvelut
suunnitellaan niin, että tuotteet kestävät alkuperäisessä käyttötarkoituksessa
mahdollisimman pitkään. Kiertotalous
huomioi myös ympäristönäkökohdat,
jolloin neitseellisiä raaka-aineita käytetään mahdollisimman vähän. Kaikessa
toiminnassa näkyy lisäksi taloudelliset
hyödyt. Tyypillisesti kiertotalouden
mallissa hyötyvät yritys, kuluttaja sekä
yhteiskunta eli kaikki voittavat.
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Kiertotalouden
toiminta-alueet
KIERTOTALOUDEN alaotsakkeita ovat
cleantech eli puhdas teknologia, materiaalitehokkuus, resurssiviisaus, biotalous ja jakamistalous. Nämä kaikki
vaativat prosessitekniikan insinöörien
ammattitaitoa.
Puhdas teknologia keskittyy prosessien ja laitteiden teknologiseen kehittämiseen niin, että käytetty teknologia
on myös ympäristöystävällinen. Materiaalitehokkuus ja resurssiviisaus pyrkivät
neitseellisten raaka-aineiden vähentämiseen ja olemassa olevien materiaalien tehokkaaseen ja pitkäaikaiseen
käyttöön.
Biotaloudessa hyödynnetään uusituvia raaka-aineita energian tuotannossa
sekä kehitetään uudenlaisia biohajoavia materiaaleja monenlaisiin kohteisiin. Biotalouteen kuuluu myös ruuan
tuotantoon liittyvät kestävän kehityksen periaatteet, esimerkiksi hyönteisten
hyödyntäminen ravintona tai ympäristöystävällisten lannoitteiden kehittäminen.
Jakamistaloudella tarkoitetaan kaikkea yhteisomistajuuteen ja vaihtotalouteen liittyvää toimintaa.

Valmisteltava
opintokokonaisuus
SITRAN
RAHOITTAMASSA
yhteishankkeessa on kahdeksan ammattikorkeakoulua,
jotka
kehittävät
prosessitekniikan insinöörien kiertotalouskoulutusta: Centria, Hamk, LAMK,
Metropolia, SeAMK, TAMK, Turku AMK ja
XAMK. Opetusta kehitetään kiertotalouden perusteiden, materiaalitehokkuuden, erilaisten teollisuuden sivuvirtojen
hyödyntämisen, kestävien ruokajärjestelmien ja biotalouden teema-alueilla.
Prosessiteknisen osaamisen lisäksi
opinnoissa tuodaan esiin liiketoiminnan näkökulma eli kaikessa tuodaan
näkyviin kiertotalouden taloudellinen
hyöty yhteiskunnalle sekä yritykselle.
Tavoitteena on tarjota eri vuosikursseille suunnattuja opintojaksoja. Siten
opinnot ovat vaikeusasteiltaan erilaisia
ja osa näistä vaatii alaan liittyviä esitietoja, muun muassa vahvaa kemian
osaamista. Opetuksen kehittämisessä
painottuu kiertotalousosaamisen lisäksi
työelämälähtöisyys ja projektityöskentely. Suuri osa näistä opinnoista toteutetaankin projekti- ja case-lähtöisesti.
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Kuvassa artikkelin kirjoittajat Marjut Haimila ja Liisa Lehtinen.

Kiertotalouden perusteet -opintojakso keskittyy alan terminologiaan, ja
liiketoimintamahdollisuuksiin.
Opinnoissa selvitetään kiertotalouden terminologian lisäksi, miten kiertotalouden toteutumista ohjataan poliittisesti
sekä millaisia toimenpiteitä sen edistämiseksi on toteutettu. Opintojaksolla
tutustutaan myös kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksiin sekä teollisten symbioosien toimintaan.
Materiaalitehokkuuden opetus keskittyy muovien ja tekstiilien uudelleen
käyttöön sekä metallien kestävään kiertoon.
Jäte ja sivuvirrat -osio on moninainen
kokonaisuus, jossa käsitellään erilaisia
prosessiteollisuuden materiaalivirtoja
kaivosteollisuuden jäte- ja sivuvirroista
aina elintarviketeollisuuden virtoihin.
Kestävät ruokajärjestelmät -opinnoissa opiskelijat perehtyvät tuotteiden
elinkaarianalyysiin (LCA), ruokahävikin
vähentämisen mahdollisuuksiin sekä
elintarvikepakkausten uudenlaisiin palvelukonsepteihin.
Biotalouden osiossa kehitetään sellukuitujen käyttöä ja hiilidioksidin talteenottoa ilmasta.
YHTEENSÄ HANKKEESSA tuotetaan 30
opintopistettä
kiertotalousopetusta.
Näiden verkko-opintojen lisäksi opis-

kelijat kartoittavat kiertotalouden osaamista muun muassa yrityslähtöisissä
innovaatioprojekteissa, harjoittelujaksoilla sekä päättötöissä, joten osaamista
karttuu monipuolisesti erilaisista näkökulmista.

Kiertotalousopetuksen
kehittäminen
tulevaisuudessa
SITRA-HANKKEESSA kehitettyjä opintojaksoja testataan syksyn 2018 aikana.
Osaa näistä pilotoidaan samaan aikaan
eAMK-hankkeessa, jossa tuotetaan
virtuaaliammattikorkeakouluun verkko-opintoja. Pilotoiduista kursseista
kerätään palautetta, jonka perusteelle
opintojaksoja kehitetään edelleen.
Kehitystyötä jatketaan OKM:n rahoittamassa hankkeessa, joten tulevaisuuden prosessitekniikan insinöörin kiertotalousosaaminen tulee olemaan varsin
korkealla tasolla.
Vuoteen 2025 ei ole kovin montaa
vuotta, mutta näiden opetuksen kehittämishankkeiden myötä voidaan
tavoite saavuttaa, kun merkittävä osa
insinööreistä sisäistää kiertotalouden
periaatteet jo osana perusopetusta.
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MIRA KEKKONEN, KOULUTUSSIHTEERI, konetekniikan osasto Oamk
TUIJA JUNTUNEN, viestinnän lehtori Oamk
KUVA: LASSI KAIVOSOJA, projektisuunnittelija, konetekniikan osasto Oamk

Tuottava tapa oppia
projektityöskentelyä
Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan osastolla painotetaan verkostoitumisen
ja hyvien viestintätaitojen merkitystä, sillä
nämä taidot ovat ehdottomia nykyaikaisessa työelämässä, joka koostuu projekteista
ja useiden sidosryhmien kanssa työskentelystä. Kynnystä työelämän ja korkeakoulun
välillä pyritään madaltamaan mahdollisimman paljon, jotta askel valmistumisen jälkeen ei tarvitsisi olla harppaus.

Yritykset tulevat
tapahtumaan tarjoamaan
opiskelijoille projektitöitä,
joihin he pyrkivät
pitchaamalla innostamaan
koneinsinööriopiskelijamme
projektien toteuttajiksi.

O

ppimista ei tapahdu eikä projekteja valmistu ilman
tarpeeksi mielekästä tavoitetta. Joillekin mielekäs tavoite on
vain saada tehtävä pois päiväjärjestyksestä, mutta kun tavoitteena on hankkia korkeakoulutus ja sitä kautta työllistyä,
tulisi myös oppilaitosten edesauttaa opiskelijoita näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän vuoksi olemme Oamkin
konetekniikan osastolla kehittäneet sellaisen uudenlaisen
tavan oppia projektityöskentelyä, joka edistää opiskelijoiden
oppimista ja tuottaa näin myös yhä osavampaa henkilökuntaa elinkeinoelämälle.

