
KunnallisSuomi
 ISSN: 1458 - 7807     MARRASKUU 2010     SEURAKUNNAT    AINOASTAAN  JULKISEEN  SEKTORIIN  SITOUTUNUT  JULKAISU 

Hallintojohtaja Markku Porvari, 
Espoon seurakuntayhtymä s.6

Kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi, 
Tampereen seurakuntayhtymä s. 14

Rakennustoimen johtaja Olavi Isotalo, 
Vantaan seurakuntayhtymä s. 20

Tietohallintopäällikkö Erkki Heikkinen, 
Espoon seurakuntayhtymä s. 10

Hautaustoimen päällikkö Risto Lehto, 
Helsingin seurakuntayhtymä s. 18

Kirkkoherra Markku Toivanen, 
Tampereen ortodoksinen seurakunta s. 10

Hallintojohtaja Hannu Sarikka, 
Lahden seurakuntayhtymä s. 12

Kannen kuva: Suomen Graniittikeskus Oy, Copyright © 2010 Kuvio.com
Asiantuntijahaastattelut:

Kiinteistövarallisuuden 
hallintaa seurakunnille s. 2 

Vastuullisen sijoittajan 
ei tarvitse tinkiä tuotosta s. 6 

Ympäristö viestii 
arvokkuudesta s. 18 

Asiantuntemusta rakennus-
hankkeen läpivientiin s. 20

www.kuvio.com


2 KunnallisSuomi

Kirkkosali haastaa 
äänentoiston asiantuntijan
Deivox Oy suunnittelee ja 
toteuttaa äänijärjestelmiä 
akustisesti ongelmallisiin 
tiloihin. Yritys on erikoistunut 
kirkkosalien äänentoistoon.

Deivox on pieni perheyritys, joka toteuttaa 
joustavasti asiakkaiden erityisvaatimukset.

– Olemme toteuttaneet äänijärjestelmät 
noin sataanviiteenkymmeneen kirkkoon Tu-
run saaristosta Enontekiölle. Aikaisemmin 
myös valmistimme automaattimiksereitä. 
Nykyään keskitymme järjestelmien suun-
nitteluun, kuntokartoituksiin ja huoltoihin, 
kertoo tekninen johtaja Sami Muilu. 

Kirkkosaleissa akustiikasta tekevät haas-
teellisen kaikuisuus ja puheen selvyyden vaa-
timukset. Musiikki ja laulu kyllä soivat kau-
niisti, mutta puhe saattaa puuroutua. 

– Seurakuntien henkilöstöllä ei useinkaan 
ole äänentoiston asiantuntemusta eikä asia-
kas tiedä, mikä on ongelmana. Äänijärjestel-
män kuntokartoituksessa tutustutaan nykyi-
seen järjestelmään ja sen tekniseen kuntoon. 
Samalla voidaan tehdä pienimuotoista huol-
to- ja säätötyötä. Joskus saatetaan tarvita ko-
konaan uusi järjestelmä. Järjestel mien elinikä 
vaihtelee hyvin paljon valmistajan mukaan. 
Toimitimme äänijärjestelmän muun muassa 
Pielaveden kirkkoon vuonna 1990, ja järjes-
telmä palvelee asiakasta vieläkin oikein hy-
vin. Varsinkin kaiuttimiin kannattaa kiinnit-
tää huomiota. Oikein valittu, hyvätasoinen 
kaiutin ei mekaanisena laitteena juuri van-
hene, mutta teknisen kehityksen lisäksi ih-
misten vaatimustason muuttuminen vaikut-
taa järjestelmien elinkaareen. 

Yksi tämänvuotisista referensseistä on 
Seinäjoen seurakunnan kirkon, Lakeuden 

Ristin, äänijärjestelmien uudistaminen. Al-
var Aallon suunnittelema kirkko on arkki-
tehtoninen erikoisuus, jossa on Aallolle tyy-
pillinen akustiikka eli paljon kovia pintoja ja 
suuri kaikuinen tila.  

– Museovirasto on suojellut Lakeuden 
Ristin lisäksi myös kirkon akustiikan, joten 
mitään pehmustemateriaalia ei ole luvallis-
ta asentaa edes piiloon. Tämä tekee kirkos-
ta hyvin haastavan kohteen äänijärjestelmän 
kannalta, Muilu lisää.

Deivox Oy
Martikkalantie 3
74540  KOTIKYLÄ
Puh. 044 525 9104
www.deivox.fi 

Iniön kirkko.

Toimitusjohtaja Heikki Helimäen mukaan 
akustiikkasuunnittelu lähtee tilan käyttötar-
koituksesta. Seurakunnilla on hyvin mo-
nenlaisia tiloja, mutta karkeasti ne voidaan 
jakaa puhe- ja musiikkitiloihin. Haastavim-
pia ovat kirkkosalien kaltaiset tilat, joissa 
musiikin pitää soida ja myös puheesta on 
saatava selvää.

– Akustinen suunnittelu vaativissa ti-
loissa on kompromissien tekemistä. Seu-
rakuntasaleissa pyritään usein siihen, että 
saadaan musiikki soimaan ja tilasta poiste-
taan esimerkiksi haitalliset tärykaiut. Pelk-
kä sähköinen äänentoisto ei tee puheesta 
selvää, vaan lisäksi tilaan tarvitaan vaimen-
nusta.

Akustiikkasuunnittelussa kiinnitetään 
huomiota myös ääneneristykseen, ilma- ja 
askelääniin, sisällä ja ulkona oleviin melu-
lähteisiin, tärinään, laitteisiin ja maapoh-
jaan. Akustiikka vaikuttaa aina rakennuk-
sen arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnit-
teluun, joten akustinen suunnittelija kan-
nattaa ottaa mukaan hankkeeseen mahdol-
lisimman varhain.

– Kun akustinen suunnittelija osallistuu 
alusta lähtien suunnitteluun, vältytään siltä, 
että tilat eivät sovellu käyttötarkoitukseen-
sa. Akustiset korjaukset myös maksavat jäl-
kikäteen tehtyinä paljon, Helimäki sanoo.

Akustiikan suunnittelussa Insinööritoi-
misto Heikki Helimäki Oy hyödyntää ny-
kyaikaista 3D-mallinnusta. Heikki Helimä-
ki nostaa kohteista esiin rakenteellisesti ja 
akustisesti haasteellisen Kuokkalan kirkon, 
jolle Tekla myönsi 3D-mallinnuspalkinnon. 
Pienempi referenssikohde on Virroilla si-
jaitseva 40 hengen Matias-kappeli.

– Matias-kappeli suunniteltiin alun pe-
rin puhetilaksi, mutta tietokonemallinnuk-
sessa todettiin, että tila soi. Tätä ominai-
suutta vietiin jatkosuunnittelulla mahdol-
lisimman pitkälle. Useat muusikot ovatkin 
ihastuneet tilaan todella paljon.

Akustinen 
kokonaisuus 
hallintaan

Kuokkalan kirkon akustiikkasuunnit-
telussa hyödynnettiin 3D-mallinnus-
ta.

Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy
Temppelikatu 6 B
00100  HELSINKI
Puh. 0207 118 590
heikki.helimaki@helimaki.fi
www.helimaki.fi

Vuonna 1996 perustettu 
Insinööritoimisto Heikki 
Helimäki Oy hallitsee akustiset 
kokonaisuudet. Palvelutarjonta 
kattaa akustiikkasuunnittelun 
ja -mittaukset.

Seurakunnilla on runsaasti kiinteistöomai-
suutta. Kiinteistöjen ikärakenne on kerros-
tunutta ja niiden joukossa on myös kulttuu-
rihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Kiin-
teistöstrategia saattaa kuitenkin puuttua seu-
rakunnalta kokonaan.

– Parhaan mahdollisen lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi kiinteistöstrategian ohjaus-
työ on parasta antaa ulkopuolisen asiantun-
tijan vastuulle. Infonia ohjaa kiinteistösel-
vityksen tietojen perusteella seurakunnalle 
kiinteistöstrategian valmistelutyön tulevai-
suuden tavoitteiden mukaisesti, kertoo toi-
mitusjohtaja Antti Malinen. 

Kiinteistöselvitys antaa
pohjan strategialle
Kiinteistöstrategian laatimiseen tähtäävä asi-
antuntijatyö alkaa omistuskiinteistöjen laa-
dun ja sijainnin selvittämisellä. Kiinteistösel-
vityksessä saadaan kattavat tiedot kiinteistö-
jen nykytilasta.

– Kiinteistöselvitys on sekä tekninen et-
tä toiminnallinen selvitys. Siinä selvitetään 
myös ylläpitokustannusten taso verrattuna 
muihin kiinteistöjohdon asiakkaisiimme. Ti-
lojen käytön selvittäminen kuuluu sekin In-
fonian kiinteistöselvitykseen. Selvityksessä 
arvioidaan kiinteistömassa sekä kiinteistö-
jen ylläpito- ja peruskorjaustarpeet, kuvai-
lee kiinteistöpäällikkö Eija Arvaja.

Kiinteistöselvityksen pohjalta seura-
kunnat päättävät usein käynnistää kiinteis-
töstrategian laatimistyön. Strategiaproses-
sin lopputuloksena seurakunta saa yksilöl-
lisen kiinteistöstrategian, jonka avulla kiin-
teistötoimeen käytettävissä olevat varat voi-
daan kohdentaa tarkemmin ja toisaalta va-
pauttaa pääomaa esimerkiksi peruskorjaus-
ten kattamiseen.

– Kiinteistöstrategia tukee usein myös 
seurakunnan toiminnallista strategiaa, jossa 
perustehtävät ja ydintoiminnot on määritel-
ty. Strategiaprosessin tarkoituksena on löy-
tää seurakunnassa näkemys siitä, mitä kiin-
teistöjä on tarkoituksenmukaista ylläpitää ja 
mistä luopumista voidaan harkita. Kokemus 
on osoittanut, että yleensä seurakunta päätyy 
kiinteistöomaisuuden osittaiseen myyntiin ja 
tilankäytön tehostamiseen, kertoo kehitys-
päällikkö Petri Kontula.

Kiinteistöstrategioiden ohjaustyön lisäksi 
Infonia tarjoaa seurakunnille palveluja toimi-
tilamarkkinointiin ja -myyntiin, rakennutta-
miseen sekä kiinteistöjen ylläpitokustannus-
ten optimointiin. 

Jyväskylässä luotettiin Infoniaan
Jyväskylän seurakunta hyväksyi keväällä 
2010 Infonian ohjauksessa laaditun kiinteis-
töstrategian vuosille 2010 - 2020. 

– Infonia Oy:n asiantuntemus tuki mer-

kittävällä tavalla onnistunutta strategiapro-
sessia, jonka tuloksena kirkkovaltuusto pää-
töksellään linjasi pitkäjänteisesti seurakun-
nan kiinteistömassan hallittua vähentämistä 
sekä kiinteistöjen hallinnointia strategiakau-
della, sanoo hallintojohtaja Mirja Niemi.

Infonia oli mukana strategiatyöskentelys-
sä sekä laatimalla strategian perustana olleen 
kiinteistöselvityksen että osallistumalla stra-
tegian valmistelua johtaneen ohjausryhmän 
työskentelyyn. 

Kiinteistövarallisuuden 
hallintaa seurakunnille
Infonia Oy on vuonna 2002 perustettu asiantuntijapalveluja 
tarjoava yritys, jonka toimialoja ovat rakennuttaminen, 
kiinteistökehitys ja kiinteistöjohto. Infonia on tehnyt laajamittaisia 
yhteistyöhankkeita seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa. 

Infonia Oy
Ohjelmakaari 10
40500  JYVÄSKYLÄ
info@infonia.fi
www.infonia.fi

Infonian toimitusjohtaja Antti Malisen mukaan kiin-
teistöstrategian ohjaustyö on parasta antaa ulko-
puolisen asiantuntijan vastuulle.

http://www.deivox.fi
mailto:heikki.helimaki@helimaki.fi
http://www.helimaki.fi
mailto:info@infonia.fi
http://www.infonia.fi
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Suomen Graniittikeskus Oy 
on yksi maan johtavista 
kivialan yrityksistä. Yritys 
tunnetaan kiviurakoitsijana ja 
kivimateriaalin toimittajana.

Vuonna 1993 perustetun Graniittikeskuksen 
omistajia ovat Vientikivi Oy, Tampereen Ko-
vakivi Oy, Scankivi Oy ja toimitusjohtaja Ta-
pio Laari. Noin puolet yrityksen käyttämästä 
kivimateriaalista tuotetaan omistajayritysten 
tuotantolaitoksissa.

– Omistajayrityksillä on vahvaa osaamis-
ta kivenjalostukseen. Tätä kautta meillä on 
yhtenäinen toimintaketju kiven louhinnasta 
jalostuksen kautta urakointiin, Tapio Laa-
ri sanoo.

Graniittikeskuksen tuotteet jakautuvat 

julkisivurakentamiseen, julkisten tilojen si-
sustukseen ja ympäristörakentamiseen. Li-
säksi yritys tarjoaa palveluna esimerkiksi ki-
vilattioiden suojauskäsittelyt ja ulkoseinien 
grafiitinestokäsittelyt.

Apua kiven valintaan
Graniittikeskus toteuttaa kohteet yleensä 
arkkitehdin tai sisustussuunnittelijan teke-
mien suunnitelmien mukaisesti. Laarin mu-
kaan materiaalivalinnoista ja teknisistä rat-
kaisuista kuitenkin keskustellaan tilaajan ja 
suunnittelijan kanssa.

– Kerromme tarvittaessa, mitkä ovat va-
litun kiven ominaisuudet ja onko kivi oikea 
käyttötarkoitukseen. Myös kiinnitysratkai-
suista keskustellaan ja silloin tällöin päädy-
tään toisenlaiseen ratkaisuun, jotta saadaan 
halutunlainen lopputulos aikaiseksi.

Asiakaskuntaan kuuluu muun muassa ra-
kennusliikkeitä, kuntia ja seurakuntia. Yritys 
on toimittanut esimerkiksi lattiapinnoittei-
ta, massiivisia istuinosia, ulkoalueiden kive-
yksiä ja aitamuureja lukuisille seurakunnille 
ympäri maata.

Esimerkiksi kohteista Laari ottaa Van-
taan Pitäjänkirkolla sijaitsevan Pyhän Lau-
rin kappelin. Graniittikeskus on toteuttanut 
kappelin liuskekivilattiat, kappeliin johtavan 
käytävän kiveykset ja vesialtaiden kivipinnat. 
Kiveksi kaikkiin pintoihin valittiin Oriveden 
musta fylliitti.

– Kappelin ulkoalueella on näyttävät ve-
sialtaat. Niiden pystypinnat ja reunukset teh-
tiin kivestä ja liuskekiveä ladottiin lomittain 
myös altaiden pohjalle niin, että osa kivistä 
näkyy vesipinnan yläpuolella.

Kivialan kehittäjä

Graniittikeskus tunnetaan myös aktiivisena 
kivialan kehittäjänä. Yritys on osallistunut 
muun muassa erilaisiin kehityshankkeisiin. 
Tällä hetkellä yritys on mukana Moniaisti-
nen asuinympäristökokemuksen MONA-
hankkeessa. Aalto-yliopiston vetämä han-
ke käynnistyi elokuussa ja kestää vuoteen 
2012 saakka.

Hankkeessa kehitetään suunnitteluratkai-

suja, jotka auttavat parantamaan rakennetun 
ympäristön laatua ja yhteisten tilojen käyttö-
mahdollisuuksia sekä lisäämään kotiympä-
ristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Tavoit-
teena on myös luoda ihmisille virikkeellisiä 
ympäristöjä taiteen ja kulttuurin kautta.

– Voimme hyödyntää MONA-hankkees-
sa esteettömiä tuotteita, esimerkiksi ohjaavia 
laatoituksia, jotka kehitimme 2000-luvun al-
kupuolella Esteetön ja turvallinen katuympä-
ristö -hankkeessa, Laari kertoo.

Luonnonkiven 
asiantuntija

Suomen Graniittikeskus Oy 
Myyrmäentie 4 A     01600 VANTAA
Puh. 020 750 0310,   www.graniittikeskus.fi

Pyhän Laurin kappelin kivi on Oriveden musta fylliitti. Sitä on käytetty lattia-
pinnoissa, vesialtaissa ja pihakäytävän kiveyksessä. Copyright © 2010 Kuvio.com

Näyttävä vesiallas. Copyright © 2010 Kuvio.com

Taidokkaat puusisustukset 
ja erikoiskalusteet
Raision Puuseppien osaaminen 
pääsee parhaiten esiin haas-
teellisissa ja korkeatasoissa 
puusisustuksissa ja erikois-
kiintokalusteissa. 

Raision Puusepät Oy:n käsissä valmistuvat 
niin neuvottelupöydät ja palvelutiskit kuin 
apteekkikalusteet ja vaativat sisustusratkai-
sut. Materiaalit yritys hankkii aina itse, mut-
ta materiaalit ja muodot määrää arkkitehti tai 
sisustussuunnittelija.

Toimitusjohtaja Jarmo Yrjölän mu-
kaan kalusteissa ja sisustuksessa käytetään 
paljon massiivipuuta. Toimituksiin voi yh-
tälailla kuulua myös kivi-, metalli- tai lasira-
kenteita. Kalusteissa voidaan käyttää lisäksi 
puuviilua, melamiini- ja laminaattilevyä sekä 
muovilevyjä, kuten Corian ja Durat.

– Vahvuutemme on, että pystymme 
muuntautumaan aika joustavasti. Haluam-
me tehdä monipuolisia töitä, joissa yhdistel-
lään erilaisia materiaaleja. Tässä opimme ko-
ko ajan uutta, Yrjölä sanoo.

Akustiikkaa Musiikkitalossa
Raision Puusepät toimittaa sisustusratkaisu-
ja Musiikkitalon pääkonserttisaliin. Toimitus 
sisältää muun muassa alakatot, seinäpane-
loinnit ja parkettilattiat, joissa käytetään etu-
päässä kotimaista koivua.

Musiikkitalon konserttisalin sisustus-
ratkaisut materiaalivalintoineen kietoutu-
vat akustisten ominaisuuksien ympärille. 
Vuodenvaihteessa päättyvän projektin aika-
na Raision Puusepät onkin saanut tutustua 

akustiikan vaatimuksiin alan asiantuntijoi-
den opastuksella.

– Alakaton täytyy esimerkiksi painaa 50 
kiloa neliötä kohden, jotta matalat äänet eivät 
katoa rakenteisiin, Yrjölä havainnollistaa.

Muista viime vuosien merkittävistä koh-
teista Yrjölä nostaa esiin Suomen Eduskun-
nan lisärakennuksen, Ruotsin valtiopäivien 
salin ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuk-
sen Kristuksen Kirkon Espoossa sijaitsevan 
temppelin. Raision Puusepät toimitti temp-
peliin sisustusta ja kalusteita, jotka valmis-
tettiin kirsikkapuusta.

– Hankimme kirsikkapuun Amerikasta, 

mistä se tuotiin Hampuriin. Siellä itse valit-
simme puutavaran, joka sahattiin toiveiden 
mukaan verstaallemme työstettäväksi. 

Ajanmukaisiin toimitiloihin
Yritys- ja yhteisöasiakkaiden projektitoimi-
tuksiin keskittynyt Raision Puusepät on pe-
rustettu vuonna 1985. Tällä hetkellä yritys 
työllistää 17 henkilöä osaavaa työntekijää. 
Luotettavan alihankintaverkoston osaamis-
ta hyödynnetään asennuksissa ja jonkin ver-
ran myös puusepäntöissä.

Kesällä Raision Puusepät pääsi muutta-

maan uusiin tuotantotiloihin. Yrjölän mu-
kaan rakennuksesta haluttiin tyylikäs, joten 
sen suunnittelu annettiin nimekkään arkki-
tehtitoimiston käsiin.

Uusi tuotantolaitos kätkee sisäänsä myös 
nykyaikaista talotekniikkaa: rakennuksessa 
on lämmöntalteenotto sekä automaattinen 
palohälytinjärjestelmä ja sprinklaus. Nämä 
valinnat viestivät osaltaan yrityksen vastuul-
lisesta ja luotettavasta toimintatavasta.

– Tuotantotiloissamme on myös alan vii-
meisintä huutoa edustavat tehokkaat ja tur-
valliset työstökoneet. Teemme toimitukset 
hyvin pitkälle omissa tiloissa ja kuljetamme 
ne mahdollisimman suurina kokonaisuuksi-
na kohteeseen, Yrjölä toteaa.

Raision Puusepät Oy
Kuninkaanväylä 32
20320  TURKU
Puh. 02 510 2600
www.raisionpuusepat.fi

Toimistotalo Keilalahti. Avotoimiston äänieristetty puhelinkoppi. 
(Kuva: Kari Palsila)

Alkon pääkonttori. Neuvotteluhuo-
neen pöytä. (Kuva: Kari Palsila)

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.graniittikeskus.fi
http://www.raisionpuusepat.fi
www.kuvio.com
www.kuvio.com


Dynasty on moduulipohjainen asiakirjahal-
linnon valmisohjelmisto, joka mukautuu 
asiakasorganisaation tarpeisiin. Ratkaisua 
voidaan hyödyntää muun muassa sopimus-
ten, päätösten ja muiden asiakirjojen sähköi-
sessä hallinnassa, asioiden valmistelussa se-
kä arkistoinnissa. Lisäksi esimerkiksi pöy-
täkirjat voidaan julkaista organisaation in-
ternetsivuilla.

Monissa organisaatioissa asiakirjoja säi-
lytetään hajallaan arkistomapeissa ja verkko-
levyillä, minkä vuoksi asiakirjojen löytämi-
nen on vaikeaa ja kokonaiskuvan hahmotta-
minen haastavaa.

– Organisaation asiakirjat liittyvät yleen-
sä aina tietyn asian käsittelyyn. Dynastyn 
asianhallinnan kautta nähdään heti, milloin 
asia on tullut vireille ja miten asian valmis-
telu on edennyt. Tätä kautta päästään käsik-
si myös kaikkiin asiaa koskeviin dokument-
teihin. Dynastylla voidaan hallita asioiden 
ja dokumenttien elinkaari alusta loppuun, 
myynti- ja markkinointijohtaja Sirpa Hän-
ninen selvittää.

Porvoossa tulee
vuosi täyteen
Documenta on toimittanut asian- ja doku-
menttienhallinnan tietojärjestelmiä jo kah-
denkymmenen vuoden ajan. Dynastya käyt-
tää yli 200 organisaatiota, joissa käyttäjiä on 
yhteensä kymmeniä tuhansia.

Yksi käyttäjistä on Porvoon seurakun-
tayhtymä, joka otti ratkaisun käyttöönsä tä-
män vuoden alussa. Yhtymällä on käytös-
sään asianhallinnan, päätösten ja dokument-
tien hallinnan, kokoushallinnan ja internet-
julkaisun mahdollistavat moduulit.

– Seurakuntayhtymän ratkaisu asennet-

tiin Documentan käyttöpalvelukeskukseen. 
Yhtä hyvin ratkaisu voidaan asentaa asiak-
kaan omalle tai kolmannen osapuolen pal-
velimelle, Hänninen kertoo.

Porvoon seurakuntayhtymän yleishal-
linnon hallintosihteeri Martina Sundste-
nin mukaan ratkaisun valinnassa painot-
tui tehokas kokoushallinta. Aiemmin yhty-
män kokousasiakirjat laadittiin valmiiseen 

Word-pohjaan, jonka monet kokivat vai-
keaksi käyttää.

– Halusimme helpon ratkaisun, jolla esi-
tyslistojen ja pöytäkirjojen teko olisi vaiva-
tonta ja niistä saataisiin samannäköisiä. Va-
linnassa painoi myös se, että hallintojohta-
jallamme oli aikaisempaa kokemusta Dy-
nastyn käytöstä ja hän oli kokenut sen toi-
mivaksi.

Dynasty säästää
aikaa ja vaivaa

Porvoon seurakuntayhtymässä Dynasty on 
ollut käytössä noin vuoden ajan. Tällä het-
kellä käyttäjiä on viisi. Ensi vuonna ratkaisu 
otetaan käyttöön myös seurakuntien hallin-
nossa, minkä odotetaan parantavan tiedon-
kulkua.

Käyttäjien kokemukset ratkaisun käy-
töstä ovat myönteiset. Ennen käyttöönottoa 
käyttäjät osallistuivat Documentan järjestä-
mään koulutukseen. Sen aikana määriteltiin 
muun muassa se, miltä kokousasiakirjat jat-
kossa näyttävät. Koulutuksen jälkeen määrit-
telyt siirrettiin tuotantotietokantaan.

Sundsten kertoo, että Dynasty on vaikut-
tanut myös työn sisältöön. Entiseen verrattu-
na säästyy aikaa ja vaivaa.

