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TIIVISTELMÄ  

Osana vuosina  2006-2008  toteutettua  Infra 2010  -kehittämisohjelmaa 
 käynnistettiin marraskuussa  2007  pilottihanke "Kiusteritasoisen 

innovaatiojärjestelmän  testaaminen,  case  ylläpidon osaamiskiusteri", 
joka pian sai nimekseen OSAKE (OSAamisen KEhittäminen).  Projektin 

 tavoitteena oli tuottaa toimintamalli  ja  työkalut, joilla  infra-alan toimijat 
voisivat kehittää yhdessä jonkin rajatun  osa-alueen osaamista. 
Pilotointikohteena oli  pari  vuotta toiminnassa ollut tiestön ylläpidon 
osaamisklusteri  web-portaaleineen.  Projektin  rahoittajina olivat Tiehallinto  ja 

 Infra  ry  ja projektin  toteuttajaksi  valittiin Oy  Swot Consulting Finland Ltd.  

Projekti toteutettiin pääosin vuoden  2008  aikana. Projektissa analysoitiin 
toimialan yhteisörakennetta  mm.  asiantuntijoiden haastatteluin  ja  tehtiin 
vertailuja vastaaviin yhteisöihin kotimaassa  ja  maailmalla. Näkemyksiä  ja 

 palautetta kerättiin laajalle  infra-alan toimijajoukolle suunnatuilla  web
-kyselyillä.  Alan  kehityshaasteita  ja  linjauksia hahmotettiin kandessa 

asiantuntijoiden  Round Table  -kokouksessa  ja  projektia esiteltiin toimialan 
tilaisuuksissa kotimaassa  ja  ulkomailla. Ylläpitoklusteria laajennettiin 
projektissa tiestön  ja  katujen hoidon suuntaan kunnossapidon klusteriksi. 
Kuntien toimijat osallistuivat projektiin pelkästään tehdyn kyselyn kautta. 
Kuntatoimijoiden mukaan saamista pidettiinkin yhtenä tärkeänä 
jatkotoimenpiteenä projektille. Klusterin alustana toimivan  web-portaalin 

 toimintoja pilotoitiin  ja  kehitettiin edelleen. Portaalin käyttö aktivoitui 
tasaisesti  projektin  aikana. Saadun palautteen mukaan klusteritoimintaa 
pidetään tarpeellisena. 

OSAKE-projektissa 	infra-alan 	osaamisklusterin 	kehittämisteemoiksi 
hahmottuivat  osaaminen, tulevaisuus, markkinat  ja  toimijoiden  yhteistyö 

•  Toimintamallin edelleen kehittämiselle laadittiin tiekartta vuosille  2008-2014. 
 Lähitulevaisuuden pääasiallisen haasteena  on,  miten klusteritoiminnan hyvin 

alkanut kehitys  ja  esiin nousseet hyödylliset kehitysaihiot pidetään vireillä 
toimialalla edessä olevien merkittävien rakennemuutosten yli. 
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SAMMANFATTNING 

Som  en del  av utvecklingsprogrammet  Infra 2010,  genomfört  under  åren 
 2006-2008,  startades i  November 2008  ett pilotprojekt "Testning av 

 in novationssystemet på  kl usternivån,  case:  Kompetens kiuster för 
underhåll" också kallat  OSAKE (Osaamisen kehittäminen,  utveckling av 
kompetens  på  finska). Målsättningen i projektet var att skapa  en 

 operationsmodell och ett verktyg för att hjälpa aktörer  på  infrasektorn att 
tillsammans utveckla specifika expertisområden. Pilotobjektet för projektet 
var  Kompetenskiustret  för vägunderhåll och dess  webbportal,  som har varit i 
bruk i två  år.  Projektet var  finanserad  av Vägförvaltningen och  Infra  rf,  och 

 Oy  Swot Consulting Finland Ltd  valdes att utföra projektet. 

Projektet utfördes  under år 2008.  Projektet analyserade  klusterstrukturen  på 
 infrasektorn,  bl.a.  med hjälp av expertintervjuer och  benchmarking  med 

liknande  klustrar  i  Finland  och utomlands. Synpunkter och  feedback 
 samlades med  en  webbenkät  riktad  mot en  omfattande  del  av aktörerna 

inom infrasektorn. Utmaningar och riktlinjer för infrasektorn var kartlagda i 
två  round table  möten av experter, och projektet blev presenterat i olika 
konferenser och möten i  Finland  och utomlands.  Underhållningskiustret 

 utvidgades  till  att täcka också  drift  av vägar och gator. Aktörerna i kommuner 
och städer deltog i projektet huvudsakligen genom nätintervjuer. Att  få  dem 
med i  klusterverksamheten  tycktes vara  en  av  fokuspunkterna  för arbetet i 
framtiden.  Webbportalen,  som  är  klustrets  användarplattform, blev  piloterad 

 och utvecklades vidare. Användning av portalen aktiverades betydligt  under 
 projektet. Enligt  feedbacken  betraktas  klusteraktiviteten  som värdefull och 

nödvändig inom sektorn.  

OSAKE -projektet 	identifierade följande teman för  kiusteroriented  
vidareutveckling av kompetens inom infrasektorn: expertis, framtidsvision, 
marknad och samarbete mellan aktörer.  En  roadmap  för vidareutveckling 
utarbetades.  Den  huvudsakliga utmaningen för närmaste framtiden  är  hur 

 den  välinitierade  utvecklingen av  klusteraktiviteten  och  de  identifierade 
nyckelområden kan hållas i gång  då  det samtidigt sker strukturella 
förändringar inom branschen.  

S  
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SUMMARY 

As part of the  lnfra2Ol0  development programme, implemented during 
2006-2008, the "Testing of Cluster-Level Innovation Systems, Case: 
Maintenance Competence Cluster" pilot project, or  OSAKE  (from the 
Finnish  Osaamisen kehittäminen,  meaning competence development), was 
launched in November 2007. The objective of the project was to produce an 
operations model and tools to assist infra sector actors in jointly developing 
defined areas of expertise. The target of the pilot project was the Road 
Maintenance Competence Cluster and its Web Portal service, which has 
been operational for a couple of years. The project was funded by  Finnra 

 and Infra  ry,  and  Oy  Swot Consulting Finland Ltd was selected to implement 
the project. 

The project was carried out for the most part in 2008. The project analysed 
the community structure of the infra sector, for example by means of 
interviews with experts and  benchmarking  studies of similar communities in 
Finland and abroad. Views and feedback were collected by means of an 
online questionnaire survey targeted at a broad base of infra sector actors. 
Infra sector development challenges and policies were outlined at two 
Round Table meetings of experts, and the project was presented at various 
infra sector events in Finland and abroad. The maintenance cluster was 
expanded in the project to include road and street care. Municipal actors 
participated in the project mainly by means of the Web survey. Including 
them in cluster activities was widely considered to be a key focus area for 
the future work. The Maintenance Competence Cluster Web Portal service, 
which serves as the user platform for the cluster, was piloted and developed 
further. The use of the portal was significantly activated during the project 
period. Feedback from the project has shown that the cluster's activities are 
valued and needed within the sector. 

The  OSAKE  project identified the following infra-sector competence cluster 
development themes: expertise, the future, the market, and inter-actor 
cooperation. For further development of the operations model, a 2008-20 14 
Road Map was drawn up. The main challenge for the near future is how the 
successful early development of the cluster's operations and the identified 
key development areas can be pursued within the sector in the face of the 
coming significant structural changes.  



ESIPUHE 

Osana  Infra 2010  -kehittämisohjelmaa  toteutettiin vuoden  2008  aikana 
pilottihanke "Kiusteritasoisen innovaatiojärjestelmän testaaminen,  case 

 ylläpidon osaamisklusteri (OSAKE). 

Tavoitteena oli tuottaa toimintamalli  ja menettelyt,  joiden avulla  infra-alan 
toimijat pystyisivät kehittämään yhdessä jonkin rajatun  osa-alueen 
osaamista. Pilotti toteutettiin käyttäen pohjana Tiehallinnon aikaisemmin 
käynnistämää Tiestön ylläpidon osaamisklusteria  ja sen  web-portaalia. 

 Rahoittajina olivat Tiehallinto  ja lnfra,  asiantuntijana toimi Oy  Swot 
Consulting Finland Ltd. 

Jo  pilotin  aikana nähtiin järkeväksi laajentaa ylläpitoklusteri tiestön  ja  katujen 
•  hoidon suuntaan kunnossapidon klusteriksi. Tällöin siitä tulisi kiinnostava 

myös kunnossapitoa tilaavien kuntien  ja kunnossapitopalveluja  tuottavien 
pienten  ja  keskisuurten yrittäjien kannalta. 

Tulosten perusteella kiusteritoiminta  on  alan hyödylliseksi  ja  tarpeelliseksi 
kokema osaamisen kehittämistapa.  Alan  yhteisiä kehittämisteemoja ovat 
osaaminen, tulevaisuus, markkinat  ja toimijoiden  yhteistyö. Toimintamallin 
edelleen kehittämiselle laadittiin tiekartta vuosille  2008-2014. 

Helsinki,  maaliskuu  2009 

Matti  Hermunen 
Ohjausryhmän puheenjohtaja 

Tiehallinto 
Keskushallinto 

. 
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I  PROJEKTIN  TAUSTA, TAVOITTEET  JA PÄÄ  VAIHEET  

Infrarakentamisella  on  ratkaiseva merkitys yhteiskunnan toiminnalle.  Ala 
 tuottaa  ja  ylläpitää maamme infrastruktuuriri  ja  luo näin edellytykset  koko 

 yhteiskunnan toiminnalle. Vuonna  2007  infrarakentamisen  arvo oli noin 
 5  mrd euroa,  joka vastaa  20  %  koko  rakentamisen arvosta.  Tien 

 kunnossapidon  ja  hoidon osuus infrarakentamisesta oli  1,5  mrd euroa.  

Vuosina  2005-2008  toteutetun  Infra 2010  -kehittämisohjelman tavoitteena 
oli edistää uuden  teknologian  käyttöönottoa  infra-alalla  ja  luoda keinoja, joilla 
innovaatioiden saamista markkinoille nopeutetaan.  Infra 2010  -ohjelman 
teema-alue "Osaaminen  ja  lnnovaatiotoiminta"  tähtäsi alan toimijoiden 
yhteydenpidon tiivistämiseen  ja  uusien yhteistyötapojen synnyttämiseen. 
Oppiminen  ja  innovointi  haluttiin tuoda osaksi toimialan pilottihankkeiden 
suunnittelua, toteutusta  ja  käytäntöön viemistä. 

"Klusteritasoisen innovaatiojärjestelmän  toimintamallin testaaminen,  case 
 ylläpidon osaamisklusteri" (OSAKE) hyväksyttiin "Osaaminen  ja 
 innovaatiotoiminta" -teema-alueen kolmanneksi pilottihankkeeksi. Ylläpito 

tarkoitti tässä yhteydessä teiden päällystämistä, tiemerkintöjä  ja  siltojen 
korjausta. Hankkeen aikana mukaan liittyi myös hoidon klusteri. Kaksi muuta 
hanketta olivat  "Infra-alan innovaatiojärjestelmän kehittäminen"  ja 

 "Oppiminen  ja  innovaatiot osaksi käytännön työtä teknologiafoorumin  ja 
 käyttöönottolaboratorion  avulla. 

Merkittäviä ympäristön haasteita muodostivat julkisten hankintojen 
toimintamallien muutos tilaaja-tuottaja-malliin, osaamisvaatimusten 
muuttuminen, tuottavuuden kehittäminen, innovaatiokyvyn turvaaminen  ja 

 parantaminen  (Kuva  1). 