OPISKELIJAT PÄÄSEVÄT jo opintojen aikana toteuttamaan
tuotekehitysprojekteja yrityksille. Konetekniikan osastolla
tuomme kerran vuodessa työelämän edustajat ja konetekniikan opiskelijat yhteen Pitching-tapahtumassa. Yritykset
tulevat tapahtumaan tarjoamaan opiskelijoille projektitöitä,
joihin he pyrkivät pitchaamalla innostamaan koneinsinööriopiskelijamme projektien toteuttajiksi. Opiskelijat ottavat
yritysten tarjoamista projektitöistä haasteet vastaan oman
mielenkiintonsa mukaan. Näin he kokevat työnsä mielekkääksi, koska työ vastaa heidän omaa mielenkiintoaan ja he
tietävät, että heidän työpanoksena on merkityksellinen tilaajayritykselle.
TYÖPORTFOLIO RAKENNETAAN ennen työelämään siirtymistä. Opiskelijamme pääsevät opiskelujen aikana opiskelemaan
projektityöskentelyä soveltamalla aiemmin koulutuksessaan
opittuja asioita ja kokemaan, millaista on käytännössä ratkaista oikeita ongelmia, tehdä töitä yrityksille ja sitä kautta
hankkia työelämän vaatimia taitoja. Tänä vuonna 19.–20.9.
tapahtumamme täytti kolme vuotta ja tapahtumaan osallistui ennätysmäärä yrityksiä, 24, joka on yli kaksinkertainen
edellisvuoden tapahtumaan verrattuna. Yritysten tarjoamien
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POTKUA-hankkeen projektipäällikkö Tuomas Stoor juonsi
tapahtuman.
Tänä vuonna konetekniikan Pitching-tapahtumaan osallistui yli
kaksi kertaa enemmän yritysedustajia kuin edellisenä vuotena.

projektityöaiheiden määrä oli myös hurja: 45 erilaista projektia. Lisäksi lähes jokainen yritys oli valmis palkkaamaan
hyvin projektinsa suorittaneen opiskelijan.
KONETEKNIIKAN OSAAMISEN tarve ei ole sidottuna vain
tehdasympäristöihin tai vain tiettyihin toimialoihin. Nämä
poikkitieteelliset soveltamiskohteet huomattiin myös syksyisessä Pitching-tapahtumassa, sillä yritysedustajia oli
laidasta laitaan hoitopalveluista, elintarviketeollisuuteen,
keksintöihin, 5G-verkkoon, keramiikkaan ja valokuvaukseen. Konetekniikan soveltamiskohteita on siis kaikkialla.
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PERTTU LAIVAMAA
lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Suora reitti ammattiopistosta
ammattikorkeaan – oppilaiden ja
opettajan kokemuksia
pyytäisi tekemään piirakan, mutta ei kertoisi ainesten määriä
ja suhteita sekä teko-ohjeita, kuvailee Saku Kari. Kari on ammatiltaan kokki ja hän on aloittanut tänä syksynä sähkö- ja
automaatioalan opinnot Sampossa jatkuvan haun puolella
kahdenkymmenen työssäolovuoden jälkeen.”
”Olen ollut kokin ja tarjoilupuolen töissä pitkään. Työ oli iltaja viikonloppupainotteista, eikä se oikein sovi perheelliselle.
Lisäksi osa-aikaisuus näkyi kukkarossa. Siksi hain uuteen koulutukseen. Polku-opinnoilla on tarkoitus jatkaa myöhemmin
sitten ammattikorkeakouluun, kertoo Saku Kari.”

Teemu Huotari ja Saku Kari matemaattisia haasteita ratkomassa.

Saimaan ammattiopisto Sampon ja Saimaan
ammattikorkeakoulun välille on syntynyt tänä syksynä uusi reitti, jota kutsutaan Polkuopinnoiksi. Polku-opinnoissa opiskellaan
ammattikorkeakouluopintoja osana Sampon
perustutkintoa. Saimaan ammattikorkeakouluun voi hakea suoraan, kun on suorittanut
vähintään 30 opintopistettä amk-opintoja
ja saanut valmiiksi toisen asteen tutkinnon.
Suoritetut amk-opinnot huomioidaan ammattikorkeakoulututkinnossa.

K

onetekniikan ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan
polkuopintoina on tänä syksynä käynnistynyt matematiikan
kurssi, jota pidetään ammattiopisto Sampon tiloissa. Saimaan
ammattikorkeakoulun polku-opintojen Johdatus matematiikkaan on matematiikan johdantokurssi, jonka tavoitteena on
antaa riittävät matemaattiset tiedot ja taidot insinööriopintoja varten. Kurssilla kerrataan muun muassa matematiikan
laskujärjestyksiä ja yhtälönratkaisua.
”Tästä kurssista on ollut hyötyä omaan opiskeluuni, kun tässä
kerrataan matematiikan perustaitoja, kertoo kurssin opiskelija Saku Kari.”
”En ole opiskellut matematiikkaa 20 vuoteen, joten oman
alan matematiikka tuntuu vaikealta. Jokaisen kannattaisi
käydä ensin nämä matematiikan perusteet. Tämä on vähän
sama juttu, kun antaisi kokkiopiskelijalle uunin ja ainekset, ja
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TEEMU HUOTARI on myös aloittanut polku-opintojen matematiikan kurssin.
”Kyllä tästä on hyötyä omiin sähköpuolen opintoihin ihan selkeästi. Matematiikan perusteet kertautuvat, sanoo Huotari,
joka on käynyt aikaisemmin nuoriso- ja vapaa-ajan tutkinnon.”
”Alalla ei ollut töitä. Kun sitten velipoika kävi LVI-alan koulutuksen, ajattelin lähteä myös ammattiin, jossa saa tehdä käsillä, kertoo Huotari. Huotari opiskelee sähkö- ja automaatioalan
opintoja jatkuvan haun puolella, ja käy iltaisin vielä töissä.”
”Kiirettä pitää, että ehtii kaikki tekemään ja vielä nukkumaankin, Huotari miettii.”
KARILLA JA HUOTARILLA on menossa tänä syksynä myös muita polku-opintoja:
”Meillä on englannin kurssit kesken matematiikan lisäksi. Keväällä on tarkoitus opiskella muun muassa ruotsin ja fysiikan
opintoja polku-opintojen kautta.”
”Polkuopinnot eivät lopu siihen, kun koulun oven laittaa kiinni. Niistä on kotitehtäviä, joita pitää tehdä iltaisin. Toisaalta ne
myös motivoivat, sillä niillä voi osoittaa esimerkiksi työnantajalle, että on innostunut alasta, pohtivat Kari ja Huotari.
Polkuopinnot ovat ammattikorkeakoulun avoimia opintoja.”
SAIMAAN ammattikorkeakouluun otetaan mielellään enemmän opiskelijoita Saimaan ammattiopistosta. Heillä on käytännön kokemusta, vaikkakin esimerkiksi matemaattinen
pohja on heikompi lukiotaustaisiin verrattuna.
Motivaatio oppia on kuitenkin tärkeintä, ja sitä vaikuttaa
ainakin vielä tässä vaiheessa löytyvän. Tosin ihan kaikki opiskelijat eivät ole vielä ymmärtäneet, että iso osa opiskelusta
tapahtuu itsenäisesti kouluajan ulkopuolella.
Monet polkuopiskelijat ovat kokeneet saaneensa matematiikan opiskelusta hyötyä jo ammattiopisto-opintoihinsa.
Matematiikan opettajan näkökulmasta polkuopintojen
opetus ammattiopistossa ei eroa opetuksesta ammattikorkeakoulussa. Sisällöt ovat samat, vain oppimisympäristö
vaihtuu ja sekin on tuonut vain mukavaa vaihtelua opettajan
arkeen.
Pokuopinnot ovat ammattikoreakoulun avoimia opintoja.
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Sortuvatko sillat?
Kaikki kisajoukkueet siltoineen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijat
nappasivat vahvimmalla
sillalla voiton Finnbuild-messuilla järjestetyssä SPAN18sillanrakennuskilpailussa.

S

PAN-siltakilpailu on joka toinen
vuosi Helsingissä FinnBuild-messuilla
järjestettävä kilpailu, jossa kilpaillaan
kolmessa eri kategoriassa: suunnitelmallisuudessa, esteettisyydessä sekä
kestävyydessä.
Kisassa jokaisella joukkueella on käytössä yhteensä 10,5 metriä puurimaa
sekä 1 desilitra liimaa. Tehtävänä on
rakentaa 1,0 metrin vapaan jännevälin
silta.
Kilpailuun ilmoittauduttiin noin puoli vuotta aikaisemmin, minkä jälkeen
joukkueille annettiin vapaat kädet sil28

lan suunnittelussa sekä prototyyppien
rakentamisessa ja koestamisessa. Jokaisessa oppilaitoksessa joukkueiden etenemistä valvoi vastuuopettaja.
Kilpailu pidettiin 10.–12.10.2018 Helsingin Messukeskuksessa. Jo viidettä
kertaa järjestettyyn kilpailuun osallistui
tänä vuonna kuusi joukkuetta viidestä
eri ammattikorkeakoulusta. Mukana
olivat joukkueet Tampereen ja Jyväskylän ammattikorkeakouluista, Saimiasta,
Metropoliasta sekä kaksi joukkuetta Hämeen ammattikorkeakoulusta.
Palkintorahaa jaettiin yhteensä 5000
euroa: 2000 euroa kestävyydessä parhaimmalle sekä 1500 euroa esteettisyydessä ja suunnitelmallisuudessa
parhaimmille. Suunnittelutarkkuudessa
Tampereen ja Hämeen ammattikorkeakoulun 1-joukkueen välillä ei ollut
mainittavaa eroa, joten tämä palkinto
jaettiin tasan. Esteettisimmän sillan
palkinto meni Hämeen ammattikorkeakoulun 1-joukkueelle.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun viisihenkinen joukkue palkittiin kestävimmän sillan palkinnolla. Joukkueeseen,

joka koostui rakennus- ja yhdyskuntatekniikan 3. ja 4. vuosikurssin opiskelijoista, kuuluivat Jami Hirvonen, Miro
Helminen, Joonas Äijänen, Roope Sotikov sekä Roni Sorsa.
Kiinnostuitko FinnBuild-messuista? Katso messujen antia sivulta: https://www.
youtube.com/watch?v=S5sggixgARU
Täällä on video siltakilpailusta:
https://www.youtube.
com/watch?v=1TRWc7KLXk&feature=youtu.be

Finnbuild-messuilla tapaavat
rakennusalan ammattilaiset, rakennusteollisuus ja kuluttajat toisensa.
Se on Suomen suurin rakennusalan
messutapahtuma ja se järjestetään
joka toinen vuosi. Tapahtumassa
järjestetään opiskelijapäivä, jolloin
opiskelijoille on omaa ohjelmaa.
4/2018 Toolilainen

JAMKin joukkue vasemmalta oikealle: Joonas Äijänen, Roni Sorsa,
Roope Sotikov, Miro Helminen ja Jami Hirvonen.