– Ennen esimerkiksi asiakirjojen ulkonä-
ön ja sisällön suunnitteluun meni aikaa, kun 
valmiita pohjia ei ollut olemassa. Nyt pys-
tymme keskittymään itse asiaan ja sen val-
misteluun. Lisäksi asiakirjat ovat yhdessä pai-
kassa ja löytyvät helposti, eivätkä työt pysäh-
dy, jos joku henkilö on poissa. Voimme myös 
jakaa pöytäkirjat helposti asianomaisille tai 
laittaa ne yleisesti nähtäville internetiin.

Porvoon seurakuntayhtymässä on kaavail-
tu, että ensi vuonna otettaisiin käyttöön myös 
Dynastyn sopimushallinta. Sen kautta saatai-
siin yhtenäinen sopimuspohja ja sopimukset 
saataisiin arkistoitua samaan paikkaan.
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Seurakunta osana elävää yhteisöä
Muuttuva ympäristö haastaa seurakunnat 
ja seurakuntayhtymät etsimään uusia toi-
mintamuotoja ja -välineitä. Pitkä matka on 
kuljettu perinteisestä, kirkko keskellä kylää 
-olotilasta kohti kirkko osana toiminnallis-
ta, elävää yhteisöä -ajattelua.

Olemassaolon edellytys on, että lapset, 
nuoret ja aikuiset haluavat seurakunnan pal-
veluita. Nyky-yhteiskunnassa on havaitta-
vissa, että seurakuntien henkinen ympäris-
tö vetoaa myös nuoriin.

Nuoret viihtyvät lähellä seurakuntaa, 
kun heille tarjotaan viihtyisät tilat keskei-
seltä paikalta. Koska he viettävät aikaansa 

paljon netissä, seurakunnat tavoittavat hei-
dät myös verkkopalveluidensa kautta. Kes-
kustelupalstat ja muut vastaavanlaiset rat-
kaisut vetävät myös muunikäisiä.

Seurakunnat toimivat valppaasti meidän 
kaikkien parhaaksi sekä ottavat palautet-
ta ja uusia ehdotuksia avoimin mielin vas-
taan. Tätä kautta seurakunnat ovat lähellä 
eri-ikäisiä ihmisiä.

Näen, että seurakunnalla on suuria mah-
dollisuuksia tuottaa yhteiskunnan osana 
kiinnostavia palveluita. Onhan seurakun-
nilla käytössään suurillekin ihmismas-
soille sopivia tiloja ja laaja organisaatio  

valmiina toimimaan.
Tässä lehdessä puhumme seurakun-

tien tiloista ja organisaatiosta. Toivon tei-
dän löytävän ajatuksia ja kehittäviä miet-
teitä yhteiseen tulevaisuuteen.

Terveisin

Esa Virtanen
päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Termorak Oy:n uudessa krematoriossa poltto-
tapahtuma toteutetaan korkeassa, maksimis-
saan tuhannen asteen lämpötilassa myös jäl-
kipolton osalta. Modernit päästövaatimukset 
(Helcom Recommendations 29/1) edellyttävät 
täydellistä palamista sekä pölyn ja elohopean 
erotusta krematorion pakokaasuista. Lisäksi 
nykyaikainen tehokkuusajattelu (BAT – paras 
saatavilla oleva tekniikka) edellyttää poisto-
kaasujen jäähdyttämistä hyväksyttävälle tasol-
le, jolloin myös kaasujen muodostamaa läm-
pöä voidaan hyödyntää edelleen. Toimitus-
johtaja Olli Lehden mukaan Termorak Oy:n 
toimittama krematorio täyttää kaikki edellä 
mainitut nykyisille polttolaitoksille asetetta-
vat vaatimukset. Polttohautauksen jatkuvasti 
yleistyessä myös krematoriolaitteistolle ase-
tettavat kapasiteettivaatimukset kasvavat. 

– Termorak-krematorion suorituskyky 
yltää jopa kahteentoista polttotapahtumaan 
kahdeksan tunnin aikana. Tämä perustuu 
krematoriouunien uudentyyppiseen ilmanoh-
jaustekniikkaan.  Päivittäisen käytön aloitus- 
ja lopetustoiminnot on kokonaan automati-
soitu, eivätkä ne näin ollen sido käyttöhenki-
lökunnan resursseja. Asiakkaalla on mahdol-
lisuus savukaasujen energian hyötykäyttöön 
esimerkiksi kaukolämpönä. Tämä parantaa 

laitoksen käyttötaloudellisuutta, ja asiakkaan 
tekemän taloudellisen investoinnin takaisin-
maksuaika lyhenee olennaisesti.

Kokonaispalvelusta 
lisäarvoa asiakkaalle
Termorak Oy on vuonna 1970 perustettu tu-
len- ja haponkestävien materiaalien ja vuo-
rausten suunnittelija, asentaja ja toimitta-
ja koko teollisuussegmentille. Yhtiö on toi-
minut 40 vuotta alansa uranuurtajana.  Ter-
morak panostaa jatkuvaan innovatiiviseen 

tuotekehitystyöhön polttoteknologian ke-
hittämisessä. Tätä teknologiaa yhtiö hyö-
dyntää pääasiassa juuri uuden sukupolven 
krematoriouunien suunnittelussa ja valmis-
tuksessa, mutta sen avulla pystytään vas-
taamaan myös globaalisti yleistyviin ympä-
ristöteknologian asettamiin haasteisiin eri-
muotoisissa jätteenpolttoon liittyvissä rat-
kaisuissa. 

– Krematoriotuotteiden suunnittelussa 
otamme huomioon myös eettisten arvojen 
asettamia vaatimuksia yhdessä viranomais-

ten asettamien erityisvaatimusten kanssa. 
Vaatimukset voivat vaihdella paljonkin eri 
maantieteellisten myyntialueiden kesken. 
Laadukkaan krematoriolaitoksen elinkaa-
ri luetaan kymmenissä vuosissa ja toimiak-
seen moitteettomasti niiden sisältämät tek-
niset osat edellyttävät säännöllistä huoltoa. 
Tarjoamme asiakkaille laitteiden täydelliset 
varaosa- ja huoltopalvelut sekä Suomessa 
että muilla markkina-alueilla. 

Termorak haluaa panostaa tulevaisuu-
dessa yhä enemmän asiakkaille tuotetta-
vaan kokonaispalveluun, josta muodostuu 
toiminnallista lisäarvoa asiakkaille. 

– Luonnollisesti seuraamme tämän li-
säksi, että toimitusvarmuus, työn laatu ja 
työturvallisuuteen liittyvät yksityiskohdat 
ovat kunnossa toimituksissamme.  Henki-
löstön vaihtuvuus on ollut hyvin vähäistä, 
joten ammattitaito on säilynyt yrityksessä. 
Yksi yrityksemme vahvuus on, että emme 
ole sitoutuneet yhteen materiaalitoimitta-
jaan, vaan pystymme valitsemaan käyttötar-
koitukseen sopivimman materiaaliratkaisun 
useamman vakiotoimittajamme laaduista, 
Lehti painottaa.

Uuden sukupolven krematorio 
markkinoille Suomesta

Termorak Oy   
Aittomäentie 1
33880  LEMPÄÄLÄ
Puh. 0207 680 600    
www.termorak.fi

– Termorak panostaa jatkossa yhä enemmän kokonaispalveluun, sanoo 
toimitusjohtaja Olli Lehti.

Nykyaikainen krematorio on 
loppuun saakka suunniteltu ja 
automatisoitu tekninen koko-
naisuus. Uusi Termorak-
krematorio on kehitetty 
täyttämään kaikki nykyajan 
vaatimukset. 

Sibelius-Akatemian 
kirkkomusiikin koulutus 
kasvattaa musiikillisesti 
monipuolisia, yhteistyökykyisiä 
ja organisointitaitoisia 
tulevaisuuden muusikoita.

Kirkkomusiikin koulutus painottuu klassi-
seen ja esittävään musiikkiin. Koulutuksen 
tavoitteena on, että kukin opiskelija saa riittä-
vän hyvät urkujensoitto-, laulu- ja musiikin-
johtotaidot. Lisäksi kanttorilta vaaditaan tänä 
päivänä esiintymistaitoa, musiikin tyylilajien 
tuntemusta ja organisointikykyä.

Kirkkomusiikin koulutuksessa käytän-
nön seurakuntatyöhön valmentavat yhdessä 
musisointi, tutustuminen musiikin eri tyylei-
hin ja projektityöt. Kirkkomusiikin osaston-
johtaja Timo Kiiskinen nostaa esimerkiksi 
joulukonsertin, jonka kirkkomusiikin opis-
kelijat järjestävät tänä syksynä kehitysvam-
maisille Johanneksen kirkossa.

Sibelius-Akatemiassa aloittaa vuosittain 
kolmisenkymmentä kirkkomusiikin opiskeli-
jaa. Evankelisluterilaisen suuntautumisvaih-
toehdon valinneet saavat valmistuttuaan pä-
tevyyden kirkon tehtäviin. Opetusta järjeste-

tään Kuopiossa ja Helsingissä.
Maisterin tutkintoon tähtäävän koulutuk-

sen syventymiskohteeksi kukin opiskelija voi 
valita urkujensoiton, laulun, kuoronjohdon, 
projektityön tai tutkielman. Kiiskisen mu-
kaan tutkielmat tarjoavat opiskelijoille mo-
nentyyppisiä mahdollisuuksia, koska kirkko-
musiikin historia ulottuu erittäin kauas.

Kiiskinen näkee kirkkomusiikin myös 
ammatillisesti järkevänä alana: työllistymis-
mahdollisuudet opintojen jälkeen ovat erit-
täin hyvät. Lisäksi seurakuntalaiset tuntuvat 
arvostavan seurakuntien musiikkityötä, jo-
ten kirkkomusiikilla on oikeasti yhteiskun-
nallista merkitystä.

– Konserttien kävijämäärät ovat jatkuvas-
sa nousussa ja erilaiset musiikkiryhmät vetä-
vät paljon ihmisiä. Tällä hetkellä suosittuja 
ovat esimerkiksi kehittyvien laulajien laulu-
koulut, Kiiskinen toteaa.

Sibelius-Akatemia
Kirkkomusiikin osasto
Kuopion osasto
kimu.siba.fi
kuopio.siba.fi
www.siba.fi

Kirkkomusiikin osaston-
johtaja Timo Kiiskinen 

harjoituksissa.

Musiikin monitaitajaksiSuomen evankelis-luterilainen 
kirkko avasi lokakuussa 
2010 keskustelupalstan 
Suomi24-verkkoyhteisössä. 
Avajaispäivänä Kirkko 
kuulolla -palstalla kävijöitä oli 
ensimmäisten tuntien aikana 
noin 1200. Kirkko kuulolla 
-palsta on lyhyessä ajassa 
noussut Suomi24:n kaikkien 
aikojen viiden suosituimman 
palstan joukkoon.

Suomi24-verkkoyhteisössä uskontoon liit-
tyvät aiheet ovat aikaisemminkin herättä-
neet paljon keskustelua. 

Kirkon asiantuntijapalstan avaus osui 
sattumalta ajallisesti yhteen homoseksu-
aalisuutta koskevan yhteiskunnallisen kes-
kustelun kanssa, mikä osaltaan lisäsi pals-
tan suosiota.

Arkkipiispa Kari Mäkinen keskusteli 
avajaispäivänä tunnin ajan verkkopalvelun 
käyttäjien kanssa kirkkoon ja uskoon liit-
tyvistä asioista.

– Verkkokeskustelu oli juuri niin vaati-
vaa kuin ajattelinkin, ja kokemus oli antoi-

sa. Keskustelu oli nopeaa ja moneen suun-
taan aukeavaa, mutta keskustelussa ei kui-
tenkaan ollut mahdollista heittäytyä kovin 
syvälle, kun kysymyksiä ja ajatuksia sin-
koili niin paljon. Keskustelun tarve tuli tul-
vimalla vastaan, samoin odotus tiiviistä, 
yksinkertaisista vastauksista kysymyksiin, 
joihin ei sellaisia ole, Mäkinen toteaa.

Suomi24:n kautta kirkko haluaa kuun-
nella ja keskustella ihmisten elämän tär-
keistä hetkistä, ja siksi keskustelun aiheet 
koskevat kaikkea maan ja taivaan välil-
tä. Keskustelijoita tähän mennessä eniten 
kiinnostaneet teemat käsittelevät muun 
muassa kirkon ja tieteen välistä suhdetta, 
erilaisia Raamatun tulkintoja sekä kasteen 
merkitystä.

– Näyttää siltä, että palsta tarjoaa mah-
dollisuuden purkaa ja pukea sanoiksi omia 
ajatuksia, jotka koskevat uskoa, kirkkoa ja 
elämän peruskysymyksiä. Sellaisena pals-
tan tarve on ilmeinen. Se korostuu nyt, kun 
kirkkoa koskevat kysymykset ovat erityi-
sen ajankohtaisia. Arvostan suuresti nii-
tä kirkon työntekijöitä, jotka heittäytyvät 
keskustelun virtaan ja pyörteisiin mukaan, 
arkkipiispa Mäkinen kiittelee.

Suomi24 on Suomen suurin verkkoyh-
teisö, jossa vierailee viikoittain yli 1,3 mil-
joonaa käyttäjää.

Kirkko kuulolla 
-keskustelupalsta on 
viiden suosituimman 
joukossa Suomi 24:ssa

Ajankohtaista:
Kuva: Olli Nykänen
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kuopio.siba.fi
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Vastuullisen sijoittamisen suosio lisääntyy 
Pohjoismaissa nopeasti. Suomessa perus-
tettiin kesällä 2010 vastuullisen sijoittami-
sen foorumi FINSIF, jonka tarkoituksena on 
edistää vastuullista sijoittamista.

Foorumissa on mukana edustava joukko 
Suomen suurimpia sijoitusorganisaatioita, 
kuten eläkeyhtiöitä ja pankkeja. SEB Gyl-
lenberg on alan pioneerina yksi perustajajä-
senistä. Vanhalla Ylioppilastalolla FINSIFin 
perustamisen yhteydessä viime kesäkuussa 
järjestetyssä suurtapahtumassa oli mukana 
lähes 500 seminaarivierasta. 

Kiinnostus kasvaa koko ajan
Ensi vuonna sata vuotta täyttävä SEB Gyl-
lenberg on jo kauan panostanut vastuulliseen 
sijoittamiseen. SEB Gyllenbergillä vastuulli-
suusasioita koordinoiva sijoitusjohtaja Sirja 
Pekkala kertoo, että vanhimmat vastuullisen 
sijoittamisen periaatteita noudattavat rahas-
tot on SEB-konsernissa perustettu 1980-lu-
vulla.

– SEB-konsernilla on yhdeksän erilaista 
vastuullista rahastoa ja lisäksi meillä on va-
likoimissa suuri joukko SEB:n ulkopuolis-
ten varainhoitajien tuotteita. Asiakkaat ovat 
sijoittaneet SEB:n kautta hieman vajaa 700 
miljoonaa euroa vastuullisiin rahastoihin. Ja 
luku kasvaa vauhdilla.

Aluksi vastuullinen sijoittaminen toteu-
tettiin pääasiassa negatiivisena tarkasteluna. 
Tämä piti sisällään tiettyjen toimialojen, ku-

ten ase-, alkoholi-, aikuisviihde-, uhkapeli- ja 
tupakkateollisuuden poissulkemisen.

Negatiivisesta tarkastelusta on yhä enem-
män siirrytty kokonaisvaltaisempaan ajatte-
luun. Tällöin vastuullinen sijoittaminen pitää 
sisällään yhtiön ympäristövastuun, yhteis-
kuntavastuun ja vaikuttamisen integroimisen 
osaksi sijoituspäätöksentekoa ja prosesseja. 
Yhtiövalinnassa painotetaan yhtiöitä, jotka 
hoitavat nämä asiat mallikkaasti.

– SEB:ssä yhteiskuntavastuulle ja kes-
tävälle kehitykselle annetaan paljon tilaa. 
Myös vaikuttaminen on nostettu keskei-
seksi osaksi hyvää hallintotapaa. Haluam-
mekin YK:n vastuullisen sijoittamisen oh-
jeen allekirjoittajina pitää näitä asioita en-
tistä enemmän esillä toiminnassamme, Pek-
kala kertoo.

Vastuullisuus 
yrityslainasijoittamisessa
Sijoitusyhteisöt ovat alkaneet osakesijoitta-
misen lisäksi pohtia, tulisiko vastuullisuus 
liittää myös yrityslainasijoittamiseen. SEB 
Gyllenberg on ensimmäisenä mukana tässä 
kehityksessä.

– Olemme juuri mukana perustamassa 
rahastoa, joka pyrkii keskimääräistä parem-
paan yrityslainatuottoon yhdistämällä sal-
kunhoitajien perusteellinen yritysanalyysi 
yhtiöiden vastuullisuusanalyysiin, sijoitus-
johtaja Pekka Mikkonen kertoo.

Vastuullisesti toimimalla turvataan sijoi-

tuksen pitkäaikainen tuotto ja hyvä arvon-
kehitys sekä alennetaan sijoitukseen liitty-
vää riskiä välttämällä sijoittamasta yhtiöi-
hin, joissa esimerkiksi lapsityövoiman käyt-
tö, ympäristökatastrofit tai muut julkisuuteen 
tulevat laiminlyönnit voivat alentaa sijoituk-
sen arvoa.

Vastuullinen sijoittaminen ei Mikkosen 
mukaan tarkoita sitä, että pitäisi tinkiä tuo-
tosta. Seurakunnille ja muille pitkäjänteisil-
le sijoittajille suunniteltu SEB Gyllenberg 
Forum -yhdistelmärahasto on matalasta ris-
kitasostaan huolimatta omassa vertailuryh-
mässään Suomen parhaiten tuottanut yhdis-
telmärahasto.

Suomen Rahastotutkimus Oy:n rapor-
tin mukaan Forum on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana tuottanut 4,9 prosenttia vuo-

dessa hallinnointipalkkioiden jälkeen. Osaa-
va salkunhoito yhdistettynä pitkäjänteiseen 
ja vastuullisuuden huomioivaan sijoitusfilo-
sofiaan voi parhaimmillaan olla sekä tuotta-
vaa että vähäriskistä.

Vastuullisen sijoittajan ei tarvitse 
tinkiä tuotosta
SEB Gyllenberg on sitoutunut useisiin vastuullisen sijoittamisen 
ohjelmiin, kuten YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

Vastuullisen sijoittamisen asiantuntijat Sirja Pekkala ja Pekka Mikkonen.

SEB Gyllenberg
Puh. 09 131 551
www.seb.fi/gyllenberg

Yrittäjä Timo Taipale toteaa, että perintei-
sesti seurakunnille toimitetaan liian moni-
mutkaisia äänentoistojärjestelmiä, jotka eivät 
vastaa tarpeita ja joita niiden käytöstä vastaa-
vat henkilöt eivät aina osaa käyttää.

 – Periaatteenamme on suunnitella, toi-
mittaa ja asentaa asiakkaalle äänentoistojär-
jestelmä, jossa on mahdollisimman vähän 
säätönappuloita eli käyttö on helppo oppia. 
Rakennamme kaiutinjärjestelmän, joka tuot-
taa äänelle parhaat mahdolliset tunnistusar-
vot ja johon käyttäjän ei tarvitse koskea.

Audiotalo käyttää äänentoistojärjestelmis-
sä muun muassa itävaltalaisen Itecin tuotteita. 
Taipale korostaa, että Itec ei ole ainoastaan mu-
siikkilaitevalmistaja, vaan yhtiö on keskittynyt 
nimenomaan kiinteistöjen äänentoistojärjestel-
mien kehittämiseen  ja valmistamiseen.

Itecin tuotteilla Audiotalo pystyy aikaan-
saamaan äänentoistojärjestelmän, jossa se-
kä puhe että musiikki kuuluvat kuten niiden 
pitää kuulua.

 – Tilan akustiikan  ja kaikuominaisuuk-
sien muutaminen tulevat yleensä hyvin kal-
liksi, joten  nykyaikaisilla tietokonemallin-
teisilla tuotteilla ja hyvällä suunnittelulla 
voimme rakentaa järjestelmän, jota käytet-
täessä niin puheen kuin musiikin kuuntelu 
on miellyttävää ja äänentunnistusarvot py-
syvät korkeina.

Audiotalon referenssilistalta Taipale nos-
taa esille kaksi haasteellista kohdetta eli Val-
keakosken kirkon ja Keuruun kirkon. Mo-
lemmissa kohteissa äänentoistojärjestelmää 
oli korjattu useaan kertaan ilman tilaajaa tyy-

dyttävää tulosta, mutta nyt tilaajat ovat olleet 
erittäin tyytyväisiä.

Audiotalo toimittaa myös Itec Spider 
-järjestelmää, jolla voidaan hoitaa esimer-
kiksi seurakauntakeskuksen tai useankin 
kiinteistön samanaikaiset keskusradiotoi-
minnot sekä paikallisesti kokous- ja muiden 
tilojen äänentoistot  Itec Spider toimii myös 
määräysten mukaisena hätäevakuointijärjes-
telmänä.

Laadukasta, 
miellyttävää ääntä

Voimantie 19
33680  TAMPERE
Puh. 03 378 9292
audiotalo@audiotalo.fi
www.audiotalo.fi

Kirkko tai muu vastaava iso tila, jossa on runsaasti kaikua, on 
haastava kohde äänentoistojärjestelmän kannalta. Audiotalo Oy 
ymmärtää vaativienkin kohteiden äänentoiston haasteet.

Espoon seurakunta-
yhtymä on rakentanut 
määrätietoisesti Kirkko 
Espoossa –strategiaansa 
vuodesta 2004 lähtien. 
Strategiaa tarkistetaan 
parin vuoden välein, ja 
tänä syksynä siitä on 
hyväksytty kolmas 
versio kirkkovaltuus-
tossa. 

Vuoden 2004 strategiassa Espoon seurakuntayh-
tymässä vielä uskottiin jäsenmäärän kasvuun.

– Espoo oli suurista kaupungeistamme ai-
noa, joka kasvoi koko ajan. Siihen aikaan kau-
punkiin muuttajat olivat pitkälti luterilaisen kir-
kon jäseniä. Nyt tilanne on aivan toinen: useim-
mat Espooseen muuttavat tulevat Suomen ulko-
puolelta ja puhuvat äidinkielenään jotain muuta 
kuin suomea tai ruotsia, valottaa hallintojohtaja, 
kanslianeuvos Markku Porvari.  

Kirkostaeroamisbuumista johtuen Espoon 
seurakuntien jäsenmäärä on pienentynyt tänä 
vuonna yli 2000 henkilöllä. 

Jäsenmäärä alkaa lähennellä 71 prosent-
tia espoolaisväestöstä. Porvarin mukaan stra-
tegiassa esitetty 75 prosentin tavoite ei ole rea-
listinen.

– Uudet menetelmät erota kirkosta ovat va-
litettavasti aika tehokkaita. Ihmiset luopuvat yh-
tenäiskulttuuriajatuksesta ja tekevät nopeitakin 
ratkaisuja.

Synergiaa seurakunnissa
Espoon seurakuntayhtymän kuusi seurakun-
taa luovat yhteisiä toimintamalleja. Tavoittee-
na on saada aikaan tilanne, jossa kaikkien kuu-

den seurakunnan jäsenet saisivat samanlaisen 
seurakunnallisen palvelun. 

– Seurakuntien yhteistyö tiivistyy myös 
koko metropolialueella. Muutama vuosi sit-
ten, kun kunta- ja palvelurakenneuudistus al-
koi, perustimme pääkaupunkiseudulle seura-
kuntayhtymien yhteistyöneuvottelukunnan. 
Se kehittää erilaisia hankkeita, joista esimerk-
kinä ovat IT-hankkeet eri seurakuntayhtymien 
kesken. Hautaustoimen alueella on kartoitet-
tu yhteistyömahdollisuudet. Yhtymien palve-
luksessa on erityisosaamista omaavia pappe-
ja, jotka tekevät muun muassa sairaalasielun-
hoito- ja oppilaitostyötä. Oppilaitokset eivät 
enää tunne kaupunkien rajoja. Tässä olemme 
lähteneet kehittämään yhteistoimintaa. Ensin 
seurakuntien resurssit pitää saada yhteismital-
lisiksi, minkä jälkeen katsotaan, kannattaako 
organisaatiot yhdistää. Sairaalasielunhoidos-
sa HUS-alue kattaa Helsingin, Espoon, Van-
taan ja Kauniaisen. Alueella on yksi terveys-
palveluja tuottava yksikkö, eikä enää katsota, 

Hallintojohtaja Markku Porvari,  
Espoon seurakuntayhtymä:
Seurakunnat kehittävät 
voimakkaasti yhteistoimintaa

Jatkuu sivulla 8 . . .
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Kanslianeuvos Markku Porvari

http://www.seb.fi/gyllenberg
mailto:audiotalo@audiotalo.fi
http://www.audiotalo.fi
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Sähköinen huoltokirja yhdistettynä Hyper Doc-ohjelmaan on oleellinen osa 
Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistönhallintaa. – Yli 130 kiinteistön 
hallinta ei onnistu ilman kunnollisia työkaluja, toteaa Lappeenrannan 
seurakuntayhtymän rakennusmestari Pekka Kaltiainen.

