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ÄLYKÄSTÄ 
Teksti ja kuvat: Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä, 

Mika Lindholm ja Juha Hyyppä

Julkiset kaupunkitilat kuvastavat yhä enemmän 
kaupunkikulttuuria.

YHTEISTÄ TULEVAISUUT TA RAKENTAMASSA JA 
KARTOITTAMASSA -teos on jatkoa loppuvuonna 2012 
ilmestyneelle julkaisulle ”Rakennus- ja kiinteistöalan tu-
levaisuuden näkymiä”. Tarkoituksena on vastata siihen, 
kuinka korkeakoulut ja yliopistot tuottaisivat tulevaisuu-
dessakin suomalaiselle rakennus- ja kiinteistöalalle osaajia, 
joiden avulla kehittäisimme kansainvälisesti kilpailukykyistä 
monialaista osaamista ja palveluja unohtamatta kotimaan 
rakentamisen laadun parantamista terveellisen ja turval-
lisen asumisen takaamiseksi. Tavoite oli tehdä näkyväksi 
monialainen ja osittain kenties yllättäväkin yhteistyö niin 
tutkimus-, kehitys- kuin innovaatiopuolella myös yhteisten 
hankkeiden muodossa, jotka sivuavat globaaleja kysymyk-
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siä älykkäistä kaupungeista ilmastonmuutokseen. Globaalit tärkeät 
tutkimuskysymykset on tuotu esille eri tekijäryhmien näkökul-
masta. Teos on myös osoitus siitä, että virtuaalisten verkostojen 
tuloksien näkyvöittäminen vaatii vahvaa orkestrointia. Yhteinen 
halu koota yhteen yleistajuttavasti se, mitä pinnan alla eri verkos-
toissa tapahtuu, mahdollistivat tämän julkaisun.

YHTEISET HAASTEET MOTIVOIVAT  
KATSAUKSEN TEKOON
Suomalaiset yliopistot, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut ovat 
sijainnistaan riippumatta samanlaisten haasteiden edessä. Yhtenä 
haasteena on saada mm. rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden 
kehitystä ja liiketoimintaa tukeva tieto kohtaamaan niin, että se on 
hyödyksi useamman alan kehitykselle. Olennaisen tiedon löytämi-
nen ja analysointi jatkokäyttöön vaatii uudenlaista ja uudistuvaa 
toimintakulttuuria, jota olemme pyrkineet kuvaamaan myös tässä 
julkaisussa. Julkaisussa kuvatut hankkeet ja projektit ovat olemassa 
olevaan yhteistyöhön pohjautuvaa sekä alueelliseen kehittämiseen 
liittyvää tekemistä.

”Suomalaiset  yliopistot, 
tutkimuslaitokset ja 
korkeakoulut ovat 
 sijainnistaan riippumatta 
samanlaisten haasteiden 
edessä.”

Tutkimus- ja kehitystuloksien näkyvöittäminen 
korostuu tuloksekkaassa tekemisessä.

Tulevaisuuden kautta peilataan opetus- ja tutkimusorganisaa-
tion osaamista, innovaatiokehitystä ja siihen liittyvää johtamista 
sekä toimenpiteitä tekemisen kehittämiseksi. Osaaminen näkyy 
lisääntyneenä verkottumisena, monialaisuutena sekä tiedon 
jakamisena ja näkyvyytenä. Tietojohtamisella päästään suunni-
telmalliseen, oleellisen tiedon nopeampaan hyödyntämiseen. 

ERIKOISTUMISTA rakennus- ja 
kiinteistöalalle 
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Hannu Hyyppä työskentelee Aalto-yliopistossa 
 professorina ja toimii Suomen Akatemian 
 rahoittaman Laserkeilaustutkimuksen huippu-
yksikön Aalto-yliopiston osuuden johtajana sekä 
Metropolia Ammattikorkeakoulussa rakennus- ja 
kiinteistöalalla. Sähköposti hannu.hyyppa aalto.fi.

Julkaisussa esitetään toimintatapoja toimintaympäristön kehit-
tämiseksi ja tulosten jakamiseksi myös kärkiosaamisen kautta 
muutamien T&K-hankkeiden myötä. Varsinkin opiskelijavoimien 
hyödyntäminen tulevaisuuden nousevien osaamisten kartoi-
tuksessa on alalle tärkeää. Toisaalta uusilla yhteistyöalustoilla on 
mahdollisuus ratkaista edellä mainittuja haasteita tehokkaasti. 
Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatiotyöt ovat yllättäneet 
positiivisesti tilanteissa, joissa pyritään löytämään uudenlaisia 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokenttää sivuavia vaihtoehtoisia 
ratkaisuja asetettuihin haasteisiin nopeasti. 