4/2018 Toolilainen
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LOTTA SAARIKOSKI
TEPPO KORPELA

Kyllä Siperia opettaa!

Mytologian museossa lusikoita maalaamassa. Kuva: Sergei Gorchakov

Vappupäivänä 2018 kahdeksan Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) konetekniikan opiskelijaa ja lehtori
Riitta Niemelä sekä koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski
odottivat jännittyneinä Moskovaan lähtevän koneen nousua, määränpäänä Tomsk,
kaupunki keskellä Siperiaa,
ja TPU (Tomsk Polytechnic
University).

jo yli kymmenen vuoden kokemukset
Euroopan alueelta.
Koko yön matkustamisen jälkeen
saavuttiin lumipeitteiseen Tomskiin.
Ensimmäinen päivä Venäjällä oli varattu matkasta toipumiseen ja aloille
asettumiseen. Toisena päivänä tavattiin
ensimmäistä kertaa muut opiskelijat,

joiden kanssa kurssi oli tarkoitus toteuttaa. VAMK:n opiskelijoiden lisäksi ryhmässä oli opiskelijoita Irkutskin (INRTU)
sekä Tomskin yliopistoista (TPU). Syömisen ja keskustelun jälkeen aloitettiin
varsinaiset luennot ja heti alkuun päästiin kuulemaan paikallista IT-yrittäjää
Maxim Usovia Enbisys-yhtiöstä, joka

M

atkan tarkoituksena oli osallistua intensiivikurssiin, joka järjestettiin
suomalaisella First Plus -valtionavustuksella, jota oli haettu yhdessä venäläisten partneriyliopistojen kanssa syksyllä
2017.
Talven mittaan korkeakoulujen opetushenkilöstö oli aktiivisesti ja tehokkaasti suunnitellut tämän ensimmäisen
intensiivikurssin, jollaisista VAMK:lla oli
30

Yrittäjä Maxim Usov luennoi Big Datasta.
Kuva: Sergei Gorchakov
4/2018 Toolilainen

Onnistuneen kurssin jälkeen on helppo hymyillä. Kuva: Sergei Gorchakov

kehittää adaptiivisen oppimisen ja lääketieteen sovelluksia EU:ssa toimiville
yrityksille.
WORKSHOP KULKI NIMELLÄ ”Big data
analysis for smart cities” ja tavoitteena oli löytää Big Data -analyysin avulla
ratkaisu Tomskin julkisen liikenteen ongelmiin. Päivien kuluessa kuultiin Big
Datan ja kuljetusalan ammattilaisilta
mielenkiintoisia luentoja, joista saatiin
hyvät perusteet projektityön toteuttamiseen.
Luentojen ja tiimityöskentelyn lisäksi
päivät kuluivat kaupunkiin ja paikalliseen kulttuuriin tutustuessa. Paikallisten opiskelijoiden avustuksella ehdittiin
kattavasti tutustua Tomskin nähtävyyksiin mytologian museosta kirjastoon.
Meidät otettiin poikkeuksetta todella
hyvin vastaan ja ihmiset kertoivat mielellään kaupungin historiasta ja taustoista.
Vierailimme myös paikallisen bussiyrittäjän varikolla, jossa yrityksen edustaja esitteli yrityksen kalustoa, toimintatapoja ja kertoi näkemyksiään julkisesta
liikenteestä Tomskissa. Yritysvierailulla
saatiin arvokasta tietoa projektiin ja aikaa kysymyksille oli varattu runsaasti.
Kurssin finaalipäivää edelsi voitonpäivä, joka on Venäläisille suurin kansallinen juhlapäivä. Päivän kohokohtia
olivat ehdottomasti voitonpäivän paraati ja illalla Tom-joen rannassa ollut
konsertti, joka päättyi massiiviseen ilotulitukseen. Kaikkiaan voitonpäivä oli
kaikille unohtumaton kokemus.
4/2018 Toolilainen

VIIMEISENÄ
KURSSIPÄIVÄNÄ oli sitten

aika esitellä intensiivisen tiimityön tulokset
muille
opiskelijoille
ja tuomaristolle, joka
koostui kurssin opettajista. Monet ryhmät
olivatkin saaneet hyviä
kehitysideoita ja syvällisen analyysin aikaiseksi,
vaikka aihe oli laaja ja
aika toteuttamiseen hyvin rajallinen. Esitysten
jälkeen tuomaristo kokoontui ja valitsi mielestään parhaan työn.
TPU:SSA KURSSIN pääorganisaattorit olivat
Svetlana Rybushkina, Olga Deeva,
Inessa Nekrasova sekä opettajat Veronika Sokolova, Maxim Gubin, Natalia Goncharova ja Alexey Levashev.
Lyhyempiä luentoja pitivät myös kymmenkunta muuta asiantuntijaa TPU:sta
ja muista paikallisista organisaatioista
sekä suomalaiset opettajat. Venäläiset
isäntämme hoitivat kaikki järjestelyt
mallikkaasti ja yhteistyö heidän kanssaan oli tosi helppoa ja sujuvaa.
IT-osaaminen on Siperiassa todella
korkealla tasolla ja saamistamme kontakteista ja kokemuksista sekä uusista
opiskelijoiden vaihtokuvioista tullee jatkossa olemaan paljonkin hyötyä Vaasan
energiaklusterin yrityksille ja valmistuville insinööreille.

Bussiyrittäjä esittelee kalustoaan ja simultaanitulkki tulkkaa. Kuva: Lotta Saarikoski
MATKA SYVÄLLE SIPERIAAN oli todella
mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus, joka varmasti jäi lähtemättömästi
mieliin jättäen pienen kipinän nähdä
enemmän Venäjää. Avoimin mielin ja
hymyssä suin kulkevalle ryhmälle venäläinen vieraanvaraisuus näyttää parhaat
puolensa. Vanha sanonta piti tälläkin
kertaa paikkansa, tosin huomattavasti
alkuperäistä tarkoitustaan positiivisemmalla sävyllä. Siperia todellakin opettaa!
Jäämme innolla odottamaan vuoden
2019 uutta intensiivikurssia, joka tullaan
järjestämään Irkutskissa INRTU:ssa. Kiitämme OPH:ta ja Pohjanmaan Kauppakamaria saamastamme tuesta.
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TIMO KASURINEN

Sähköinen ilmailu mullistaa
tapamme liikkua
Ruotsissa otettiin 3. huhtikuuta 2018 käyttöön uusi
lentovero, joka nostaa lentomatkustamisen hintoja. Lentovero tuo lisäkustannuksia
lentoyhtiöille, ja sen tavoite
on vähentää lentomatkustuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Maksu vaihtelee lentomatkan pituudesta
riippuen.

Tulevaisuuden
lentokoneet alueellista
henkilöliikennettä varten

armaankin vero on aiheellinen, jos
tarkoituksena on rajoittaa mannerten
välistä henkilöliikennettä. Lentokone
on ainoa sopiva kulkuneuvo pitempiin
henkilökuljetuksiin.
Toisin kuin mannerten välisissä lennoissa alueellisessa lentoliikennöinnissä vero on erittäin kyseenalainen ja
tulevaisuutta pitemmälle mietittäessä
aiheeton ja jopa täysin väärin kohdistettu, sillä sähköinen ilmailu on alueellisessa liikkumisessa tulevaisuuden ekologisin tapa toteuttaa henkilöliikennettä.