Kaltiainen kertoo, että huoltokirja ja siihen yh-
distetty Hyper Doc ovat helpottaneet olennaisesti 
seurakuntayhtymän kiinteistömassan hallintaa 
ja tehostaneet niissä tehtyjä töitä. Myös yölliset 
hälytykset ovat vähentyneet sen jälkeen kun uusi 
järjestelmä otettiin käyttöön. Kun Lappeenrannan 
seurakuntayhtymä ei löytänyt tarpeisiinsa sopi-
vaa huoltokirjaa valmiina,  suunniteltiin sellainen 
yhdessä CAD Imagen Heikki Hepomäen ja Etelä-
Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa.  

– Huoltokirja on huoltotyötä palveleva, selkeä-
käyttöinen tietokanta. Siihen liitetty Hyper Doc,  
helpottaa oleellisesti dokumenttien hallintaa ja 
käsittelyä.

Ajantasaisesta huoltokirjasta ja siihen liitetystä 
Hyper Docista hyötyvät erityisesti kiinteistöjen 
huoltomiehet. Järjestelmästä näkyy jokaisen kiin-
teistön yksilöidyt tiedot. Sieltä näkyy kohteet, 
joissa on meneillään remontti ja myös se, mihin 
kiinteistöihin remontti on tulossa. 

– Huoltokirjassa on lista tehtävistä töistä kii-
reellisyysjärjestyksessä. Sieltä näkyy akuutit työt, 
tulevat työt ja säännöllisesti toistuvat työt. Tä-
män listan perusteella työnjohto ja huoltomiehet 
suunnittelevat tulevan viikon työkohteet ja mat-
kareitit, joita seuraamalla työt tulee järkevimmin 
tehtyä, Kaltiainen selventää.

 Jokainen huoltomies voi tulostaa aamulla töi-
hin lähtiessään Hyper Docista mukaansa huol-
lettavan kohteen kuvat ja huoltokirjasta siihen 
tarvittavat kohdekortit. Tehdyt työt kuitataan 

huoltopäiväkirjaan päivän päätteeksi. Samalla 
sinne lisätään kaikki päivän aikana ilmaantuneet 
äkilliset korjaustyöt.

– Järjestelmä toimii tällä hetkellä verkon kautta, 
joten sinne voidaan lisätä tietoja sieltä, missä 
verkkoyhteys on käytössä. Ohjelma saadaan 
toimimaan myös internet-pohjaisesti. 

Systeemistä saa maksimaalisen hyödyn vain 
silloin, kun tiedot ovat ajantasaisia. 

Kiinteistön kuvat päivitetään tietokantaan pe-
ruskorjausten yhteydessä.

Kaikki tiedot samassa paikassa
Lappeenrannan seurakuntayhtymässä tietojen 
etsiminen monesta eri ohjelmasta on historiaa. 
Huoltokirjan ja Hyper Docin yhteisen tietokannan 
ansiosta kaikki kiinteistön tiedot löytyvät samasta 
paikasta. Tämä on lisännyt työn joustavuutta ja 
helpottanut muun muassa budjetointia. 

– Työnteko nopeutuu, kun kaikki tarvittava 
tieto on samassa paikassa ja se on ajantasaista. 
Nykyiseen järjestelmään voidaan luoda jokaisesta 
kohteesta tarkat huone- ja laitekortit. Tämä hel-
pottaa kiinteistön hallintaa ja budjetointia, sillä 
huoltopäiväkirjasta näkee kaikki vuoden aikana 
toteutuneet huollot ja niiden todelliset kustan-
nukset. Huoltokirjasta näkee sentin tarkkuudelle 
mitä minnekin on hankittu. Jokaisen laakerin, 
suodattimen ja hihnan muistamisessa olisi jäl-
keenpäin aikamoinen homma, rakennusmestari 
Pekka Kaltiainen kertoo. 

Tuntuvia hyötyjä ja säästöjä seurakuntayhty-
mälle tulee myös siitä, että kenenkään ei enää 
tarvitse laskea neliöitä ja pinta-aloja käsin esi-
merkiksi vuokrasopimuksia tehtäessä. Jokaisen 
huoneen huonekortit, mitat ja pohjat saadaan 
suoraan ohjelmasta. 

– Ohjelmasta saa erikseen bruttoalan, hyötyalan 
ja huoneistoalan. Neliöt ja pinta-alat saa suoraan 
esimerkiksi tarjouspyynnön liitteeksi.  

”Kunnolliset ohjelmat 
säästävät aikaa ja kustannuksia”

– Toimivien työkalujen ansiosta 130 kiinteistön 
hoito onnistuu kevyellä organisaatiolla, toteaa 
Lappeenrannan seurakuntayhtymän rakennus-
mestari Pekka Kaltiainen. Palkkalistoilla on tek-
ninen isännöitsijä, rakennusmestari, työnjohtaja 
ja neljä erityisammattimiestä.

Kuntien ja KaupunKien velvollisuus 
on säilyttää arkistossa kaikkien kunnan alu-
eella sijaitsevien talojen rakennusluvat ja ra-
kennuslupakuvat, niin kauan kuin rakennus on 
olemassa. Tästä syystä piirustusarkistoihin on 
vuosien saatossa kertynyt useita kymmeniä tu-
hansia rakennuslupakuvia. Todellisuudessa ar-
kistojen kätköistä löytyy myös purettujen talojen 
kuvia, sillä arkistojen ajan tasalla pitäminen on 
haasteellista. 

Moni kunta ja kaupunki on mikrofilmannut ar-
kistossa olevat paperikuvat turvallisuuden takia. 
Tarvittavat kuvat etsitään kuitenkin perinteisestä 

paperiarkistosta ja oikean kuvan löytäminen laa-
jasta arkistosta saattaakin välillä kestää.

Mikrofilmit kannattaakin skannata sähköiseen 
muotoon, sillä sen jälkeen kuvat on helposti löy-
dettävissä ja käytettävissä. Sähköistä arkistoa on 
helppo selata ja kuvia voi etsiä suoraan omalta 
työpisteeltä.

proDoc systemsin avulla mikrofilmien siir-
täminen digitaaliseen muotoon onnistuu vai-
vattomasti. ProDoc Systems hakee tarvittaessa 
mikrofilmit paikan päältä ja skannaa ne sähköi-
seen muotoon. Ja kun skannattavaksi lähetetään 

mikrofilmit, säilyivät alkuperäiset kuvat koko 
ajan arkistossa asiakkaiden käytettävissä. 

Sähköisessä arkistossa olevien kuvien haku, 
katselu ja uudelleenkäyttö helpottuu ja no-
peutuu. Kuvat tulostetaan suoraan ohjelmasta 
niiden kopioinnin sijaan. Tämä on huomatta-
vasti nopeampaa ja se myös säästää alkuperäisiä 
paperikuvia. 

Skannattuja kuvia voidaan toimittaa eteenpäin 
tarvittaessa CD- tai DVD-levyillä tai internetin 
kautta sähköpostin liitteenä.

Mikrofilmillä olevat kuvat toimivat edelleen 
arvokkaina varmuuskopiona. 

Rakennuslupapiirustusten siirtäminen mikrofilmiltä 
sähköiseen arkistoon nopeuttaa kuvien löytämistä ja käsittelyä

Kuvat mikrofilmiltä digitaaliseen arkistoon

Parempi ote tiedosta ja dokumenteista
Prodoc Systems Oy, Mariankatu 14 B 12, 15110 Lahti, puh. (03) 783 4142 | www.prodoc.fi

ProDocista
myös 

laadukkaat 
käsin-

vektoroinnit!

Prodoc Systems Oy, Mariankatu 14 B 12, 15110 Lahti, puh. (03) 783 4142 | www.prodoc.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.prodoc.fi
http://www.prodoc.fi


8 KunnallisSuomi

minkä seurakunnan jäsentä kukin 
ihminen palvelee. Leiri- ja kurssi-
keskuksia organisoidaan yhteises-
ti. Lisäksi on tutkittu, tuoko perhe-
asiainneuvottelukeskusten yhdis-
täminen synergiaetuja. 

Jäsenyyden vahvistamisessa 
seurakunnat pyrkivät siihen, että 
ihmiset eivät eroaisi kirkosta aina-
kaan kovin kevein perustein. Jos jo-
ku yhtymistä kehittää hyvän mal-
lin jäsenyyden vahvistamiseen ja 
sitouttamiseen, se voidaan ottaa 
muissakin yhtymissä käyttöön.

Kunta ja seurakuntarakenne 
ovat sidoksissa toisiinsa lain kaut-
ta. Kuntarakenteen uudistuksen 
myötä Espoossakin oli välttämä-
töntä pohtia myös seurakuntara-

kenneuudistusta. 
– Paikallisella tasolla uudistus koskettaa 

Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymiä. Jos 
kaupungit yhdistyvät, Espoo on jäänyt kaupun-
kina yhdistymiskeskustelujen ulkopuolelle. Es-
poo ajaa verkostoitumis- ja yhteistyöohjelmaa, 
ja seurakunnassa asiasta on sama näkemys. Sii-
tä kertovat jo edellä mainitut toiminnalliset ja 
käytännön yhteistyöhankkeet. Jos kuntapuolella 
tapahtuu suuria muutoksia, seurakunnissa kan-
nattaa pitäytyä siinä, että pienet lähiyhteisöt eli 
seurakunnat säilyvät. Tukirakenteet voivat sen 
sijaan olla yhteisiä, Porvari katsoo. 

Ajankohtaisena asiana Porvari ottaa esille 
seurakuntavaalit. Espoossa mielenkiintoista on, 
että 61 kirkkovaltuutetusta 41 on uutta. 

– Kirkkovaltuustossa on ollut samoja ihmisiä 
kuin kaupunginvaltuustossa. On hyvin merkittä-
vä muutos, että yli puolet on uusia valtuutettuja. 
Tämä antaa mahdollisuuden uudistaa kirkkoa, ja 
sille on todella tarvetta tällä hetkellä.

A
si

an
tu

nt
ija

. . . jatkoa sivulta 6.

Geometrix Oy:n helppokäyt-
töisen paikkatietosovelluksen 
avulla saadaan viheralueiden 
tiedot hallintaan.

PuuAtlas-sovellusta voidaan hyödyntää pui-
den, pensaiden, istutusten, puistojen sekä eri-
laisten alueiden ja yksittäisten kohteiden tie-
tojen hallinnassa.

Sovelluksen avulla voidaan suunnitella ja 
seurata puille, pensaille ja istutuksille tehtä-
viä hoitotoimenpiteitä. Sovellus ylläpitää his-
toriatietoja kohteille tehdyistä muutoksista, 
jolloin esimerkiksi inventointien tiedot sekä 
kohteisiin tehdyt päivitykset ovat nähtävil-
lä jälkeenpäin.

Lisäksi sovelluksella voidaan hallinnoida 
kokonaisia alueita tai niiden kohteita, kuten 
puistot, korttelit, käytävät, hautapaikat ja puis-
tonpenkit. Kaikki sovelluksella käsiteltävät 
kohteet ovat paikkatietokohteita ja niillä on 
sijainti kartalla. Sijaintitiedot on mahdollista 
yhdistää muiden tietorekistereiden tietoihin, 
jolloin voidaan hyödyntää sekä olemassa ole-
via rekisterisovelluksia että paikkatietoa.

Ulkona tapahtuvan työskentelyn tueksi 
PuuAtlaksessa on maastokäyttöön tarkoi-

tettu matkapuhelimessa toimiva käyttöliit-
tymä. Sen avulla voidaan kerätä tietoa, suo-
rittaa päivityksiä tai tuottaa valokuvia koh-
teista.

Paikkatiedosta etua
Paikkatietopohjainen lähestymistapa tuo mo-
nia etuja. Paikkatiedon avulla saadaan esi-
merkiksi  kohteiden sijainnit aina näkyviin 
kartalle. Lisäksi voidaan pitää kirjaa kohtei-
den siirroista paikasta toiseen, luoda istutus- 
ja teemakarttoja sekä hyödyntää karttaa eri-
laisten kohteiden paikantamisessa.

PuuAtlas-sovelluksen tietokenttiä ja 

käyttöliittymää voidaan muuttaa erillisellä 
työkalulla helposti ilman sovelluspäivityk-
siä. Näin käyttöliittymä ja tietokentät voidaan 
räätälöidä tarpeen mukaan omaan käyttöön 
sopiviksi. Kaikki sovelluksen luokittelutie-
dot, myös taksonit, ovat ylläpidettävissä eril-
lisen ylläpitosovelluksen avulla.

Sovellukseen on saatavilla tarvittavat 
taustakartat koko Suomen alueelta. Tarpeen 
mukaan lähes mikä tahansa kartta-aineisto 
voidaan tuoda tausta-aineistoksi käyttötar-
peen mukaan. Tällaisia aineistoja ovat muun 
muassa seurakunnan omat pohjakuvat, ilma-
kuva tai kunnan kantakartta.

PuuAtlas – viheralueiden tiedot hallintaan

Geometrix Oy 
Pasilanraitio 9 B
00240  HELSINKI 
Puh. 09 4730 7141
info@geometrix.fi
www.geometrix.fi

Tiedonkeruu ja kohteiden valokuvaus 
onnistuvat myös mobiilisti.

PuuAtlas on 
paikkatietopohjainen 
sovellus, jonka avulla 
viheralueiden tiedot 
pysyvät hallinnassa.

Verkkoon on avattu uusi 
keskustelufoorumi, jossa pääsee 
tutustumaan Raamattuun ja 
sen tulkintaan. Tuhattulkintaa.
fi-sivustolla julkaistaan joka 
viikko uusi alustus keskustelun 
pohjaksi. Kirjoittajina on viisi 
espoolaista raamatuntutkijaa, 
jotka ovat myös luvanneet 
osallistua keskusteluun ja 
vastata kysymyksiin. Sivusto 
on Espoon seurakuntien 
ylläpitämä.

Idean isä on Leppävaaran seurakunnan kirk-
koherra Kalervo Salo. Mihin tällaista fooru-
mia tarvitaan?

– Ihmiset toimivat yhä enemmän verkos-
sa. Ajattelimme, että sielläkin olisi hyvä olla 
paikka, jossa voi keskustella Raamatun ky-
symyksistä. Samalla kokeilemme uutta toi-
mintatapaa, Salo sanoo.

Salo toivoo, että verkkoon syntyy aktii-
vista keskustelua, joka tuo uusia näkökulmia 
tämän päivän uskon kysymyksiin. Raamattu 
on Salon mukaan kristitylle tärkeä kirja, sillä 
se auttaa ihmistä rakentamaan ja tutkimaan 

omaa kristityn identiteettiään.
Nimensä mukaan foorumi ei pyri tar-

joamaan yhtä ja oikeaa raamatuntulkintaa. 
Tutkijoiden alustus tarjoaa yhden punnitun 
tulkinnan tekstistä: esimerkiksi sitoo sen ai-
kaan, paikkaan ja kulttuuriin. Sen jälkeen 
foorumilla on sana vapaa muita näkökulmia 
varten.

– Toisia kuuntelemalla voi oivaltaa myös 
jotain aivan uutta. Siksi keskustelussa ei kan-
nata alkaa inttää tai väitellä, vaan olla muka-
na avoimin mielin, Salo sanoo.

Alustukset ja yleinen keskustelu ovat 
näkyvissä kaikille, jotka kirjautuvat sivuil-
le. Ystäväporukat tai jo kokoontuvat raamat-
turyhmät voivat pyytää foorumilta oman kes-
kustelualueensa. 

Foorumin alustajista Kalervo Salo ja Jou-
ni Turtiainen ovat espoolaisia kirkkoherro-
ja, Kai Peltonen ja Niko Huttunen työs-
kentelevät Espoon hiippakunnan tuomioka-
pitulissa. Sini Hulmi on Helsingin yliopis-
ton opettaja ja tutkija. Turtiaista lukuun otta-
matta kaikki ovat teologian tohtoreita. Kaik-
ki ovat pappeja. 

Sivuston ulkoasun on suunnitellut graa-
fikko Suvi Sievilä. 

www.tuhattulkintaa.fi

Verkossa voi keskustella 
Raamatusta

PaisteProductions

Esitystekniset kokonaisratkaisut

äänentoisto-, - 
toteutukset vaativiin

 kohteisiin - kirkkoihin, 
saleihin ja kokoustiloihin

suunnittelu, myynti, 
asennus ja huolto

valaistus ja
 kuva

www.paiste .fipro
info@paistepro.fi - 010 423 3450

Ajankohtaista:

KunnallisSuomi

mailto:info@geometrix.fi
http://www.geometrix.fi
http://www.tuhattulkintaa.fi
http://www.paistepro.fi
http://www.paistepro.fi
http://www.paistepro.fi
mailto:info@paistepro.fi
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Kuntarahoitus Oy:n tytäryhtiö Inspira Oy on 
erikoistunut julkisen sektorin rahoitusjärjes-
telyihin. Yhtiö toimii neuvonantajana inves-
tointihankkeissa sekä yritys- ja omaisuusjär-
jestelyissä. Kuutisen vuotta toiminut, kah-
deksan henkilön voimin toimiva yritys palve-
lee kuntia, valtion yksiköitä ja seurakuntia.

– Seurakuntien kanssa olemme tehneet 
toistaiseksi melko vähän yhteistyötä, mut-
ta sillä sektorilla piilee valtava potentiaali. 
Seurakuntien kiinteistöomistuksen ongel-
mat ovat käytännössä täysin samanlaisia kuin 
kunnissakin. Kireässä taloudellisessa tilan-
teessa seurakuntienkin on pystyttävä keskit-
tymään omaan ydintoimintaansa, johon kiin-
teistöomistaminen ei kuulu, toteaa toimitus-
johtaja Kimmo Lehto. 

Kaikkea ei tarvitse omistaa itse
Seurakunnan toiminnan pyörittäminen vaa-
tii erilaisia tiloja, mutta tilojen rakennutta-
minen omaan omistukseen ei ole kuitenkaan 
ainoa vaihtoehto. Lehto esittelee neljä muu-
ta vaihtoehtoa.

– Seurakunta voi perustaa kiinteistöyh-
tiön, joka rakennuttaa kiinteistön, josta se 
pystyy vuokraamaan tiloja myös ulkopuo-
lisille. Vuokratulot tuovat varoja esimerkik-
si rakennuttamista varten otettujen lainojen 
maksuun. Elinkaarimallissa puolestaan ul-

kopuolinen sijoittaja rakennuttaa tarpeiden 
mukaisen kiinteistön seurakunnan käyttöön. 
Tällöin seurakunta sitoutuu pitkäaikaiseen 
kumppanuuteen, mutta vastuu kiinteistön yl-
läpidosta ja kiinteistön elinkaaririskit ovat si-
joittajalla. 

Kolmas vaihtoehto on, että seurakunta 
vuokraa pitkäaikaisella sopimuksella käyt-
töönsä jo olemassa olevia tiloja esimerkiksi 
kiinteistösijoittajalta. Neljäntenä vaihtoehto-
na Lehto mainitsee vuokrajärjestelyn, jossa 
seurakunta tekee pitkäaikaisen vuokrasopi-
muksen, mutta varaa vuokraamiensa tilojen 
osto-oikeuden esimerkiksi kymmenen vuo-
den kuluttua.    

– Jokainen kiinteistöhanke on yksilölli-
nen eli vaihtoehdon valinta on tehtävä har-
kiten, useat eri näkökohdat huomioon otta-
en. Inspira voi arvioida eri vaihtoehtojen jär-
kevyyttä taloudelliselta kannalta katsottuna. 
Avustamme seurakuntaa myös kilpailutta-
misessa tarjousasiakirjojen laatimisesta so-
pimuksen laatimiseen.

Lehto korostaa valmistelun merkitystä in-
vestointihankkeissa. Valmisteluun kuuluu eh-
dottomasti seurakunnan toimihenkilöiden ja 
luottamushenkilöiden pitäminen ajan tasalla 
hankkeen etenemisestä. Valmisteluvaihees-
sa Inspira hyödyntää myös yhteistyökump-
paniensa asiantuntemusta esimerkiksi kiin-
teistöteknisissä asioissa. 

Tavoitteena järkevät 
kiinteistöinvestoinnit

Kiinteistön omistamiselle löytyy vaihtoehtoja. Inspiran toimitusjohtaja Kim-
mo Lehto painottaa, että vaihtoehto on valittava harkiten.

Antinkatu 3 C
00100  HELSINKI
Puh. 09 6803 5640
info@inspira.fi
www.inspira.fi

Kiinteistöjen omistukseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät 
ovat tärkeitä, mutta ne eivät välttämättä kuulu seurakuntien 
ydintehtäviin. Pitkäaikaisen, luotettavan yhteistyökumppanin 
palvelut auttavat seurakuntaa investoimaan järkevästi 
kiinteistöomaisuuteen. 

Yrityksen ydinosaaminen liittyy organisaa-
tion johtamis- ja toimintaprosessien uudis-
tamiseen, riskienhallintaan, toimintatapo-
jen muutoksen tukemiseen sekä tietojärjes-
telmäinvestointien suunnitteluun, määritte-
lyyn, hankintaan ja käyttöönottoon.

– Asiakkaamme ovat alansa johtavia yri-
tyksiä ja organisaatioita teollisuudesta, ener-
gia-alalta, palveluyrityksistä ja julkishallin-
nosta. Teemme paljon yhteistyötä kirkollisen 
sektorin kanssa. Ajankohtaisia haasteita tällä 
sektorilla ovat muun muassa talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palvelukeskukseen valmis-
tautuminen, päätöksenteon ja asianhallinnan 
toimintatapojen yhtenäistäminen sekä tieto-
järjestelmien käyttöönotto. Asiakkaitamme 
ovat Kirkkohallitus, Espoon, Helsingin, Lah-
den ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymät se-
kä Suomen Lähetysseura, kertoo konsultti-
johtaja Heidi Blanz.

Asiakasta kuunteleva, käytännönläheinen 
työote on tuottanut positiivista palautetta ja 
myönteisiä tuloksia. 

– Pidämme tärkeänä osallistaa kehitys-
projektiin henkilökuntaa eri tasoilta ja teh-
tävistä. Näin saadaan aikaan vuoropuhelua 
ja yhteistyön tiivistymistä organisaation si-
sällä, sanoo Blanz. 

Hyvän projektisuunnittelun ja -toteutuk-
sen osoituksena on aikataulujen, budjettien 
ja sisältöjen pitävyys.

– Palvelujemme avulla asiakaspalvelu 
paranee, henkilöstön sitoutuminen kasvaa 
sekä toiminta tehostuu ja kannattavuus pa-
ranee. Prosessien kuvaus ja kehittäminen sel-

keyttää toimintaa. Meitä on kiitetty siitä, että 
olemme päässeet nopeasti sisään asiakkaan 
toimintaympäristöön ja pystyneet heti puhu-
maan asiakkaan kieltä. Asiat menevät konk-
reettisesti eteenpäin eivätkä jää pöytälaatik-
koon, Blanz kiteyttää. 

Positiivisen 
muutoksen tekijä
RAMSE Consulting Oy on kotimainen liikkeenjohdon ja 
toiminnan kehittämisen konsultti, joka yhdessä asiakkaan kanssa 
rakentaa parhaan ratkaisun asiakkaan haasteeseen. 

Yhdessä työskenteleminen tuottaa 
iloa kaikille.

RAMSE Consulting Oy
Heidi Blanz 
050 502 5194
Tammasaarenlaituri 3 A
00180  HELSINKI
www.ramse.fi

ET Elämisen Tuki Oy on 
vuonna 2006 perustettu 
esteettömyyskartoituspalveluita 
tarjoava yritys, joka tekee 
RAES-esteettömyyskartoituksia 
sekä julkisiin että yksityisiin 
kiinteistöihin. 

Esteettömyyskartoituksen tuloksena tilaaja saa 
objektiivisen kokonaiskuvan kohteen esteet-
tömyydestä. Tilaajalle toimitettavassa esteet-
tömyyskartoitusraportissa tuodaan esiin toi-
menpide-ehdotukset ja esitetään mahdolliset 
lisäselvitystarpeet.  ET Elämisen Tuki Oy:n 
palvelut perustuvat Suomen rakennuslainsää-
dännön määräyksiin ja suosituksiin.