I  



Innovaatioita 
Osaamista  
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Osaamisen 
muuttuminen 	 1 npitein  I 	vaikutusten hallinta  

I  ympädstövaikutus 	I  
, utasonhaIlia  

Tuotteen 	

hokks-j1 
I 	ratkaisujen hallinta 	I  

hallinta, mitoitus, 
vaurloilumismallit 

Ekotehokkuus 	

Tavoitetila 

Tuotantoketjun  L L  
Tuotantoteht:n 	

Elintapesteana 	

lintapesteihin 

' kustannukS  hallinta 

Aika  

Hintakilpaillut 	 Kokonais- 	Suunnittelu- 
työsuontukset 	 urakat 	 toteutus  

Kuva  1 In  fra-alan osaamishaasteiden kasvu. (Lähde: Tiehallinto Hankinta  2010 
Tien  pidon hanki ntastrategia) 

Pilottihankkeen  keskeinen tavoite oli synnyttää toimintamalli, jolla alan 
 toimijat  voivat yhdessä kehittää rajatun  sisältöalueen  osaamista  ja 
 työmenetelmiä.  Hankekokonaisuus  ja sen  tavoite  on  esitetty kuvassa  2. 

 Tavoitteena  on  myös, että toimintamallia voidaan soveltaa muuallakin kuin 
 ylläpidossa.  

Kuva  2  Hanke  ko konaisuus ja  tavoitteet. 

Pilottihan kkeelle  määriteltiin seuraavat työtehtävät: 

Toimintamallin kehittäminen  
- klusterin  toimintamallin analysointi  
-  muiden alojen  klusterien  toiminnan tarkastelu  
- kehitystoimenpiteiden  määrittely  ja  testaaminen  ylläpitoklusterissa 

. 
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Työkalujen kehittäminen 
- ylläpitoklusterin portaalin  toiminnan analysointi 
-  työkalujen ideointi  ja  mandollinen testaaminen liittyen toimintamalliin 

 ja sen  kehittämiseen 

Kehittämismekanismien  tarkastelu 
-  selvitetään uusien hankintamallien mandollisuudet osaamisen 

kehittämisessä  ja  in novaatioiden  käyttöönotossa 
-  tarkastellaan klusterin roolia kehittäjien verkostoitumisessa  ja 

 innovaatiotiedon  levittäjänä. 

Uuden tiedon syntyminen tapahtuu yhteisöissä, ts. keskenään riittävästi 
verkostoituneiden toimijoiden muodostamissa joukoissa. Olennaiset 

• 	
kysymykset kunkin yhteisöjen toimintaan osallistuvan kannalta ovat: 

-  Miksi ilmoittautua mukaan yhteisöön? 
-  Miksi käyttää aikaa yhteisössä kommunikointiin? 

Miksi avata omia ideoitaan muiden käytettäväksi  ja 
 jatkokehitettäväksi  yhteisössä?  

Projektin  alkuvaiheessa näihin kysymyksiin haettiin vastauksia analysoimalla 
mandollisen osallistujajoukon välisiä arvoketjukytkentöjä, ideoimatla syitä  ja 

 esteitä erityyppisten toimijoiden osallistumiselle sekä selvittämällä 
toimijakentän tietoisuutta  ja  näkemyksiä  web-kyselyllä.  Runkona 

 tarkastelussa oli webissä olevan portaalin ympärillä toimiva virtuaaliyhteisö. 

Projekti toteutettiin joulukuun  2007  ja  joulukuun  2008  välisenä aikana. 
 Projektin  päävaiheet  olivat: 

- Yhteisörakenteen  analyysi, jossa päämenetelminä olivat olemassa 
olevan materiaalin analyysi  ja  asiantuntijoiden haastattelut 

- Benchmarking,  jossa tutustuttiin eri toimialojen klustereiden  web-
portaaleihin  ja  verrattiin projektia Norjan tiehallinnon tavoitteiltaan 
vastaavaan hankkeeseen sekä Euroopan  infra-alan kongressissa 
esiteltyihin kansallisiin innovaatioalustoihin. 

-  Laajalle  infra-alan toimijajoukolle suu nnatut  web-kyselyt  projektin 
 alku-  ja  loppuvaiheessa 

Kaksi asiantuntijoiden  Round Table  -kokousta 
-  Projektin  esittely toimialan tilaisuuksissa kotimaassa  ja  ulkomailla 
- Kiusterin  web-portaalin pilotointi,  kehittäminen  ja  käytön aktivointi.  

Projektin  toteutusta johti ohjausryhmä, johon kuuluivat Tiehallinnosta  Matti 
 Hermunen, Keijo Pulkkinen, Pasi Patrikainen  ja  Markku Tervo sekä  Infra 

ry:stä Heikki  Jämsä. Käytännön toteutuksesta vastasi Oy  Swot Consulting 
Finland Ltd. 
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2  PILOTTIYMPÄRISTÖN  KUVAUS 

Luvussa  2 on  kuvattu lyhyesti  pilottiympäristön yhteisörakenne  ja klusterin 
portaalin  tilanne  projektin  alkuvaiheessa. Hankkeen tuloksia  ja  tulevaisuuden 

 kehittämistarpeita  on  esitelty luvusta  5  eteenpäin. 

Tiedon jakamisessa tärkeänä työkaluna toimii 	klusterin 	portaali, 
www.yllapitoklusteri.fi . Portaalin  käyttö kehittyi hankeen aikana  ja portaaliin 

 tuotiin lisää sisältöä.  Projektin  tuloksena liitettiin ylläpidon  portaaliin  myös 
hoidon ulottuvuus samalla kun  ylläpitoklusterin  sijaan alettiin puhua 

 kunnossapitoklusterista http :/Iwww.  kun  nossapitoklusteri  fl.  Portaalista  löytyy 
 mm.  palvelusopimusosio  ja portaalissa  ollaan myös käynnistämässä 

toimialan  keskustelufoorumia. 

Klusteriin  kuuluvat kotimaiset tilaajat  ja  tuottajat,  suunnitteluyritykset  ja - 
 organisaatiot, rakennuttaja-  ja konsultointipalvelut,  laite-  ja 

järjestelmätoi mittajat,  materiaalin toimittajat sekä tutkimus-  ja kou lutustahot 
 kotimaassa  ja  ulkomailla. Myös toimialan järjestöillä  on  oma roolinsa 

 klusterin  kehittämisessä.  Klusterin toimijoilla  on  enemmän  tai  vähemmän 
vakiintuneita kontakteja toisiinsa.  Ylläpitoklusterin portaaliin rekisteröityneet 
toimijat  olivat joulukuussa  2008  seuraavan taulukon mukaiset.  

Andament  Oy  www.andament.fl 
Asfalttiliitto ry www.asfalttiliitto.fi  
Carement  Oy  www.carement.fi  
Contesta  Oy  www.contesta.fi  
CubiCasa  Oy  www.cubicasa.fi  
Destia  Oy  www.destia.fi  
Elfving  Opasteet  Oy  Ab www.elfvingopasteet.fi  
Elpac  Oy  wwwelpac.fi  
FOG  Planeko  Oy  www.fcg.fi  
Infra  ry www.infrar.fi  
SS  Proko  Infra  Oy  www.iss.fi  
Kiratek  Oy  www.kiratek.fi  
Lemminkäinen  lnfra  Oy  www.lemminkaineninfra.fi  
Lemminkäinen  Oyj www.lemminkainen.fi  
Navico  Oy  www.navico.fi  
NCC  Roads  Oy  www.ncc.fi  
NCC  Roads  Oy  www.nccroads.fi  
Noptel  Oy  www.noptel.fi  
Nynas  Oy  www.nynas.com  
Oulun  yliopisto,Rakentamisteknologian  tu www.rate,oulu.fi  
Pöyry  Infra  Oy  www.infra.poyry.fi  
Plaana  Oy  www.plaana.fi  
Ponvia www.ponvia.fi  
Rakennusteollisuus  RT www.rakennusteollisuus.fi  
Ramboll  Finland  Oy  www.ramboll.fi  
Rautaruukki  Oyj,  Construction, Infra  www.  ruukki  .com  
Reiniko  Oy  www.reiniko.com  
SiltaExpert  Oy  www.siltaexpert.com  
Siviling. Reitan  AS  
Skanska  Asfaltti Oy  www.skanska.fi  
Skanska  Infra  Oy  www.skanska.fi  

S  

. 
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Suomen  Laatuasfaltti  Oy 
 Swot Consulting 

 Sysopendigia 
Tekes 
Tiehallinto 
Tielinja  Oy  
Tietomekka  Oy  
Vakeva  Oy  
VBM  Language Services 

 Vegvesen 
WSP  Finland  Oy  

wwwsuomenlaatuasfaltti.fl 
wwwswotconsultin  fl 

 www.sysopendigia.com  
www.tekes.fi  
www.tiehallinto.fl 
wwwtielinla.fl 
www.tietomekka.fi  
wwwvakeva,fi 

www.vegvesenno 
www.wspgroup.fl  

Taulukko  1 Ylläpitoklusterin portaaliin rekisteröityneet  organisaatiot Uoulukuu  2008). 

fl  

. 
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3 BENCHMARKING:  ESIMERKKEJÄ 
 KLUSTERITOIMINNASTA  

3.1 	Eri alojen  web-pohjaisten klusteriympäristäjen  vertailua 

Projektissa vertailtiin keskenään joitakin eri alojen klusteriympäristöjä, joilla 
 on  toimintaa kokoava verkkosivusto. Vertaillut yhteisöt  ja  niiden toiminta- 

ajatukset  on  esitetty taulukossa  2.  

Nimi Kiusterin  toiminta-ajatus  ja  tavoitteet  

http://www.neogames.fl  Suomen pelialan kehittaminen, alan toimijoiden verkottuminen, 
vienninedistys 

http://www.coss.fi  Open 	source 	-teknologioita 	ja 	-toimintamallia 	käyttävän 
liiketoiminnan 	kansallinen 	kehittämisorganisaatio. 	Tavoitteet: 
vahvistaa 	ohjelmistointensiivisen 	liiketoiminnan 	kilpailukykyä, 
synnyttää uutta kasvuliiketoimintaa  ja  edistää tietoyhteiskunnan 
kehitystä avoimien teknologioiden  ja  niitä tuottavien yhteisöjen 
avulla. 

http://lccfinland .nettisivut.fi  Laserteknologian osaamis-  ja  palvelukeskus. Tavoitteet: soveltaa 
laserteknologioita  suomalaisen teollisuuden tarpeisiin siten, että 
yritykset voivat kokeilla  ja  kehittää tuotteitaan  ja  prosessejaan 
hyödyntämällä  keskuksen osaamista  ja  laitekantaa. 

http:Ilwww. sentre.fi  Yritysten, 	tutkimuksen 	ja 	koulutuksen 	yhteistyöverkosto, 	joka 
kehittää kestäviä ratkaisuja kestävään energiaan. 

http://www.hermia.fi/cubiq  Kehittää läsnä-älyn teknologioita  ja  liiketoimintaa. 

http:Ilwww.flma.fi  "Kehittää merkittävä joukko uusia teknologioita  ja  ratkaisuja, jotka 
parantavat 	liikkuvilla 	työkoneilla 	tai 	konejärjestelmillä 	tehtävien 
työprosessien 	tehokkuutta, 	turvallisuutta 	ja 	hallittavuutta".  
(Missio). 

http://www.lahtimecatronics.fi  Strategia: työvoiman  ja  osaamisen turvaaminen mekatroniikka- 
alalla, tuotekehitys  ja  liiketoiminnan kehittäminen, kansainvälinen 
verkostoituminen, 	verkostoyhteistyön 	kehittäminen. 	Tavoitteet' 
klusteriyritysten 	merkittävä 	lv:n kasvu pitkällä aikavälillä, säilyä 
Landen seudun suurimpana klusterina, kasvattaa klusteria sekä 
luoda osaamisperustaa  ja  alan infraa kestävälle kasvulle. 

http://www.digibusiness.fi  Osaamisklusteri 	keskittyy 	sisältöliiketoiminnan 	osaamisen 
kehittämiseen 	niille 	yrityksille, 	joilla 	on 	palava 	halu 	kv- 
markkinoille. Tavoitteena  on  luoda digitaalisia palvelukonsepteja, 
jotka 	helpottavat 	ja 	rikastuttavat 	kansalaisten 	elämää 	sekä 
tehostavat  yrityselämän, hallinnon  ja  julkisen  sektorin  toimintaa. 

http://www.innocentive.com  Yhdistää 	luovuus 	ja 	älykkyys 	ratkaisemaan 	kaupallisia, 
julkishallinnollisia 	ja 	humanitaarisia 	organisaatioita 	kohtaavia 
haasteita. 	Sivuilla 	on 	listattuna 	"seekers"  ja 	"solvers"  erilaisiin 
haasteisiin  ja  tarkoituksena  on,  että  he  löytävät toisensa. 

