
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Final draft  

 © The Author(s) 2019  

 

 

 

 

 

VORNANEN, J. 2019. Kampusturvallisuus ja hyvinvointi. Ammattirakentaja. Nro 3, 34 

- 35 .   

 

 



Kuopion Savilahden alueelle 
muodostuu oppilaitosten kam-
puskokonaisuus, joka kattaa  
Savonia-ammattikorkeakou- 

lun, Itä-Suomen yliopiston ja Savon am-
mattiopiston. Alueesta tulee noin 25  000 
työntekijän ja opiskelijan oppimisympä-
ristö. 

Turvallisuussuunnittelun koordinaattori  
Hannu Hoffren näkee keskeiseksi tavoit-
teeksi tuoda näkemys uudesta turvalli-
suuskulttuurista. Erilaisten turvallisuus-
ratkaisujen on myös osaltaan tuettava 
avoimen oppimisympäristön periaatetta. 
Lainsäädännön ohjeet antavat reunaehto-
ja toteutuksille. 

– Osatavoitteina ovat riskien arvioinnil-
la tehtävät toiminta- ja menettelyohjeet, 
joilla huomioidaan ja vähennetään riski-

en toteutumista. Koska kyse on oppimis-
yhteisöstä, opiskelijat on saatava mukaan 
yhteisen turvallisuuskulttuurin rakentami-
seen. Aikuisoppilaitoksessa on opiskelijoi-
den roolia korostettava turvallisuuden yl-
läpidossa. 

Hoffrenin mukaan avoimet oppimisym-
päristöt tuovat haasteita. Turvallinen oppi-
misympäristö koostuu pienistä askelista, 
joista muodostuu iso kokonaisuus, kun jo-
kainen huolehtii osaltaan yhdessä sovituis-
ta menettelytavoista. 

– Ympäristö rakentuu nykyaikaisesta ra-
kentamisen laadusta, joka sisältää raken-
teellisen turvallisuuden. Toiminnallisessa 
käytettävyydessä huomioidaan nykyaikai-
nen tekniikka, valvonta ja erilliset turva-
järjestelmät. Niiden hyödyntäminen nor-
maaliolojen poikkeavissa tilanteissa on 

yksi keskeinen tavoite.
Hoffren muistuttaa, että viestintä ja etu-

käteisohjeistus häiriötilanteisiin tulee olla 
nopea ja yhdessä sovittua. Some-aikana 
viestinnän nopeus ja laajuus tuovat haas-
teita oikean viestin perille menemiseen. 

– Turvallisuutta ei voi tehdä kertomal-
la, että kaikki on hyvin vaan se on koetta-
va. Tieto ja taito siitä, kuinka häiriötilan-
teissa osataan toimia ja sitä on harjoiteltu 
etukäteen. Tämä vahvistaa turvallisuuden 
tunnetta. 

Digitaalisuus turvallisuudessa
Hän näkee digitaalisuuden hyvänä asia-
na turvallisuuden näkökulmasta. Erilaiset 
turvajärjestelmät ovat tänään aktiivisessa 
käytössä, joita hyödynnetään päivittäin.

– Esimerkiksi automaattista paloilmoi-

tinta voidaan käyttää ja ohjelmoida etänä. 
Järjestelmä antaa tietoa huollolle etukäteen 
ja varoittaa vaikkapa likaisuudesta. Yhdis-
tettynä kameravalvontaan voidaan järjes-
telmiä käyttää häiriötilanteen johtamises-
sa. 

Digitaalisuus antaa hyviä mahdollisuuk-
sia 24/7 etä- tai verkko-opetukseen. Laa-
jemmin ajateltuna se on lisännyt turvalli-
suutta, kun matkustaminen, sen ongelmat 
ja riskit jäävät pois.

Hoffren heittää filosofisen ajatuksen. 
Uuden löytäminen edellyttää rannan jät-
tämisen ja ulapalle lähtemistä tietämättä 
päämäärää. On tärkeää kuitenkin muistaa 
organisaation perustehtävä, kun rakenne-
taan turvallisuutta. 

Tilaratkaisut avoimempia
Savonian projektipäällikkö Pasi Haatajan  
mielestä oppilaitosten tilaratkaisut ovat 
muuttuneet entistä avoimempaan suun-
taan. Erityisesti tilojen välistä läpinä-
kyvyyttä suositaan (lasiseinät). Lisäksi 
ainakin ammattikorkeakouluissa opetus-
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menetelmät tukevat entistä enemmän pro-
jekti- ja ryhmätyöskentelyä, joka vaatii 
avoimempaa liikkumista.

– Kun oppilaitos sijoittuu keskelle yri-
tyksiä ja tutkimuslaitoksia: molemmin-
puolisten turvallisuusriskien tarkastelun 
tarve kasvaa merkittävästi. Savonian osal-
ta myös toimintojen keskittäminen yhdelle 
kampukselle luo pohjan suuremmalle tur-
vallisuusriskille, kun ihmisiä on paljon sa-
massa paikassa. 

Haatajan mukaan erillisellä turvallisuus-
selvityksellä halutan varmistaa, että tila-
suunnittelussa normaalistikin huomioidut 
niin sanotut rakenteellisen turvallisuuden 
varmistustoimenpiteet jalkautuvat oikeas-
ti. 

Kyse on myös rakennuksen käyttötilan-
teesta konkreettisella tasolla, eivätkä ne saa 
unohtua viranomaishyväksynnän jälkeen.

– Tämän vuoksi tässä turvallisuus-
selvityksessä myös viranomaisten kans-
sa tehdyllä yhteistyöllä on erittäin suuri 
merkitys. Tämä rivi täydentää suunnittelu-
vaiheen osalta hyvin alkanutta viranomais-

ketjua aivan myös rakennuksen käyttöajal-
le. 

Haataja korostaa, että selvityksellä on 
tarkoitus yhdistää eri tahojen laatimia tur-
vallisuus näkökohtia ja siten parantaa käy-
tännössä varautumista eritasoisiin poik-
keustilanteisiin, aivan jokapäiväisissä 
käyttötilanteissa. 

Haatajan mielestä yksi merkittävä tur-
vallisuuskulttuuriin vaikuttava seikka on 
kampusalueiden ja palveluiden sekä ”auki-
oloaikojen” (24/7) laajentuminen. Turval-
lisuusseikkojen osalta joudutaan määrittä-
mään tarkemmin ketä milloinkin, kenen 
kanssa ja missä tiloissa Savonian tai mui-
den oppilaitosten tai sidosryhmien ihmisiä 
liikkuu avoimella kampuksella. 

– Avoimella kampuksella voi tulevaisuu-
dessa olla esimerkiksi kirjasto-kampusau-
la, yhteiskäyttöisiä digilaitteita tai tehdä 
sähköisiä tenttejä vaikka ympäri vuoro-
kauden. Tämäkin osalta turvallisuus ja 
varsinkin kulkuoikeuksien kohdistami-
nen, ajoittaminen ja valvonta ovat merkit-
tävässä roolissa. ❒

Projektipäällikkö Pasi Haataja 
(vas.) ja turvallisuussuunnittelun 
koordinaattori Hannu Hoffren 
pohtimassa turvallisuuskulttuu-
ria Kuopion Savilahden alueelle, 
jonne tulee noin 25  000 työnte-
kijän ja opiskelijan oppimisym-
päristö. 
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