Kartoituksessa kerätään mittatietoa, ver-
rataan tuloksia olemassa oleviin määräyksiin 
ja kriteereihin, ilmoitetaan havaitut ristiriidat 
ja annetaan toimenpide-ehdotuksia ympäris-
tön esteiden poistamiseksi. Esteettömyyden 
tavoitteena on luoda toimiva ympäristö, joka 
palvelee kaikkia tilan käyttäjiä tasapuolisesti 
ikään tai ominaisuuksiin katsomatta.

– Esteettömyyden asiantuntijamme mit-
taavat muun muassa tilasta tasoeroja, kulku-
väylien leveyksiä ja kaltevuuksia. Tilasta tar-
kastellaan monen muun asian lisäksi valais-
tusta, opastusta, pintamateriaaleja ja yleen-
säkin turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, sanoo 
palvelupäällikkö Janne Teppo.

Tilaa tarkastellaan eritoten liikkumisen 
ja toimimisen näkökulmasta. Avainasemas-
sa tarkastelussa on myös näkemisen, kuule-
misen ja tilassa tuntoaistin varassa toimimi-
sen perspektiivi. 

– On muistettava, että esteettömyyden tai 
tilan saavutettavuuden parantaminen ei aina 
vaadi isoja muutos- tai korjaustoimenpitei-
tä. Monesti pienet ja edullisetkin toimenpi-

teet parantavat tilan esteettömyyttä ja käytet-
tävyyttä ratkaisevasti.

Seurakuntien osalta Teppo toivoo, että tilo-
jen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen kiin-
nitetään riittävää huomiota. Seurakuntien tilo-
ja kun käyttävät kansalaiset vauvasta vaariin. 

Elämisen Tuen referensseihin kuuluvat 
muun muassa Jyväskylässä sijaitsevat uima-
halli AaltoAlvari, ortodoksinen seurakunta-
sali, Palvelutalo Sammon koti ja Senaatti-
kiinteistöjen Wanha lääni.  

ET Elämisen Tuki Oy mittaa 
tilan esteettömyyden

ET Elämisen Tuki Oy
Asemakatu 4B, 2krs.
40100  JYVÄSKYLÄ
Puh. 040 134 1888
www.elamisentuki.fi

Janne Teppo mittaa hissin käyttöpai-
nikkeiden ja lattian välisen mitan.

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:info@inspira.fi
http://www.inspira.fi
http://www.ramse.fi
http://www.elamisentuki.fi
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Suomen ortodoksinen 
kirkko on omaksunut 
tietotekniikan 
ja sosiaalisen 
median tarjoamat 
mahdollisuudet 
osaksi jokapäiväistä 
toimintaansa.
Ortodoksiset seurakunnat kuu-
luvat niin sanottuun Kirkko-
verkkoon, jonka kautta yllä-
pidetään ja päivitetään väes-
tötietojärjestelmän tietoja. Sen 
lisäksi jokaisella seurakunnal-
la on omat tiedon tuottamiseen 
ja tallentamiseen liittyvät rat-
kaisunsa. 

– Yleisimmin seurakunnis-
sa on käytössä Windows-ympäristö, mutta 
yksittäiset työasemat tai henkilökohtaiset 
koneet voivat olla myös Linux-pohjaisia. 
Kirkko-verkko toimii vain Windows-maa-
ilmassa. Meillä Tampereen seurakunnas-
sa hallinnon käytössä on Windows-konei-
ta yksittäisillä työasemilla ja lisäksi minul-
la on käytössäni Mac-kone, kertoo Tampe-
reen ortodoksisen seurakunnan kirkkoher-
ra Markku Toivanen.

Tampereen ortodoksisessa seurakunnas-
sa on noin 2900 jäsentä 37 kunnan alueella. 
Tietotekniikan ja sosiaalisen median tarjo-
amia mahdollisuuksia käytetään vaihtele-

vasti eri toimintaryhmissä.  
– Jokainen seurakunta voi päivittää omia 

tapahtuma- ja muita tietojaan kirkkokunnan 
yhteisille nettisivuille. Lisäksi käytössäm-
me on seurakuntalehti Analogi, joka ilmestyy 
myös nettiversiona. Seurakuntamme nuori-
sotoimi on verkostoitunut Facebookiin. Hal-
linnossa tietotekniikka mahdollistaa jossain 
määrin työskentelyn myös etätyönä.

Kirkkoherra Toivanen mainitsee, että or-
todoksisessa kirkossa ja sitä myötä Tampe-
reen seurakunnassa on meneillään tiedotus-
strategian päivittäminen. Tässä yhteydessä 
kirkkokunnalle luodaan uudet nettisivut, jot-
ka toimivat nykyisiä paremmin, ovat helpom-
min päivitettävissä ja vastaavat nykyajan tie-
dotuksen vaatimuksia.

Tampereen ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherra Markku Toivanen:

Facebook ja nettilehti 
ovat tätä päivää 
ortodoksisessa 
kirkossakin

Tampereen ortodoksisen seurakun-
nan kirkkoherra Markku Toivanen.

l Suomen ortodoksinen kirkko jakaantuu kolmeen hiippakuntaan (Karjala, Hel-
sinki ja Oulu) ja 24 seurakuntaan. 
l Jäseniä seurakunnissa on yhteensä noin 60 000. 
l Kirkollishallituksen kanslia sekä kirkon palvelutoimisto ja keskusrekisteri toi-
mivat Kuopiossa.

Laskevat verotulot ja 
kustan-nusten nousu 
pakottavat myös 
seurakunnat ja koko 
kirkon kehittämään 
toimintaprosesse-
jaan. Koska lähes 
kaikesta löytyy raja-
pinta tietotekniik-
kaan, tietohallinnolla 
on kehittämisessä 
usein ratkaiseva rooli.

Seurakunnissa, aivan kuten 
muuallakin julkishallinnossa, 
on paljon kehitettävää. Espoon 
seurakuntayhtymän tietohallin-
topäällikkö Erkki Heikkisen 

mukaan kehittämisen tarve tunnustetaan jo 
yleisesti, mutta vaihtelu seurakuntien välil-
lä on suurta. Tähän oman haasteensa tuo ha-
jautunut ja verrattain raskas päätöksenteko-
koneisto, minkä vuoksi kehityshankkeiden 
läpivienti on usein takkuista.

– Mitä ikinä tehdäänkään, se pitäisi seu-
rakunnissakin tehdä kustannustehokkaasti 
ja sen pitäisi maksaa itsensä takaisin mielel-
lään yritysmaailmasta kopioiduin säännöin 
eli alle vuodessa.

Johtamisen apuväline
Heikkisen mukaan tietohallinnon tarkoitus 
on tuottaa välineitä ja ratkaisuja, jotka aut-
tavat johtamaan ja ymmärtämään seurakun-
tayhtymän toimintaa. Tämän vuoksi tietohal-
linnon on kyettävä toimimaan tiiviisti seura-
kuntatyön tukena.

– Tietotekniikka liittyy lähes kaikkeen 
toimintaan muodossa tai toisessa. Meidän 
onkin ymmärrettävä, miten töitä tehdään eri 
yksiköissä. Vielä tärkeämpää on ymmärtää, 
miksi töitä tehdään tietyllä tavalla. Näin pys-
tymme näkemään, missä määrin asioita voi-
daan kehittää.

Kustannuspaineiden vuoksi tietohallin-
non pitäisi pystyä kehittämään ratkaisuja, 
jotka mahdollistavat nopeat toimintatavan 
muutokset ja mahdollisen työn uudelleenja-
on seurakunnissa ja palveluyksiköissä. Heik-
kinen nostaa esimerkiksi päällekkäisen työn 
poistamisen.

– Seurakunnan työntekijöiden tietoja kä-
sitellään monissa paikoissa. Sen vuoksi käy 
helposti niin, että kun henkilön tiedot muut-

tuvat, ne eivät monitoimittajaympäristöstä 
johtuen päivity automaattisesti kaikkiin tar-
vittaviin paikkoihin, ja siksi joudutaan teke-
mään paljon turhaa työtä.

Toimintaprosesseja pyritään virtavii-
vaistamaan myös koko kirkon tasolla. Esi-
merkiksi noin vuoden kuluttua otetaan käyt-
töön koko kirkon yhteinen jäsentietojärjes-
telmä, minkä myötä  seurakuntatalouksien 
omat jäsentietojärjestelmät poistuvat käy-
töstä.

Lisäksi kirkossa tullaan keskittämään 
palkanlaskentaan ja taloudenohjaukseen 
liittyvät operatiiviset toiminnot Kirkkohal-
lituksen erillisyksikkönä aloittavaan HeTa-
palvelukeskukseen

Uuden ajan airut
Espoon seurakuntayhtymässä tietohallinto 
on tiiviisti mukana toiminnan kehittämises-
sä. Heikkisen mukaan tietohallinnon mittaa-
minen työasemien määrällä ei tuo oikeutta 
sille, mitä tietohallinto oikeasti tekee.

– Pyrimme yhtenäistämään, yhdistä-
mään ja sähköistämään prosesseja niin, et-
tä päällekkäinen työ vähenee. Tiettyjä työ-
tehtäviä, kuten laskujen tiliöinti, voidaan 
myös automatisoida.

Tietohallinto hakee yhtymään myös in-
tegroituja sovelluskokonaisuuksia esimer-
kiksi kiinteistöjen hallintaan, asianhallin-
taan ja toiminnanohjaukseen. Heikkinen ar-
velee, että kolmen, neljän vuoden kuluttua 
yhtymässä on vain neljästä viiteen sovellus-
kokonaisuutta, kun niitä nyt on nelisenkym-
mentä. Näin ratkaisut voidaan tulevaisuu-
dessa hankkia tarvittavassa laajuudessaan 
palveluna, minkä ansiosta järjestelmä- ja so-
vellusarkkitehtuurit yksinkertaistuvat.

Tietohallinnon työntekijöiltä Espoon 
seurakuntayhtymän toimintamalli edellyt-
tää vankkaa prosessiosaamista perinteisen 
tietoteknisen osaamisen rinnalle. Toisaalta 
kaikkea ei tarvitse osata itse, vaan tärkeintä 
on, että ympärillä on osaajien verkko, josta 
löytyy osaamista erilaisiin tilanteisiin.

Heikkinen kertoo, että noin vuosi sitten 
aloittaneilla seurakuntien muodostamilla 
IT-alueilla pyritään pitkälti Espoon seu-
rakuntayhtymän tietohallinnon kaltaiseen 
toimintamalliin. Tässä mielessä yhtymän 
tietohallinto onkin uuden ajan airut.

– Mitään sellaista, mikä ei ole pakol-
lista eikä tuota kenellekään mitään lisäar-
voa, ei tule tehdä, Heikkinen muistuttaa 
lopuksi.

Espoon seurakuntayhtymän 
tietohallintopääällikkö  Erkki Heikkinen:

Tietohallinto 
mukana 
kehittämässä 
toimintaa
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Seurakunnan kulttuuriperintöomaisuudesta 
huolehtiminen tarkoittaa käytännössä kirkol-
listen rakennusten ylläpitoa ja hoitoa, korja-
us-, konservointi- ja restaurointitoimintaa, 
ajantasaista irtaimistoluetteloa seurakunnan 
arvoesineistöstä sekä irtaimiston tarkoituk-
senmukaista ja hyvää käyttöä ja hoitoa. 

Paikallinen identiteetti 
vahvistuu
Arvoesineistön inventointiluettelo on pidet-
tävä ajan tasalla, sillä sen avulla voidaan hal-
lita seurakunnan omaa esinekokoelmaa. Ar-
voesineistön hoito seurakunnassa – julkaisu 
auttaa seurakuntia käytännön työssä. 

Arvoesineistöä voidaan huoltaa ja kun-
nostaa tarvittaessa. Usein tämä toteutuu kir-
kon sisäremontin yhteydessä. Konservoin-
ti on erityisosaamista, jota seurakunta voi 
hankkia ostopalveluna ammattitaitoisilta 
konservaattoreilta. 

Myös hautausmaiden kulttuuriarvot tu-
lee ottaa huomioon. Hautamuistomerkkien 
hoitamisesta on saatavissa käytännöllisiä 
hoito-ohjeita Museoviraston julkaisemas-
sa kirjassa.

Kulttuuriperinnön hyödyntäminen seu-
rakunnan toiminnassa vahvistaa paikallista 
identiteettiä ja korostaa seurakunnan merki-
tystä yhteisössään. 

Kulttuuriperintöä 
voidaan hyödyntää 
seurakunnan toiminnassa
Kulttuuriperintötyö kuuluu jokaiselle seurakunnalle osana 
hyvää hallintoa. Suojeltujen kirkollisten rakennusten ylläpito 
ja hoito edellyttää huolellista suunnittelua yhteistyössä museo-
viranomaisten ja kirkkohallituksen kanssa.

Ajankohtaista:

Seurakuntavaalien 2010 valtakunnallinen ää-
nestysprosentti pysyy 17:ssä, kun seurakun-
nat vahvistivat vaalituloksensa 24. marraskuu-
ta. Kasvua vuoden 2006 äänimäärään oli 2,5 
prosenttiyksikköä. Yli 100 000 äänestäjää kävi 
vaaliuurnilla edellisvaalia enemmän.

Ensimmäistä kertaa valtakunnallisissa vaa-
leissa äänioikeuden saaneiden, 16- ja 17-vuo-

tiaiden, äänestysaktiivisuus oli 15,3 prosenttia 
koko ikäluokkansa äänioikeutetuista.

Seurakuntavaaleissa valittiin 8 458 luot-
tamushenkilöä 449 seurakuntaan kaudel-
le 2011–2014. Ehdokkaita oli kaikkiaan 22 
799. Äänestys järjestettiin 419 seurakunnas-
sa ja sopuvaalit 30 seurakunnassa. Seurakun-
tia on vuoden 2011 alusta 449.

Seurakunnat vahvistivat 
vaalituloksensa
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M & V Software on vuonna 2000 perustettu 
internetteknologian ammattilainen. Vuodesta 
2002 lähtien yritys on yhdessä seurakuntien 
kanssa kehittänyt Katrinaa määrätietoisesti 
helppokäyttöiseksi, edulliseksi ja täysin in-
ternetissä toimivaksi ohjelmistoksi.

– Vuonna 2007 teimme strategisen pää-
töksen, että voimavarat keskitetään pääasi-
assa Katrinan kehittämiseen Suomen seura-
kunnille. Vuotta myöhemmin Katrina-ohjel-
mistosta tuli evankelisluterilaisten seurakun-
tien markkinajohtaja, kertoo toimitusjohtaja 
Jani Konsi.

Katrina tarjoaa selkeitä, työtä helpottavia 
ratkaisuja seurakunnan päivittäiseen työn-
tekoon. 

Järjestelmän avulla voidaan myös vähen-
tää päällekkäistä työtä. Katrina palvelee pait-
si seurakunnan työntekijöitä myös seurakun-
talaisia, koska ohjelmiston avulla seurakun-
nan rutiinityöt sujuvat nopeasti ja työnteki-
jät pystyvät keskittymään perustehtäväänsä.  

Laadukas koulutus ja 
tekninen tuki
Katrinaa voidaan käyttää mistä ja milloin ta-
hansa - tietoturvan siitä kärsimättä. Ohjelmis-
ton käyttöönotto on nopeaa ja yksinkertaista. 
Yhden päivän koulutus riittää vähemmänkin 
tietokonetta käyttäneelle. Selaimella interne-
tin kautta tapahtuva käyttö ei vaadi lainkaan 
ohjelmien asennusta.

– Koulutamme seurakunnan henkilös-

tön Katrinan käyttäjiksi. Olemme panosta-
neet koulutuksen laatuun: suurimmalla osal-
la kouluttajista on pedagoginen pätevyys ja 
vahva aikuiskoulutustausta. Tasokas koulu-
tus tukee tuotteen käyttöönottoa ja mahdol-
listaa pitkän ja hyvän asiakassuhteen. Katri-
nan normaalihintaan kuuluu automaattisesti 
täysi puhelin- ja sähköpostituki myös käyt-
töönoton jälkeen. Tästä olemme saaneet pal-
jon kiitosta. Asiakastyytyväisyystutkimuk-
sen mukaan tehokas tuki on suurimpia syitä 
siihen, ettei yksikään asiakas ole luopunut 
Katrinasta, Konsi korostaa.

Ohjelmistokehitystä 
käyttäjien kanssa
Katrinan palvelutarjonta on laaja ja kehittyy 
edelleen yhteistyössä seurakuntien kanssa. 

– Jo peruspaketti sisältää runsaasti omi-
naisuuksia ja toimintoja, kuten varauskirjan, 
työkalenterin, diakoniatyön sovelluksen, lei-
rikeskuksen toiminnanohjauksen ja huolto-
pyynnöt. Ohjelmaa pystytään täydentämään 
lisäominaisuuksilla hyvinkin pitkälle. Ohjel-
mistolla on tuhansia käyttäjiä, joilta saam-

me palautetta ja kehitysideoita palautejärjes-
telmän avulla. Noin kaksi kertaa vuodessa 
teemme ohjelmistolle laajemman päivityk-
sen, joka sisältää kehitystyön hedelmät.  

Asiakkaalle merkittävää on myös ohjel-
miston edullinen hankintahinta ja edulliset 
vuosikustannukset ilman piilokuluja.

– Olemme internetteknologioissa jatku-
vasti kärjessä. Tästä osoituksena on muun 
muassa se, että Katrinan synkronointi on ol-
lut jo vuosien ajan mahdollista Nokian puhe-
limille. Kesästä lähtien se on ollut mahdollis-
ta myös iPhonelle ja vuodenvaihteessa se tu-
lee mahdolliseksi Android-puhelimille.

Katrina helpottaa seurakuntien työrutiineja
Seurakunnan päivittäisten toimintojen yhteensovittaminen ja 
voimavarojen kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti voi olla 
joskus kovin monimutkainen palapeli. Niukat resurssit pitäisi 
voida käyttää perustehtävään. M & V Software Oy on kehittänyt 
seurakuntien avuksi Katrina-toiminnanohjausjärjestelmän.

M & V Software Oy
PL 70
40951  MUURAME
Puh. 014 377 1790
www.m-vsoftware.fi

Katrina tarjoaa selkeitä, työtä helpottavia ratkaisuja seurakunnan päivittäi-
seen työntekoon. 

Kopijyvä Oy on yksi Suomen johtavista di-
gitaalisia kopio-, tulostus- ja painopalveluja 
tarjoavista yrityksistä. Yhtiöllä on yli kolmen 
vuosikymmenen kokemus asiakastarpeiden 
ennakoinnista ja palvelujen suuntaamisesta 
asiakkaiden odotusten mukaisiksi. 

– Olemme paljon tekemisissä julkishal-
linnon, kaupunkien ja kuntien useiden eri 
toimialojen kanssa. Meidät on valittu muun 
muassa valtiohallinnon painatus- ja tulostus-
palveluiden kokonaistoimittajaksi. Asiakkai-
namme on myös seurakuntia, joiden kanssa 
on nyt meneillään Kirjuri-järjestelmän käyt-
töönottoon liittyvät mikrokuvaus-, digitointi- 
ja indeksointityöt Kitke-hankkeen ympäril-
tä, kertoo Janne Partanen, joka vastaa Ko-
pijyvän CAD-, projektitieto-, mikrokuvaus- 
ja digitointipalveluiden myynnistä Kouvo-
lan seudulla. 

Automaattinen tunnistus 
nopeuttaa työtä
Kirkonkirjojenpidon ja sen tietojärjestelmi-
en kehittämishanke Kitke käsittää mikroku-
vausta, digitointia ja indeksointia eli meta-
tiedon kirjaamista, jossa Kopijyvä on edel-
läkävijä.

– Olemme yhteistyökumppanimme Kibi 
Oy:n kanssa kehittäneet automaattisen tun-
nistamisen järjestelmää, jonka perussofta on 
ReadSoftin kehittämä. Kirkonkirjojen tiedot 

ovat arkaluontoisia henkilötietoja ja siten sa-
lassa pidettäviä. Turvallisuusviranomaiset 
ovat auditoineet sekä toimipisteemme että 
henkilöstömme, joten noudatamme työssä 
äärimmäistä tietoturvaa ja tarkkuutta. 

Kopijyvän indeksointityössä hyödyntä-
mä teknologia on edistyksellinen. Automaat-
tisen tunnistuksen käyttäminen apuna on no-
peuttanut ihmisten työtä merkittävästi ja pa-
rantanut tuottavuutta. Tämän ansiosta työ on 
loppuasiakkaallekin edullisempaa. 

Yritysten, seurakuntien ja esimerkik-
si sairaaloiden arkistoissa on hyllykilomet-
reittäin materiaalia, joka pitäisi saada digitaa-
liseen muotoon ja sitä kautta käytettäväksi. 
Seurakuntien materiaalien lisäksi meneillään 
ovat kehityshankkeet myös teollisen materi-
aalin automaattiselle luokittelulle ja tunnis-
tamiselle. 

Yhtenäinen jäsentietojärjestelmä 

Seurakuntien uudessa jäsentietojärjestelmäs-
sä kaikki jäsentiedot kirjataan yhteen ja yh-
teiseen tietokantaan eli tietopankkiin. Ke-
rättäviä tietoja jäsenestä ovat muun muassa 
suku- ja etunimet, syntymäaika ja -paikka, 
henkilötunnus, mahdolliset perhesuhdetie-
dot sekä seurakunta-, osoite- ja kotikunta-
tiedot. Lisäksi kirjataan kummitiedot ja mer-
kinnät rippikoulusta. Ihmisen historia näkyy 
järjestelmässä katkeamattomana henkilötun-
nuksen tai muun hakukriteerin perusteella. 

Kirkkohallitus on aikoinaan tilannut järjes-
telmän ja se on luonut myös määrittelyt di-
gitoinnille ja indeksoinnille. Jokainen seura-
kunta huolehtii itsenäisesti oman materiaa-
linsa tuottamisesta Kirkkohallituksen mää-
rittelemään muotoon.  

– Sitä mukaa kun seurakuntien aineisto-
ja valmistuu, niitä syötetään järjestelmään 
ja niitä voidaan sieltä hakea. Tarkkaa aika-
taulua järjestelmän valmistumiselle on kui-
tenkin vaikea sanoa. Ensi vuoden toukokuu 
on viimeisin tieto valmistumisajankohdasta, 
minkä olen kuullut, Partanen toteaa.

Kirjuri-hankkeessa 
kirkonkirjat 
pannaan uuteen 
järjestykseen
Kopijyvä tekee seurakuntien kirkonkirjojen ja perhelehtien 
digitoinnin ja indeksoinnin hyödyntäen tuotannossaan uusinta 
digitointi- ja merkintunnistusteknologiaa. 

ReadSoft Oy
Lars Sonckin kaari 14
02600  ESPOO
Puh. 0104 701 380
www.readsoft.com

Kopijyvä Oy
Kotkankallionkatu 23
45120 Kouvola
Puh. 05-7525700
www.kopijyva.fi

Kibi Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa
Puh. 0400 451 724
www.kibi.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.m-vsoftware.fi
http://www.readsoft.com
http://www.kopijyva.fi
http://www.kibi.fi
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Elbitillä on vahvaa kokemusta henkilöstö-
prosessien sähköistämisestä. Tästä on osoi-
tuksena erityisesti seurakuntien henkilöstö-
hallintoa ja esimiestyötä tukemaan suunni-
teltu Elbit Skills -ohjelmistoratkaisu. Rat-
kaisua on kehitetty yhteistyössä seurakun-
ta-asiakkaiden kanssa. Siten voidaan var-
mistaa, että tuotetut ja toteutetut ratkaisut 
palvelevat paremmin juuri heitä. 

Elbit Skillsin käytön tuloksena syntyy 
muun muassa toiminnan laadun paranemi-
sesta kustannussäästöjä, helpommin hallit-
tavissa oleva henkilöstötietopankki johtami-
sen tueksi ja konkreettista tukea päivittäiseen 
esimiestyöhön asiakasorganisaatiossa.

– Hallinnollisten päätöksentekoproses-
sien tehostaminen on entistä ajankohtaisem-
paa seurakunnissa. Hallinnollista päätök-
sentekoa on runsaasti ja manuaalisen työn 
määrä on usein suuri. Kuntaliitosten myö-
tä myös seurakuntakentässä tapahtuu muu-
toksia, jotka aiheuttavat lisätyötä henkilös-
tölle. Toiminnan sujuvoittamiseksi päätök-
sentekoprosesseja halutaan helpottaa säh-
köisin välinein, sanoo asiakkuuspäällikkö 
Ville Jurkkala.

Elbit Oy:llä on 20 vuoden kokemus seu-
rakuntien toimintaympäristöstä ja tarpeista. 
Elbit Skills –ohjelmisto skaalautuu eriko-
koisten seurakuntien tarpeisiin. Ohjelmis-
ton avulla voi ottaa haltuun henkilön työ-
suhteen koko elinkaaren rekrytoinnista työ-
suhteen päättymiseen. 