OSKE-klusterit  Tavoitteena 	on 	terävöittää 	alueiden 	välistä 	erikoistumista 	ja  
http://www.oske.net  vahvistaa osaamiskeskusten välistä yhteistyötä. 

Teollisuuden kunnossapitoyhdistys Yhdistyksen 	tarkoitus 	on 	parantaa 	suomalaisen 	teollisuuden 
http://www.promaint.net/index.asp  kilpailukykyä 	ja 	yhteiskunnan 	rakenteiden 	tehokkuutta. 

Tehtävänä  on  lisätä kunnossapidon merkityksen tuntemusta  ja  
osaamista 	yritysten 	ja 	yhteisöjen 	kilpailutekijänä 
elinkaarikustannusten  ja  -tuottojen  hallinnassa. Painopistealueet 
yhdistyksen 	toiminnassa 	ovat 	kunnossapidon 	tutkimuksen 	ja  
kehityksen 	edistäminen, 	toimivan 	kanavan 	ylläpitäminen 
kunnossapitoalan tietouteen  ja  osaamiseen sekä kunnossapidon 
aseman vahvistaminen teollisuudessa  ja  yhteiskunnassa 

Taulukko  2 Vertaillut web-pohjaiset  yhteisöt  ja  niiden toiminta-ajatukset. 
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Vertailussa tarkasteltiin kunkin yhteisön osalta seuraavia seikkoja: 

- Klusterin  jäsenet  ja  jäsenyystasot 
-  Miksi  ja  miten klusteri  on  syntynyt? 
-  Millaisia hyötyjä klusteri tarjoaa jäsenilleen? 
-  Miten klusteri toimii? 

- Toimielimet 
-  Palvelut 
-  Toimikunnat  tai  vastaavat 
-  Kokoukset  ja  seminaarit 

-  Toiminnan ohjaaminen 
- Viestintä  ja  yhteydenpito 

Kuinka aktiivisesti klusteri toimii? 
- 	Palvelut 

= 
 Kokoukset 
- Seminaarit 
- Muu toiminta 

- Verkkopalvelut: 
- 	Uutiset 
-  Keskustelu teemoittain 
- Palautemekanismi 
- 	Liiketoimintamandollisuudet 
- Moderaattori 
-  Web-sivuston  ulkopuolinen toiminta 
- 	ldeointi 
- 	ldeoiden  karsinta 
-  Ulkoinen tiedottaminen 
- 	Ideapörssi 
-  Opin näytteet 
-  Työpaikat 
- 	Uutiskirje sähköpostilla 
- 	Palvelut 
- Jäsenedut 
-  Tutkimukset 
- 	Julkaisut 

Vertailu kunnossapitokiusteriin 

Hyvin toimivilla klusterien  ja  verkostojen yhteisöllisillä  areenoilla näyttää 
selvityksen perusteella olevan seuraavia yhteisiä ominaisuuksia 

-  selkeä yhteinen  idea tai  missio 
-  selkeästi määritelty rooli  ja  tehtävät 
-  selkeää näyttöä tuloksista, jotka puolestaan stimuloivat uusia tuloksia 
- jatkuva  ja  aktiivinen viestintä sekä 
-  aktiivinen areenan toiminnasta vastaava operaattori. 

Lisäksi vahva reaali-  tai  virtuaalimaailman verkoissa  toimimisen kulttuuri 
parantaa klusterin luovaa kykyä. 

Suomen tiestön  ja  katujen kunnossapito  on  kunnossapitoklusterin  selkeä 
yhteinen  idea.  Klusterin yhteisöllisenä areenana  toimivan portaalin osiot ovat 
pilotoinnin aikana hakeneet muotoaan  ja  samalla portaalin rooli  on 

 selkiyty  nyt. 



18 	 Klusterimalli  infra -alan osaamisen kehittämisessä 

OSAKE-projektin  kestäessä portaalia kehitettiin aktiivisesti  ja  siitä tiedotettiin 
toimialan eri tavoin.  Projektin  tuloksia  on  kuvattu luvusta  5  eteenpäin. 
Hankkeen aikana saadun palautteen perusteella klusterin toimintaa pidettiin 
tarpeellisena  ja  edelleen kehittämisen arvoisena. Kehittämisessä keskeinen 
tekijä  on  kiusterin  aktiivisen operoinnin järjestäminen hankkeen jälkeen.  

3.2 	Norjan  tiehallinnon  osaamisen  kehittämisprojekti  

Norjan tiehallinto  (Statens  vegvesen, 	Norwegian 	Public Roads 
Administration)  käynnisti vuonna  2007  nelivuotisen  projektin  osaamisen 
kehittämiseksi tiestön kunnossapidossa. OSAKE -projektin  puitteissa Keijo 
Pulkkinen, Pasi Patrikainen  ja  Juhani  Timonen  kävivät Trondheimissa  29.-
30.9.2008  tutustumassa tähän työhön  ja  avainhenkilöihin.  Samalla käynnillä 
tutustuttiin myös Norjan Teknillisen Korkeakoulun tielaboratorioon  ja  Sintef

-tutkimuslaitoksen alan tutkimukseen Trondheimissa. 

Kunnossapidon  osaamisen kehittämisprojekti (www.veqvesen.no/kdv)  on 
 yksi kymmenestä Norjan tiehallinnon suuresta T&K-projektista, 

suuruudeltaan  2,6  miljoonaa euroa.  Projektin  taustalla  on  huoli osaamisen 
häviämisestä, johon johtavat syyt ovat paljolti samankaltaisia kuin 
Suomessakin: 

Tiehallinto  menetti kokemusta  ja  osaamista, kun  sen  tuotanto-osasto 
eriytettiin vuonna  2003  palveluntarjoajayhtiöksi. 
Kilpailuttamisen  lisääntyminen  on  aiheuttanut toimialanlaajuisesti 
painopisteen siirtymistä kunnossapidon käytännöistä kohti 
kilpailukykyistä tarjoamista, sopimusasioita yms. 

-  Lähivuosina merkittävä  osa  työvoimasta tulee eläkeikään, jolloin 
vaarana  on  että merkittävää kokemusta katoaa. 

Norjan kokemukset ovat myös osoittaneet palveluntarjoajien olevan 
haluttomia panostamaan pitkän aikavälin tutkimuksen. Tiehallinto näkee 
velvollisuudekseen stimuloida toimialan innovaatiotoimintaa.  

Projektin  tavoitteena  on  lisätä kunnossapidon osaamista Norjassa, ei  vain 
 tiehallinnon  sisällä, vaan  koko  toimialalla. Lisätavoitteena  on  rakentaa 

järjestelmiä  ja  käytäntöjä,  jotka auttavat osaamisen kehittämisessä 
tulevaisuudessa.  

Projektin  päällikkönä  on  øystein  Larsen  Norjan tiehallinnosta. Projekti 
toteutetaan yhteistyössä muiden tieviranomaisten, kuntien  ja 

 palveluntarjoajien  kanssa. Projekti järjesti  16.10. 2008  järjestyksessä toisen 
seminaarinsa toimialalle. Keijo Pulkkinen osallistui seminaariin  ja  esitteli 
siellä Suomen ylläpitoklusteria  ja  OSAKE-projektia. Meneillään olevien 
kehitysprojektien esittelyjen  ja  ideoinnin  lisäksi seminaarissa oli useita 
palautepuheenvuoroja, joissa  mm.  palveluntarjoajat  esittivät näkemyksiä 
tilaajien  ja  tilaajat palvelu ntarjoajien osaamisvaatimuksista. 

Norjan projekti kohdistuu seuraaviin alueisiin:  

1. Näkyvyys  
2. Koulutus 
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3. Erikoistuminen  ja  T&K  
4. Kokemuksen siirto 

Seuraavassa käsitellään näitä  osa-alueita lähemmin.  

I  Näkyvyys 

Näkyvyys-osaprojektin tarkoituksena  on  esitellä tiestön kun nossapitoa 
julkisuudessa positiivisella tavalla tavoitteena alan arvostuksen, siihen 
kohdistuvan mielenkiinnon  ja  alalle hakeutumisen vahvistaminen. 
Osaprojektin päällikkönä toimii  Inger Lise  Sagmo.  Näkökulmia toimialan 
esilletuomiseen:  

a.  Teiden kunnossapidon tärkeys  ja  monipuolisuus 
• 	 b.  Kiinnostava  ja  haastava ala  

c. Kehitystyö  ja  mandollisuudet ammatilliseen kehittymiseen  
d. Aikaansaannosten julkistus  näkyvästi - 'nauhan leikkaus'  

2  Koulutus 

Koulutus-osaprojekti pyrkii laajentamaan kakkien tiestön kunnossapidossa 
toimivien taitoja, tavoitteena palvelujen laadun parantaminen. Osaprojektin 
vetäjänä  on Joralf Aurstad.  Projektin  suunniteltuja toimenpiteitä ovat  mm. 

 olemassa olevan koulutustarjonnan selvittäminen, koulutustarveselvitykset 
sekä koulutusohjelmien suunnittelu mukaan luettuna eri toimijoiden roolit  ja 

 vastuut.  

3  Erikoistuminen  ja  T&K 

Osaprojektin 	tarkoituksena 	on 	osaamisen 	ja 	tutkimustoiminnan 
laajentaminen tiestön kunnossapitoon liittyvillä alueilla.  Projektin  vetäjänä  on 
Leif Jørgen Bakløkk.  Projektissa pyritään lisäämään alan julkaisujen, 
opinnäytteiden  ja  tohtoritutkintojen  määrää, koska nämä nähdään 
olennaisina sekä tutkimuksen  ja  koulutuksen että alan arvostuksen  ja 

 rekrytoinnin  kannalta. 

Myös kenttä-  ja  laboratoriokokeiden  välineisiin aiotaan panostaa, erityisesti 
sään vaikutusten  ja  kylmien olosuhteiden kokeita varten.  

4  Kokemuksen siirto 

Tämän osaprojektin tarkoituksena  on  säilyttää kokemuspohjainen 
osaaminen  ja  hyödyntää kokemusta  koko  toimialan laajuisesti, jotta voidaan 
välttää toistamasta vanhoja virheitä  ja  hyötyä oppimalla toisiltaan. 
Osaprojektin vetäjän  on Jan  Peder  Bollingmo.  Projektissa käynnistetään 
erilaisia hiljaisen tiedon siirron  ja  verkottumisen  muotoja ensisijaisesti 
talvikunnossapitoa, tunneleita, tien rakenteita  ja  merkintöjä koskevien 
aiheiden ympäriltä. 
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3.3  ERTRAC  National  Plafforms  Workshop 

4-5.9.2008  kokoontui Budapestiin  22  asiantuntijaa  13  Euroopan maasta 
keskustelemaan  ns.  kansallisten  teknologiaplatformien  (National Technology 
Platform)  tilanteesta.  Työpajan  rungon muodostivat kandeksan eri maan 
kansallisten  platformien  esittelyt. Suomesta esittelyssä oli ylläpidon 

 osaamisklusteri (kunnossapitoklusteri).  