ALUEELLINEN
HYBRIDILENTOKONE,
jonka kapasiteetti on 4–19 istumapaikkaa, tulee todennäköisesti kaupalliseen
toimintaan eri maissa ensi vuosikymmenellä. Suurille alueellisille ilma-aluksille
aikataulu voi olla 15–20 vuotta, ja mannertenvälisten kaukoliikennelaitteiden
osalta todennäköisesti syntyy uusia
hybridiratkaisuja, joissa akut ja sähkömoottorit vähentävät polttoaineen kulutusta ja lisäävät yleistä tehokkuutta.
Zunum Aero -niminen yhtiö lupailee
jo ensimmäisiä toimituksia noin kymmenpaikkaiselle lentokoneelle vuonna 2022. Lentonopeus koneella on
noin 550 km/h ja polttoaineen kulutus
0,0–0,0269 kg/km istuinpaikkaa kohden.

V

KUTEN VIEREISEN SIVUN laskelmasta
nähdään, jo nykyiselläänkin lentämisestä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat
samaa suuruusluokka kuin muiden henkilöliikennemuotojen. Lentoliikennöinnissä vältytään teiden tai raideyhteyksien rakentamiselta, meluhaitat koskevat
pääosin määränpäitä ja lentämisellä
päästään esimerkin mukaisella matkalla
alle kymmenesosaan matka-ajassa.
Jos junan nopeutta kasvatetaan matka-ajan lyhentämiseksi, energiankulutus ja päästöt vastaavasti kasvavat.
Nykyisin käytössä olevien kulkuneuvojen päästöjä jokainen voi tutkiskella
helposti verkosta löytyvillä laskimilla,
esimerkiksi
https://www.engineeringtoolbox.com/
CO2-emissions-transport-car-planetrain-bus-d_2000.html
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NOPEASTI ETENEVÄ ILMAILUN sähköistyminen mahdollistaa uudenlaisten
entistä nopeampien ja edullisempien
liikkumismuotojen tulon markkinoille
seuraavien 5–15 vuoden aikana.
Lukuun ottamatta akkuja, joiden varauskapasiteetti ja suorituskyky ovat
jatkuvasti parantumassa, ei tällä hetkellä ole muita merkittäviä teknisiä esteitä
hybridi- ja jopa täysin sähkömoottoreihin perustuviin lentokoneisiin, joihin
mahtuu jopa 100 matkustajaa.

VAIKKA ZUNUM AERON aikataulu olisikin hiukan optimistinen, voidaan yleisesti todeta, että sähköinen ilmailu:
1) Vähentää päästöjä. Kasvihuonekaasujen, typpioksidien (NOx) ja hiilivetyjen päästöt sekä hiukkaspäästöt
tulevat merkittävästi vähenemään
sähköisen ilmailun ansiosta.
2) Pienentää energiankulutusta. Sähkömoottori on paljon tehokkaampi
kuin polttomoottori. Yleisesti ottaen
sähkömoottori on yli kolme kertaa
tehokkaampi verrattuna fossiilisella
polttoaineella toimivaan moottoriin. Polttomoottoreissa vapautuvaa

energiaa kuluu paljon enemmän
hukkalämpöön kuin sähkömoottoreissa.
3) Vähentää melua. Uuden tyyppiset sähköön perustuvat lentokonemoottorit pienentävät merkittävästi
melua 20–100 matkustajan ilmaaluksilla verrattuna nykyisiin saman
kokoluokan potkuriturbiinikoneisiin.
Kun maaliikenne tuottaa melua koko
reitillä, uusilla ja nykyisilläkin lentokoneilla melu rajoittuu ainoastaan
lentokentän läheisyyteen.
4) Vähentää tarvittavan kiitotien pituutta. Sähkömoottorit ovat kevyitä
ja herkkiä. Ne voidaan suunnitella
tarjoamaan enemmän kiihdytystehoa lyhyen kiitotien lentoonlähdön
yhteydessä ja jarrutustehoa nopeuden hidastamiseksi laskeutumisen
jälkeen.
5) Vähentää kunnossapito- ja operointikustannuksia. Sähköön perustuvien moottoreiden huoltojen
määrä vähenee merkittävästi ja
vaadittavat korjaukset pienenevät
vastaavasti verrattuna tavanomaisiin
ilma-aluksiin, mikä edelleen parantaa huomattavasti lentokoneiden
käytettävyyttä ja taloudellisuutta.
Sähkön kustannukset voivat olla pienemmät kuin nykyiset polttoainekustannukset. Akkujen kuolettamisen lisäkustannukset ovat kuitenkin
suuresti riippuvaisia tulevien akkujen käyttöiästä.
6) Mahdollistaa pystysuoran lentoonlähdön ja laskun. Sähkömoottoreiden skaalautuvuus voi myös
mahdollistaa uusia lentokonetyyppejä, joissa on useita moottoreita,
jotka mahdollistavat pystysuoran
lentoonlähdön ja laskeutumisen.
Useita innovatiivisia hankkeita lyhyen matkan (alle 100 km) lentoliikenteelle, jotka liittyvät ilma-taksiin,
on käynnissä 1–4-paikkaisille ilmaaluksille.
7) Mahdollistaa nopean tavan liikkua pienillä päästöillä. Nykyisten
modernien matkustajakoneiden hii4/2018 Toolilainen

Kirjoittaja tarkistamassa koneen lentokelpoisuutta.

lidioksidipäästöt ovat pienempiä tai
samaa suurusluokkaa matkustajakilometriä kohden kuin vastaavilla fossiilisia polttoaineita käyttävillä maakulkuneuvoilla. Vastaavasti satojen
kilometrien matkoihin käytetty aika
on lentokoneilla oleellisesti pienempi. Ilmailun sähköistyessä matkaajat pysyvät edelleen lyhyinä mutta
päästöissä päästään samalle tasolle
kuin millä tahansa muulla sähköisen
liikkumisen muodolla. Monissa tapauksissa tulevaisuuden sähköinen
ilmailu on jopa ekologisin etenkin,
jos otetaan huomioon, että ilmailu ei
vaadi infrastruktuurin rakentamista
reittiosuudella.

Sähköisen ilmailun
nykyinen tilanne Suomessa
Suomessa on ollut jo vuosia sähkön
voimalla nouseva purjelentokone ja lyhyeen vesilentoelämykseen tarkoitettu
FlyNano-sähkölentokone. Jälkimmäinen edustaa myös täysin kotimaista
suunnittelutyötä.
Vuosi sitten perustettu Helsingin sähkölentokoneyhdistys otti tavoitteekseen hankkia Suomeen ensimmäisen
sähkömoottorilentokoneen, jolla saataisiin kokemusta tulevaisuuden sähköisen moottori-ilmailun haasteista.
Noin 150 000 euron hankintasumman
varmistuttua kone tilattiin Sloveniasta
Pipistrel-nimiseltä pienlentokonevalmistajalta. Kone saapui Suomeen Sloveniasta kesäkuussa ja on ollut nyt Malmin
lentoasemalla koelennettävänä.
4/2018 Toolilainen

Pipistrel Alpha Electro -sähkölentokone on kehitetty erityisesti koulutuskäyttöön. Akuista riittää virtaa noin tunnin
lentoon. Lyhyen nousukiitonsa ja suuren nousunopeutensa ansiosta kone
soveltuu hyvin juuri Malmin kaltaiselle
kaupunkikentälle. Hiljaisena ja vähäpäästöisenä se on luonteva valinta juuri
pääkaupunkiseudun lentokoulutuksen
käyttöön. Sähkön käyttö pudottaa operointikustannuksia merkittävästi, sillä
yksi akkujen lataus maksaa noin kaksi
euroa.
Lataus nykyisellään pienemmällä
laturilla kestää useita tunteja, mutta
tehokkaamman laturin kanssa lataus
onnistuu reilussa tunnissa. Latausta ei
voi suorittaa ympäristön lämpötilan laskiessa lähelle pakkasta, mutta muutoin
konetta voidaan operoida kylmässäkin.
Koneessa on kaksi NMC-sylinteriakkuihin perustuvaa akustoa. Akut paina-

vat reilu sata kiloa ja energiaa saadaan
niihin ladattua 21 kWh:n edestä. Tämä
vastaa noin kahden bensiinilitran energiatiheyttä, mutta koska hyötysuhde on
merkittävästi korkeampi sähkölentokoneessa, vastaavan mekaanisen energian tuottoon tarvitaan yli kuusi litraa
bensiiniä.
Moottorin maksimiteho on 60 kW,
mutta suurinta tehoa tarvitaan vain
lentoonlähdössä. Matkalennossa 18
kW:n teholla koneella päästään tyynellä
säällä noin 140 km:n etäisyydelle, jolloin
lentonopeus on 150 km/h.
Hankittu sähkölentokone edustaa
sähköisen ilmailun ensimmäisiä askeleita. Ensi vuosikymmenellä on odotettavissa, että akkujen energiatiheys on
vähintään kaksinkertaistunut, jolloin
sähköinen ilmailu alkaa olla todellisuutta kaikkien kohdalla.