– Toimitettava valmisohjelmistokoko-
naisuus määritetään aina asiakkaan tarpees-
ta. Jos asiakkaalla on tarve vain tietylle oh-
jelmistomoduulille, on kevyt käyttöönot-
toprojekti helppo toteuttaa.. Käyttöönotto 
nopeutuu samalla ajallisesti, kun voidaan 
aloittaa yhdestä, sen hetkisen tarpeen mu-
kaisesta osakokonaisuudesta ja laajentaa 
kokonaisuutta mahdollisesti myöhemmin. 

Keskeisiä hyötyjä Elbit Skills -ohjelmis-
ton käytöstä saavutetaan muun muassa työ-
hakemusten käsittelyprosessissa, ajantasai-
sessa henkilöstötiedossa, kehityskeskustelu-
jen yhdenmukaistamisessa, tehtävänkuvien 
määrittelyssä ja ylläpidossa sekä henkilös-
töraportoinnissa.

– HAVA eli harkinnanvarainen palkanosa 
on tulossa käytäntöön seurakunnissa porras-
tetulla aikataululla. Sen käyttöönotto edellyt-
tää esimiestyön järjestämistä niin, että tavoit-
teiden asettaminen ja työsuorituksen arvioin-
ti on mahdollista. Lisäksi prosessin täytyy 
olla avoin, läpinäkyvä, objektiivinen, jous-
tava ja tasa-arvoinen. HAVA-käytäntöä aja-
tellen olemme rakentaneet yhteistyössä Ou-
lun seurakuntayhtymän kanssa ohjelmistoon 
tarvittavaa toiminnallisuutta henkilökohtai-
sen palkanosan suoritusarvioinnin määritte-
lyn tueksi, Jurkkala mainitsee.

Oulun seurakuntayhtymän ja Jyväsky-
län seurakunnan lisäksi Elbitin asiakkaana 
on muun muassa Kuntaliitto, jonka omista-
ma KL Kuntarekry Oy tarjoaa kansallisen 
rekrytointiratkaisun kaikille Suomen kun-
nille, sairaanhoitopiireille ja koulutuskun-
tayhtymille osoitteessa www.kuntarekry.fi. 
Lisäksi Elbit Oy:n Skills-asiakkaisiin kuu-
luu koulutuskuntayhtymiä, ammattikorkea-
kouluja ja kaupunkeja.

Parempaa henkilöstö-
tiedon hallintaa Elbit Skills 
-järjestelmällä
Elbit tarjoaa asiantuntemusta ja ohjelmistoratkaisuja 
seurakunnille esimiestyön ja johtamisen tueksi. 

Elbit Oy
Pakkalankuja 6
01510  VANTAA
Puh. 020 761 4200
www.elbit.fi

Hansa Ecuras Oy on erikois-
tunut vaativien äänentoisto-, 
kuva- ja kokousjärjestelmien 
suunnitteluun, asennukseen ja 
ylläpitoon. Yritys suorittaa 
myös melu- ja akustiikka-
mittauksia.

– Konsultoimme seurakuntia ja kuntia niiden 
hankkeissa. Jonkin verran myös urakoimme 
sekä uudis- että parannuskohteita. Kirkkojen 
äänentoistoratkaisut muodostavat noin puo-
let liikevaihdosta, kertoo Eki Lehto Hansa 
Ecurasista.

Yksi uudiskohde on tämän vuoden hel-
mikuussa käyttöön vihitty Kuokkalan kirk-
ko Jyväskylässä. Lisäksi on meneillään eri-
laisia kirkkojen osaparannuksia. Kirkot ovat 
äänentoiston kannalta haastavia paikkoja ja 
niissä on otettava huomioon monia arkkiteh-
tonisia, akustisia ja sakraalisia seikkoja. Kun-
tasektorilta mainittakoon Savonlinnan ja Ou-
lun kaupungintalojen AV-järjestelmät. Suun-

nittelijat tekevät mielellään raskaita suunni-
telmia, mikä ei välttämättä olisi edes asiak-
kaan edun mukaista. Monesti kilpailuttami-
sen tuloksen ratkaisee hinta. Asiakas on mel-
ko pahassa välikädessä, kun pitäisi tavoitel-
la pitkää elinkaarta, kokonaistaloudellisuut-
ta ja laatua. Tällaisissa hankkeissa toimim-
me konsulttina. 

Hansa Ecuras pystyy paneutumaan syväl-
lisesti kunkin asiakkaan tarpeisiin.

– Pidämme kiinni asiakaspalvelun laa-
dusta. Kasvamme hallitusti, mutta kasvu ei 
ole itse tarkoitus. Toiminnan rinnalla kulkee 
koko ajan tuotekehitys. Olemme esimerkik-
si lanseeranneet tänä vuonna oman logiik-
kaohjausjärjestelmän. Pyrimme tuottamaan 
asiakkaalle edullisia ja pitkäikäisiä tuotteita 
ja saavuttamaan samalla pitkäaikaisia asia-
kassuhteita, Lehto kiteyttää.  

Asiantuntija 
äänentoiston 
haasteissa

Länkipohjantie 21
35400  LÄNGELMÄKI
Puh. 020 718 1780
www.ecuras.fi

Kokemusta, erikoisosaamista ja modulaarinen 
HR-ohjelmistoperhe seurakunnille

Rekrytointi
Keskitetty rekrytointiprosessien tuki esim. kesätyöhakemusten ja avointen ha-
kemusten hallinta, rekrytointikampanjoiden julkaisu www-sivuille, sijaistenhal-
linta tekstiviestituella ja monipuoliset raportit työnhakijoista

Henkilöstötieto
Käyttäjäryhmäkohtaisesti määriteltävissä olevat tietosisällöt esim. perustie-
dot, työkokemus, pohjakoulutus, kurssit, luvat, luovutetut työvälineet, sertifi-
kaattien voimassaolo, raportit omiin tai yleisiin tiedostoihin

Esimies-alaiskeskustelut
Esimies/alais- sekä tiimikeskustelut mm. keskustelulomakkeet tehtäväkuva-
usten määrittelyyn sekä harkinnanvaraisen palkanosan määrittelyyn, allekir-
joitukset, hyväksymisketjut, raportointi

Osaamistieto
Osaamistiedon suunnittelun, analysoinnin ja johtamisen erikoistyökalut esim. 
Nykytila-analyysit, tiimianalyysit, henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, roo-
likartat, osaamiskuiluanalyysit

Kurssien hallinta
Joustava tapa hallinnoida kurssi-ilmoittautumiset sekä tallentaa hyväksytyt 
kurssisuoritukset henkilötietopankkiin mm. kurssi-ilmoittautumiset sähköpos-
tituella

Työkalujen hallinta
Hallinnoi työntekijöille luovutettavia työvälineitä esim. puhelimet, tietokoneet, 
työvaatteet ja järjestelmien käyttöoikeudet. Lisäksi on mahdollista haluttaes-
sa tehdä päivitykset hyväksymis/tiedonantoprosessin kautta

Työsuhteen elinkaaren hallinta
Uusien henkilöiden luonti ja henkilötietojen muutokset sähköisellä lomakkeel-
la, työsuhteen päättymisilmoituslomake, henkilöstötietomuutoksista mahdol-
lisuus käynnistää hyväksymis- ja tiedotusprosessit

Niin kunnat kuin 
seurakunnat tähtäävät 
toiminnassaan ihmis-
ten hyvinvointiin. On 
siis luontevaa, että 
nämä tahot tekevät 
keskenään yhteistyötä.  

Lahdessa kaupungin noin 
100 000 asukkaasta lähes 80 
prosenttia kuuluu evankelislu-
terilaiseen kirkkoon eli väestö-
pohja kaupungin ja seurakun-
tien toiminnassa on pitkälti sa-
ma. Lahden kaupungin ja seu-
rakuntien yhteistyöllä on jo pit-
kät perinteet. 

– Eniten yhteistyötä teke-
vät seurakuntien diakoniatyö 

ja kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Mo-
lempien tehtäviin kuuluu esimerkiksi heikos-
sa asemassa olevien ja toimeentulotukea tar-
vitsevien lahtelaisten auttaminen. Toinen laa-
ja yhteistyöalue on lasten päiväkerho- ja ilta-
päivätoiminta, kertoo Lahden seurakuntayh-
tymän hallintojohtaja Hannu Sarikka.

  Kaupungin ja seurakuntien yhteistyö 
on aktiivista myös perheneuvontatyön pa-
rissa. Lisäksi seurakuntayhtymä on saa-
nut sairaaloista tilat sairaalapappitoimin-
taa varten. 

Seurakuntayhtymän ja kaupungin joh-
to kokoontuvat vuosittain pari kertaa kes-
kustelemaan yhteistä mielenkiintoa herät-
tävistä asioista.

– Sellaisia ovat esimerkiksi yhteisesti 
omistetut kiinteistöt, joiden kehittämises-
sä ja kunnossapidossa molemmilla on yh-
teinen intressi, Sarikka mainitsee.

Tapaamisissa käsitellään myös suurem-
pia tapahtumia, jotka koskettavat mahdol-
lisesti molempia osapuolia. Tällä hetkellä 
ajankohtainen asia on ensi toukokuussa Lah-
dessa järjestettävät valtakunnalliset Kirkko-
päivät. Kirkkopäivien keskeisenä tapahtuma-
paikkana on Lahden kauppatori ympäristöi-
neen eli järjestelyt vaativat Sarikan mukaan 
tiivistä yhteistyötä kaupungin ja seurakun-
tayhtymän välillä.

Lahden seurakuntayhtymän hallintojohtaja 
Hannu Sarikka:

Yhteistyötä ihmisten 
hyvinvoinnin eteen

Lahden seurakuntayhtymän hallinto-
johtaja Hannu Sarikka.
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Ovenian palvelut kattavat kaikki kiinteistö-
omaisuuden hallinnan osa-alueet: kiinteis-
töjohtamisen, kiinteistöhallinnon, vuokra-
uspalvelut ja elinkaarikehityksen palvelut.  
Ovenia hallinnoi valtakunnallisesti noin kuu-
den miljoonan neliömetrin kiinteistömassaa. 
Yrityksen liikevaihto vuonna 2009 oli noin 
14,2 miljoonaa euroa. Ovenia työllistää 140 
kiinteistöalan ammattilaista omissa toimi-
pisteissään Helsingissä, Lahdessa, Turussa, 
Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lap-
peenrannassa, Oulussa ja Pietarissa. 

– Kiinteistöjohtaminen on perinteistä 
kiinteistön ylläpidon johtamista, jossa tek-
nisen isännöinnin tavoitteena on kiinteistön 
käytettävyyden ja arvon säilyttäminen ja ke-
hittäminen. Kiinteistöhallinto sisältää talous-
hallinnon hyvin laajasti käsitettynä: siihen 
voi kuulua myös konsernin hallinnon järjes-
täminen kokonaiseen sijoitussalkkuun. Oman 
vuokraustoiminnan lisäksi koordinoimme ja 
ohjaamme tehokasta välittäjäverkostoa toi-
mitila-asioissa. Elinkaarikehityksen avulla 
pyrimme luomaan lisäarvoa asiakkaan si-
joituksille, määrittelee toimitusjohtaja Mi-
ka Valtonen.

Parhaat saatavilla olevat 
ratkaisut
Viime keväänä Ovenia solmi palvelusopi-
muksen Kirkkonummen seurakunnan kans-
sa. Sopimus käsittää hallinnollisen ja tekni-
sen isännöinnin sekä kiinteistöjen taloushal-
linnon tehtävät. 

– Kyseessä on kauppakeskuskiinteistö, 
jota johdetaan kuten kauppakeskusta. Kai-
kista sovitun vastuualueen palveluista tuote-

taan asiakkaalle raportit. Asiakkaalla ei tar-
vitse olla omaa organisaatiota, vaan me ra-
kennamme asiakkaalle palvelukokonaisuu-
den hyvin usein räätälöidysti. Kirkkonum-
men seurakunta on ensimmäinen seurakun-
ta-asiakkaamme, mutta kohteena kauppakes-
kus on meille hyvin tyypillinen. 

Asiakkaat arvostavat erityisesti Ovenian 
läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja kiinteistö-
markkinan tuntemusta. 

– Kanavoimme kustannustehokkaasti 
palveluja asiakkaan hyväksi. Järjestämme 
ja johdamme aina parasta saatavilla olevaa 
palveluratkaisua. Palvelut ovat muunnelta-
vissa asiakkaan muuttuvien tarpeiden mu-

kaan. Meistä tehdyissä asiakastyytyväisyys- 
ja yrityskuvatutkimuksissa osaamisemme on 
rankattu todella korkealle. Tämä on osoitus 
siitä, että meidän ja asiakkaan etu on sama.

Kiinteistöomistus on 
ammattimaistunut
Valtosen mukaan julkinen sektori on vähitel-
len avautumassa asiakassegmenttinä. 

– Olemme jo pitkään miettineet mah-
dollisia toimintatapoja julkiselle sektorille, 
ja käynnissä on useita neuvotteluja. Palve-
lujen ostaminen ja järjestäminen hankinta-
lain velvoitteiden mukaisesti muodostaa ison 
eron yksityisellä puolella toimimiseen, mutta 
mikään kynnyskysymys se ei ole. Kun ver-
rataan 90-lukua tähän päivään, kiinteistö-
omistamisessa on yksityisellä sektorilla ta-
pahtunut merkittävä ammattimaistuminen ja 
toimintojen tehostuminen. Sama murros on 
nähtävissä nyt julkisella puolella. Nyt emme 

ole muutoksen edessä ensimmäistä kertaa, 
vaan meillä on kokemusta. Julkinen sekto-
ri voi hyödyntää alan yritysten osaamista ja 
kokemusta siinä, miten yksittäisiä palveluja 
on järkevä järjestää. Vertailukohtia voi hakea 
suoraan olemassa olevista caseista. Näen jul-
kisen sektorin muutoksen valtavan suurena 
mahdollisuutena, jossa on vain voittajia, Val-
tonen summaa.   

Ovenia optimoi kiinteistöomaisuuden arvon

– Tuomme asiakkaan ulottuville aina parhaan saatavilla olevan palveluratkai-
sun, lupaa toimitusjohtaja Mika Valtonen.

Ovenia Oy tarjoaa asiakaslähtöisiä kiinteistöjohtamis-
palveluita kotimaisille ja ulkomaisille kiinteistösijoitta-
jille ja kotimaisille käyttäjäomistajille. Ovenia on alansa 
suurin ja 30 vuoden kokemuksella vanhin yritys. 

MEMBER OF 

Ovenia Oy
Valimotie 27
00380  HELSINKI
Puh. 020 13 020
www.ovenia.fi

Uudet puhe- ja 
viestintäratkaisut tarjoavat 
parempaa asiakaspalvelua 
sekä yksityisellä että julkisella 
sektorilla. Voidaankin 
puhua organisaatioiden 
sisäisestä sosiaalisesta mediasta.  

Aastra on vuonna 1983 toimintansa aloitta-
nut kanadalainen IT-yhtiö, joka toimittaa te-
lekommunikaatio- ja viestintäratkaisuja eri-

laisten organisaatioiden tarpeisiin. Vuodes-
ta 2002 lähtien yhtiö on laajentunut voimak-
kaasti ostamalla telekommunikaatioalan yri-
tyksiä eri puolilta maailmaa, ja tällä hetkel-
lä toimintaa on jo yli 40 maassa. Euroopas-
sa Aastra on johtava telekommunikaatiorat-
kaisujen toimittaja. Aastralla on 11 tuoteke-
hityskeskusta eri puolilla maailmaa, ja joka 
vuosi yhtiö panostaa yli 10 prosenttia liike-
vaihdostaan tuotekehitykseen. 

Aastra osti keväällä 2008 Ericssonin yri-
tysviestintäliiketoiminnot ja kasvoi samalla 

Pohjoismaiden suurimmaksi toimittajaksi. 
Järjestelmien toimittamisesta ja asentami-
sesta sekä käyttäjien kouluttamisesta vastaa 
koko maan kattava sertifioitujen partner-yri-
tysten verkosto.

Paljon yhteistyötä julkisen 
sektorin kanssa 
Maajohtaja Kai Virtanen toteaa, että julki-
sesta sektorista on tullut koko ajan merkit-
tävämpi yhteistyökumppani Aastralle. Esi-
merkiksi kuntaliitokset ovat lisänneet puhe- 
ja viestintäratkaisujen tarvetta. 

– Julkisella sektorillakin on huomattu, 
mikä merkitys jokapäiväisessä toiminnassa 
on organisaation sisäisellä sosiaalisella medi-
alla ja mobiilipalveluilla, jotka voidaan luoda 
meidän ratkaisuillamme. Sitä voidaan hyö-
dyntää niin työasioiden hoidossa kuin va-
paammassa keskustelussakin. Myös asia-
kaspalvelua helpottavien contact centerien 
eli asiakaspalvelukeskusten kysyntä on kas-
vanut julkisella puolella.  

Aastran kehittämät ohjelmistot voidaan 
ottaa käyttöön asiakkaan haluamassa laajuu-
dessa ja ne voidaan muokata asiakkaan tar-
peiden mukaisesti. Ohjelmistot mukautuvat 
asiakkaan tarpeisiin organisaation koon ja 

toimialan mukaan . Aastran ratkaisuissa on 
avoimet liityntärajapinnat asiakkaan muihin 
järjestelmiin.

– Ohjelmistomme ovat hyvin kustannus-
tehokkaita, koska asiakas voi hyödyntää ai-
emmin tekemiään investointeja. Investointi 
Aastran ohjelmistoon on varma investointi 
tulevaisuuteen. Ohjelmistokehitys ja uudet 
palvelut on turvattu myös tulevina vuosina, 
Virtanen toteaa.

Viestintäratkaisuja 
myös seurakuntiin  
Aastra Finland on tehnyt yhteistyötä myös 
seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa. 
Niille on toimitettu esimerkiksi puheviestin-
tä-, läsnäolo- ja vaihteenhoitoratkaisuja. 

– Aastran ratkaisuja  hyödyntävät jo Lah-
den, Seinäjoen, Tampereen ja Vantaan seura-
kuntayhtymät, Virtanen luettelee.

Yhdistetyn viestinnän palveluilla
sujuvuutta toimintaan

Maajohtaja Kai Virtanen sanoo, että Aastran puhe- ja viestintä-
ratkaisulla voidaan luoda organisaatiolle sisäinen sosiaalinen media.

Aastra Finland Oy
Tekniikantie 14   02150  ESPOO,    Puh. 09 525 510
sales.fi@aastra.com,    www.aastra.fi
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Seurakunnan toimitiloille 
järkevä strateginen kokonaisuus
Newsec tekee kiinteistöjen 
arviointeja ja strategisia perus-
selvityksiä toimitilahallinnon 
kehittämisen tueksi yrityksille, 
kunnille ja seurakunnille.

Tilakannan jakaminen strategisiin salkkuihin 
vaatii inventoinnin lisäksi kiinteistöarvojen 
sekä sisäisten ja markkinalähtöisten vuokri-
en määrittelyt.

– Olemme tehneet perusteellisia kiinteis-
tö- ja salkkuarviointeja esimerkiksi pääkau-
punkiseudun seurakuntayhtymille. Kunta-
sektorilla asiakkaitamme ovat muun muassa 
suuret pääkaupunkiseudun kaupungit, Tam-
pere, Kouvola ja Oulu sekä monet pienem-
mät kunnat, kuten Pyhtää, Sipoo tai Siuntio, 
kertoo toimitusjohtaja Hannu Ridell New-
sec Valuation Oy:stä

Newsec Valuation on kehittänyt oman tuot-
teen kiinteistöjen inventointiin ja arviointiin. 
Asiakkaan kiinteistöt käydään läpi tarvittavas-
sa laajuudessa. Kerätty tieto analysoidaan ja 
siitä annetaan asiakkaan käyttöön yhtenäinen 
tietokanta, joka sisältää kaikki tunniste-, kart-
ta- ja arvotiedot sekä valokuvat. Kiinteistökan-
nan salkuttamisen lisäksi asiakas saa kiinteis-
tökohtaiset toimenpideohjeet. 

– Hallitsemme koko kiinteistökentän ja 
tunnemme erityisen hyvin sen, millä tavoin 
julkisyhteisöt toimitila-asioitaan ja maa- 
alueitaan nykyisin strategisesti suunnittele-
vat, kehittävät ja toteuttavat. Olemme jat-
kuvasti näissä prosesseissa paitsi yritysten 
myös seurakuntien ja laajan kuntajoukon 
apuna, Ridell korostaa.    

Newsecin toimenkuvaan kuuluvat kiin-

teistöarvioiden lisäksi muun muassa kiinteis-
töjen myynti- ja ostoneuvonanto sekä toimi-
tilavuokraus ja -välitys. Newsecin ydinosaa-
mista ovat myös kiinteistöomaisuuden hal-
linta ja hoito, kiinteistöjen kaupallinen johta-
minen ja strateginen toimitilajohtaminen.  

Seurakuntaliitos on
haaste ja mahdollisuus 
Seurakunnan palvelutoiminta vaatii monen-
laisia erikoistiloja, kuten kirkkoja, seurakun-
tasaleja, leirikeskuksia, päiväkerhoja tai van-
hoja arvokkaita pappiloita. Hautausmaat ja 
niiden ylläpito vaativat hoitohenkilökunnal-
ta oman erikoiskiinteistöosaamisensa. Näihin 
toimitiloihin sitoutuu merkittävä osa seura-
kunnan varallisuudesta. 

Tämän lisäksi seurakunnalla saattaa ol-
la liikehuoneistoja ja muuta kiinteistöomai-
suutta, jonka pääomasta, arvosta ja tuotos-
ta on huolehdittava. Seurakuntatalouden ne-
gatiivisten tulokehitysnäkymien perusteella 
seurakunnat joutuvat yhä useammin vakavas-
ti miettimään mahdollisia kustannussäästö-
jä esimerkiksi lisäämällä tilankäytön tehok-
kuutta tai luopumalla turhista toimitiloista 
ja kiinteistöistä. 

– Aluksi seurakunnan tai seurakuntayh-
tymän pitäisi tarkastella oman palvelustrate-
giansa kautta, miten tällä hetkellä ja etenkin 
tulevaisuudessa toimitilat pystyvät tehok-
kaimmin tukemaan seurakunnan palvelustra-
tegian toteutumista. On pohdittava, miten ny-
kyisten tilojen käyttöä tehostetaan ja moni-

puolistetaan, sanoo Newsec Advice Oy:n 
johtava asiantuntija Heikki Miettinen.

Toimitilojen nykytilan analyysissä syn-
tyy sparrauksen pohjalta yhteinen näkemys 
siitä, miten seurakunta tai seurakuntayhtymä 
voi jatkossa kehittää tilakantaansa ja strate-
gista toimitilajohtamistaan seurakunnan tar-
peiden pohjalta.

 Tämä on ajankohtainen ja suuri haaste 
erityisesti seurakuntaliitoksissa, joissa toi-
mitilahallinnot nykyisine tiloineen ja palve-
luineen yhdistyvät. Seurakuntaliitokset ovat 
merkittävä mahdollisuus omien toimintojen 
uudistamiseen ja tehostamiseen sekä pääomi-
en vapauttamiseen.

– Tämä edellyttää kuitenkin huolellis-
ta ja ennakkoluulotonta todellisiin tietoihin 
pohjautuvaa suunnittelua, Ridell ja Mietti-
nen painottavat.

Newsec Valuation Oy
Newsec Advice  Oy
Mannerheiminaukio 1 A
00100  HELSINKI
Puh. 0207 420 400
www.newsec.fi

Heikki Miettinen ja Hannu Ridell painottavat maltillisen, todelliseen tietoon 
perustuvan toimitilasuunnittelun merkitystä seurakuntaliitoksissa.

Energiankulutus on 
tänä päivänä jokaista 
elämänaluetta 
koskeva kysymys, ja 
myös seurakunnissa 
tähdätään energia-
tehokkuuteen. 
Samalla tavoitteena 
on toimintojen 
kustannustehokkuus 
ja kiinteistöjen arvon 
säilyminen.

Tampereen seurakuntayhty-
mällä on kuusitoista kirkkoa, 
yli kolmekymmentä seurakun-
tataloa ja -kotia sekä kolme siu-

nauskappelia, joissa on iso ja pieni kappeli. 
Toiminnan käytössä olevaa kiinteistöomai-
suutta on yhteensä noin 45 000 neliömetriä. 
Lisäksi on kurssi- ja leirikeskuksia kymme-
nessä eri paikassa ja asuntokiinteistöjä ja lii-
ketiloja noin 30 000 neliömetriä.

