Viheralalle

tulossa kolme FISE-pätevyyttä
Viheralan merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on nopeasti kasvanut
2000-luvulla. Viheralan arvo on reilut kaksi miljardia euroa ja kasvu jatkuu
edelleen. Ala vahvistuu, koska viheralan työtehtävät lisääntyvät rakennetussa ympäristössä. Yritystoiminta vahvistuu monesta eri syystä.

S

uuret globaalit ja kansalliset muutokset tukevat vahvasti viheralan ammatillista kasvua. Ilmastonmuutos
pakottaa muuttamaan suunnittelukäytäntöjä. Hulevedet on lähtökohtaisesti käsiteltävä tontilla, ensisijaisesti imeyttämällä tai viivyttämällä. Tämä on nostanut hulevedet riskistä enemmän mahdollisuudeksi. Perinteisesti
pintaveden suunnittelu painottui turvaamaan tontin kuivatuksen ja pintavesien ohjailun rakennuksista pois, nyt pääpaino tulee olemaan vesien hyötykäytössä.
Uusi ajattelu tarkoittaa uudenlaista osaamista. On muun
muassa tunnettava oikeat maaperävaatimukset sadevesien
imeyttämiseksi ja kasvit, jotka puhdistavat vesiä ja jotka kestävät erilaisia vesiolosuhteita maaperässä.
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Monimuotoisuus haastaa
Toinen hyvä esimerkki osaamisen kasvusta on luonnon monimuotoisuuden katoaminen. Tiedämme, että merkittävä
osa eri eliölajeista on vaarassa hävitä sukupuuttoon tai niiden määrä on merkittävästi vähentynyt. Esimerkiksi pölyttävien hyönteisten määrän väheneminen vaikuttaa monella tapaa, esimerkiksi syötävän sadon määrään.
Viheralan ammattilaisilla on osaamista suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää monimuotoisia viheralueita, joissa on elinympäristöjä myös uhanalaisille eliölajeille rakennetussa ympäristössä.
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Viheralueita koskevat vaatimukset
kasvavat ja monipuolistuvat.

Viihtyisä ympäristö elvyttää

Pätevyydet keino nostaa laatua

Koko ajan tulee uutta tutkimustietoa, miten eri tavoin viihtyisät ja monipuoliset viheralueet vaikuttavat ihmisten henkiseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Yksi uusi ja
merkittävä tutkimusaihe on saanut selville, että luonnosta –
myös piha- ja viheralueympäristöstä – saatavilla mikrobeilla
on myönteisiä vaikutuksia siihen, että ei sairastuttaisi immuunivälitteisiin sairauksiin.
Näiden uusien tutkimustulosten johdosta on suositeltu
luontoympäristöjen kytkemistä mukaan päiväkotien ja koulujen ympäristösuunnitelmiin jatkossa.

On selvää, että kun viheralueita koskevat vaatimukset kasvavat ja monipuolistuvat, pitää myös kohteiden rakennuttajilla, suunnittelijoilla ja käytännön toteutuksella olla valmiudet
vastata lisääntyviin haasteisiin. Jos haasteisiin ei vastata, tilanne johtaa epätasapainoon markkinoilla. Jos ei osata vaatia, eikä tunneta oikeita ratkaisuja suunnittelupöydällä eikä osata
seurata toteutusta, lopputuloksena on epätasainen laatu. Tämä johtaa korjauskierteeseen, kun heikosti tai jopa väärin toteutettuja kohteita joudutaan uusimaan.
FISE Oy ja Viherympäristöliitto ry ovat yhdessä todenneet
uuden tilanteen. Yhteistyössä on järjestelmällisesti luotu uutta FISE-pätevyysluokittelua, jossa tavoitteena on luoda kolme
FISE-pätevyyttä viheralalle: maisemarakennuttaminen, maisemarakentamisen suunnittelu ja maisematyönjohto.
Näistä pätevyyksistä pisimmällä on maisemarakennuttaminen. Seuraavaksi valmistuu maisemarakentamisen suunnittelu ja hiljattain on alettu luoda maisematyönjohto -pätevyysluokittelua.
Kaikki nämä pätevyydet pohjautuvat olemassa olevaan FISE-pätevyysrakenteeseen, jota sovelletaan koulutuksen osalta viheralalle. Pätevyysperusteiden lisäksi järjestelmään liittyy
tarvittava täydennyskoulutusvaatimus.
Uusien kolmen FISE-pätevyyden myötä astutaan yksi askel kohti paremmin ja laadukkaammin toteutettua viherympäristöä. Haaste on saada uudet pätevyydet tunnetuiksi, riittävä määrä pätevöitettyjä henkilöitä ja sen jälkeen vaatimukseksi vaatia pätevöitettyjen ammattilaisten palveluja. Vasta
tämän jälkeen on mahdollisuus odottaa tasaisen laadukasta lopputulosta.