Laskettaessa nykyisellä liikennöintikalustolla CO2-päästöjä henkilöä kohden välille
Helsinki–Berliini olettaen, että maaliikenne Helsingistä tapahtuisi ”maitse” tunnelin kautta Tallinnaan, päästään seuraaviin tuloksiin:
Lento: Helsinki - Berliini (1197 km): 80 kg
Dieselhenkilöauto: (1 hlö) Helsinki - Berliini (1722 km): 238 kg
Diesellinja-auto: Helsinki - Berliini (1722 km): 67 kg
Dieseljuna (50 %:n täyttöaste): Helsinki - Berliini (1722 km): 115 kg
Sähköjuna (50 %:n täyttöaste): Helsinki - Berliini (1722 km): 30–50 kg
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Tekoälyä ja
data-analytiikkaa JAMKissa
Digitalisaation seurauksena tiedon määrän kasvu
on viimeisinä vuosina ollut
eksponentiaalisen nopeaa,
voidaan puhua tiedon tsunamista. Teknologian nopea
kehittyminen on mahdollistanut suurien datamäärien
käsittelyn ja analysoinnin
inhimillisessä ajassa skaalautuvilla laskentaresursseilla.
Näiden seurauksena termit
Big data, data-analytiikka ja
tekoäly ovat nousseet lehtien
otsikoihin.

B

ig Data -termille ei ole tarkkaa
määritelmää, mutta yleisesti suuren
datamäärän lisäksi käsitteen tunnusmerkkejä ovat datan monimuotoisuus
sekä datan nopea lisääntyminen. Big
Data sellaisenaan on kuitenkin lisäarvoa
tuottamaton raaka-aine, ellei sitä osata
jalostaa. Usein sitä verrataan raakaöljyyn, joka toimii raaka-aineena ja jota
jalostamalla tuotetaan uusia tuotteita
teollisuuden käyttöön.
Data-analytiikan avulla voidaan jalostaa datamassasta tai -virrasta tietoa, jota
yritys voi hyödyntää esimerkiksi liiketoiminnassa. Data-analytiikka on joukko
matemaattisia ja tilastotieteellisiä menetelmiä, joiden avulla datasta muodostetaan kiinnostavaa informaatiota ja
malleja. Datan keräämisen ja tallentamisen lisäksi datamassaa täytyy prosessoida, analysoida sekä esittää ihmiselle havainnollisessa muodossa käytettäväksi.
Dataa voidaan myös rikastaa yhdistelemällä useita eri data- tai tietolähteitä,
mikä voi tuoda esille uutta tietoa.
34

Tekoäly on viimeisen vuoden aikana
esiintynyt lehtien otsikoissa ja voidaan
jo puhua hypestä. Tekoälyä on kuvattu
sloganilla ”Tekoäly on uusi sähkö”, mikä
kieltämättä asettaa tekoälylle suuret
odotukset. Tekoäly terminä on usein
väärin ymmärretty, koska se on eräänlainen sateenvarjotermi. Tekoäly-termi
sisältää perinteiset asiantuntijajärjestelmät, koneoppimisen ja syväoppimisen.

Uudet teknologiat haltuun
ja uutta koulutusta
JAMKISSA ALOITETTIIN keväällä 2017
määrätietoinen tekoälyn ja data-analytiikan osaamisen kehittäminen ja soveltaminen, joka voimistui JAMKin strategiarahoituksen avulla. Pääpaino on ollut
avoimeen lähdekoodiin perustuvien
tekoäly- ja data-analytiikan tuotteiden
soveltamisessa joko saatavilla olevaan
avoimeen dataan tai todelliseen yrityselämän ongelmaan.

Lähestymistapana on ollut ”kädet savessa tekeminen”, eli olemme opetelleet
asioita tekemällä käytännössä. Syksyllä
2017 henkilökunnasta oli mukana kuusi
henkilöä asiantuntijoista opetushenkilökuntaan. Rahoituksen turvin olemme
voineet esimerkiksi tarjota yrityksille
tekoälyyn ja data-analytiikkaan liittyvää
osaamistamme. Tällä tavalla olemme
voineet madaltaa kynnystä uusien teknologioiden soveltamiseen yrityksien
liiketoiminnassa.
Henkilökunnasta ja opiskelijoista
koostuva ”tutkimusryhmä” pyrkii vastaamaan tekoälyn ja data-analytiikan
osaamisen kehittämiseen. Opiskelijoiden osallistuminen on koettu erittäin
tärkeäksi. Tekoälyyn ja data-analytiikkaan on otettu perehtymään 2–4 opiskelijaa 3 kertaa vuodessa. Harjoittelun
jälkeen on ollut mahdollista tehdä aiheeseen liittyvä opinnäytetyö, ja projektitilanteen salliessa osa valmistuneista
on palkattu asiantuntijoiksi. Uusien harjoittelijoiden perehtymistä aihepiirei4/2018 Toolilainen

hin on pyritty madaltamaan projektin
aikana kehitettyjen hyvien käytäntöjen
avulla.
Kevään 2018 aikana tai viimeistään
syksyllä 2019 tarjoamme 30 op laajuista
käytännönläheistä opintokokonaisuutta data-analytiikasta ja tekoälystä.

Hankkeet
HENKILÖKUNNAN OSAAMISEN kehittymisen seurauksena on syntynyt uusia
hankeideoita ja -avauksia. Asiantuntemuksen ja näkemyksen kehittymisen
myötä yritysten kanssa on päästy hyviin
keskusteluihin ja aitoon yhteistyöhön.
Esimerkiksi Ilmatieteenlaitoksen kanssa
on tehty näkyvyyden arviointia kelikameratiedoista neuroverkkojen avulla.
Useita muita yrityksien kanssa tehtäviä
pienempiä tekoäly- tai data-analytiikkakokeiluja on meneillään.
Suoraan tekoälyyn liittyvä on MATINEn (Maanpuolustuksen tieteellinen
neuvottelukunta) rahoittama tutkimushanke ”Tekoälyn käyttö verkkoliikenteen anomaliteettien havainnoinnissa”.
Hankkeessa sovelletaan tekoälyä ja
koneoppimista tunnistamaan poikkeamia verkkoliikenteestä. Tavoitteena on
jatkuva verkkoliikenteen monitorointi
ja opetetun tekoälyn reagointi poikkeamiin lähes reaaliajassa.
Data-analytiikan
puolella
käynnistyivät keväällä 2018 EAKR-rahoitteiset hankkeet ”Data-analytiikasta
uutta osaamista ja liiketoimintaa” ja
”Investoinnit tietoturvalliseen dataanalytiikan
kehittämisympäristöön”.
Hankkeiden tarkoituksena on rakentaa tietoturvallinen data-analytiikan
kehittämisympäristö, jonka laskentakapasiteettia hyödyntäen lisätään dataanalytiikan osaamista sekä kehitetään
ja pilotoidaan konkreettisia data-analytiikan ratkaisuja. Tämä tuo yrityksille
uutta liiketoimintaa tai olemassa olevan
liiketoiminnan kasvua.

Mika Rantonen, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kuva: Gilbert Ludvig

valmiita luovuttamaan. Yritysten kanssa
keskusteltaessa on ollut havaittavissa,
ettei tekoälyn tai data-analytiikan tuomaa hyötyä välttämättä tiedosteta tai
osata nähdä omalle yritykselle tarpeelliseksi.
Isojen datamäärien kanssa työskennellessä haasteellista on se, että laskentatehoa tarvitaan paljon. Pääsääntöisesti työskentelemme tavallisilla
pelaamiseen tarkoitetuilla PC-koneilla
käyttäen niiden tehokkaita näytönohjaimia. Tämä on ollut mahdollista, koska datamäärät ovat olleet suhteellisen
pieniä.

Muutamissa laskennallisesti raskaissa
tapauksissa olemme käyttäneet CSC:n
(Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy) laskentakapasiteettia.
Tulevaisuudessa
laskenta- ja tallennuskapasiteettiin saadaan helpotusta hankkeiden investoinneilla.
Olemme julkistaneet osan tekemistämme use caseista algoritmeineen
ja datoineen JAMKin tekoäly-sivuilla
(www.jamk.fi/tekoaly), josta kuka tahansa voi tutustua aiheeseen.