Tampereen seurakuntayhtymä pyrkii ko-
ko ajan ylläpitämään ja tarvittaessa kunnos-
tamaan kiinteistöjään, jotta korjausvelka py-
syy hallinnassa. 

– Seurakuntien virastotalo on saneerattu 
viitisen vuotta sitten. Keskustan kirkoissa on 
käyty läpi valtava investointiohjelma, jossa 
on peruskorjattu useita kirkkoja. Parhaillaan 
tehdään Reima ja Raili Pietilän suunnittele-
man 44-vuotiaan Kalevan kirkon julkisivun 
kuntokartoitusta ja pohditaan, kuinka mitta-
vaan julkisivuremonttiin joudutaan. Voidaan 

Kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi, 
Tampereen seurakunnat:

Seurakunnilla on 
huolehdittavana 
arvokas 
kulttuuriomaisuus

Jatkuu sivulla 16 . . .
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Kirkko ansaitsee 
arvoisensa maton
Arvokkaaseen kirkkoon ei sovi 
minkälainen matto tahansa. 
Helsingin Tuomiokirkon ja 
Johanneksen kirkon lattiat ovat 
saaneet suojakseen Suomen 
3M:n laadukkaat matot.

Tuomiokirkon kirkkosalin keskikäytäväl-
le asennettiin 3M™ Nomad™ Aqua 8500 
-matto kesällä 2009. Johanneksen kirkon 
lattialle vaihdettiin tänä syksynä 2010 ma-
toksi 3M™ Nomad™Aqua 8500 Plus. 

Milla Olo Suomen 3M:stä toteaa, että 
hyvin toimiva matto irrottaa jalkineista lian 
ja kosteuden sekä pysäyttää ne maton nuk-
kaan. Hyvä matto on helppo hoitaa ja se kes-
tää kulutusta. Laadukas matto on turvalli-
nen. Se pysyy hyvin paikallaan, eikä aiheu-
ta kompastumisvaaraa.

– Tärkeää on myös se, että mattotoimi-
tuksessa voidaan ottaa huomioon tilan eri-
tyisvaatimukset. Johanneksen kirkossa en-
simmäiset penkkirivit voidaan poistaa, jotta 
saadaan konserttien aikana lisää tilaa esiin-
tyjille, joten myös maton pitää olla poistet-
tavissa. Tämän vuoksi Johanneksen kirkon 
matto on kaksiosainen. 

Siivoussuunnittelija Sirpa Turunen 
Helsingin seurakuntayhtymästä kertoo, että 
hyvät kokemukset Suomen 3M:n aikaisem-
mista mattotoimituksista puolsivat Tuomio-
kirkon ja Johanneksen kirkon mattovalin-
toja. Nomad Aqua -matto on ollut aiemmin 
käytössä Johanneksen kirkon eteisessä.

– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä 
uusiin mattoihin. Ne ovat osoittautuneet 
helppohoitoisiksi. Matot irrottavat lian hy-
vin kengistä, mutta lika ei kuitenkaan imey-

dy liian syvälle mattoon eli puhtaanapito 
imuroimalla on helppoa. Tarvittaessa matot 
voidaan vesipestä koneellisesti paikan pääl-
lä, mikä on mielestäni erittäin tärkeä omi-
naisuus. Myös yhteistyöhön Suomen 3M:n 
kanssa olemme olleet todella tyytyväisiä. 

Suomen 3M
Kiinteistösuojaus- ja 
hoitotuotteet
Puh. 09 525 21
www.3M.com/fi/kiinteisto

Johanneksen kirkko sai arvoisensa 
matot.

http://www.newsec.fi
http://www.3M.com/fi/kiinteisto
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Tampuuri on kiinteistöliiketoimintaan suun-
niteltu tietojärjestelmä. Se sisältää yli kolme-
kymmentä ohjelmistomoduulia, joista koo-
taan asiakkaan tarpeisiin sopiva ohjelmisto-
kokonaisuus. Laajasta järjestelmästä löytyy 
myös valmiita ratkaisuja kiinteistötoimialan 
organisaatioiden tarpeisiin.

– Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmäl-
lä voidaan hoitaa esimerkiksi asiakashallin-
taan, kumppanitietoon, viestintään ja mark-
kinointiin sekä raportointiin liittyvät asiat. 
Ohjelmistokokonaisuudesta löytyy huolto-
kirja-, kunnossapito-, asukasvalinta-, sopi-
mustenhallinta-, kulutusseuranta-, työtila-
us- sekä vuokra- ja vastikehallintajärjestel-
mä, Agenteq Solutions Oy:n myyntijohtaja 
Ari Alkila luettelee.

Asiakaslähtöinen 
kehitystyö
Tampuuria on kehitetty yhteistyössä kiinteis-
töalan toimijoiden kanssa, mikä takaa asi-
akkaiden tarpeita vastaavan kiinteistötieto-
järjestelmän.

– Kehitystyössä on kiinnitetty erityistä 
huomiota käytettävyyteen, verkostoitumi-
seen ja muunneltavuuteen. Esimerkiksi kiin-
teistörekisteriä pystytään sovittamaan asiak-
kaan tarpeita vastaavaksi.

Alkila sanoo, että viimeisimpinä osa-alu-
eina järjestelmään ovat tulleet paikkatiedon 
yhdistäminen kiinteistötietoihin ja yhtenäi-
nen asiakaspalvelu (call center). Parhaillaan 
työn alla ovat graafinen tilanhallintajärjestel-
mä ja sähköinen kokouskone.

Runsaasti 
käyttökohteita
Tietojärjestelmä soveltuu kiinteistöliiketoi-
minnan parissa toimiville pienille ja suu-
rille organisaatioille. Tampuuria käyttävät 
kiinteistönomistajat, vuokrataloyhteisöt, 
isännöitsijätoimistot, manageerausyrityk-
set, huoltoyritykset ja kunnalliset organi-
saatiot.

– Tampuuri on käytössä monilla kiinteis-
töalan suurilla organisaatioilla, ja toimim-
me heidän kehitysyhteistyökumppaninaan 
ja järjestelmätoimittajanaan. Kehitämme asi-
akkaidemme kanssa jatkuvasti tapoja, mi-
ten Tampuuria voi hyödyntää tehokkaam-
min liiketoiminnassa. Se tehostaa järjestel-
män ohjelmistokehitystä, käytettävyyttä ja 
monipuolisuutta.

Asiakkaille suunnattujen sähköisten pal-
velujen kehittäminen ja tarjoaminen on jatku-
vasti lisääntynyt kiinteistöalalla. Se on huo-
mioitu myös Agenteq Solutions Oy:ssä.

– Tampuurin päälle voidaan rakentaa säh-
köinen asiakaspalvelukanava, jonka kautta 
asiakas saa palvelut vaivattomasti ajasta ja 
paikasta riippumatta, Alkila toteaa.

Yritys on kehittänyt selainpohjaisia kiin-

teistötietojärjestelmiä 1990-luvun loppupuo-
lelta lähtien Agenteq Consulting Oy -nimi-
senä. Toiminta käynnistyi nykyisellä nimel-
lään tammikuussa 2008, kun Suomen Ta-
lokeskuksen ohjelmistoliiketoiminta siirtyi 
Agenteq Solutions Oy:lle.  Järjestelyn myö-
tä Agenteq Solutions vastaa kokonaisvaltai-
sesti Tampuurin myynnistä, markkinoinnista, 
käyttöönotosta, koulutuksesta ja ylläpidosta. 
Samalla Agenteq Solutions Oy:stä tuli Suo-
men Talokeskuksen tytäryhtiö. 

Laaja kiinteistöalan 
ohjelmistokokonaisuus

Agenteq Solutions Oy
Gsm 040 570 1395 
ari.alkila@agenteq.fi
www.agenteq.fi
www.tampuuri.fi

Tampuuri on selainpohjainen kiinteistötiedon hallintajärjestelmä, 
jolla hallitaan niin asiakkaisiin kuin kiinteistöihinkin liittyviä 
tapahtumia ja toimintoja.

– Kiinteistörekisteri 
pystytään muokkaamaan 

asiakkaan tarpeita 
vastaavaksi, sanoo 

myyntijohtaja Ari Alkila.

Vuonna 1923 perustettu Suomen Talokeskus 
on maan johtava ja vanhin kiinteistöihin eri-
koistunut insinööritoimisto. Korjausrakenta-
misen sektori käsittää suunnittelupalvelua, 
kuntoarvioita ja -tutkimuksia, hankesuunnitel-
mia ja valvontaan liittyviä tehtäviä. Kiinteis-
töjen ylläpidossa laaditaan huoltokirjoja, teh-
dään huollon kilpailutuksia ja pelastussuunni-
telmia sekä tarjotaan teknisiä manageeraus-
palveluita. Energianhallinnan asiantuntijapal-
velut ovat yhä tärkeämpi osa toimintaa. 

Suomen Talokeskus käyttää työssään ty-
täryhtiönsä Agenteq Solutionsin kiinteistö-
tietojärjestelmä Tampuuria ja tuottaa järjes-
telmään sisältöä.

– Ensimmäiset teknisen tarkastuksen so-
pimuksemme solmittiin 80 vuotta sitten. En-
simmäiset internet-sovellukset energianku-
lutuksen seurantaan teimme 90-luvulla, ku-
vailee asiakkuusjohtaja Peter Ström Suo-
men Talokeskuksen pitkää historiaa ja ko-
kemusta.

Energianhallinnan perustana 
kulutusseuranta
Kiinteistön energiakulut aiheuttavat ylläpi-
tokustannuksista melko huomattavan osan, 
noin 40 prosenttia. Energiankulutuksen seu-
ranta ja järjestelmien oikean käytön merki-
tys korostuu. Suomen Talokeskuksella on va-
kiintunut tapa tuottaa kulutusseurantapalve-
lua. Sen piirissä on toistakymmentätuhatta 

kiinteistöä ympäri Suomen. 
– Vastaamme kulutusseurannan toimin-

nasta kokonaisuudessaan: seurannan tiedot 
tulevat meille joko manuaalisesti tai etäluen-
tana ja oikea-aikaiset tiedot syötetään järjes-
telmään, minkä jälkeen asiakkaalla on käy-
tössään kattavat raportit kiinteistön energian-
käytöstä. Näin saadaan vertailutietoa muihin 
vastaaviin kiinteistöihin sekä havaitaan mah-
dolliset ei-toivotut muutokset, puutteet ja on-
gelmat ennen kuin ne aiheuttavat merkittä-
viä lisäkustannuksia, kertoo energiakaupan 
asiantuntija Matti Hellgrén.  

KuluNet on kulutusseurannan verkko-
työkalu, jolla asiakas pääsee omilla käyttä-
jätunnuksillaan ja salasanoillaan seuraamaan 
palvelun piirissä olevien kiinteistöjen kulu-
tuksia. KuluNet on selainkäyttöinen ja siten 
käytettävissä missä ja milloin tahansa. Ku-
luNetin kautta asiakkaille saadaan automaat-
tisesti hälytykset ei-toivotuista muutoksista 
energiankulutuksessa.  

Energiatodistuksen 
merkitys kasvaa
Kulutusseurannan rinnalla kulkee tekninen 
tarkastuspalvelu. Tekninen tarkastaja käy 
kohteessa pääsääntöisesti kaksi kertaa vuo-
dessa ja tarkastaa kaikkien energiankäyttöön 
liittyvien järjestelmien kunnon, toiminnan ja 
säädöt. Tarkastaja myös opastaa ja koulut-
taa kiinteistön huoltohenkilökuntaa teknis-

ten järjestelmien käytössä.
Kulutusseurantapalveluun sisältyy ener-

giatodistuksen laskenta- ja tulostustyökalu, 
jonka avulla energiatodistus saadaan tuotet-
tua hyvin vaivattomasti.

Energianhallinnan normiohjaukseen ja 
dokumentointiin on tullut tällä vuosikymme-
nellä melko paljon tiukennuksia, jotka koske-
vat myös korjausrakentamisen kohteita. Jat-
kossa esimerkiksi kaikki julkiset kiinteistöt 
joutuvat teettämään energiatodistuksen ja pi-
tämään sen esillä rakennuksessa vierailevien 
ihmisten nähtävillä.  

Säästöhyöty jää omistajalle
Seuraamalla, reagoimalla ja korjaamalla 
kiinteistötekniikan eri osa-alueita kiinteis-
tön omistaja pitää hyvää huolta omaisuu-
destaan.   

– Kiinteistöt ovat kuluvia ja niissä tapah-
tuu jotakin koko ajan kaikkialla. Kulutusseu-
ranta kertoo aika paljon kiinteistön kunnos-
ta. Kiinteistön hyvä tai huono käyttö näkyy 

lopulta konkreettisesti rahassa, muistuttaa 
Ström.

Kulutusseurannan pitäisi olla aktiivista 
toimintaa, jossa kerättyjä tietoja myös hyö-
dynnetään selvittämällä ei-toivottujen muu-
tosten syyt ja pyrkimällä poistamaan ne. 

– Kaikki säästöhyöty jää kiinteistön omis-
tajalle. Tilastojen perusteella säännöllisellä 
kulutusseurannalla päästään 5 – 10 prosentin 
säästöpotentiaaliin. Vuositasolla puhutaan tu-
hansien eurojen säästöstä per kiinteistö. Sen 
päälle tulee vielä mahdollisten vikojen kor-
jaamisesta saatu säästö. 

Laaja-alaista asian-
tuntemusta kiinteistön 
koko elinkaareen

Suomen Talokeskus Oy
Pihlajistonkuja 4
00710  HELSINKI
Puh. 09 7251 5500
www.suomentalokeskus.fi

Suomen Talokeskus Oy:n vahvat osaamisalueet ovat kiinteistöjen 
peruskorjausten suunnittelu ja valvonta sekä kiinteistöjen 
ylläpidon konsultointi ja energianhallinta.

KuluNet on ku-
lutusseurannan 

verkkotyöka-
lu, jolla asiakas 

pääsee omilla 
käyttäjätunnuk-

sillaan ja sala-
sanoillaan seu-
raamaan palve-
lun piirissä ole-
vien kiinteistö-
jen kulutuksia.

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:ari.alkila@agenteq.fi
http://www.agenteq.fi
http://www.tampuuri.fi
http://www.suomentalokeskus.fi
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Sähköalan asennus-
tuotteet ABB:ltä

ABB Oy Asennustuotteet 
tarjoaa laajan tuotesortimentin 
rakennusten sähköistykseen 
asennustarvikkeista aina ener-
giatehokkaisiin KNX-taloauto-
maatiojärjestelmätuotteisiin.

– Tuotetarjontamme sisältää rakennus-
ten sähköistykseen asennustarvikkeita ja 
asennuskalusteita, kertoo myyntipäällikkö  
Harri Liukku.

Asennuskalusteisiin kuuluvat esimer-
kiksi kytkimet, pistorasiat ja atk-rasiat sekä 
läsnäolo- ja liiketunnistimet. Tutuimpia ovat 
valkoiset Jussi-sarjan tuotteet, jotka ovat ol-
leet markkinoilla jo yli 20 vuotta. Uudem-
massa Impressivo-kalustesarjassa on valkoi-
sen värin lisäksi neljä muuta värivaihtoeh-
toa. Asennuskalusteet ja -tarvikkeet valmis-
tetaan Porvoossa.

– Uskallan sanoa, että meillä on sähkö-
alan kattavin asennustuotetarjonta, joka täy-
dentyy koko ajan uusilla tuotteilla. Jussi- ja 

Impressivo-tuoteperheiden ansiosta raken-
nukseen saadaan muotoilultaan yhtenäiset 
asennuskalusteet. Tuotteidemme saatavuus 
on erinomainen. 

ABB Oy Asennustuotteiden tuotevalikoi-
maan kuuluu myös KNX-taloautomaatiojär-
jestelmä, jolla voidaan ohjata esimerkiksi va-
laistusta, lämmitystä,jäähdytystä ja ilmastoin-
tia eli rakennuksen kaikkia sähköisiä toiminto-
ja. KNX-taloautomaatio on erinomainen rat-
kaisu myös seurakuntien taloautomaatiojärjes-
telmäksi, koska se on helposti laajennettavissa 
ja sopii myös hyvin saneerauskohteisiin.

Liukku toteaa, että ABB pyrkii tuoteke-
hityksessään energiaa säästäviin ratkaisui-
hin, eikä asennustuotteiden toimiala tee täs-
tä poikkeusta.  

KNX-taloautomaatio-
järjestelmän ohjaus-
paneelilla voidaan 
ohjata kaikkia tiloja.

ABB Oy, Asennustuotteet
PL 16 (Porvoon Sisäkehä 2)
06101  PORVOO
Puh. 010 2211
www.asennustuotteet.fi

sanoa, että kiinteistömme ovat 
valtaosin hyvässä kunnossa, sa-
noo kiinteistöpäällikkö Pekka 
Niemi.    

Ajan hermolla 
ympäristöhaasteissa
Myös Tampereen seurakun-
tayhtymässä mietitään kiin-
teistöomaisuuden mahdolli-
simman tarkoituksenmukaista 
ja tehokasta toimintaa. 

– Tavoitteena olisi saa-
da enemmän toimintaa vähän 
harvempiin kohteisiin. Osasta 
kiinteistöjä luovuttaisiin ja kes-
kitettäisiin toiminta lähikirkon 
tapaisiin yksiköihin. Toimintaa 
on järkiperäistettävä, mutta toi-
saalta meidän pitäisi varmistaa, 

että palvelumme ovat jokaisen seurakunta-
laisen saatavilla mahdollisimman kätevästi. 
Esimerkiksi äitien on hankala liikkua pitkiä 
matkoja jalkaisin pienten lasten kanssa. 

Tampereen seurakunnille on haettu Kir-
kon ympäristödiplomi kaksi kertaa. Diplo-
mi on seurakuntia varten kehitetty väline, jo-
ka auttaa niitä täyttämään vastuutaan luoma-
kunnasta. 

– Olemme Tampereen kaupungin, sai-
raanhoitopiirin ja muutamien muiden kump-
paneiden kanssa mukana Tampereen alueen 
palvelurakennukset energiatehokkaiksi –pro-
jektissa, joka alkoi tänä vuonna ja kestää kol-
me vuotta. Hankkeen tavoitteena on julkis-
ten palvelurakennusten energiatehokkuuden 
parantaminen niin, että Tampere saavuttaa 
energia- ja ilmastotavoitteensa niiden osalta. 
Kysymys on muun muassa siitä, miten läm-
möntuotto järjestetään. Haluamme näin olla 
omaehtoisesti ajan hermolla ja vastata myös 

EU:n asettamiin ympäristöhaasteisiin, Nie-
mi linjaa.

Vuorekseen nousee ekotaloja
Vuores on Tampereen uusi asuinalue Sääks-
järven ja Hervannan välimaastossa. Sinne ai-
otaan rakentaa hyvin nykyaikaisella teknii-
kalla varustettuja ekotaloja, joiden energian-
kulutus on pieni. Vuoreksen kaava sisältää 
myös kirkon, joka aloittaa toimintansa vuok-
ratiloissa.Omia tiloja ei rakenneta heti, vaan 
odotetaan riittävää väestöpohjaa.

Niemi korostaa, että seurakunnilla on tär-
keä rooli kansallisomaisuuden haltijana.

– Seurakunnilla on valtavan arvokas kult-
tuuriomaisuus kirkkoineen ja muine vanhoi-
ne rakennuksineen. Se on kulttuuriperintöä, 
jota pitää ylläpitää ja hoitaa. Kirkot ovat en-
nen kaikkea jumalanpalveluspaikkoja, ja nii-
den täytyy pysyä toimintakunnossa. 
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Beretta Palveluiden huoltotyö takaa 
pintamateriaalien optimaalisen elinkaaren
Beretta Palvelut Oy tarjoaa 
kiinteistö- ja pintamateriaalien 
huoltopalveluja sekä harjoittaa 
niihin liittyvää kemikaali- ja 
tuotekauppaa. 

Beretta Palvelujen palvelutuotantoon kuu-
luvat ikkunanpesut sekä lattioiden peruspe-
sut ja käsittelyt sisältäen kivi-, puu-, tekstii-
li-, linoli- ja muovipinnat. Yritys puhdistaa 
kalusteiden verhoilut ja muut tekstiilit sekä 
tekee niille suojauskäsittelyn ja tarvittaessa 
palonestokäsittelyn. Lisäksi palveluihin kuu-
luvat desinfioinnit ja hajunpoistokäsittelyt; 
esimerkiksi hotellihuoneen tupakanhaju voi-
daan poistaa ilman remonttia. Beretta Palve-
lut järjestää myös koulutusta kaikkiin edellä 
mainittuihin osa-alueisiin.

– Tuotemyynnissä uutta Suomessa on 
Reach & Wash –ikkunanpesujärjestelmä, 
jonka avulla ikkunat voidaan pestä maasta 
käsin korkealtakin ilman nostolaitteita. Me-
netelmä puhdistaa tehokkaammin, nopeam-
min ja ekologisemmin kuin perinteiset mene-
telmät. Lisäksi menetelmällä säästetään nos-
turikulut ja parannetaan merkittävästi työtur-
vallisuutta. Siivoustaito-lehden alan ammat-
tilaisista koostuva raati valitsi Reach & Wash 
-järjestelmän tänä vuonna Vuoden Siivous-
tuotteeksi. Valintaa perusteltiin työturvalli-
suus-, ympäristö- ja tuottavuusnäkökohdilla, 
kertoo toimitusjohtaja Aarne Eränen.

Beretta Palveluilla on menetelmä myös 
ikkunoiden lasikorroosion korjaamiseksi. 
Menetelmän tehokkuus perustuu lasipinnan 
hiomiseen ja sen suojauskäsittelyyn lasikor-
roosion ehkäisemiseksi. Korjaustoimenpi-
teen hinta on noin kolmanneksen uuden lasi-

elementin hankintahinnasta. Menetelmä so-
veltuu kaikkien sellaisten lasipintojen kun-
nostukseen, joiden pinta on vaurioitunut esi-
merkiksi betoniseinän valumista, tasoiterois-
keista, ilmansaasteista, kalkkikertymistä tai 
sadevesiroiskeista. 

Kirkoissa huolletaan 
kansallisomaisuutta
Beretta Palvelut maahantuo tekstiilien puh-
distus-, tahranpoisto- ja käsittelyaineita sekä 

lattioille että kalus-
teille. Valikoimas-
sa ovat myös kivi- 
ja puupintojen hoi-
tamiseen tarkoite-
tut pesu- ja suoja-
aineet, tahranpois-
to-, hajunpoisto- ja 
desinfiointikemi-
kaalit sekä niihin 
liittyvät laitteet ja 
menetelmät.  

Tuoteasiakkai-
ta ovat kiinteistö- ja siivousalan ammattilai-
set ja jälleenmyyjät eri puolilla Suomea.

Huoltopalvelut keskittyvät pääkaupunki-
seudulle. Asiakkaina on esimerkiksi toimis-
toja, pankkeja, hotelleja, ravintoloita ja eri-
laisia yhteisöjä, kuten seurakuntia.

– Kirkkojen tiloja huoltaessamme huol-
lamme samalla kulttuurihistoriallisesti arvo-
kasta kansallisomaisuutta. Siksi kirkoissa te-
kemämme konsultoiva työ on erityisen mer-
kittävää. Esimerkiksi Mikael Agricolan kir-
kossa Helsingissä teimme arkkitehdin ohjei-
den mukaisesti kirkkosalin luonnonkivilatti-
an peruskunnostuksen. Luonnonkivessä ha-
luttiin säilyttää kulunut tuntu, joten kunnos-
tus tehtiin vain puhdistamalla ja suojauskäsit-
telemällä. Puhdistuksessa poistettiin esimer-
kiksi 30 vuotta vanhaa lattiavahaa.

 

Syvällinen osaaminen 
asiakkaan avuksi
Beretta Palvelujen lähtökohtana on tehdä asi-
at parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä lähtö-
kohtaa ja päämäärää tukevat laaja-alainen, yli 
15-vuotinen kokemus ja samaan strategiaan 

keskittyminen, jolloin osaamisen taso syve-
nee koko ajan. Kehittymiseen kuuluu myös 
uusien, innovatiivisten ratkaisujen etsiminen 
maailmalta. Suomessa alan tuotteita ei juu-
ri valmisteta.

– Näillä näkymin palvelutoimintaa ei ole 
tarkoitus laajentaa pääkaupunkiseudun ulko-
puolelle, mutta liikumme kyllä ympäri Suo-
mea ja pyrimme auttamaan asiakkaita anta-
malla alan tuotteisiin ja menetelmiin liitty-
vää neuvontaa. Lisäksi koulutamme paikal-
lisia tekijöitä sekä toimitamme heille tarvit-
tavat tuotteet ja laitteet.  