Kansallisten  platformien  muodostamisen lähtökohtana  on  ollut tukea  EU:n 
 tutkimuksen tavoitteita  EU:n  Lissabonin kokouksen  (2000)  päätösten 

pohjalta.  EU  asetti tuolloin tavoitteeksi  tulla  maailman  dynaamisimmaksi  ja 
 kilpailukykyisimmäksi tietoyhteiskuntataloudeksi  vuoteen  2010  mennessä. 

Seuraavassa muutamia keskeisiä päätelmiä  työpajan  pohjalta: 

Esimerkit  ja  kehitys muissa Euroopan maissa osoittavat, että 
tähänastiset Suomen kokeilut  (esim.  ylläpidon  osaamisklusteri)  ovat 

 oikeansuuntaisia haettaessa  uusia  toimintamalleja.  Myös  Infra 2010  - 
 ohjelman OSAKE-projektin  tavoite testata  ja  kehittää toimintamallia 

 infra-alalla laajemmin  hyödynnettäväksi  tukee tätä hyvin. 

Käsite  NTP =  National Technology  Platfrom  on  väljä  ja  eri maissa  on 
 organisoiduttu  eri tavoin. Näyttää siltä, että  osa  on  hahmottanut 

 platformi-kokonaisuuden laajemmin  ja  osalla liikkeellelähtö  on 
 tapahtunut yksittäisten  platformien  kautta.  

- Platformien ominaisuuksissa, esim.  rahoituksessa,  veturitahoissa  ja 
 organisoitumisessa  on  eroja. Yhteisenä piirteenä näyttäisi olevan 

kehittämistoiminnan  kiihdyttimenä, keskustelufoorumina  ja 
 tulevaisuuden yhteisenä  suuntaajana  toimiminen. 

Yhtenä keskeisenä kysymyksenä  on  nyt, pitäisikö meidän täällä Suomessa 
organisoitua  ERTRAC-kehyksessä  eri tavalla kuin tähän asti.  ERTRAC

-toiminnalle hyvän perustan luo OSAKE-projektin  tulokset  ja  erityisesti 
syntyvä  Road Map,  johon kuvataan toimenpiteet  ja  aikataulu toimintamallin 
edelleen kehittämiselle  ja  laajentamiselle. 

Vertailussa muihin  ERTRAC-platformeihin  Suomen  Kunnossapitoklusteri  on 
 laaja-alainen  ja  teknisesti hyvin toteutettu.  
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4 TOIMIJOIDEN  PALAUTE  

4.1 	Haastattelut 

OSAKE-hankkeen alkuvaiheessa hankittiin taustatietoa tarpeista  ja 
 haasteista sekä innovaatiotoiminnasta haastattelemalla seuraavat toimialan 

 ja  innovaatiotyön  asiantuntijat: 

-  Jukka  Yliherva, Destia  Oy 
-  Reijo Kangas, Tekes 
-  Timo Aho, Oulun Yliopisto 
-  Martti Perälä, Navico Oy 
-  Jaakko Heikkilä,  (Ramboll,  eläkkeellä) 

. 	
- Jussi Rantanen, Lemminkäinen Oyj 
-  Antti Tuomainen, Skanska Oy 
-  Liisa Välikangas, HSE 
-  Sari  Raivo, HSE 
-  Jarl-Thure Eriksson,  TTY 
-  Terhi Pellinen, TKK  

Jani Saarinen,  RAKLI 

Haastatteluvastaukset 	voitiin 	ryhmitellä 	neljään 	kokonaisuuteen. 
Näkemykset eri kokonaisuuksien kehittämistarpeista  ja  -haasteista  on 

 esitetty seuraavassa.  

4.1.1 	Infra-alan kiusteri 

Haastatteluissa todettiin, että  infra-alan isojen toimijoiden yhteistyölle ei ole 
ollut foorumia. Kokonaisuuden hallintaan toivottiin koordinaattoria  ja 

 toimialan visiolle nähtiin tarve. 

• 	 Tiehallinto  sai palautetta omistajuuden  ja  tutkimusvastuun hämärtymisestä.  
Haastatteluissa perättiln lisää avoimuutta  mm.  tu  lostavoitteisiin  sekä tietoa 
Tiehallinnon rooleista  ja  tulevaisuuden suunnitelmista.  Kaiken  ulkoistamista 

 pidettiin riskinä. 

Tienpidossa  nähtiin olevan merkittäviä intressejä  mm. SKAL:illa,  Linja-
autoliitolla, Taksiliitolla sekä poliisilla  ja  pelastuslaitokselle,  jotka kaikki 
edustavat merkittäviä tienpidon asiakasryhmiä. 

Kiinteistöpuolen kunnossapidon  ja  teiden ylläpidon väliltä löytyy merkittävää 
synergiaa. Infrarakentamisella  on liittymäkohtia  myös paikannuksen, 
tuotemallinnuksen, ICT:n  ja energian  tutkimus-  ja  toimijakenttiin.  Myös 
verkko-operaattoreilla  on  samanlaisia haasteita  ja  mandollista annettavaa 
tienpidolle.  

4.1.2 	Tutkimus, kehitys  ja  koulutus. 

Haastatellut 	olivat 	huolissaan 	Suomen 	infra-alan 	tutkimus- 	ja  
kehityspanoksesta,  jota  jopa "ajetaan  alas".  Tämä näkyy  mm. VTT infra- 
alueen kutistumisena  ja  Tiehallinnon  oman tutkimus-  ja  kehitystoiminnan 
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lopettamisena. 	Tilaajat 	eivät 	ole 	kyenneet 	tekemään 	omaa 
tutkimusagendaansa. 	Yritysten 	kehittämistoiminta 	on 	vähäistä 
julkisrahoitteisten hankkeiden ulkopuolella. 

Ministeriöiden tutkimus-  ja  kehityspanos kanavoidaan Tekesin  kautta  ja 
 Tekesin  suhtautumisessa julkisen  sektorin  hankkeiden rahoiftamiseen 

nähtiin toivomisen varaa. Rakennusalalle  on  kuitenkin tekeillä  strategisen 
 huippuosaamisen keskittymä, SHOK.  Infra-alan kannalta pidettiin 

ongelmana sitä, että Tekes ei rahoita perustutkimusta. Toisaalta Suomen 
Akatemialle toimialan tutkimus  on  liian soveltavaa. 

Työmarkkinoille tulevalla sukupolvella ei juuri ole käytännön työkokemusta. 
Tutkijoiden  ja  korkeakoulutuksen  saavien kosketuspintaa käytäntöön  on kin 

 kehitettävä: teoreettiset opinnäytteet eivät pätevöitä käytännön työhön,  vain 
 tekemällä oppii. Pätevästä työnjohdosta pelättiin tulevan  pula.  Pienissä 

kunnissa tekninen toimi tarvitsee uusia osaajia.  

4.1.3 	Yhteisöllinen innovaatiotoiminta 

Yhteisöllinen  ideointi ei näytä Tiehallintoa lukuun ottamatta juuri kiinnostavan 
 infra-alaa. Todennäköisiä syitä tähän ovat esimerkiksi irinovaatiotoiminnan 

perinteiden puute, toimialan  pk-valtainen rakenne, alan toimintamallien tuore 
muutos  ja  siitä johtuva toimijoiden roolien osittainen selkiintymättömyys, 
pelko ideoiden vuotamisesta kilpailijoille sekä palvelujen tuotteistamisen 
vaikeus. 

Yhteisöllisessä innovoinnissa  tarvitaan eri tasoisia aihioita; aihioille  on 
 annettava mandollisuus törmätä.  Alan  tutkijat  on  saatava tekemään 

yhteistyötä keskenään  ja  muiden alan  ja sen  ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa. Innovaatiot syntyvät rajapinnoissa. 

Käytännössä voidaan esimerkiksi koota työryhmät teemoille projektinhallinta, 
toimituskyky, tuottavuus, ekotehokkuus, innovaatiot  ja  asiakkaat. 
Työryhmien edustajat kohtaavat törmäytysryhmässä, jossa haetaan uusia 
ideoita  ja  innovaatioaihioita. 

Hankintamallia  voidaan kehittää innovaatiotoiminnan kiihdyttämiseksi 
esimerkiksi aloitemenettelyllä, jossa Tiehallinnon raati arvioi 
kehittämisaloitteen  ja  antaa aloitteen tekijälle kehittäjän statuksen.  Jos 

 kehittäjä ei voita aloitteen pohjalta järjestettyä tarjouskilpailua, kehittäjä saa 
aloitteesta eri korvauksen.  

4.1.4 	Markkinat  ja  talous 

Tieverkon optimointi oli Suomessa  90-luvun alussa maailman huippua, 
sittemmin kehitys  on  hidastunut. Kehittämistä pidettiin liiankin 
insinöörilähtöisenä, mutta toisaalta oltiin sitä mieltä, että peruskorjauksen 
tarpeen  ja  tason tuntevat  vain  insinöörit. Nykyisellä rahoitustasolla teiden 
kunnossapito  on  vaikeaa. 

Tienpidon  perusta  on  edelleen melko hyvä, mutta elinkaarilaskennassa  on 
 puutteita. Markkinat eivät hoida  mallien  kehittämistä. Laskentamallien 
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haasteina  pidettiin  mm.  liikenteelle aiheutuvien haittojen  ja ruuhkaantumisen 
 huomioon ottaminen, päällysteen laatu  ja  muut tienpidossa laatutekijät, joita 

ei voi mitata luotettavasti etukäteen. Hiljaiseen tietoon  ja  kokemukseen 
perustuvia tekotapoja  ja tekn iikoita  on  paljon. 

Käyttömaksut  tekevät tiestä sijoituskohteen. Kansainvälisten maksu-  ja 
budjetointijärjestelmien  osaaminen  on  tärkeää, mihin auttaa kansainvälisten 
kontaktien lisääminen. 

Hintakilpailu  vaikuttaa lopputuloksen laatuun  ja  yritysten haluun kehittää 
tuotteitaan. Halvimmaksi tulee,  jos  julkinen tilaaja kantaa  riskin.  Yksityisen 
toimittajan  on  pystyttävä hinnoittelemaan riski. Esimerkiksi Australiassa 
käytetään tarjouskilpailuissa  nk. allianssimallia:  suuriin hankkeisiin haetaan 
kumppani varhaisessa vaiheessa. Kokonaisuutta työstetään eteenpäin 

• 

	

	 työpajoissa,  joissa tilaaja  ja  toimittaja määrittelevät yhdessä tavoitehinnan. 
Sitten kiinnitetään hinta  ja  järjestetään tarjouskilpailu laatukilpailuna.  

4.2 Web -kyselyt 

Vastaajaryhmät  ja  niiden väliset yhteydet 

Projektissa järjestettiin kaksi  web-kyselyä, ensimmäinen heti  projektin  alussa 
tammikuussa  2008  ja  toinen  marras—joulukuussa  2008.  Kuvassa  3  näkyy 
ensimmäisen kyselyn vastaajien jakauma. Vastaajia oli kaikkiaan  232,  kun 
kutsuttuja oli  651.  

Laite-  ja 
 jaljestelrnatomittaja;  1  

Alihankintayntys;  3— 
Muu,8  

Tutkimuslaitos;  2- 

Oppilaitos  (her 

S Matenaalin 

Urakoija 

pungit,  41  

Tuaflnto;  29  

ankintapal*u3toneultti;  7  

sonsujtt,  35  

Kuva  3  Ensimmäisen  web-kyselyn vastaajien jakauma  (n=232).  

Toisen kyselyn vastaajat jakautuivat hyvin samalla tavalla, vaikka 
vastausprosentti jäi pienemmäksi. 
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Klusteriyhteisön koostumuksen  lisäksi haluttiin projektissa selvittää 
toimijoiden välistä verkottumista.  Kuva  4  esittää eri vastaajaryhmien  välisen 

 yhteydenpidon tiiviyttä. 