Haasteet
SELKEÄNÄ HAASTEENA käytännön
tekemiselle on ollut molemmissa teknologioissa datan puute. Sekä dataanalytiikassa että tekoälyssä täytyy olla
riittävästi dataa ja tarpeeksi laadukasta
dataa. Ilman sitä ei voida opettaa koneoppimisalgoritmeja tai neuroverkkoja.
Yritykset ovat ymmärtäneet datan arvon ja katsovat sen olevan niiden liiketoiminnalle niin kriittistä, ettei sitä olla
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Nao-robottiin kytketyn neuroverkkopohjaisen kasvojen tunnistuksen demoaminen
Aalto AI Dayssa. Kuva: Mika Rantonen
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EIJA MERTANEN, Saimaan ammattikorkeakoulu

Tietekniikan toisenlainen maailma

Ari Kalliokoski luennoimassa Kehityspankeista infrarahoittajina.

Saimaan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan
osasto sai mieluisan vieraan
kaukaa Manilasta. Aasian
kehityspankissa (ADB) liikennetalousasiantuntijana
toimiva Ari Kalliokoski piti
tietekniikan opiskelijoille
pienen kurssin isoista asioista.

A

RI KALLIOKOSKI on koulutukseltaan tie- ja liikennetekniikan diplomiinsinööri, joka on työskennellyt Aasian
kehityspankissa vuodesta 2016. Hänellä
on myös pitkä kokemus väyläprojekteista sekä kotimaassa että kansainvälisillä
kentillä. Työ teiden ja liikenteen parissa
on vienyt hänet mielenkiintoisiin kohteisiin maailmalla.
Kehityspankit infrarahoittajina -kurssin tavoitteina oli tutustua kehityspankkien toimintaan ja rooliin kehittyvien
maiden infrarakentamisen tukena, projektisykliin sekä tuloksiin ja tulosten
arviointiin. Lisäksi oli tarkoitus pohtia
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kansainvälisen rahoituksen eettisiä kysymyksiä ja miettiä kansainvälisiä tehtäviä urapolkuna. Kurssin suorittamiseksi
vaadittiin aktiivista osallistumista sekä
tehtävien suorittamista. Kurssi toi uutta
näkökulmaa suomalaiselle tietekniikan
opiskelijalle.
Kaksi päivää saimme perehtyä pankkien toimintaan, ja tässä pientä pintaraapaisua aiheeseen.
KEHITYSPANKIT KOOSTUVAT rikkaammista rahoittajamaista ja köyhemmistä, kehittyvistä maista. Kehityspankit
järjestävät rahoitusta sekä asiantuntijaapua kehityshankkeisiin.
ADB on yksi tärkeimmistä kansainvälisistä kehityspankeista. Se on perustettu
1966, ja Suomi on yksi sen perustajajäsenistä. Kehityspankkiin kuuluu nykyisellään 67 jäsentä. Se toimii Aasian ja
Tyynenmeren alueella.
Rikkaiden maiden antaman rahoituksen perimmäisenä tarkoituksena on
lisätä yhteiskunnallista vakautta kansainvälisesti. Saadakseen kehityspankin
rahoitusta on hankkeen oltava sellainen, että se vaikuttaa tehokkaasti maan
sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Rahoitus voi olla halpakorkoista
lainaa tai suoraa avustusta.

LIIKENNESEKTORI ON merkittävä rahoituskohde, koska kehittyäkseen maa tarvitsee toimivaa logistiikkaa. Logistiikan
toimivuus taas tarvitsee toimivia liikenneyhteyksiä.
Köyhillä, kehittyvillä mailla on pankin
laatima maastrategia, johon kuuluu projektilistaus. Projektit etenevät maastrategiasta suunnitteluun. Projektin suunnitteluun kuuluu toteutettavuusselvitys
eri näkökulmista.
Liikennesektorilla tämä tarkoittaa
muun muassa liikennetaloudellisen
kannattavuuden sekä ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioimista. Jos arviointi antaa tuloksen
hankeen toteutettavuudesta, voidaan
projekti hyväksyä ja toteuttaa. Tieprojektien toteutuksesta vastaa yleensä kyseisen maan Tielaitos.
PROJEKTIEN TOTEUTTAMISEEN tarvitaan runsaasti asiantuntijoita, myös
suomalaisia. Työ tarvitsee tekijänsä ja
tämän kurssin viimeinen päättötehtävä jätti opiskelijat miettimään, mitä
kannattaisi tehdä nyt ja lähitulevaisuudessa, jos kansainvälinen ura infra-alalla
kiinnostaa.
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Pakko Ostaa

M

uun muassa näitä me kauhistelemme...
Ympäristö pilataan liikatuotannon ja
energian kulutuksen takia.
Meret pullistelevat muovia ja maaperä
kaiken karvaisia jätteitä.
Pienet nokkelat, aasialaisten tyttöjen
sormet näpläävät kulutustavaraa lähes
orjatyönä.
Suomessa heitetään roskiin vuosittain
400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa.
...ja näinkö me kauhisteluun vastaamme:

ME OSTAMME TAVARAA enemmän kuin
ikinä niitä tarvitsemme.
Lähes kaikilla on kaapeissa ja varastoissa sellaisia tavaroita, joita ei koskaan
ole käytetty. Monia tavaroita ei edes
tiedetä olevan olemassakaan omissa
hoteissa.
Miksi?
PUHTAASTI MARKKINOITTEN taholta
on kehitetty etenkin hiljaisiin aikoihin
tapahtumia, joilla houkutellaan ihmisiä
tekemään paljon ostoksia – sellaisia,
joista suurin osa jäisi muuten tekemättä.
TÄLLAISIA supermainostettuja markkinatempauksia ovat esimerkiksi amerikkalaisten masinoima Halloween,

4/2018 Toolilainen

kiinalaisten syöttämä Singles´Day ja
niin ikään jenkeistä maailmalle levinnyt
Black Friday. Eikä yksi päivä riitä enää
mihinkään. Musta perjantaikin on kohta
musta marraskuu, ale-aika näyttää venyvän kuin purukumi.
JOKAISELLE TAPAHTUMALLE isot kauppaketjut – jotkut pienemmätkin markkinamiehet – rakentavat huikeita mainoskampanjoita. Niissä melkein pakotetaan
ostamaan kunakin päivänä juuri siihen
päivään kohdennettuja tuotteita.

Supisuomalaisiakin yrityksiä on toki jo
vuosien ajan ilmaantunut kakun jaolle. Hullut Päivät ovat jo käsite jonottaa
ÄLYhalpoja lentolippuja ja sitä harvinaista muotivaatetta, jota on ”pieni erä
tarjolla ja vain juuri tänä päivänä”.
JA LÖYTYYHÄN NIITÄ tuoreempiakin
tulijoita. On Sikapäivää, Hinta Haloota,
Mammuttipäivää, Halpuutusta, Sesonkimyyntiä…
SESONKI-ALET ALKAVAT nykyisin entistä aikaisemmin. Kesävaatteiden ale
alkaa jo ennen juhannusta, joulu-ale
itsenäisyyspäivän aikaan ja talvikamppeet laitetaan loppuunmyyntiin tammikuussa.
JA KANSA JAKSAA RYNNÄTÄ riepurekkien kimppuun. Halvimmat ryysyt revi-

tään jopa rekillä roikkuvia vaatteita selailevan naapurin käsistä. Kun se on niin
halpa ja juuri minä sen haluan!
KAUSIALENNUSMYYNNIT näyttävät paisuvan joskus kohtuuttomuuksiin. Niistä
varmasti voidaan hankkia edullisesti tarpeellista tavaraa, mutta moni hurahtaa
ostelemaan myös suunnittelemattomia
tuotteita, kun ne ovat ”tosi halpoja”. No,
niistä riittääkin sitten kasapäin käyttämättömiä kamppeita kirpputoreille.
KAUPALLA RIKASTUU, sanoi entinen
hevosmies ja muutamat laulun tekijät.
Kaupan tekemisen moraalista kuulin
kerran tällaisenkin repliikin: ”Kauppa
perustuu petokseen ja liikkuu rikoksen
rajamailla.” Näin viritteli eräs entinen sekatavarakauppias kaupan moraalia toinen suupieli pikkuisen virneessä. Kauppa se on, joka kannattaa...
OLISIKOHAN ALE-RYNTÄILYÄ terveellisempi ja ympäristöystävällisempi temppu lähteä metsää haravoimaan Trumpin
ohjeistamana. Ei ehdittäisi enää tuhlaamaan, täyttämään komeroita turhakkeilla ja pilaamaan ympäristöämme.
HARAVOINTIHOMMISSA ... ja jouluos-

toksille menossa
VELI PITKÄKORVA
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EEVA-LEENA TUOMINEN, TAMK

Virtuaalilaboratorio
Kemian laboratoriotyöskentelyssä keskeiset työmenetelmät vaativat kädentaitoja
ja analyysilaitteistojen hallitsemista. Tällaisia taitoja
on opeteltava laboratoriossa.
Niiden siirtäminen verkkoon
on käytännössä mahdotonta.
Mutta jos ajatellaan esimerkiksi uuteen laboratorioon
tutustumista tai vaikka laboratorion työturvallisuutta,
opiskelu verkossa alkaa kuulostaa houkuttelevalta.
Kuva 1. Näkymä Virtuaalilaboratorion Kemian laboratorio 1-huoneeseen.