Urakkakoot kasvavat
Maisemarakentamisen urakoiden monipuolistuessa myös
urakkakoot ovat kasvussa. Varsinkin yhtiömuotoisten pihojen ja julkisen sektorin puistokohteet voivat olla kooltaan satoja tuhansia euroja, jopa useita miljoonia euroja. Näissä urakoissa viheralueen kokonaisurakkaan sisältyy usein myös erilaista infrarakentamista, kuten putkitöitä, maanrakennusta,
sähkötöitä ja asfalttitöitä. Näissä töissä asiantuntijoina mukana ovat kyseisten alojen ammattilaiset.
Aiemmin viherrakentaminen miellettiin lähinnä kasvillisuustöiksi, jotka sinänsä ovat edelleen merkittävä ammatillisen osaamisen alue, mutta niiden osuus maisemarakentamisen kokonaisurakasta saattaa isoissa urakoissa olla enää
muutamia prosentteja.
Maisemarakennusalan yritystoiminta on vahvistunut. Alalle on syntynyt paljon pieniä yrityksiä, mutta muutamia vahvoja isompia yrityksiä, jotka ovat kasvaneet myös yritysostojen myötä. Yritystoiminnan kasvun on mahdollistanut osittain kaupunkien ja kuntien lisääntynyt urakoittaminen, osaksi
kaupungistuminen, osaksi korjausrakentaminen ja osaksi yksityisten ihmisten kiinnostus satsata pihoihin.
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Maisemarakentaminen

on erikoistumista vaativa infran osa-alue
Haastateltavana toimitusjohtaja Marita Mäkinen, FISE OY
Miten tärkeänä pidät, että viheralalle saadaan omat
pätevyydet, jotka sisältävät maisemarakentamisen
rakennuttamisen, suunnittelun ja työnjohdon?
Ympäristön ja maiseman merkitys osana rakentamisen kokonaisuutta on havaittu viime vuosina entistä tärkeämmäksi. Muun
muassa ilmastonmuutos ja kaupungistuminen haastavat rakentamisalaa uudenlaisilla ratkaistavilla asioilla ja toisaalta tekniikan
kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia niiden ratkaisemisessa.
Laadukkaassa ja tehokkaassa toiminnassa tarvitaan monien eri
osa-alueiden korkeatasoista osaamista. Maisemarakentaminen
on yksi kasvava ja erikoistumista vaativa osa-alue.
Miten hyvin uudet pätevyydet sopivat FISE-pätevyyksien perheeseen?
Mielestäni ne sopivat siihen erittäin hyvin. FISEssä on pitkät
perinteet maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten suunnittelija- ja
työnjohtajapätevyyksien toteamisesta. Rakentamisalan tarvelähtöiset rakennuttajapätevyydet ovat olleet järjestelmässä mukana
alusta asti. Näin ollen näiden pätevyysryhmien laajentaminen
uudelle erikoisalalle on luontevaa.
Mitä uusilla pätevyyksillä saavutetaan?
Ammattimaisen maisemarakentamisen tarve on kasvanut,
kun viheralueiden tasoon ja kestävyyteen on alettu kiinnittää
entistä enemmän huomiota. Pätevyydet tuovat uuden työkalun
laadulliseen hankintaan. Viranomaiset ja tilaajat voivat hyödyntää pätevyyksiä kelpoisuuden arvioinnissa. Yritys voi hyödyntää
pätevyyksiä palveluidensa tarjoamisessa. Sekä yritykselle että pätevöityneelle FISE-pätevyys on osoitus sitoutumisesta osaamisen
jatkuvaan kehittämiseen.
Oliko mielestäsi vaikea saada nämä uudet pätevyydet
hyväksytyiksi? Jos oli, mistä se mielestäsi johtui?
Haasteita on aina, kun tehdään näin laajaa muutosta. Tässä
projektissa iso periaatteellinen ero aiempaan oli se, että kaikilla
maisemarakentamisalan ammattilaisilla ei ole rakentamisen tai
muun soveltuvan tekniikan alan tutkintoa. Perinteisesti kaikki
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FISE-pätevyydet ovat perustuneet niihin. Maisemarakentamisalalla tutkinto voi olla muulta alalta ja rakentamisen osaamisen
varmistamiseksi pätevyyksiin kehitettiin täydennyskoulutukseen
kompensoivia opintoja.
Ensimmäisenä pätevyyksiä tultaneen myöntämään maisemarakentamisen rakennuttajille. Mitä hyötyjä pätevyydestä saa?
Kunnat voivat kasvattaa rakennuttajaosaamistaan pätevöittämällä
henkilökuntaansa. Julkinen sektori voi hankkia rakennuttamispalveluja ulkopuolisilta pätevöityneiltä asiantuntijoilta. Pätevöityneet
asiantuntijat voivat tarjota palvelujaan FISE-pätevänä. Konkreettinen hyöty on, että pätevyys julkaistaan FISEn pätevyysrekisterissä. Pätevöitynyt voi tulostaa ajantasaisen pätevyystodistuksen
pätevyyspalvelusta ja sen voi liittää osaksi esim. tarjoukseen.
Tulisiko mielestäsi nämä viheralan pätevyydet saada myös
lainsäädännössä (MRL-kokonaisuudistus) hyväksytyiksi
pätevyyksiksi?
Mielestäni pitäisi. Näen maisemarakentamisen vastaavana erityisalana kuin MRL:n muut erityisalat. Viheralan tehtäville tulisi kehittää vaativuusluokitus, tehtävät hankkeissa tulisi luokitella niiden
vaativuuden perusteella vaativuusluokkiin ja edellyttää tehtävien
suorittajilta vaativuusluokan mukaista osaamista.
Millä tavoin tiedotatte kenttää FISE-pätevyyksistä?
Julkaisemme FISEn verkkosivuilla tiedotteita ajankohtaisista
asioista. Osakastahomme (19 rakentamisalan organisaatiota)
viestivät FISE-asioista omissa medioissaan. FISEllä on Twitter- ja
LinkedIn-tilit, joissa pyrimme aktiivisesti jakamaan pätevyyksiin
liittyvää materiaalia. Lisäksi osallistumme sidosryhmien tilaisuuksiin erilaisin kontribuutioin.
Mistä FISE-pätevyysasioista saa lisätietoa?
FISEn verkkosivuilta www.fise.fi.
SN
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