Kunnat  / Tiehallinto  Hankinta- Suunnittelu Urakoijat Materiaatin Opetus  ta 
 kaupungit 	 palvelu- 	konsultit 	 toimittajat 	tutkimus 

konsultit 

Kunnatlkaupungit 

Tiehallinto 

Hankintapalvelukonsultit 

Suunnittelukonsu!tit 

Urakoijat  

Materiaalin toimittajat 

Opetus  ja  tutkimus 

.  Yleisesti tiivola kattssakaymistä 

Osalla vastarineista tiivista Kanssakaynhisla  

Kuva  4  Eri osapuolten väliset yhteydet alalla. 

Vastaajien mielipiteitä  ja  muita kyselyjen tuloksia 

Kyselyissä oli joukko kvantitatiivisia arvioita  ja  monivalintakysymyksiä,  mutta 
myös vapaamuotoisia kommentteja saatiin runsaasti. 

Yleisiä havaintoja kyselyjen tuloksista: 

Julkisen puolen  (kunnat,  Tiehallinto, tutkimus/opetus)  henkilöstö  on 
 supistunut vuonna  2007, yritysosapuolet  ovat lisänneet henkilöstöä 

myös vielä  2008  puolella. Kaikki toimijat ovat kokeneet vaikeuksia 
osaavan työvoiman saamisessa. 
Ylläpitoklusteri (verkkosivusto)  oli vielä kyselyn aikaan  varsin 

 huonosti tunnettu. Sitä käyttäneet näkivät  sen  enimmäkseen 
hyödyllisenä  ja  siihen kohdistui odotuksia. 

-  Eri vastaajaryhmien (Tiehallinto,  kunnat,  urakoijat)  arvostukset  ja 
 näkemykset tilanteesta ovat melko samansuuntaisia. 

- Tiehallinnon hankintaperiaatteiden  osalta nähtiin etuja sekä laajoissa 
pitkäaikaisissa sopimuksissa, joissa  on  tilaa kehityspanostukselle, 
että toisaalta pienemmissä kokonaisuuksissa, joiden 
tarjouskilpailuihin pienemmätkin palveluntarjoajat voivat osallistua. 
Tämä antaa aihetta selvittää tarkemmin pienten palveluntarjoajien 
verkostoitumisvalmiuksia niiden kehittämiseksi 

- Klusteriyhteistyötä  toivotaan nykyistä laajemmalla osallistujajoukolla 
(RHK, kaupungit, Finavia, RAKLI, MANK, tiedekorkeakoulut, VTT). 

Mielenkiintoinen  tulos  oli ensimmäisen kyselyn yhteydessä saatu palaute 
kysymykseen siitä, miten hyvin alan koulutus vastaa tarpeita. Muiden kuin 
tutkimuksen  ja  opetuksen parissa toimivien vastaajien mielestä koulutus ei 
oikein hyvin vastaa tarpeita. 

Kyselyissä selvitettiin myös sitä, mitä seikkoja ylläpidossa  ja  hoidossa 
pidetään tärkeänä. Kuvassa  5 on  ensimmäisen kyselyn mukainen asioiden 
tärkeysjärjestys. 

S  
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Kuva  5  Vastaajien antama tärkeysjärjestys erilaisille ylläpitoon liittyville seikoille. 
Neliöt  kuvaavat vastausten mediaania  ja ja  flat  arvioiden vaihteluväliä. 

Kyselyssä analysoitiin myös sitä, miten eri  vastaajaryhmien arvotukset 
 eroavat toisistaan. Taulukossa  3 on  esitetty muutamia  havaittuja 

vastaajaryhmille  ominaisia poikkeamia kakkien vastaajien  keskimääräisistä 
arvotuksista,  Taulukossa voidaan nähdä  kehitystoiminnan  haaste: tilaaja 
korostaa hintaa  ja  palveluntarjoajat  eivät arvosta  teknologian  kehittämistä 
ainakaan  itseisarvona.  Sopii toivoa, että kehittäminen kuitenkin nähdään 
keinona esimerkiksi  lopputuotteen  laadun saavuttamiseen. Edellä mainittu 
haaste  on  toimialalla  tiedostettu  ja  uudet  hankintamenetelmät,  mm.  pitkät 

 palvelusopimukset,  pyrkivät luomaan  kannusteita  kehittämiselle. Onkin 
todettu, että  palveluntarjoajat  ovat alkaneet panostaa entistä enemmän 
tuotekehittelyyn.  Kann  ustejärjestelmässä  on  kuitenkin vielä edelleen 
kehittämistä.  On  myös huomattava, että  tienpidossa  on  erilaisia  reunaehtoja, 

 kuten  liikenneturvallisuustavoitteet,  jotka asettavat rajoituksia  kokeiluille, 

Vastaajaryhmä  Arvostaa keskimääräistä 

Enemmän 	 Vähemmän 

Kunnat/kaupungit - 	Työturvallisuutta - 	Käyttöikää 
- 	Palvelun laatua  - 	Vapaata kilpailua  
- 	Töiden  läpimenoaikaa __________________________ 

Tiehallinto - 	Käyttöikää - 	Töiden pysymistä  
- 	Hintaa aikataulussa  
- 	Vapaata kilpailua  ___________________________ 

Urakoijat - 	Työturvallisuutta - 	Ympäristövaikutuksia 
- 	Vapaata kilpailua  - 	Teknologista  

edistyksellisyyttä  

Taulukko  3  Eri vastaajaryhmien eroja. 
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Klusteriyhteistyön  anti,  odotukset  ja panostushalukkuus 

Projektin  alussa tehtyyn kyselyyn kuului osio, jolla kartoitettiin sitä, mitä eri 
vastaajat osaamisklusterin yhteistyöltä odottivat  ja  toisaalta mitä  he  katsoivat 
voivansa antaa yhteiseen käyttöön. Kuten kuvasta  6  näkyy, erilaisten 
hyötyjen  ja panostusten  kysyntä  ja  tarjonta näyttäisivät olevan melko hyvin 
tasapainossa keskenään. 

Haluan 	Voin antaa 

L.A  

Useimmat vastaajat 

 Monet  vastaajat  

Kuva  6  Kyselyyn  I  vastanneiden klusteriyhteistyöltä haluamat  asiat  suhteessa 
niihin panoksiin, joita  he  katsovat voivansa antaa kiusterille. 

Lisäksi osallistujat toivoivat saavansa klusterista  mm.  tietoja maan 
tieverkoston kunnosta, meneillään olevista hankkeista  ja  tavoitteista sekä eri 
korjaustapojen onnistumisesta  ja  työn toteutuksen ongelmista. Klusterilta 
odotettiin, että  se  tarjoaisi pitkäaikaisesti käytettävissä olevan työkalun 
hankkeisiin liittyvän tiedon jakamiseen 

Klusteriin  katsottiin voitavan antaa  mm.  käytännön asiantuntemusta  ja 
 kokemukseen perustuvaa näkemystä useista tiestön kunnossapitoon 

liittyvistä keskeisistä aiheista. 

Pitkäjänteisen kehittämisen  ja  kasvun mandollistajat  ja  esteet alalla 

Kyselyn vastaajat tunnistivat joukon tekijöitä, jotka joko auttavat  tai 
 haittaavat pitkäjänteistä kehittämistä ja/tai kasvua toimialalla. Kehittämistä 

alalla auttavat  mm.  pitkät puitesopimukset, pätevyysvaatimukset sekä 
selkeämmät ennusteet painopistealueista  ja  parempi sitoutuminen niihin. 
Erikoistumista mandollistava uusi teknologia nähtiin kehitystä tukevana 
tekijänä. Alalle ehdotettiin  mallin  ottamista prosessiteollisuudesta, jossa  on 

 käytössä prosessinhallinnan menetelmiä. 

Kehittämistä haittaavat vastaajien mukaan  mm.  kova hintakilpailu, 
kuntorekistereiden 	huono 	käytettävyys, 	lyhyet sopimusajat sekä 

S  



Kyllä  

Jossakin  maänn  
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kustannusajattelun  keskittyminen tekohetkeen eikä elinkaareen. Tilaajien 
lyhytjänteiset tulostavoitteet, hajanaiset hankintatavat  ja  tilaajayhteistyön 

 puute nähtiin kehitystä haittaavina. Tietotekniikan käytön kehittämättömyys 
kuntasektorilla hidastaa esim. yhteisalueurakoita. Isot työkokonaisuudet 
rajoittavat kilpailua, koska todellisia tarjoajia  on vain  yksi  tai  kaksi. 

Kansainvälinen tutkimustiedon keruupalvelu - tarvekartoitus 

OSAKE -projektin  yhteydessä esitettiin tutkimuslaitosten  ja  korkeakoulujen 
taholta uudenlaista palvelua toimialalle kansainvälisen innovaatioiden 
seulomiseksi  ja  kansantajuistamiseksi.  Ajatus olisi, että VTT:n, TKK:n  ja 

 TTY:n kokeneimmat  voimat muokkaavat tierakennusalan tietovirroista 
.  sovellettavissa olevia aihiolta  'readers digest"  -perlaatteella.  Kymmeniä 

mandollisia tuotekehitysideoita taikka muualla maailmassa kokeillun 
 teknologian  tietohippuja  jaettaisiin vuosittain  web-alustalla  alan toimijoille 

vapaasti poimittavaksi  ja  edelleen kehitettäväksi. Tavoitteena  on  helpottaa 
alan kehityksen seurantaa  ja  nopeuttaa uuden tiedon  ja teknologian 

 käyttöönottoa  Suomessa. Toisessa  web-kyselyssä  tied  usteltiin  alan 
näkemyksiä tällaisen palvelun tarpeesta  ja  suuntauksesta. Kuten kuvasta  7 

 näkyy, koetaan tällainen palvelu tarpeelliseksi. 

Ei  

.  

Kuva  7  Kansainvälisen tutkimus tiedon välityspalvelu. Vastaajien  (n= 153) 
 vastausten  jaka urna  kysymykseen: "Näettekö kuvatunlaiselle toiminnalle 

olevan taivetta organisaationne kannalta?" 

Huomattavan yksimielisesti vastaajat näkivät palvelun ainakin jossain määrin 
tarpeellisena organisaationsa kannalta. Suuri enemmistö vastanneista näki, 
että palvelu täydentäisi heidän organisaationsa tiedonseurantaa. Kaksi 
kolmasosaa vastanneista olisi myös valmis maksamaan kohtuullisen 
korvauksen palvelusta. 

Kyselyssä tutkittiin myös tarkemmin, millaista julkisen  ja  yksityisen 
rahoituksen suhdetta vastaajat pitäisivät kohtuullisena.  Kuva  8  esittää 
vastausten jakaumaa kysymykseen:  "Jos  julkinen sektori osallistuu 
toiminnan rahoitukseen, mikä tulisi olla yksityisen  sektorin  osuus 
rahoituksesta?" 



28 
	

Kiusterimalli infra -alan osaamisen kehittämisessä  

00 

20. 50  %  
70 

alle  20  % 

00 

40 

30 

50.80  % 

	

. 

20 

0% 
lo 

_____ 	_____ 	100% 

0 
0% 
	

alle  20  % 
	

20 50% 	50 80% 	100%  

Kuva  8 Vastaustenjakauma  kysymykseen:  "Jos  julkinen sektori osallistuu 
toiminnan rahoitukseen, mikä tulisi olla yksityisen  sektorin  osuus 
rahoituksesta?"  (n= 153)  

Vastaajien enemmistön mielestä julkisen rahoituksen tulisi olla puolet  tai 
 enemmän  koko  rahoituksesta, mutta yksityistäkin rahaa pitäisi olla 

käytettävissä. Palvelun tulosten pitäisi olla kanden kolmasosan mielestä 
kaikille avoimia, siis julkisia, kun taas yksi kolmasosa pitäisi tulokset  vain 

 rekisteröityneiden palvelunkäyttäjien  saatavilla. 