KORKEAKOULUT JA YLIOPISTOT UUDISTUVAT KOVAA 
VAUHTIA – PYSYVÄTKÖ YRITYKSET MUKANA?
Yritysten panos innovaatioekosysteemissä on korvaamattoman 
arvokasta, jotta käytännön tieto liikkuu oppilaitoksiin ja rikastaa 

”Osaaminen näkyy   
lisääntyneenä  verkottumisena,   
monialaisuutena sekä tiedon 
jakamisena ja  näkyvyytenä.”

Yhte is tä  tu leva isuutta  rakentamassa  ja  kar to i t tamassa .  R aken-
nus- ja kiinteistöalan julkaisuja nro 2. Joulukuu 2014. Metropolia 
Ammattikorkeakoulu, rakennus- ja kiinteistöala 2014 yhteistyössä 
Aal to -yl iopiston R akennetun ympär is tön mittauksen ja  mal l in-
nuksen inst i tuutt i  ja  Geodeett inen la i tos.  ISBN 978-952-6690-
52-0.  214 s ivua .  J u lka isu  on  saatavana  sähköisenä  oso i t te i s ta 
w w w.metropol ia . f i /koulutusohje lmat/rakennus- ja-k i inte is toa la/
julkaisut,  w w w.foto.hut. f i/memo/publicat ions ja  http://foto.hut.
fi/~valokuvaus/YTRK.pdf.

teoriapohjaista opetusta. Toimiva yhteistyö yli oppilaitosrajojen, 
ajankohtaiset alueelliset tai laajemmat tutkimusaiheet mahdollista-
vat myös uuden tiedon nopeamman soveltamisen niin yritys- kuin 
oppilaitostasolla. 

TUORETTA NÄKÖKULMAA  
LOKEROITUNEESEEN AJATTELUUN
Metropolian media-, hyvinvointi- ja rakennusalan johdolla on yh-
distetty osaamista ja tuotettu rakennusalalle hyödyllisiä selvityksiä, 
käytännön ratkaisuja ja uusia hankkeita esimerkkeinä kaupunki-
ympäristön digitalisoituminen, monikäyttöinen virtuaalisuus ja 
paikkatieto, RFID-teknologian hyödyntäminen rakennustuotan-
nossa, terveellinen talo sekä vanhustenkeskuksen monialainen 
toiminnallinen suunnittelu.

OPPILAITOSYRITYSYHTEISTYÖ MAHDOLLISTAA 
ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN 
Julkaisun tavoitteena on osoittaa, että välittämällä poikkitieteel-
listä tutkimus- ja kehitysosaamistamme alan toimijoille olemme 
yhdessä vahva keskittymä rakennus- ja kiinteistöalalla. Suomessa 
T&K-toimintaa rahoitetaan paljolti julkisin varoin, joten tunnis-
tamme myös yhteiskunnallisen vastuumme tiedon välittämi-
sessä nopeammin kotimaisen yhteiskunnan energiaksi. Samalla 
toimintatapamme uudistaa yrityskulttuuria tarjoamalla entistä 
tarkempia, edullisempia ja visuaalisempia menetelmiä suomalaisen 
rakennetun ympäristön parantamiseksi.

Marika Ahlavuo toimii koordinaattorina sekä 
Metropoliassa että Aalto-yliopistossa Raken-
netun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen 
instituutissa, joka on osa Suomen Akatemian 
Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikköä 2014–
2019. Sähköposti marika.ahlavuo aalto.fi. 

Mika Lindholm (TkL) toimii Metropolia 
Ammattikorkeakoulussa rakennus- ja 
kiinteistöalan osaamisaluepäällikkönä 
ja rakentamistalouden yliopettajana. 
Sähköposti mika.lindholm metropolia.fi.

Juha Hyyppä toimii professorina Maan-
mittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa 
(ent.  Geodeettisessa laitoksessa) ja Suomen 
 Akatemian rahoittaman Laserkeilaustutkimuk-
sen huippuyksikön johtajana.  
Sähköposti juha.hyyppa maanmittauslaitos.fi.