T

ampereen ammattikorkeakoulun,
Tampereen teknillisen yliopiston ja Metropolian ammattikorkeakoulun kemian
ja bioteknologian opettajien yhteisprojektina on rakennettu uudenlaista
visuaalista oppimisympäristöä laboratorioturvallisuusasioiden ja laboratorion työtapojen ja -menetelmien oppimiseen.
Opiskelijalle
virtuaalilaboratorio
tarjoaa mahdollisuuden tutustua laboratorioon ennen varsinaista laboratoriotyöskentelyä, ja sinne voi palata
tarvittaessa kertaamaan asioita. Ideana on, että opiskelija näkee kustakin
laboratoriosta 360°-kuvan, jossa hän
voi navigoida tarpeidensa mukaisesti
tarkastelemaan laitteita ja työtapoja, tutustumaan laboratorion turvallisuusasioihin tai tutkimaan työohjemateriaalia.
Kyseessä on virtuaalinen kiertokäynti
erilaisissa laboratorioissa, laboratorioturvallisuusasioita korostaen.
Tuotetut videot ja muu materiaali tukevat ajasta ja paikasta riippumatonta
opiskelua. Niiden avulla työtapojen havainnollistaminen on tehokkaampaa,
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kuin mitä se on suurissa opiskelijaryhmissä. Sen lisäksi, että videoita käytetään asioiden opetteluun ensimmäistä
kertaa, voi opiskelija kerrata esimerkiksi
työtapoja tai analyysilaitteen käyttöä
myös myöhemmin opintojensa aikana
omatoimisesti.

dollistetaan omatoiminen ja omatahtinen opiskelu. Toisaalta virtuaalilaboratoriossa olevat työohjeet ja -videot
vapauttavat resurssia opettajilta varsinaiseen laboratoriotyöskentelyyn.
Merkittävä onnistuminen projektissa
on, että sellaisia opettajia on saatu mukaan videotuotantoon ja verkko-opettamiseen, jotka eivät siihen aiemmin olleet perehtyneet. Tavoitteena on myös
muuttaa perinteistä opetuksen toimintakulttuuria lokeroituneesta opettajien
yksin tekemisestä kohti yhteistä suunnittelua, yhdessä tekemistä ja jakamisen kulttuuria sekä oman korkeakoulun
sisällä että korkeakoulujen välillä.

VIRTUAALILABORATORIOSSA on valmiina seitsemän huonetta ja huoneissa
72 infopistettä. Projektissa tuotettu materiaali eli videot, tekstit ja linkit on sijoitettu Visumo Oy:n tuottamaan ympäristöön kuvan 1 mukaisesti infopisteinä.
Kuvassa 2 on esimerkki laboratorion infopisteistä avattavissa olevasta tekstistä, tässä on kuvan
1 oikeasta reunasta löytyvä kohta
Virtuaalilaboratoriossa opetuksen painopistettä siirreesiliinoista ja kasvosuojaimista.
tään opiskelijaa aktivoivaan suuntaan ja mahdollisteVirtuaalilaborataan omatoiminen ja omatahtinen opiskelu. Toisaalta
toriossa opetuksen painopistettä
virtuaalilaboratoriossa olevat työohjeet ja -videot
siirretään opiskevapauttavat resurssia opettajilta varsinaiseen laboratolijaa aktivoivaan
suuntaan ja mahriotyöskentelyyn.
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TULEVAISUUDESSA UUSIA huoneita ja infopisteitä on tulossa
lisää. Tällä hetkellä työn alla on mikrobiologia- sekä puhdastilahuone. Virtuaalilaboratorioon on suunniteltu tenttimahdollisuutta sekä pelillistämistä. Parhaillaan ollaan perustamassa
Virtuaalilaboratorio-konsortiota, johon nykyisten toimijoiden
lisäksi on liittymässä myös Aalto-yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.
Opetukseen käytettävien resurssien vähentyessä yhteistyön merkitys lisääntyy entisestään. Yhdessä voimme tuottaa
laadukasta materiaalia kaikkien konsortiossa olevien toimijoiden käyttöön ja kohdistaa resursseja kontaktiopetukseen
laboratoriossa.
VIRTUAALILABORATORIOSSA opetuksen painopistettä siirretään opiskelijaa aktivoivaan suuntaan ja mahdollistetaan
omatoiminen ja omatahtinen opiskelu. Toisaalta virtuaalilaboratoriossa olevat työohjeet ja -videot vapauttavat resurssia
opettajilta varsinaiseen laboratoriotyöskentelyyn.
Merkittävä onnistuminen projektissa on, että sellaisia opettajia on saatu mukaan videotuotantoon ja verkko-opettamiseen, jotka eivät siihen aiemmin olleet perehtyneet. Tavoitteena on myös muuttaa perinteistä opetuksen toimintakulttuuria
lokeroituneesta opettajien yksin tekemisestä kohti yhteistä
suunnittelua, yhdessä tekemistä ja jakamisen kulttuuria sekä
oman korkeakoulun sisällä että korkeakoulujen välillä.
Kuva 2. Esimerkki infopisteen sisällöstä.

Amk-tunnuslukujen vertailua
verotietojen varassa

E

nnen ammattikorkeakouluaikaa insinöörikoulutusjohdon palkat eivät juuri poikenneet yliopettajien palkoista.
Tässä valossa 25 vuotta on vienyt rahaa ja resursseja insinöörikoulutuksen osalta kovin eri suuntiin.
Viime vuoden verotietojen pohjalta ylimmän amk-johdon
palkat olivat suuruusluokaltaan 95 000 – 165 000 euroa, mikä
merkitsee sitä, että johdon palkat ovat moninkertaistuneet
amk-historian aikana.
Samaan aikaan insinöörikoulutuksen opetukseen tuleva
raha on leikkautunut noin neljännekseen ja opettajien palkat
ovat polkeneet paikoillaan jääden yhä enemmän jälkeen vaikkapa kuluttajahintaindeksiin verrattuna.
LADYKANIKIN IHMETTELEE
Kuva: Taru Kurenniemi
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ANNA AALTO, projektipäällikkö
Biotalousinstituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Itämeren alueen yhteistyö
vauhdittaa maaseudun biotaloutta

RDI2CluB kehittää maaseudun tutkimusympäristöistä innovaatioympäristöjä. Kuva: Diana Pitkänen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti
vetää EU:n Itämeri-strategian lippulaivahanketta Rural
RDI milieus in transition
towards smart bioeconomy
clusters and innovation
ecosystems - RDI2CluB
vuosina 2017–2020. Hanke tuo yhteen 12 partnerin
konsortion ympäri Itämerta
kehittämään biotalouden
aluestrategiatyötä sekä innovaatiotoimintaa.

tarpeisiin. Kampuksella kohtaavat niin
biotalousalan opiskelijat, aloittavat yritykset kuin biotalouden edelläkävijät.
KESKI-SUOMEN profiloituessa vahvana
biotalousalueena ovat odotukset myös
Biotalouskampuksen suhteen olleet
kasvussa. Pohjoinen Keski-Suomi kohtaa haasteita väestö- ja elinkeinorakenteiden muutoksessa, ja biotaloudesta
odotetaan apua alueen vetovoimaisuuden kasvattamiseen. Biotalouskampus
tunnetaan aktiivisena toimijana aluekehityshankkeissa, mutta se pyrkii yhä
vahvempaan rooliin yrittäjyyden ja yrit-

täjien tukena sekä uuden kasvun veturina pohjoisessa Keski-Suomessa.
Tärkeä uusi avaus kampuksen innovaatioympäristön kehittämisessä on EU:n
Itämeri-strategian lippulaivahankkeessa kehitettävä kansainvälisen innovaatioyhteistyön toimintamalli ja verkkoalusta. RDI2CluB-hanke tuo yhteen
Itämeren alueen maaseudun tutkimus-,
oppimis- ja kokeiluympäristöjen verkoston, joka hankkeen aikana toteuttaa
yhteistyössä innovaatiokokeiluja sekä
pilotoi JAMK:n Biotalousinstituutin ja
IT-instituutin yhteistyössä rakentamaa
innovaatioyhteistyön verkkoalustaa.