Toivottuja aihepiirejä kartoitettiin kyselyssä vielä tarkemmin pyytämällä 
	

. 

vastaajaa valitsemaan yksi  tai  kaksi kiinnostavinta aihepiiriä,  jos  seurantaa 
rajataan.  Kuva  9  esittää tulosten jakauman  Kaiken  kaikkiaan annettiin  304 

 'puoltoääntä'  eri teemoille. Nähdään, että yhtä ylivoimaista suosikkiteemaa 
ei ole, vaan hyvin tasapuolisesti  on  kysyntää niin tuotantoteknologioille  ja 

 hankintamenetelmille  kuin materiaaleja, järjestelmiä  ja  liiketoimintamalleja 
koskevalle  tiedolle. Teoria ei kiinnosta tien-  ja  kadunpidon toimijoita.  Valmiin 
esivalintalistan ulkopuolelta muita kiinnostavia teemoja ehdotettiin  vain  neljä 
kappaletta: tekniset ratkaisut, elinikä, onnistuneen tienpidon indikaattorit  ja 

 laadun hallinta. 
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Kuva  9  Vastaukset kysymykseen:  "Jos  seurantaa rajataan, mitä olisivat 
organisaatiotanne kiinnosta vimmat aihe piirit (merkitse enintään kaksi 
kiinnosta vinta)"  (n=304) 

43 Round Table  -keskustelut 

OSAKE -projektin  yhteydessä järjestettiin kaksi  Round Table  (RT)  —kokousta. 
Niihin osallistui urakoivien yritysten, korkeakoulujen, asiantuntijayritysten, 
rahoittajien, tiehallinnon  ja  järjestöjen edustajia sekä alan ulkopuolisia 
kehittämisen  ja  innovaatiotyön  asiantuntijoita. Kokoukset järjestettiin 

 21.4.2008  ja  4.11.2008.  Kumpaankin kokoukseen osallistui  Swot 
 Consultingin  edustajien lisäksi yhdeksän henkilöä. 

Kokousten tavoitteena oli ohjata  ja  kommentoida projektia, tuoda projektiin 
tietoa  ja  osaamista sekä ideoida mandollisia uusia toimintatapoja toimialan 
innovaatiotyölle.  Round Table  -malli toimi hyvin  ja  täytti tavoitteensa osana 
projektia. Keskustelu oli kummassakin kokouksessa vilkasta  ja  noin 
kymmenen hengen osanottajamäärä oli työskentelyn kannalta sopiva. 
Toimialan  ja sen  ulkopuolisten asiantuntijatahojen yhteiset ideointi-, arviointi- 
ja  palautekeskustelut  ovat jatkossakin varteenotettava vaihtoehto 
kehittämistyön suuntaamiseen  ja  kehittämisalueiden ideointiin.  

Merkittäviä keskustelussa käsiteltyjä asiakokonaisuuksia (joiden sisältö  on 
 käsitelty suppeasti  alla)  olivat  mm.  

-  Yhteistyönä tehtävän ideoinnin  ja  innovoinnin  haasteet 
- Kysynnän merkitys innovaatioiden  syn  nyttäjänä 
-  Uuden hankintalain vaikutukset yritysten kehittämistyöhön 
- Kunta-alan integrointi kehittämisyhteistyöhön 
-  Muiden toimialojen  ja  klustereiden innovaatiotyön benchmarking 
-  Kansainvälisen tiedon  ja  osaamisen vaihdon lisääminen 
-  Yliopistojen  ja  korkeakoulujen  ja  mandollisuudet 
- Klusterin  toiminnan  ja  portaalin  kehittäminen 
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Yhteistyön haasteena pidettiin innovoinnista syntyneen tiedon jakamista 
käytännössä. Kilpailu kannustaa innovointiin,  ja jos  ideat leviävät nopeasti 
yhteiseen käyttöön, häviää innovoinnilta kannustin. Yhteinen innovointi  on 

 mandollista  vain,  jos  intressi  on  yhteinen. Toisaalta pohjaa kehittämiselle 
luodaan laajentamalla toimijoiden joukkoa. Keskustelussa ehdotettiinkin 
ylläpidon  ja  hoidon yhdistämistä yhdeksi toimialueeksi. 

Kysynnän merkitys innovaatiotyön moottorina  on  ratkaiseva. Tiehallinnon 
sopimuksissa  on  jo  nyt elementtejä, jotka mandollistavat uuden 
kehittämisen. Tiehallinto voi edistää myös yhdessä innovointia 
sisällyttämällä hankkeisiinsa toimijoiden yhteistyötä vaativia elementtejä. 
Konkreettista uutta kysyntää voidaan synnyttää esimerkiksi vientitoiminnalla. 
Toisaalta Väylävirasto-uudistus  ja  aluehallinnon keskittäminen johtavat 
siihen, että hyvin pieni hallintataho huolehtii palveluntarjoajien välityksellä 
virtuaalisesti kaikesta kehittämisestä. 

Hankintalakia  pidettiin kehittämisen kannalta haasteellisena. Uusien 
ideoiden markkinointi tilaajille ei takaa kauppaa ideolden esittäjille. Toisaalta 
hankintalaki sallii innovaatioita edistävän kilpailuttamisen. Huomiota onkin 
kiinnitettävä hankintalain kehittämistä edistävään soveltamiseen. 

Suuret kaupungit  on  saatava mukaan klusteriin.  Jos  kymmenen suurinta 
kaupunkia  ja  Tiehallinto  (ja  myöhemmin Väylävirasto) muodostavat klusterin 
tilaajatahojen ytimen, voidaan kysynnällä ohjata klusterin kehittymistä 
nykyistä tehokkaammin. 

Aidosti yhdessä innovaatiotyötä tekeviä toimialaklustereita ei juuri ole, joten 
benchmarking  on  vaikeaa. Mandollisia ylläpidon kumppaneita 
kehittämistyössä ovat kuitenkin kunnossapito (joka hankeen aikana liittyikin 
klusteriin), Teollisuuden Kunnossapitoyhdistys, Tieyhdistys, RIL, 
Kuntatekniikka  ja  Rakli-hankintaklinikka.  Metsäteollisuus  on  puutavaran 
kuljettajana tärkeä asiakastaho klusterille. 

Kansainvälisen tiedon  ja  osaamisen vaihdon mandollisia toteutusmuotoja 
ovat opiskelija-  ja  tutkijavaihto,  englanninkielisen opetuksen lisääminen 
suomalaisissa oppilaitoksissa  ja  esimerkiksi Pohjoismaiden tilaajatahojen 
yhteistyö. Teollisuus huolehtii kansainvälisistä yhteyksistään lähinnä 
eurooppalaisten urakoitsijoiden liiton kautta. Pohjoismaiden tielaitosten 
yhteistyöjärjestelmä  on  olemassa. Järjestelmälliselle kansainvälisen tiedon 

 ja  osaamisen hankirinalle nähtiin kokouksissa selkeä tarve. 

Yliopistojen  ja  korkeakoulujen kannalta  on  tärkeää löytää tapoja sitoa teoria 
käytäntöön.  Ala  tarvitsee hyviä opiskelijoita, tukijoita  ja  opiskelijavaihtoa. 
Infrarakentamisen  resursseja  on  kuitenkin jatkuvasti karsittu  ja  esimerkiksi 

 Aalto-yliopistossa resurssit täytyy keskittää pääosin opetukseen. 
Tutkimuksen rahoitus  ja  eteenpäin vieminen  on  jokaisen tutkijan omalla 
vastuulla. Jatkon kannalta  on  tärkeää, että ala oppii hyödyntämään 
tohtorintutkinnon suorittavia tutkijoita.  

fl  

.  

Toimialan klusterityölle, OSAKE-hankkeelle  ja  portaalille  esitettiin seuraavat 
kehittämistarpeet  ja  ideat: 



Kiusterimalli  infra-alan osaamisen kehittämisessä 	 31 

S  

-  Alaa kiinnostavien teemojen kokoaminen  ja  toimintaan motivoivien 
asioiden löytäminen  on  tärkeää. Mandollisia teemoja ovat esimerkiksi 
kuntapuolen murros, ilmastonmuutos  ja  metsäteollisuus. Tarvitaan 
kansainvälisesti kiinnostavia kokonaisuuksia. 

- Ylläpitoklusteri  on  kuvattava kokonaisuutena  ja  yksiselitteisesti. 
-  Hankkeessa  on  kehitettävä alalle toimintamallia, ei  vain  kiusteria. 
- Portaalin keskustelufoorumin  käynnistäminen  on  tärkeää  ja  foorumin 

käyttöliittymän  on  oltava helppokäyttöinen. 
-  Foorumi voi toimia kokousten  ja  keskustelun laajentajana esimerkiksi 

niin, että määrätyistä aiheista, esim. palvelusopimuksiin liittyvistä, 
keskustellaan foorumilla alan toimijan laatiman alustuksen  tai 

 mielipidekirjoituksen  pohjalta. 
- Klusterista  voisi kehittyä  se  foorumi, jossa voidaan keskustella vielä 

senkin jälkeen kun tiepiirit ovat menneet  TE  Min  alaisuuteen ELYihin. 
- Klusterin tehtävänä  on  tiedon  jakaminen ja  käsittely. Yhteistyöhön 

pitää saada lisää tehoja, tutkimustietoa  on  saatava mukaan. 
-  Peruskysymys klusterin toiminnan kannalta  on se,  kuka hallinnoi 

klusteria  ja  koordinoi  sen  toimintaa  Infra 2010  -hankkeen jälkeen. 

. 
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5  TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN, TULOKSET 

 5.1 	Web-portaali  
Tiedon jakamisessa tärkeänä työkaluna  on  toiminut klusterin portaali, 
(www.yllapitoklusteri.fi  tai  www.kunnossapitoklusteri.fi ). Portaalin  käyttö 
kehittyi hankeen aikana  ja  portaaliin  tuotiin lisää sisältöä. Portaalista löytyy 

 mm.  palvelusopimusosio  ja  portaalissa  ollaan myös käynnistämässä 
toimialan keskustelufoorumia. 

Portaalin  edelleen kehittämiseksi  projektin  yhteydessä tuli esiin  mm. 
 seuraavia ehdotuksia: 

Hoidon yhdistäminen portaaliin -hoitofoorumi 
-  Kunnat ja  kaupungit mukaan 

Portaaliaktiviteetin  säännöllinen seuranta 
- Keskustelufoorumien  käynnistäminen 
- Oppilaitososio portaaliin 
- Opinnäytepörssi 
- Opinnäytetöiden  ryhmittely (aihe-ehdotukset, käynnissä olevat, 

 pää tty n e et) 
-  Työkalu palvelusopimusten luontiin 
-  Käyttäjien luoma sisältö  (UGC, User Generated Content)  
-  Kansainvälisen tutkimustiedon keruupalvelu 
-  Uusien toimintojen kehittäminen 

Lihavoidulla  merkityt kohdat ehdittiin OSAKE -projektin  aikana toteuttaa.  

Web-portaalin  sivuilla kävijöiden määrää seurattiin alkuvuoden ajan 
työkalulla, joka antoi yleiskuvan kävijämäärän kehityksestä kuukausittain. 
Kävijöiden määrässä tapahtui selvä tasonousu tammikuussa. Tämä liittynee 

 web-kyselyyn  ja  alkuvuoden julkistuksiin. Toinen nousu tapahtui 
toukokuussa. Portaalia esiteltiin silloin  mm.  palvelusopimusseminaareissa, 

 joissa oli toimialan väkeä laajalti läsnä. Tasonousut vaikuttavat kestäviltä, 
joka viittaa siihen, että mukaan  on  tullut  palvelun hyödylliseksi ja/tai 
kiinnostavaksi kokevia käyttäjiä. 