Beretta Palvelut Oy
Opastinsilta 10
00520  HELSINKI
Puh. 0108 333 933
www.beretta.fi

Reach & Wash –ikkunanpesujärjestel-
män avulla ikkunat voidaan pestä kor-
kealtakin turvallisesti ja tehokkaasti 
ilman nostolaitteita.

http://www.asennustuotteet.fi
http://www.beretta.fi
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Laadukkaat tuulikaappimatot 
maan laajimmasta valikoimasta
Muovihaka Oy on vuonna 
1988 perustettu perheyritys ja 
Suomen suurin tuulikaappi-
mattojen valmistaja. Jaguar 
- tuulikaappimattojen lisäksi 
Muovihaka valmistaa myös 
kosteantilan mattoja kiinteis-
töjen tarpeisiin ja ovimattoja 
kuluttajakäyttöön. 

Muovihakalla on mattoja kirjaimellisesti jo-
ka lähtöön: kerrostalokiinteistöistä liikehuo-
neistoihin, suuriin kauppakeskuksiin ja mar-
ketteihin, muihin julkisiin tiloihin ja teolli-
suuskiinteistöihin.

Muovihakan mittava osaaminen muovi-
tuotteiden suunnittelusta, muottivalmistuk-
sesta ja tuotannosta takaavat parhaat saatavil-
la olevat matot kiinteistöjen puhtaanapitoon. 
Mattojen perusraaka-aineena on UV-suojattu 
vinyyli, johon on sekoitettu luonnonkumia. 
Materiaali kestää öljyjä ja muita kemikaale-
ja hyvin. Luonnonkumi tuo mattoon kitkaa, 
jolloin matto ei ole liukas eikä murene pak-
kasella. Muut kuin tekstiilimatot soveltuvat 
sekä sisä- että ulkotiloihin. 

Laaja valikoima ja oma tuotanto takaa-
vat toimitusvarmuuden. Suurin osa tavarasta 
lähtee vientiin noin viiteenkymmeneen maa-
han vuosittain.

– Kun matto valmistetaan, sille on jo ole-
massa tutkitut markkinat, tietyt asiakkaat ja 
jokin käyttötarkoitus vaatimuksineen. Tuo-
tekehittelyä ja ideointia tapahtuu jatkuvas-
ti. Noin joka toinen vuosi markkinoille tu-
lee uusi tuote, jonka avulla joukkoon saadaan 

uusia asiakkaita, sanoo toimitusjohtaja Pasi 
Nurmentaus. 

Uusi harjasidea 
lisää tehokkuutta
Jaguar-matto on Pohjoismaiden viennissä 
Muovihakan päätuote ja konseptinimi kah-
deksalle erilaiselle matolle. Jaguar-maton 
kaarimainen kuvio raapii tehokkaasti pois 
kaiken karkean lian. Maton alapuoliset ve-
siurat mahdollistavat veden poisvirtaami-
sen ja pitävät lattian kuivana. Jaguar-ritilä-
mattoon kehitetty kaarimainen muoto ja ele-
menttiliitokset estävät mattoa aaltoilemasta 
kärryliikenteen paineesta.

Uutuutena ovat Silver-malliston korko-
varmat matot. Matossa on nylonista tehtyjä 
harjasnippuja, jotka pysäyttävät lian tehok-
kaasti. Kenkiä ei tarvitse oikeastaan edes 
pyyhkiä, vaan pelkkä kävely maton ylitse 
aiheuttaa harjausliikkeen. 

Kevyt ja helppohoitoinen Silver -mat-
to on rullattavissa kulkusuuntaan, joten sitä 

ei tarvitse siirtää pois paikaltaan siivouksen 
ajaksi. Matto voidaan yksinkertaisesti rulla-
ta ylös, jolloin lattian pinta on helppo puh-
distaa.

Ainutlaatuisen moduulirakenteensa joh-
dosta Silver Harjasmatosta voidaan tehdä 
kuinka pitkä tai leveä tahansa ja sillä voidaan 
peittää laajoja alueita, joten se soveltuu kaik-
kiin sisäänkäynteihin. Matto toimitetaan aina 
määrämittoihin kasattuna ja leikattuna. 

Korkovarmuus tarkoittaa, ettei matos-
sa ole viittä millimetriä isompaa reikää mis-
sään, joten naisten korkokengät eivät tartu 
mattoon. 

– Euroopassa harjasmatto on ollut stan-
dardi jo pitkään, mutta tyylisuunta alkaa nyt 
kotiutua myös Pohjoismaihin. Perinteinen 
isoreikäinen matto ei enää oikein kelpaa-
kaan julkisiin kohteisiin. 

Vastuu laadusta 
ja ympäristöstä
Muovihakalle tuotteiden ja toiminnan laa-

dukkuus on äärimmäisen tärkeää. Laatua 
mitataan paitsi asiakkaiden tyytyväisyydel-
lä myös työntekijöiden viihtyvyydellä ja toi-
minnan kannattavuudella.

Muovihaka on toteuttanut visionsa olla 
yksi Euroopan johtavista ruiskupuristustek-
niikalla valmistettujen tuulikaappimattojen 
valmistajista ja alan edelläkävijöistä. 

– Nyt tätä visiota päivitetään ja vahviste-
taan jatkuvalla tuotekehittelyllä ja rakentamal-
la hyviä, uusia asiakassuhteita. Emme tee ker-
takauppaa, vaan toiminnalla täytyy olla jat-
kuvuutta. Se on mahdollista vain laadukkaal-
la tuotteella. Ympäristövaikutuksia pyrimme 
vähentämään täysin kierrätettävillä materiaa-
leilla, jolloin ei synny turhaa jätettä. Jäte laji-
tellaan mahdollisuuksien mukaan hyötykäyt-
töön. Koulutamme, opastamme ja kannustam-
me henkilöstöä ottamaan ympäristön huomi-
oon työssään. Edellytämme myös yhteistyö-
kumppaneiltamme vastuullisuutta ympäristö-
asioissa, Nurmentaus painottaa. 

Silver-malliston korkovarman maton harjakset pysäyttävät lian tehokkaasti.

Muovihaka Oy
Kuusimäentie 12
01900  NURMIJÄRVI
Puh. 09 290 2220
www.muovihaka.com

Asiakas saa Desinfinatorilta valmiiden lait-
teiden ja ratkaisujen lisäksi suunnitteluapua 
sisäilmaongelmien ratkomiseen. Desinfina-
tor asentaa ja huoltaa laitteet sekä kouluttaa 
ja opastaa niiden käytössä. Hajut tai haital-
liset pienhiukkaset voivat muodostua hyvin 
erilaisista lähteistä, ja vaikutukset saattavat 
vaihdella viihtyvyyttä alentavista hajuhai-
toista aina terveydelle vaarallisiin haittavai-
kutuksiin.

– Laitevalikoimastamme löytyy rat-
kaisuja erilaisiin ja erikokoisiin kohteisiin. 
Asuinhuoneistojen ja toimistojen sisäilmas-
ta poistetaan homeita, kuitupölyä, bakteere-
ja ja kiinteistöön sisälle kulkeutuvia liiken-
teen pakokaasuja. Biojätehuoneista ja jäte-
vedenpuhdistamoista voidaan poistaa hajuja 
ja terveydelle haitallista rikkivetyä. Rasvan-
poistomoduulin avulla pystytään estämään 
rasvan kertyminen suurkeittiöiden huuviin 
ja poistoilmalaitteisiin, selittää myyntipääl-
likkö Jani Ahtikari. 

– Esimerkiksi homeongelman yhteydes-
sä ilmanpuhdistuslaitteemme mahdollistavat 
tilan käytön saneeraukseen saakka. Näin saa-
daan lisäaikaa investointien suunnitteluun ja 

taloudelliset säästöt voivat olla erittäin merkit-
täviä. Homeongelmat syntyvät ajan saatossa, 
mutta ne saattavat paljastua yllättäen, täyden-
tää suunnitteluinsinööri Jari Heinovaara.

– Liperin seurakunnan Ylämyllyn seura-
kuntataloon vuokrattiin Desinfinatorin AE-
RO 1000 –ilmanpuhdistin. Kiinteistö sai pur-
kutuomion, mutta ilmanpuhdistimen avulla 
tiloja pystyttiin käyttämään, kunnes henki-
löstö muutti uusiin tiloihin, Ahtikari kertoo.

– Eräässä tapauksessa kynttilöitä myy-
vän yrityksen sadat tuoksukynttilät aiheut-
tivat seinänaapurina olleelle kultasepänliik-
keelle hajuongelmia. Testasimme ongelmaan 
ilmanpuhdistintamme, ja haju saatiin koko-
naan pois. Jäljelle jäi neutraalin puhdas tuok-
su, Heinovaara toteaa.

Samassa laitteessa 
monta teknologiaa
Useimpien ilmanpuhdistinten toiminta pe-
rustuu siihen, että laite kerää homeen ja muut 
haitalliset partikkelit ilmasta sisäänsä. Tästä 
seuraa, että ilmanpuhdistimen sisälle muo-
dostuu ennen pitkää homekasvusto. Vaikka 
itse homeitiöt eivät pääsisi pois laitteen si-

sältä, homekasvuston oma aineenvaihdun-
ta tuottaa sisäilmaan vapautuvia orgaanisia 
yhdisteitä, jotka saattavat olla jopa myrkyl-
lisempiä kuin itse home. 

Desinfinatorin laitteissa ilmanpuhdistus-
prosessin tehokkuus pohjautuu ainutlaatui-
seen tapaan yhdistää useita teknologioita ja 
tehokkaita puhdistusprosesseja. 

– Tärkeimpiä tekijöitä prosessissa ovat 
omat, nanoteknologiaa hyödyntävät erikois-
pinnoitetut suodattimemme, jotka aktivoi-
daan UV-valolla. Erikoissuodattimet tuhoa-
vat kaiken orgaanisen aineksen, eikä ilman-
puhdistimesta pääse ulos minkäänlaisia hait-
ta-aineita. Laite pysyy toimintakykyisenä ja 
puhdistaa ilmaa tehokkaasti koko elinkaa-
rensa ajan, selvittää Heinovaara. 

Tutkitut ja testatut laitteet
Desinfinatorin ilmanpuhdistinten tehoa, tur-
vallisuutta ja toimivuutta on tutkittu lukuisis-
sa puolueettomissa mittauksissa erinomai-
sin tuloksin. 

– Työterveyslaitoksen tekemät laborato-
riomittaukset osoittavat, etteivät laitteemme 
tuota lainkaan otsonia. Histola Research Oy 
on tehnyt mittauksia eräässä Tampereella si-
jaitsevassa homekohteessa, jossa laitteillam-
me saatiin 98 prosentin alenema ilman ho-
meitiöpitoisuudessa, Ahtikari kertoo. 

Testauksissa on simuloitu ongelmakoh-
teiden aitoja olosuhteita, missä laitteita on 
kuormitettu jopa satakertaisesti yli normaa-
litilanteen. 

Helsinki Aerosol Consulting Oy:n selvi-
tyksen mukaan laite poistaa jopa 99 prosent-
tia erikokoisista partikkeleista nanoluokasta 
lähtien. Saksassa Ruhrin teollisuusalueella 
sijaitsevassa jätevedenpuhdistamossa on tut-
kittu erityisesti laitteiden hajunpoistokykyä. 
Myös näissä mittauksissa on havaittu merkit-
täviä hajumäärien alenemia.

– Paras mittari jokaisella on oma nenä, jo-
ka tunnistaa ilman epäpuhtaudet ikävinä ha-
juina. Tieteellisten tutkimusten lisäksi erin-
omainen mittari laitteen toimivuudesta on se, 
että asiakas huomaa ilman olevan puhtaam-
paa kuin ennen, Ahtikari kiteyttää.

Puhdasta sisäilmaa 
innovatiivisella 
teknologialla
Tampereella toimiva, vuonna 2004 perustettu Desinfinator Oy 
on kotimainen ilmanpuhdistusalan yritys. Kaikki sen tarjoamat 
tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Desinfinatorin 
ilmanpuhdistusratkaisut auttavat tehokkaasti homeiden, 
bakteerien ja muiden haitallisten partikkeleiden aiheuttamiin 
sisäilmaongelmiin.

Desinfinator Oy
Enqvistinkatu 7
33400  TAMPERE
Puh. 03 344 4844
www.desinfinator.com

AERO 1000 –ilmanpuhdistin.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.muovihaka.com
http://www.desinfinator.com
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Hautala Service Oy perustettiin 
vuonna 1987 harjoittamaan 
koneiden huoltotoimintaa. 
Viimeisen 15 vuoden aikana 
toiminta on laajentunut suur-
teholeikkureiden ja viherkonei-
den maahantuontiin.

Hautala Service maahantuo muun muas-
sa amerikkalaisia Billy Goat -imureita sekä 
ranskalaisia, kerääviä Etesia-suurtehoruo-
honleikkureita.

Ajettavat Etesia-leikkurit leikkaavat ruo-
hon ja keräävät lehdet tehokkaasti yhtä aikaa 
tukkeutumatta kelillä kuin kelillä. Tarvitta-
essa koneita voi käyttää myös pelkkinä ruo-
honleikkureina. Pienen kokonsa ja ketteryy-
tensä ansiosta koneita voi hyvin käyttää esi-
merkiksi hautausmaiden kaltaisilla alueilla, 
joissa on ahtaita paikkoja.

– Tarvetta pienille mutta tehokkaille 
koneille tuntuu olevan. Olemme toimitta-
neet koneita jo useille seurakunnille, toteaa  
Arto Hautala.

Myös Billy Goat -imureita on toimitet-
tu useisiin kuntiin ja seurakuntiin. Hauta-
lan mukaan Billy Goat edustaa täysin uutta 
lehti-imureiden teholuokkaa. Imuri on par-
haimmillaan pihan lehtien ja roskien puhdis-
tamisessa. Laitteella voi imuroida jopa alu-
miinitölkit.

Konetoimitusten lisäksi Hautala Service 
tarjoaa koko maan kattavat huolto- ja vara-
osapalvelut. Näistä tehdään sopimus silloin, 
kun asiakas ostaa tarvitsemansa koneen.

– Olemme saaneet kiitosta erityisesti 
toimivasta varaosapalvelustamme. Pidäm-
me hyvin laajaa varaosavarastoa, mutta sil-

ti hintatasomme on kohtuullinen, Hauta-
la sanoo.

Hautala Servicen valikoimassa on myös 
muita koneita ja välineitä ulkoalueiden hoi-
toon. Esimerkiksi hiljattain yritys sai tunnet-
tujen saksalaisten Wolf Garten -puutarha-
työkalujen maahantuonnin. Hautala kertoo,  
että tarjolla on useita satoja työkaluja maan-
muokkaukseen ja puutarhanhoitoon.

Lisäksi yritys ottaa konekaupan yhtey-
dessä vastaan myös käytettyjä koneita. Vaih-
tokoneet huolletaan ja myydään edelleen.

Tehokkaaseen ulko-
alueiden hoitoon

Etesia-suurtehoruohonleikkuri on 
ketterä ja tehokas.

Hautala Service Oy
Yrittäjäntie 1
60800  ILMAJOKI
Puh. 0400 817 855
www.hautalaservice.com

Ympäristö viestii 
arvokkuudesta
Hyvin suunniteltu ja hoidettu 
ympäristö tukee vanhan raken-
nuksen kulttuurihistoriallisia 
arvoja.  
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy on 
vuodesta 2003 toiminut kahdeksan henkilöä 
työllistävä yritys, joka on erikoistunut kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden 
suunnitteluun kuntien, kaupunkien ja seura-
kuntien toimeksiannosta.

–  Teemme ympäristö- ja maisemasuun-
nittelua yleispiirteisestä, kaavoitukseen liit-
tyvästä suunnittelusta aina toteutussuunnit-
teluun ja työmaavalvontaan asti. Toimialu-
eenamme on koko Suomi, kertoo maisema-
arkkitehti Tiina Perälä. 

Perälä toteaa, että onnistunut suunnittelu 
on pitkä prosessi. Sen aikana on tehtävä tiivis-
tä yhteistyötä sekä tilaajan että viranomaisten 
kanssa. Esimerkiksi Helsingissä sijaitsevan 
Tuulisaaren kartanopuistoalueen kunnostuk-
sen suunnittelun Perälä ja hänen kollegansa 
Matti Liski aloittivat jo vuonna 1999 ja Van-
taalla sijaitsevan Håkansbölen kartanon puis-
toalueen kunnostuksen suunnittelun vuonna 
2006. Molemmissa kohteissa kunnostustyö 
valmistuu tämän vuoden aikana. 

Näkymällä on kokemusta myös kirkko-
jen ympäristöihin ja hautausmaihin liittyvästä 
suunnittelusta. Esimerkkeinä Perälä mainitsee 
kirkon ympäristön kunnostuksen ja Vuoren-
kallion hautausmaan laajennuksen suunnitte-
lun Kalajoella. Tällä hetkellä työn alla on Hel-
singissä sijaitsevan Johanneksen kirkkoa ym-
päröivän puiston kunnostussuunnittelu.

– Kirkon ympäristön on viestittävä kult-
tuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen 
arvokkuudesta. Vanhalta hautausmaalta on 
saattanut vuosien mittaan kadota rauhallinen 

tunnelma, joka saadaan sinne takaisin kasvil-
lisuutta, rakenteita, kalusteita ja käytävärat-
kaisuja käyttämällä – kulttuurihistoriallisia 
arvoja kunnioittaen, mutta uudenlaisia aja-
tuksia hienovaraisesti mukaan tuoden. Hau-
tausmaan laajennus tai täysin uuden hautaus-
maan perustaminen on luonnollisesti oman-
laisensa haaste suunnittelijalle.

Maisema-arkkitehtitoimisto 
Näkymä Oy
Ruoholahdenkatu 10 B
00180  HELSINKI
Puh. 09 6227 1727
nakyma@nakyma.com
www.nakyma.com

Maisema-arkkitehtitoimisto Näky-
mä toimi Plaana Oy:n alikonsulttina 
Kalajoen kirkon ympäristön kunnos-
tuksen ja Vuorenkallion hautausmaan 
laajennuksen suunnittelussa. Kuva: 
Yrjö Ala-Heikkilä, Maisema-arkkiteh-
titoimisto Näkymä Oy.

Helsingin seurakuntayhtymän 
hautaustoimen päällikkö Risto Lehto:

Tuhkaaminen 
osa hautaus-
kulttuuria

Tuhkahautaus on 
yleistynyt viimeisten 
vuosikymmenten 
aikana valtavasti. 
Viime vuonna jo lähes 
40 prosenttia kaikista 
Suomessa tehdyistä 
hautauksista oli 
tuhkahautauksia.

Helsingin seurakuntayhtymän 
hautaustoimen päällikkö Risto 
Lehto näkee, tuhkahautauksen 
yleistymiseen on vaikuttanut 
ennenkaikkea hautausmuodon 
kymmenien vuosien perinteet. 
Krematoriopaikkakuntia on 
parikymmentä ympäri maata. 

Lisäksi muistolehdot ja muut tuhkahauta-
paikat ovat tuttu asia suomalaisille.

Muistolehtoja pidetään tänä päivänä yh-
tä arvokkaina muistamisen paikkoina kuin 
perinteisiä hautoja. Nykypäivän liikkuville 
ihmisille omaisen hautaaminen muistoleh-
toon sopii siksikin, että muistolehtojen hoi-
dosta vastaavat aina seurakunnat.

Hautaustoimen näkökulmasta tuhka-
hautaus ja muistolehdot helpottavat hauta-
usmaiden maankäyttöä. Tänä päivänähän 
hautausmaiksi soveltuvia alueita on vaikea 
saada varsinkin suurten asutuskeskusten lä-
heltä.

– Uudet ja ehkä kaukanakin sijaitsevat 
hautausmaat ovat omaisten kannalta hanka-
lia, koska matkat voivat olla pitkät. Muistol-
ehtoja voi perustaa pienialaisempana lähelle 
asutusta esimerkiksi vanhalle hautausmaalle 
tai kirkon läheisyyteen. Näin vanhat hauta-
usmaat saadaan toimimaan pitempään.

Uusia alueita 
tulossa
Lehto on huomannut, että muistolehtojen 
perustamisessa eri seurakuntien välillä on 
eroavaisuuksia. Hän painottaa hyvän suun-

nittelun merkitystä.
– Muistolehtoa perustettaessa täytyy 

miettiä, että omaisten on siellä hyvä ja help-
po käydä. Uskon, että muistolehtoihin tul-
laan panostamaan ja erilaisia vaihtoehtoja-
kin tulee. Vainajan tuhka voidaan esimer-
kiksi haudata perinteisellä tavalla tai siro-
tella lehtoon.

Lehto arvelee, että muistolehtoja ja mui-
ta tuhkahautausalueita tullaan perustamaan 
lähitulevaisuudessa monissa seurakunnis-
sa. Tähän vaikuttavat muun muassa kunta-
liitokset, jotka ajavat yhteen myös seura-
kuntia.

– Hautaustoimea tarkastellaan eri pai-
koissa eri tavalla. Kun seurakunnat yhdisty-
vät ja hautaustoimi keskitetään, tulee myös 
hautausmaiden ilme ajan kanssa yhtenäisty-
mään. Tätä kautta tuhkahautausalueet var-
masti yleistyvät.

Lehdon mukaan silloin tällöin nousee 
esille myös se, että tuhkauurna haudataan 
kirkon uurnaholviin ja nimilaatta tulee kirk-
kotilaan kuten Kallion kirkossa. Keskuste-
luja vastaavanlaisista ratkaisuista on käyty 
varsinkin suuremmissa kaupungeissa.

Nimilaatta 
merkityksellinen
Tuhkaaminen mahdollistaa vainajan hautaa-
misen myös hautausmaan ulkopuolelle. Jo-
ka vuosi esimerkiksi noin 70 helsinkiläistä 
haudataan mereen. Hautausmaan ulkopuo-
lelle hautaaminen vaatii kuitenkin aina maa- 
tai vesialueen omistajan luvan.

– Esimerkiksi mereen haudattujen vai-
najien omaiset usein kysyvät, voiko vaina-
jan nimen saada esimerkiksi muistolehtoon. 
Olemme ratkaisseet asian niin, että nimi-
tietoja ei tule hautausmaalle, jos vainaja on 
halunnut tulla haudatuksi jonnekin muuan-
ne.

– Nimen näkyminen hauta-alueella tun-
tuu olevan omaisille merkityksellistä. Vaik-
ka muistolehtoon voidaan haudata myös 
anonyymisti, sitä on Suomessa aina vieras-
tettu, Lehto lisää.
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http://www.hautalaservice.com
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RambollFM-järjestelmän 
avulla seurakunnat pystyvät 
tehokkaasti hallitsemaan ja 
ylläpitämään hautausmaiden 
kartta-aineistoja.

RambollFM-järjestelmän kartta-aineistot lii-
tetään aina hautarekistereihin. Tällä hetkellä 
järjestelmästä on valmiit rajapinnat Rauha-
la Oyj:n Status-järjestelmään ja Innofactor 
Oy:n Prime-järjestelmään. Hautakarttajär-
jestelmän avulla hautausmaan rekisteri- ja 
karttatietoja voidaan tarkastella havainnol-
lisesti hautausmaa-, osasto- tai hautapaikka-
kohtaisesti.

– Järjestelmän avulla voidaan esimerkik-
si kysyä, mihin hautaan tietty vainaja on hau-
dattu. Lisäksi nähdään, mistä haudoista seu-
rakunta on tehnyt hoitosopimuksen. Järjestel-
mä helpottaakin hautaustoimen työntekijöi-
den työtä ja parantaa asiakaspalvelua, Tom-
mi Norri Ramboll Finland Oy:stä sanoo.

Hautakarttajärjestelmään on mahdollis-
ta liittää myös muita aineistoja, kuten putki- 
ja kaapelikarttoja. Näin voidaan helposti tar-
kastaa, että haudan kohdalla ei ole kaapeleita 
ja putkia, jotka haittaavat kaivamista. Lisäksi 
järjestelmään voidaan kytkeä kasvitietokan-
ta. Siihen kerätään tietoa hautausmaalla ole-
vasta kasvillisuudesta, kuten puista, pensais-
ta ja istutuksista.

Numeerista tietoa
Tiedot hautausmaasta tallennetaan Ram-
bollFM-järjestelmään numeerisessa muo-
dossa. Tätä varten kartta-aineiston on ol-
tava ajantasainen. Koska monessa seura-
kunnassa on käytössä vielä vanhoja, käsin 
piirrettyjä kartta-aineistoja, kuuluu järjes-

telmän käyttöönottoon lähes aina hautaus-
maan mittaus.