B

iotalouskampuksella
Saarijärven Tarvaalassa toimivat Pohjoisen
Keski-Suomen ammattiopiston (POKE)
luonnonvara- ja ympäristöala, Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Biotalousinstituutti sekä kehittämisyhtiö
SSYP Kehitys Oy. Biotalouskampuksella
on koulutustarjonnan lisäksi käytettävissä tutkimus- ja pilotointiympäristöjä yritysten ja kehittämishankkeiden
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RDI2CluB kehittää maaseudun tutkimusympäristöistä innovaatioympäristöjä. Kuva: Diana Pitkänen
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TANJA MINKKINEN
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

VERKKOALUSTA TUKEE maaseutualueiden liiketoiminnan kehittämiseen
tähtäävää yhteistyötä paikallisesti ja
mahdollistaa myös kansainvälisen yhteistyön. Verkkoalustan toimintoihin
kuuluvat avoimet innovaatioprosessit
ja tiedon jakaminen käynnissä olevista
aloitteista, tutkimustoimista ja rahoituksista sekä innovaatiotyökaluista.
Lisäksi verkkoalusta toimii tiimien ja
vertaisryhmien yhteistyöskentelyalustana ja mahdollistaa verkostoitumisen. Suunnitteilla on myös hyödyntää
avoimia tietolähteitä ja tutkimuspilottien tuloksia luomaan skenaariotyökaluja kestävän ja kannattavan biotalousliiketoiminnan arviointiin ja
vaikuttavuuden havainnollistamiseen.

Biotaloudessa on
tulevaisuus!

VERKKOALUSTA JA innovaatioyhteistyön toimintamallit mahdollistavat
haja-asutusalueen yrittäjille, keksijöille, tutkijoille ja kehittäjille verkostoyhteistyön sekä kohtaamiset ja yhteisöllisen kehittämistyön luomalla yhteyksiä
alueellisesti ja Itämeren yhteisössä.
Maaseudun biotalouden uusista liiketoimintamalleista, kiertotalouden
mahdollisuuksista ja uusista teknologioista kiinnostuneet toimijat voivat
löytää kehitystyöhön sopivat osaajat,
tunnistaa lupaavia liiketoimintaideoita ja saada tukea omiin kokeiluihinsa
reaaliajassa.
ONNISTUMINEN vaatii aktiivisen yhteisön rakentamista alustalle, jossa alueelliset innovaatioympäristöt, kuten
Biotalouskampus, toimivat sisäänheittäjinä ja alueellisten ryhmien kotipesinä. Biotalouskampukselle se tuo uuden työkalun ja toimintaympäristön
esimerkiksi tutkimuspilottien viestintään, kohderyhmien sitouttamiseen
ja tutkimusryhmien väliseen koordinaatioon. Hankkeen aikana päästään
kokeilemaan myös kansainvälistä
opiskelijayhteistyötä norjalaisen maaseutukampuksen kanssa.
VERKKOALUSTA OTETAAN testikäyttöön keväällä 2019, ja sen pilotointi jatkuu syksylle 2020. Valmis konsepti on
avoimesti eri yhteisöjen hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä. RDI2CluB –
Rural RDI milieus in transition towards
smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems on EU:n aluekehitysrahaston osarahoittama hanke,
joka toteutetaan 10/2017–09/2020.
4/2018 Toolilainen

Eläimet ilahduttivat Biotalouskampuspäivässä. Erityisesti silkkikana kiinnosti yleisöä.

2030 mennessä maailmalla
tarvitaan 50 % enemmän
ruokaa, 45 % enemmän
energiaa ja 30 % enemmän
vettä. Biotalouskampus
Saarijärven Tarvaalassa on
tarttunut haasteeseen. Kampuksella tehdään töitä meitä
jokaista koskettavien asioiden äärellä.

B

iotalouskampuksella kuhisee.
Parituhatpäinen yleisö on tullut ottamaan selvää, mitä kaikkea sana biotalous pitää sisällään.
Syksyllä pidetyissä Biotalouskampuksen avoimissa ovissa esiteltiin kampuksen toimijoiden Jyväskylän ammatti-

korkeakoulun Biotalousinstituutin sekä
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston luonnonvara-alan toimintaa. Monialaista maatalouden, metsätalouden,
uusiutuvan energian ja vesiasioiden
osaamista tuotiin esille muun muassa
työnäytöksin, esittely- ja maistelupisteillä sekä Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeen metsäpeliluolassa.
Uutta opetuksessa käytettävää teknologiaa esiteltiin metsäkone- ja logistiikkasimulaattorein sekä VR/AR-laseilla.
Esimerkiksi puiden karsimista on mahdollista harjoitella turvallisesti sisätiloissa VR-lasit päässä ja muovikapulat
käsissä.
Myös dronet eli kauko-ohjattavat lennokit ovat tulleet osaksi maataloutta
muun muassa metsätuhoalueiden kartoituksessa.
METSIEN MONIMUOTOISET mahdollisuudet tulivat yleisölle tutuksi. Päivässä
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Sateisesta kelistä huolimatta
avoimet ovet keräsivät paikalle
noin 2000 osallistujaa. Poislähtijöiden kasvoilta paistoivat iloiset
ja tyytyväiset ilmeet!

Kampuksen maa- ja metsätalouskoneisiin pääsi tutustumaan lähietäisyydeltä.

jaettiin metsänhoitoon liittyvää käytännön tietoa, tunnistettiin puulajeja ja
pohdittiin, millaiseen virkistyskäyttöön
metsiä voi hyödyntää.
Tapahtuman syystorille pientilalliset
olivat tulleet myymään tuotteitaan. Kalajalosteet, paikalliset lihatuotteet, hunaja, tuoreet vihannekset ja juurekset
sekä kaninliha matkasivat monen kävijän kassissa kotiin viemisiksi.
tehdään
monipuolista tutkimus- ja kehitystoimintaa erilaisissa biotalouden projekteissa. Avoimien ovien hanke-esittelyissä pohdittiin muun muassa, miten
sirkkoja kasvatetaan ravinnoksi, miltä
näyttää sotilaskärpäsen kasvattamo,
miten biokaasua tehdään, mitä ovat
biopolymeerit ja kuinka kuumaksi lämpötila nousee testauskattilassa. Myös
biotalouden uusia innovaatioita vastaanotettiin ja arvioitiin asiantuntijaraadin voimin.
BIOTALOUSKAMPUKSELLA
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Tapahtumassa maisteltiin lisäksi 200
annosta sirkkoja, myytiin 80 kg lohta,
saatiin käpylehmien laidun täyteen, jonotettiin testaamaan simulaattoreita ja
VR-laseja, ihasteltiin niin eläimiä kuin
maatalous- ja metsäkoneita, tutustuttiin hiiliviisaisiin kyliin ja tunnistettiin
sieniä.

Mikä ihmeen biotalous?
SANA BIOTALOUS HERÄTTÄÄ ihmisissä
monenlaisia mielikuvia. Virallisen määritelmän mukaisesti biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian,
tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen.
Biotalous vähentää myös riippuvuutta
fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisee
ekosysteemien köyhtymistä sekä luo
uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Biotalouskampuksella opiskellaan myös puidenhoitoa. Kiipeilynäytöksessä oli mukana mm.
POKEn Jari Tuikkanen.

BIOTALOUDEN tulevaisuuteen vaikuttavat useat eri ympäristötekijät. Esimerkiksi ilmastonmuutos, nopea teknologinen kehitys, kilpailu ehtyvistä
luonnonvaroista sekä ihmisten arvojen
ja asenteiden muutos ovat kaikkien
huulille nousevia ajankohtaisia asioita.
BIOTALOUSKAMPUKSELLA on järjestetty biotalouden koulutusta jo yli 150
vuoden ajan. Kampuksella nojataan
erityisesti alan yrittäjyyteen, käytännönläheiseen tutkimustyöhön ja uusien ammattilaisten kouluttamiseen.
Tulevaisuus näyttäytyy Biotalouskampuksen toimijoille kirkkaana; yhteiskunnassa kestävän ja kannattavan biotalouden kehitystä edistetään jatkossakin.
Tervetuloa Biotalouskampukselle! biotalouskampus.fi
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Metsähallituksen Tiedekeskus
Pilkeen rakentaman Metsäpeliluolan virtuaalilasit olivat ahkerassa
käytössä.

Biotalousinstituutin lehtorin ja kauppasienineuvojan tittelin
omaavan Laura Vertaisen kanssa pääsi tunnistamaan sieniä ja
keskustelemaan niiden ominaisuuksista.
4/2018 Toolilainen
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Toolilainen toivottaa lukijoilleen hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!
Muista käyttää myös sähköisiä palveluitamme: www.tool.fi