Lokakuun alusta otettiin käyttöön tarkempi portaalikäyntien seuranta, joka 
kertoo erikseen uusien  ja  vanhojen kävijöiden määrät sivustoilla, yksittäisten 
sivujen kävijämäärät, sekä kävijöiden maantieteellisen jakautuman.  Kuva  13 

 kertoo vanhojen  ja  uusien kävijöiden portaalivierailujen määrät. 
Marraskuussa portaaliin tehtiin yhteensä  419  vierailua. Näistä  176  oli sivuilla 
ennen käyneitä  ja  243  uusia. Erillisiä portaalin sivuja katsottiin marraskuussa 
yhteensä  2 425  kertaa. 

.  

S  
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Kiusterin portaahn kävijämSärät  
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Kuva  10  Portaalin  uusien  ja  vanhojen kävijöiden määrät  loka—marraskuussa  2008.  

Maantieteellisesti  sivustovierailut  jakautuivat siten, että Suomesta tehtiin  406 
 vierailua, Ruotsista  7  ja  Norjasta  6.  Suomesta tehdyt vierailut jakautuivat 

paikkakuntien suhteen kuvan  14  osoittamalla tavalla.  

VIsItL  

0 	 154  

Kuva  11  Klusterin portaaliin  Suomesta marraskuussa  2008  tehtyjen vierailujen 
alueellinen jakautuminen.  

5.2 	Seminaarit 

Merkittävä työkalu toimialan tiedon jakamisen  ja  verkostoitumisen  edistäjänä 
ovat olleet erilaiset seminaarit, jotka ovat olleet vakiintuneita  infra-alan  tai 

 sen  sektoreiden  tapaamisia  tai  ne ovat liittyneet  Infra 2010  -hankkeeseen.  

S 
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OSAKE-hankkeen aikana osallistuttiin  ja projektin  tuloksia esiteltiin 
seuraavissa seminaareissa  ja  kokouksissa vuonna  2008:  

- Tiehallinnon  johdon strategiaseminaari  5.3. 
 - Palvelusopimusseminaarit  9-10.4.  

-  Kevään  Infra 2010  -seminaari 
- Maarakennuspäivät  25.9.  
- Väylätja  liikenne  2008 Tampere-talossa  8-9.10. 

 - Alueurakoiden urakoitsijapäivät  16.10.  
-  Infra 2010  -seminaari  5.11.  

Tilaisuuksien materiaalia  on mm.  osoitteessa 
http:/Iwww. kunnossapitoklusteri .fi/pu  blic/events  

5.3 	Kansainvälinen yhteistyö 

Hankkeen aikana luotiin pysyvät yhteistyösuhteet Norjan tielaitokseen  ja sen 
 vastaavaan projektiin. Kansainvälisesti hanketta esiteltiin seuraavasti: 

- ERTRAC  seminaari Budapestissä  4-5.9.2008  
-  Tilaisuudessa 	esillä 	erilaisia 	Euroopan 	maiden 

in  novaatioverkostoja 
-  Trondheimin vierailu  29-30.9.2008  

-  Tutustuttiin Norjan tielaitoksen yp-klusteria vastaavaan 
projektiin 

-  Luotiin yhteistyökontaktit  ja  sovittiin jatkotoimenpiteistä 
- Kunnossapidon  osaamisen kehittämisseminaari,  Oslo  (Norjan 

tielaitos)  16.10.2008 

5.4  Muut työkalut 

Muita  infra-alan klusterin (esimerkkinä kunnossapidon osaamisklusteri) 
mandollisia työkaluja/toimintamuotoja  on  esitetty kuvassa  15.  Haasteena voi 
pitää työkalujen käytön koordinointia koska itsenäisiä toimijoita  on  useita  ja 

 keskusteluyhteisöjen  pirstoutumisen riski  on  olemassa. Pystyäkseen 
tehokkaasti hyödyntämään kehittämisessä informaatioympäristöään 
toimialan  on  voitava tarkastella aluetta myös kokonaisuutena. Voidaankin 
kysyä, kuka alan toimijoista ottaa roolin kokonaisuuden ylläpitäjänä. 
Tällaisen toimijan tehtävä voi olla myös OSAKE-hankkeessa kertyneen 
osaamisen  ja  tietämyksen levittäminen  infra -alalle. 

.  

S  
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Tapaamiset 	 Tiedottaminen 

Oppilaitosten  ja  Koulutustilaisuudet  

tutkimuslaitosten 
liittäminen yhteisiin hankkeisiin 

yritysten kanssa Kehittämisprojektit 

Opinnäytetyöt  y  [[1API  DC) N  nnovaatioverkostot  

)SAA1'  S  Tulevaisuuden luotaaminen, Tutkimusprojektiaihioiden 
skenaariotyö KLU STE  RI  luominen  ja  kehittäminen 

Ehdotukset tarjouspyyntöjen Hankevalmistetun avustaminen 
kehitystyöosioiden  ja  
kehityskohteiksi  koordinointi  

Kuva  12 Klusterin työkalujaltoimintamuotoja. 
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6  TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN, TULOKSET 

Ylläpidon 	osaamiskiusterin 	keskeisiä 	toimintamuotoja 	ovat 	olleet 
kehittämisprojektit,  tapahtumien järjestäminen, opinnäytetöiden teettäminen, 
hankintamallien kehitystyö sekä yleisesti ylläpidon kehittämistiedon 

 jakaminen.  Toimintamuotojen valinnassa  ja  resurssien kohdistamisessa 
tehtiin kehittämistyön alkuvaiheessa rajauksia, joilla toisaalta pyrittiin 
varmistamaan resurssien riittävyys  ja  toisaalta löytämään tehokkaimmat 
toimintamuodot. Hankintamallien kehittämistyöhön osallistuminen  on  ollut 
kiusterin keskeistä työtä  ja  siinä nimenomaan ylläpidon palvelusopimusten 
kehittäminen. Klusteri  on  pääosin vastannut ylläpidon palvelusopimusten 
seminaarien järjestelyistä, pilottien valmistelusta  ja  kokemusten 
raportoinnista sekä tiedottamisesta. Toimintamuotona  ja  ylläpitoon liittyvänä 
aiheena tämä  on  koettu erittäin hyväksi.  

6.1 	Toimintaympäristö 

Kehittämisympäristön selkiyttämiseksi  synnytettiin näkemys klusterin 
toimijoista  ja  toimijoiden  rooleista (kuvalO). Keskeisessä roolissa ovat  infra- 
alan tilaajatahot, Tiehallinto  ja kunnat.  Palveluntuottajiin  kuuluu lukuisia 
erityyppisiä  ja  -kokoisia toimijoita, joiden aktivointi mukaan yhteiseen 
kehittämiseen  on  jatkossa klusterin päätehtäviä. 

KÄYTTÄJÄT  

yksityistiet 	
- 	maantiet 	 Muu  infra 

I 	RHK  

kadut 	
sillat 	

MKL 
-- 	 Finnaa 

.  

JÄRJESTÖT  

PALVELUNTUOTTAJAT 
l4ankintapalvelu- 

konsultit fl  
Amk:t 	 VTT  

Yliopistot  

Suunnittelu- 
konsultit 	

Urakoitsijat  

Teknologian  
toimittajat 	

Materiaalin  
Ko.etolmlttajat )  toimittajat  

Kuva  13 Klusterin toim/joita.  

Kunnat  ovat Tiehallinnon rinnalla toinen keskeinen toimialan tilaajataho. 
 Projektin  alkuvaiheessa havaittiin, että  kunnat  on  sisällytettävä  kiinteästi 

mukaan 	hankkeeseen. 	Kunnilta 	tulikin 	runsaasti 	palautetta 	jo  
ensimmäisessä  web-kyselyssä. Vuoden  2010  alusta Tiehallinto, 
Ratahallintokeskus (kuvassa RHK)  ja  Merenkulkulaitos (MKL)  yhdistyvät 
Väylävirastoksi. 
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6.2 Kehittämisteemat  

OSAKE-projektissa 	infra-alan 	osaamisklusterin 	kehittämisteemoiksi 
hahmottuivat  osaaminen, tulevaisuus, markkinat  ja  toimijoiden  yhteistyö 

 (kuva  11).  Osaaminen-teema sisältää osaamisen ylläpidon, levityksen  ja 
 soveltamisen sekä uuden osaamisen synnyttämisen. Tulevaisuus-teema 

koostuu toimialan  vision  luomisesta, ylläpidosta  ja  toteutuksen 
hahmottamisesta. Markkinat-teema keskittyy Suomen vahvuuksien 
hyödyntämiseen,  teknologian  siirtoon sekä kansainvälistymiseen. 
Toimijoiden yhteistyön lähtökohtana  on  toisaalta tilaajatahojen yhteistyö 
esim. yhteisten hankintamallialustojen kehittäminen  ja  toisaalta kaikkien 
toimijoiden kannalta koulutus  ja  osaamisen  jakaminen.  

Tulevaisuus  
Infra -alan  visin  

. 

lnf  ra  to  im  ij oid  en 
 yhteistyö  

Kuva  14 In  fra-alan  osaamisklusterin kehittämisteemat. 

.  
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6.3  Tiekartta  2008-2014  

Toimintamallin edelleen kehittämiseksi ehdotettiin joukkoa toimenpiteitä, 
jotka sijoitettiin  tiekartan  muotoon vuosille  2008-2014  (kuva  12).  Hankkeet 

 on  ryhmitelty  tiekarttaan  edellä mainittujen  kehiftämisteemojen  mukaisesti. 

Tulevaisuus 

ALKU-hanke  ja  Väylävirasto  

Infra-alan visio  kunnossapidon  näkökulma  

Osauminen 

I  

Markkinat  

Toirnialan (YP*l-l)  teknologia-ja 
 osaamisstrategta 

Infratoimijoiden  yhteistyö  

  

Kuva  15  Kunnossapidon kiusterin tiekartta  2008-2014. 

.  
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Klusteriyhteistyö  vahvistui  ja  laajeni  projektin  aikana  ja  saadun palautteen 
mukaan sitä pidetään tarpeellisena. Myös kuntien toimijoita saatiin mukaan 
ainakin  web-kyselyjen kautta.  Projektin  eräänä tuloksena oli ylläpitoklusterin 
laajentaminen hoidon suuntaan. Hoidon  ja  ylläpidon yhteisportaali  on 

 kunnossapidon osaamisklusterin  käytännön ilmentymä. 

Varsinkin pienten kuntien kadunpitoon liittyvä ohjeistus saattaa olla kirjavaa 
 ja  puutteellista. Tiehallinnon kattavaa  ja  monipuolista ohjeistoa voidaan 

siirtää kuntien käyttöön järjestämällä koulutusta. Yleisemminkin kuntien 
mukaan saaminen kunnossapidon kehittämiseen  ja  parhaiden käytäntöjen 
jakamiseen  on  tärkeää. 

Tulevaisuudessa muiden julkisten infranhaltijoiden mukaan  tulo  on 
 olennainen kehityspolku Vuonna  2010  toteutuva Tiehallinnon, 

Ratahallintokeskuksen  ja  Merenkulkulaitoksen yhdistävä Väylävirasto  vie 
 kehitystä tähän suuntaan. 

Vuoden  2010  alussa toteutuva ALKU- hanke uudistaa Suomen aluehallinnon 
siten, että tiepiirit tulevat osaksi alueellisia elinkeino- liikenne-  ja 

 ympäristökeskuksia.  Tämä muuttaa tiehallinnon nykyisen työnjaon, roolit  ja 
 myös toimivan sisäisen verkoston perusteellisesti  ja  pakottaa toimintamallin 

muutokseen. Tiehallinnon sisällä  on  ollut toimivat asiantuntijaverkostot, jotka 
 on  korvattava uusilla mekanismeilla. OSAKE- projektissa pilotoitu 

verkostoitumismalli tarjoaa osaltaan apuneuvoja muutoksen hallintaan. 

Väyläviraston  perustaminen  ja  aluehallinnon uudistava ALKU-hanke tuovat 
alalle voimakasta rakennemuutosta, joka näkyy monella tavoin 
toimintaympäristössä vuosina  2009-2010.  Tällaisessa muutostilassa  on 

 entistäkin tärkeämpää, että  Infra-alan visiota kyetään hahmottamaan alan 
avaintoimijoiden kesken. Tähän liittyvä alan teknologia-  ja  osaamisstrategia 

 on  mukana vuodelle  2009  hahmotellussa tiekartassa. 

Hankintalain  soveltamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Kysymys  on  siitä, 
kuinka lakia tulisi soveltaa kehittämistä edistävällä tavalla. 

Kansainvälisen innovaatiotiedon maahantuonnin kokeilu sai kannatusta 
syksyn  2008  kyselyssä. Käytännön toteutus vaatii resursseja. Päätökset 
jäävät vuodelle  2009.  

Seuraavassa arvioidaan OSAKE-projektissa testattujen pääasiall  sten 
 menetelmien käyttökelpoisuutta kehittämistyössä hankkeen kokemusten 

perusteella: 

Asiantuntijahaastattelut  ja  -tapaamiset 
-  Antavat tietoa trendeistä, hiljaisista signaaleista, teknologiasta jne. 

kiusterista  ja sen  ulkopuolelta. 
Synnyttävät kontakteja tahoihin, joita klusterin kehittäminen 
kiinnostaa  ja  joiden osaaminen voi auttaa kehittämään klusterin 
toimintaa. 

-  Haastattelujen  ja  tapaamisten organisointi, tiedon jalostaminen  ja 
 levittäminen klusteriin vaativat resursseja. 
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Web-kyselyt  
-  Antavat laajalle toimijajoukolle mandollisuuden vaikuttaa klusterin 

yleisiin  tai  kapeammalle alueelle kohdistuviin kehittämisteemoihin. 
- Antavat klusterin kehittäjille mandollisuuden strukturoidun palautteen 

keräämiseen etukäteenkin valituilla aihealueilla. 
-  Kyselyn organisointi, tulosten jalostaminen  ja  jakelu vaativat 

organisointia.  

Round Table  -kokoukset  
-  Hyvä foorumi uusien ideoiden  ja  aihioiden synnyttämiselle klusterin  ja 

sen  ulkopuolisten asiantuntijoiden kesken. 
-  Mandollistavat osaamisen tuomisen ulkopuolelta klusterin käyttöön. 
-  Vaativat teeman  ja  fasilitaattorin,  joka organisoi kokouksen, johtaa 

puhetta  ja  huolehtii tulosten kirjaamisesta  ja  jakelusta. 	 S  
Kansainvälinen  benchmarking  

Ehdottoman tärkeä kanava tiedon  ja  osaamisen hankkimiseen  ja 
 vaihtoon. 

Toteutetaan käytännössä osallistumalla kansainvälisiin kokouksiin  ja 
 seminaareihin  sekä luomalla yhteistyökontakteja vastaavien 

klusterien toimijoihin muualla. 
Benchmarking-tiedon jäsentäminen  ja jakaminen  vaatii resursseja. 

-  Tiedon jakamisen foorumeita ovat esimerkiksi seminaarit kotimaassa. 
Tilaajatahojen intressissä  on  jakaa kansainvälistä benchmarking-
tietoa; miten motivoidaan yritysten edustajat tiedon jakamiseen? 

Seminaarit 
Tiedon jakamisen  ja  verkostoitumisen  väline. 
Ei välttämättä ensisijainen ideoiden syntymisen ympäristö. 

-  Seminaareissa syntyneet kontaktit voivat poikia yhteistä kehittämistä. 
Osallistumisen  Infra 2010  -ohjelman seminaareihin  on  ollut vilkasta. 

- Vaativat organisoijan.  

Web-portaali 
Klusterin  mandollinen virtuaalinen olomuoto. 

-  Tarjoaa ympäristön tiedon jakamiseen monipuolisesti eri  osa-alueilla, 
kommentointiin, keskusteluun. 
Alusta oppilaitosten  ja  yritysten kanssakäymiselle. 

-  Alusta ajankohtaisen tiedon välittämiseen. 
Foorumi 	tarjoaa 	mandollisuuden 	vapaaseen 	keskusteluun 
ajankohtaisista toimialan kysymyksistä. 
Vaatii operaattorin sekä tietosisällön kehittäjän  ja  päivittäjän.  

OSAKE-hankkeen tulosten perusteella kunnossapitoklusterin portaali  ja sen 
 kehittyvä sisältö  on  oikea ympäristö kunnossapitotoimialan yhteisölliselle 

kehittämiselle. Tästä  on  olemassa myös vertailutietoa muista toimialoista  ja 
 verkostoista.  

Tehokkaasti hyödynnetty klusterialusta tarjoaa todellista lisäarvoa toimialalle 
mandollistamalla tavoitteiden yhdenmukaistamisen, hedelmällisen tiedon-  ja 

 mielipiteenvaihdon,  avoimen keskustelufoorumin  ja  täysin uudenlaisia 
lisäarvopalveluja yhteisön jäsenille, kuten esimerkiksi  
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-  Tutkimustiedon jakelu 
- Opinnäytepörssi 
- Hankintasopimusrekisteri 

Koulutustarjontarekisteri 

Portaali  ja  verkko ovat kuitenkin välineitä, joita infratoimialalla ei ole vielä 
totuttu hyödyntämään yhtä laajasti kuin esimerkiksi tietotekniikka-  ja 

 mediatoimialoilla.  Todellisten hyötyjen saavuttaminen tämän tyyppisellä 
portaalilla edellyttää riittävää käyttäjien  ja  tiedon määrää. Lisäksi portaalilla 
saavutettavat hyödyt lisääntyvät jyrkästi käyttäjien määrän kasvaessa. 
Hyötyjen saavuttamiselle kriittisen  massan  turvaaminen  ja  käytön 
kasvattaminen edellyttävät normaalin portaalin ylläpidon lisäksi aktiivista 
portaalin operointia  ja  kehittämistä. Päähaasteet tässä vaiheessa ovat 
klusterin toimijoiden opettaminen portaalin hyödyntämiseen jatkuvalla 
tiedottamisella sekä verkkoportaalin pitäminen dynaamisena, jatkuvasti 
kehittyvänä  ja  kiinnostavana.  Näin voidaan saada aikaan itseään ruokkiva 
positiivinen kierre portaalin ympärillä toimivan yhteisön kehittymisessä  ja sen 

 luovassa toiminnassa. 

Kun tarkastellaan kiusteria  ja sen  toimijoiden  välistä monipuolista 
vuorovaikutusta,  on  hyödyllistä nähdä yhteisöllisen toiminnan eri tasot.  Kuva 

 16  esittää portaaliri ympärillä toimivaa yhteisöä, jonka kehitys-  ja 
 ylläpitotoiminnot  on  luokiteltu neljään tasoon. Ylimmät tasot (Tavoitteet  ja 
 toimintatavat) ovat niitä, jotka samaistuvat toimialan sisällölliseen, 

rakenteelliseen  ja  ammatilliseen kehittämiseen  ja  joille toimiva portaali  on 
 mandollistava  ja  stimuloiva  alusta. Itse alustan ylläpito (taso  IV)  ja sen 
 käytön aktivointi  ja  koordinointi (taso  Ill)  ovat toimintoja, joista voi huolehtia 

myös infratoimialan ulkopuolinen palveluntarjoaja. 

Tavoitteet 	 - - - - 
• 	Kunnossapitokiustenn 	- 	-  

strategia 
• 	Oseaminen 	 . 	 -- - 
• 	Teitnologia 	 - 
• 	T&K-taipeiden maanttely 	 Il. 	Toimintatavat 

• 	Yhteistyomuodol 
• 	Rootit  ja  vastuut (esim  vs  

RYMS  HOK) 
• 	Klustenn  toiminnan 

operointitapa 

INFRAKLUSTERIN 	 III'  WbPOitII 
TOIM IJAT  

III. 	Aktivointi 
• 	Viestinta 
• 	Vuorovaikutteisuus 
• 	Koordinaatio muiden 

tapahtumien  ja  
aktiviteettien  kanssa  

IV. 	Alusta 
• 	Sisaltö 
• 	Vuorovaikutteisuus 
• 	Foorumin toiminta 

keskustelualustana 
• 	Portaalin  toimintojen 

kehittaminen 
• 	Käytön seuranta 
• 	Alustan yltpito  

Kuva  16  Portaali kiusterin  ytimenä. 



42 	 Klusterimalli infra-alan osaamisen kehittämisessä 

Keskeinen tulevaisuuden toimintaympäristöä luonnehtiva seikka  on  myös  se, 
 missä määrin toimiva yhteisö  on  koordinoitu  'ylhäältäpäin' voimakkaan 

toimijan  tai  virallisen yhteistyöelimen toimesta  ja  missä määrin kiusterin 
toiminta tukeutuu portaalin  ja  verkottumisen mandollistamaan 

 ruohonjuuritason toiminnan  ja  panoksen aikaansaamaan ohjaukseen.  

Kuva  17  esittää erästä mandollista jatkotoiminnan mallia, jossa ylimmän 
tason vastuun toiminnan ohjauksesta  ja  rahoituksesta ottaisi alan toimijoiden 
yhteisorgariisaatio MANK  ja  käytännön toiminnan koordinaatiosta vastaisi 
vuonna  2009  Tiehallinto.  Esiin tulevat tarkemmin määritellyt kehityshankkeet 
käynnistettäisiin erillisprojekteina, joiden resurssit, vastuutahot  ja 

 käynnistäminen hoidettaisiin tapauskohtaisesti hyödyntäen  mm,  Tekesin  ja 
 RYMSHOKin  sekä kulloinkin mukana olevien muiden osapuolten panosta. 

Vuoden  2009  aikana  on  myös määriteltävä tavoitteet, vastuut  ja 
 toteutusmalli kunnossapidon kiusteritasoiselle kehitystoiminnalle  vuodesta 
 2010  eteenpäin, kun hallinnon rakennemuutokset ovat toteutuneet.  

7  RAKLI 	 Kuntaliitto  7  
OTK 	 SKAL  
Einavia 	 RIL 
Intrary 	SKOL  
Koneyrittajien  liitto SYKE 

 KKL 	 TrY 
Merenkulkulaitos  TKK 	 __________________________  
RIA  ry 	 T,ehallinto 	 ( 
Rakennusliitto 	VTT 	 I 	TULEVAISUUS  
RKL 	 VR-Rata 	 Vislo  
RT 	 Strategia  
RHK 	 -'-- 	I 	 Ennakointi  

\GY __________ / 	 ______________ 

___________ 	 OSAAMINEN  
Opinrytteet 	 1  

Koulutus  
T&K 	 :' 	Forum  

MARKKINAT  
- 	I 	Tuotteet palvelut  

L KIpailukyky  tuottavuus  

$ 	 YHTEISTYÖ 	" - - . -" 
Hsrikintamalht  

L Ohjeet, standardit 	 ' 	. . - 
	- -  

RYM  
SH0K 	 PROSESSITJA 	KILPAILUKYKY  

TOIMINTAMALLIT 	YHTEISKUNTANERA:  

Kuva  17  Malli  kiusterin jatkokehittämiselle.  

Kokemukset kiusterimaisesta toimintatavasta osaamisen kehittämisessä 
ovat olleet pääosin myönteiset. Haasteeksi muodostuu, miten kiusterin 
toimintaa jatkossa operoidaan  ja  koordinoidaan.  

fl 

S  
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