– Toki jos paperikartta on hyvä ja pitää 
paikkansa, voidaan se skannata rasterikar-
taksi ja viedä sen jälkeen suunnitteluohjel-
mistoon, jossa kartta piirretään numeeriseen 
muotoon. Tarkkuus jää kuitenkin huonom-
maksi kuin mittauksiin perustuvassa kartas-
sa, Norri toteaa.

Hautakarttajärjestelmän käyttöönotosta 
huolehtii aina Ramboll Finland. Loppuasia-
kas saa käyttöönsä valmiin sovelluksen, jota 
käytetään helposti www-selaimella. Asia-

kas hankkii järjestelmän sovellusvuokrauk-
sena. Hintaan vaikuttaa muun muassa hal-
littavien hautausmaiden lukumäärä.

RambollFM-järjestelmää käyttää täl-
lä hetkellä yli 20 seurakuntaa tai seura-
kuntayhtymää, jotka hallinnoivat yhteen-
sä satoja hautausmaita. Käyttäjäkuntaan 
lukeutuvat muun muassa Helsingin, Ou-
lun ja Jyväskylän seurakuntayhtymät sekä 
Maalahden, Mustasaaren ja Hollolan seu-
rakunnat.

– Seurakunnat ovat havahtuneet kartto-
jen tarpeellisuuteen ja haluavat, että kartat 

ovat ajan tasalla numeerisessa muodossa. 
Kun kartat kerran laaditaan numeeriseen 
muotoon, niiden päivittäminen ja muokkaa-
minen on nopeaa ja helppoa, Norri kertoo.

Ramboll Finland Oy on osa kansainvä-
listä Ramboll Groupia. Yritys tuottaa asian-
tuntijapalveluita suunnitteluun, rakentami-
seen, tuotekehitykseen ja ylläpitoon useille 
eri toimialoille.

Tarkkaa, ajantasaista tietoa hautausmaasta

Ramboll Finland Oy
Sentnerikuja 2
00440  HELSINKI
www.ramboll.fi

Tommi Norri kertoo, että palvelumuo-
toinen hautakarttajärjestelmä on asi-
akkaan kannalta vaivaton ratkaisu.

RambollFM-hautakarttajärjestelmän avulla vanhojenkin hautausmaiden tie-
dot saadaan ajan tasalle ja helposti ylläpidettäviksi.

Seurakuntien rakennemuutos 
2009–2011 on Kirkkohalli-
tuksen hanke seurakuntien 
tueksi. Rakennemuutoksia ovat 
seura kuntien yhdistymiset tai 
seurakuntayhtymien purka-
miset ja perustamiset. 

Hankkeessa kehitetään työkaluja muutos-
työskentelyn tueksi ja kootaan tietoa raken-
nemuutoksesta. Tutkimushankkeen kokonai-
suudesta vastaa Kirkon tutkimuskeskus. Uu-
distuvat seurakunnat -hankkeen tutkimusra-
portit ilmestyvät Kirkon tutkimuskeskuksen 
www-sarjassa. 

Muutosjohtamista 
koulutuksen keinoin
Rakennemuutoksen johtamisen työkaluja 
ovat muun muassa hyvien käytäntöjen jaka-
minen, koulutus ja neuvonta sekä rakenne-
muutosviestinnän kehittäminen. 

Koulutusta muutosjohtamiseen antaa 
Kirkon koulutuskeskus Järvenpäässä sekä 
tuomiokapitulit koulutussuunnitelmiensa 

mukaan. 
Konsultointi- ja koulutuspalveluita ra-

kennemuutokseen tarjoavat useat yksityi-
set konsultit ja työnohjaajat sekä yhteisöt ja 
yritykset. 

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja-
na on kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja. Väliraportti 
julkaistiin maaliskuussa 2010 ja loppuraport-
ti julkaistaan marraskuussa 2011. 

Seurakuntaliitokset ja 
rakennemuutos 
Seurakuntarakenteet ovat muuttuneet voi-
makkaasti 2000-luvulla. Muutoksen arvi-
oidaan jatkuvan lähivuosina. Rakennemuu-
toksen taustalla ovat useat kuntaliitokset ja 
seurakuntien omat yhteistyöhankkeet. 

Seurakuntarakenteen muutos heijas-
taa suomalaisen yhteiskunnan voimakas-
ta rakennemuutosta. Muutoksen syitä ovat 
muuttoliike, väestön ikääntyminen, työn 
ja elinkeinorakenteen muutos sekä kansa-
laisten elämäntapojen ja -tyylien jalostu-
minen. 

Seurakuntien toimintaympäristön no-
pea muutos johtaa myös organisaatioiden ja 
seurakuntatyön uudelleen arviointiin. 

Kirkkohallituksen hanke 
pureutuu seurakuntien 
toimintaympäristön 
muutokseen

Ajankohtaista:

Työelämän jatkuva muutos 
koetaan useimmiten epämiel-
lyttävänä. Kun jatkuvalle 
muutokselle ei voi mitään, 
silloin kannattaa pyrkiä vaikut-
tamaan muutoksen laatuun.

Viisi vuotta sitten kirkko ja työmarkkinajär-
jestöt (STTK, JHL, PAM, EK) kokosivat ryh-
män miettimään, mikä olisi lähitulevaisuu-
den työelämässä se piirre, johon olisi syytä 
paneutua. Pohdinnan kohteeksi valittiin, mis-
tä lähtökohdista työelämän muutos voisi ol-
la hyvä muutos.

Kirkko asetti työryhmän, joka on saa-
nut työnsä valmiiksi ja hyvästä muutokses-
ta keskusteltiin kirkkohallituksessa kutsuse-
minaarissa marraskuussa. Jotta muutos olisi 
hyvä, pitää sitä myös johtaa hyvin. Johdon 
on osattava ymmärrettävällä tavalla näyttää, 
minne työyhteisö tai organisaatio on menos-
sa. Isoissa muutoksissa suunnan näyttäminen 
on ehdottoman tärkeää.

– Johto saattaa katsoa jo seuraavan tun-
turin lakea, kun henkilökunta tai ainakin hi-
taimmat heistä vielä kipuaa vasta edellisen 
rinteellä, kuvaa hyvän muutoksen johtamis-

ta Helsingin Sanomien kustantaja ja päätoi-
mittaja Mikael Pentikäinen.

Pentikäinen korostaa johdon velvolli-
suutta luoda toivoa muutoksen onnistumises-
ta. Vaikka johdon on syytä olla isoissa muu-
toksissa korostetun realistinen ja varuillaan, 
sen on silti voitava rehellisesti olla optimisti-
nen suhteessa siihen, mitä on edessä.

Tekemisen tavat muutoksessa
Erityisesti teknologisen murroksen takia niin 
yksityisellä kuin julkisella sektorillakin työn 
tekemisen tapaa on kyettävä muuttamaan.

– Muutos on tehtävä, jotta yritys tai yh-
teisö pystyy vastaamaan asiakkaiden muut-
tuviin tarpeisiin tai kovenevaan kilpailuun. 
Usein se vaatii uusien työkalujen ottamis-
ta käyttöön. Jos tulot ovat jo pienentyneet, 
voimavarojakin on käytössä aiempaa vä-
hemmän. Muutoshaasteita on vastassa jo-
ka puolella.

Pentikäisen mukaan muutos jää tapahtu-
matta, jollei sitä johdeta hyvin. Ilman hyvää 
johtamista ei synny tuloksia ja ihmisten ener-
gia jää vapauttamatta. Myös asiakas jää vail-
le parasta palvelua, työn ilo häviää, rohkeus 
ja toivo sammuvat, parhaat tekijät lähtevät, 
eivätkä johtajat ja työntekijät kehity.

Hyvä työn muutos vaatii 
hyvää johtamista

Ajankohtaista:

Seurakuntien Lapsityön Keskus
Seurakuntien Lapsityön Keskus (SLK) on kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asian-
tuntija- ja yhteistyöjärjestö, jonka tehtävä on kehittää ja tukea seurakuntien lapsi- ja perhe-
työtä sekä osallistua ja vaikuttaa muuhun työhön lasten ja perheiden hyväksi kirkossa ja yh-
teiskunnassa.

Koko yhdistyksen nimi on Suomen Evankelisluterilaisten Seurakuntien Lapsityön Kes-
kus ry, myös Suomen Evankelisluterilasten Seurakuntien Lapsityön Keskus ry.

Tiekirkoissa on mukavaa toimintaa lapsille
Muutamat tiekirkot tarjoavat toimintaa erityisesti lapsille. Lapset saavat leikkiä, laulaa ja 
juhlia syntymäpäiviä kirkossa. Lapsille tarjotaan eväitä kristillisten perinteiden omaksumi-
seen, kirkollisen esineistön tuntemukseen ja pyhäkouluhetken pitämiseen.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.ramboll.fi
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Asiantuntemusta  
rakennus- 
hankkeen  
läpivientiin
A. Suikkari Oy tarjoaa asian-
tuntemusta sekä uudis- että 
korjausrakennushankkeiden 
läpivientiin. Yrityksellä on 
vankka kokemus seurakuntien 
rakennushankkeista.  

Vuonna 2007 perustettu rakennusalan kon-
sulttitoimisto hallitsee rakennuttamisen niin 
liike-, toimitila-, teollisuus- kuin maa- ja ve-
sirakentamisessakin. Yrityksen työntekijöil-
lä on vankka kokemus alalta, ja tarvittaessa 
käytettävissä on myös osaavien yhteistyö-
kumppanien asiantuntemus.

– Toimimme sekä uudis- että korjausra-
kennushankkeissa lähinnä lounaisessa Suo-
messa, kertoo toimitusjohtaja Ari Suikkari, 
joka on työskennellyt rakennusalalla yli 30 
vuoden ajan ja nykyisiä vastaavissa tehtävis-
sä vuodesta 1980. 

Yritykselle on karttunut kokemusta myös 
suojelukohteita kuten kirkkoja koskevista 
hankkeista. Suikkari toteaa, että vanha, ar-
vokas kirkkorakennus on haasteellinen koh-
de. Hankkeeseen on löydettävä oikeat tekijät, 
koska mukana olevien pitää osata lukea van-
haa rakennustekniikkaa ja kunnioittaa raken-
nuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Oman 
haasteensa tuovat julkista kilpailutusta kos-
kevat määräykset.

A. Suikkari Oy on toiminut valvojana esi-
merkiksi Turun Henrikin kirkon laajennus-
hankkeessa. Työn alla ovat Mynämäen Py-
hän Laurin kirkon peruskorjaus- ja tekniikan 
uudistamishankkeen rakennuttaminen, Veh-
maan kirkon julkisivujen peruskorjaushank-

keen valmistelu sekä Turun ja Kaarinan seu-
rakuntayhtymän Hannunniitun asuinkiinteis-
töjen peruskorjaustyön valvonta. Alkukesäs-
tä valmistuivat Ruskon ja Vahdon seurakun-
nan kiinteistöjen rakennus- ja talotekniikan 
peruskuntoselvitykset. Seurakuntien kohtei-
den lisäksi käynnissä on muutamia toimiti-
la- ja liikerakennushankkeita ja pari linjasa-
neerauskohdetta.

– Meillä on kokemuksen tuomaa osaa-
mista, mutta hallitsemme myös alan uu-
simman tiedon. Ymmärrämme asiakkaiden 
tarpeet ja puhumme samaa kieltä kaikkien 
hankkeessa mukana olevien tahojen kanssa, 
Suikkari kiteyttää. 

A. Suikkari Oy
Niemeläntie 3 D
20780  KAARINA
Puh. 040 512 9612

etunimi.sukunimi@suikkari.fi
www.suikkari.fi

A. Suikkari Oy on mukana Mynämäen 
Pyhän Laurin kirkon peruskorjaus- ja 
tekniikan uudistamishankkeessa.

Insinööritoimisto Eskelinen Oy 
on sähkö- ja energia-alan suun-
nittelu- ja asiantuntijayritys, 
joka viettää tänä vuonna
30-vuotisjuhlaansa. 

Sähkö-, tele-, tieto- ja turvajärjestelmien 
suunnittelu sekä niiden yleisvalvonta on In-
sinööritoimisto Eskelisen perustyötä. Lisäksi 
yritys tekee hankesuunnittelua, omista hank-
keistaan riippumatonta sähköurakkasuori-
tusten paikallisvalvontaa ja sähkön laadun 
arvioin tia mittalaitteistojen avulla. 

– Sähkön ”kuvan” pitäisi olla kaunis 
sinikäyrä, mutta siihen syntyy elektronisista 
säätökuormista johtuvia säröjä. Analysoim-
me ja raportoimme sähköverkon häiriöitä, 
joita voidaan poistaa suodatinlaitteistoilla. 
Teemme myös kojelaitteistojen ominaiste-
homäärityksiä ja energiakatselmuksia Mo-
tiva Oy.n valtuuttamana, kertoo toimitusjoh-
taja Taisto Aalto.

Erikoispalvelutuotteisiin kuuluu myös 
kiinteistöhuollon laadun arviointi ja ohjeis-
tus.

– Olemme kehittäneet arviointikriteerit, 
joita tilaajat käyttävät arvioidessaan ulkois-
tamansa kiinteistönhuollon toimijoita. Ar-
viointia on tehty lähinnä valtionhallinnolle ja 
muille isoille tilaajille. Yksi erikoisosaamis-
alueemme on räjähdyssuojaus ja siihen liit-
tyvät, viranomaisten edellyttämät atex-selvi-
tykset ja -asiakirjat. Mainittakoon myös, että 
teemme ainoana yrityksenä Suomessa täy-
sin sähkökäyttöisten suurten tavarankäsitte-
lykoneiden kuten satamanostureiden sähkö-
teknistä suunnittelua pääasiassa Mantsinen 
Groupin vientituotteina. Isoja tilaajia teolli-
suuden prosessisähköistyksen suunnittelussa 

ovat Neste Jacobs ja Borealis Polymers.
Insinööritoimisto Eskelisellä on asiakkai-

ta muun muassa teollisuuden, liike-elämän, 
julkishallinnon ja seurakuntien piiristä.

– Olemme suunnitelleet valaistuksia ja 
valaistusmodernisointeja Joensuun evanke-
lisluterilaiselle seurakuntayhtymälle. Koh-
teina ovat olleet esimerkiksi Utran, Ranta-
kylän ja Noljakan kirkot sekä Kontiolahden 
kappeli. Ortodoksisen seurakunnan puolel-
ta monien asiantuntijatehtävien ohella suu-
rin kohde on ollut Uuden-Valamon kulttuu-
rikeskuksen laajennus.

Sähkö- ja energia-alan erikois-
osaaja palveluksessanne

Kontiolahden kappeli.

Insinööritoimisto Eskelinen Oy
Teollisuuskatu 18
80100  JOENSUU
Puh. 010 820 0100
www.eskelinen.com

Pyhän Laurin kappeli 
– S:t Lars kapell 
Vantaalla Helsingin 
kirkonkylässä vihit-
tiin käyttöön elo-
kuussa 2010. Moderni 
kappeli on herättänyt 
runsaasti mielen-
kiintoa kävijöissään.

Pyhän Laurin kappelin suun-
nittelu ja toteuttaminen on ol-
lut pitkällinen prosessi.

– Olen ollut seurakuntayh-
tymässä töissä 21 vuotta, ja 
melkein koko sen ajan Pyhän 

Laurin kappeli on ollut suunnitteilla. Meillä 
oli kirkonkylässä 70-luvulla rakennettu, vaa-
timaton puinen siunauskappeli, joka kävi hy-
vin pian riittämättömäksi ja ahtaaksi toimin-
nan laajenemisen takia. Kappelissa oli myös 
sisäilmaongelmia. Alun perin uuden kappelin 
tarve todettiin vuonna 1992, jolloin nimettiin 
ensimmäinen hankeryhmä. 90-luvun lama 
tuli väliin ja asia hautautui muutamaksi vuo-
deksi. Vuonna 1997 kappeliasiaa ryhdyttiin 
miettimään uudestaan oikein tosissaan. Teh-
tiin tilaohjelma ja hankesuunnitelma, mutta 
kappelin sijaintipaikasta syntyi sisäisiä eri-
mielisyyksiä. Kaikkine valituksineen kappe-
liprojekti viivästyi noin kymmenen vuotta. 
Kappeli on kuitenkin sen arvoinen, että sitä 

on kannattanut odottaa, sa-
noo rakennustoimen johta-
ja Olavi Isotalo.

Monikäyttöinen tila 
seurakuntalaisille
Vuoden 2000 alussa Pyhän 

Laurin kappelin suunnittelusta järjestettiin 
yleinen arkkitehtuurikilpailu, johon osallis-
tui lähes 200 työtä. Kilpailun pohjalta pää-
suunnittelijaksi ja rakennussuunnittelijaksi 
valittiin Avanto Arkkitehdit Oy. 

Kappelissa on reilut 1400 bruttoneliö-
metriä. Isompaan kappelisaliin mahtuu 130 
ihmistä ja pienempään noin 30. Kappelissa 
on erikseen uurnanluovutustila ja alakerras-
sa kaunis vainajan hyvästijättötila. 

– Pääasiallinen julkisivumateriaali on 
slammattu massiivitiili. Kuparikattoiseen 
rakennukseen kuuluu myös lasiseinä, joka 
on verhottu patinoidulla kupariverkolla sekä 
sisä- että ulkopuolelta. Lasiseinä tarjoaa nä-
kymän hautausmaan suuntaan ja antaa hämä-
rän vaikutelman myös päiväsaikaan.

Pyhän Laurin kappeli on rakennettu lä-
hinnä siunauskappeliksi, mutta seurakunnat 
voivat käyttää tilaa muihinkin tarkoituksiin. 
Kappelissa on ollut jo vihkimisiä ja kastetilai-
suuksia. Lisäksi kappeli on oivallinen paikka 
musiikkitilaisuuksien järjestämiseen.

Rakennustoimen johtaja Olavi Isotalo, Vantaan seurakunnat:

Pyhän Laurin kappeli 
on ollut odottamisen 
arvoinen
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Rakennustalouden 
menetelmien 
eturivin kehittäjä
Tocoman Finland on Suomen 
suurin kustannushallinnan 
palveluita tarjoava yritys, 
joka on hankkinut 17 vuoden 
aikana laajan asiakaskunnan 
luottamuksen.

Tocoman tekee sekä suunnittelu- että toteu-
tusvaiheen kustannusarvioita ja määrälasken-
taa sekä rakennusriitaselvityksiä. Henkilöstö 
käsittää 24 kokenutta laskennan ammattilais-
ta Helsingissä ja Jyväskylässä.

– Kauttamme kulkee satoja hankkeita 
vuosittain. Kohteet vaihtelevat isoista liike- 
ja toimistokeskuksista asuinrakennuksiin 
ja peruskorjauskohteisiin. Olemme tehneet 
budjetteja ja kustannushallintaa muun mu-
assa seurakuntien erikoiskohteista. Viimei-
simmät kohteet ovat Olarin ja Leppävaaran 
kirkkojen peruskorjaukset sekä Tikkurilan 
kirkko, kertoo liiketoimintajohtaja Raimo 
Tanskanen.

Tocoman-kustannushallinnassa tiedon 
tuottaminen on kokonaistaloudellista ja kes-
kitettyä. Yhden osapuolen hoitaessa koko tie-
topalvelun tietoketju säilyy yhtenäisenä ja 
syntynyttä aineistoa voidaan hyödyntää läpi 
koko hankkeen.

– Kustannus- ja tiedonhallinnan pitäisi ol-
la automaattisesti osa suunnittelu- ja rakenta-
misprosessia. Tärkeintä on laatia hankkeelle 
realistinen budjetti, jossa huomioidaan kaik-
ki hankkeen tavoitteet ja vaatimukset. Asi-
antuntijamme seuraa suunnitelmien kehitty-
mistä vertaamalla niitä laadittuun budjettiin. 
Mahdollisista poikkeamista raportoidaan ti-

laajalle ja etsitään ratkaisu poikkeamien kor-
jaamiseen. Toteutusvaiheessa voimme toi-
mia tilaajan apuna lisä- ja muutostöiden sel-
vittelyssä.

Tocoman sai vuonna 1996 ensimmäi-
sen ja edelleen ainoan rakennusalan määrä- 
ja kustannuslaskennan konsulttiyritykselle 
myönnetyn laatusertifikaatin, ISO 9001:n. 

– Käytössämme ovat tehokkaat ohjelmis-
tot ja kattavat, ylläpidetyt kustannustietokan-
nat. Puolueettomana ja riippumattomana asi-
antuntijana meillä on hyvät edellytykset yl-
läpitää rakennushankkeiden tietopalvelua 
ja valvoa samalla tilaajan taloudellisia etu-
ja, Tanskanen tiivistää.

Tocoman Finland Oy
Lemuntie 7
00510  HELSINKI
Puh. 020 742 0220
www.tocoman.fi

mailto:etunimi.sukunimi@suikkari.fi
http://www.suikkari.fi
http://www.eskelinen.com
http://www.tocoman.fi
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Yritystarkastusohjelmistoihin erikoistunut 
ohjelmistotalo Aspida Oy on yhteistyössä 
Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa kehittä-
nyt Tilaajavastuu.fi-verkkopalvelun. Vuon-

na 2008 julkiste-
tussa verkkopalve-
lussa tilaajavastuu-
lain vaatimat rapor-
tit voidaan käteväs-
ti tarkistaa. Palve-
lun tuottaa Suomen 

Tilaajavastuu Oy.
– Ennen pitkää nähtiin, että palvelu ei 

anna tilaajille riittävästi lisäarvoa. Niinpä 
aloimme kerätä valtakirjoja, joilla saadaan 
kerättyä tärkeät, puuttuvat tiedot eli tiedot 
veroista, eläkkeistä ja työehtosopimuksista. 
Valtakirjojen keräämisen myötä rekisteriin 
saatiin vauhtia. Tänä päivänä miltei kaikki 
suuret rakennusliikkeet ovat palvelussa mu-
kana suosittelemassa sitä alihankkijoilleen. 
Lisäksi mukana on parikymmentä kaupun-
kia ja isoja kiinteistöalan toimijoita, kertoo 
toimitusjohtaja Lars Albäck. 

Tilaajavastuu.fi-palvelusta saatavat Luo-
tettava Kumppani -raportit ovat maksutto-
mia. Palvelusta löytyy nyt jo lähes 4500 Luo-
tettava Kumppani -yrityksen tilaajavastuu-
raportit. 

RAKLI suosittelee 
palvelun käyttöä

Rakentamisen Laatu RALA ry ja Sähkö- ja 
teleurakoitsijaliitto STUL ry tulivat osak-
kaiksi Suomen Tilaajavastuu Oy:hyn kesä-
kuussa 2010. Asunto-, toimitila- ja rakennut-
tajaliitto RAKLI on RALAn taustajärjestönä 
tukenut tätä järjestelyä, joka osoittaa alan ole-
van itse aktiivinen taloudellisen rikollisuu-
den torjunnassa. Tilaajavastuu.fi-palvelusta 
saa helposti kaikki tilaajavastuulain edellyt-
tämät tiedot yhdestä paikasta, minkä vuoksi 
RAKLI suosittaa sen käyttöä. KiRa- eli Kiin-
teistö- ja Rakentamisala omistaa Tilaajavas-
tuu.fi-palvelusta enemmistöosan.

– Palvelun avulla asiakkaat eli isot tilaajat 
säästävät tilaajavastuulain noudatta miseen 
liittyvää runsasta selvitys- ja paperityötä. Yri-
tyksillä on mahdollisuus näyttää toteen oma 

rehellisyytensä ja erottautua jyvinä akanois-
ta. Yhteiskuntaulottuvuutena ovat harmaan 
talouden torjuminen ja rehdin kilpailun edis-
täminen, Albäck painottaa. 

Viime aikoina valvovan viranomaisen 
tarkastuksissa esille on tullut melko paljon 
asiakirjojen väärennöksiä. Tilaajavastuu.fi-
rekisterissä on kuukausittainen seuranta, ja 
tietoja on lähes mahdoton väärentää.

Seurakuntien panostus tärkeää
Seurakunnat ovat Suomessa isoimpia kiin-
teistönomistajia Tilakeskusten ja Senaatti-
kiinteistöjen ohella. 

– Toivoisimme, että seurakunnat tulisi-
vat laajalla rintamalla mukaan harmaan ta-

louden torjuntatalkoisiin ja terveen kilpailun 
edistämiseen. Monella pienellä paikkakun-
nalla seurakunta on todella tärkeä työnanta-
ja alan toimijoille. Kun seurakunnat suosit-
telisivat omia toimittajiaan rekisteriin, niillä 
olisi suuri positiivinen yhteiskuntavaikutus 
oikean etiikan edistäjinä.

Tilaajien yhteinen tavoite on luoda kat-
tava toimittajarekisteri kiin teistö- ja rakenta-
misalalle. Kattavuuden varmistamiseksi on 
tärkeää, että mahdollisimman moni tilaaja 
suosittaa käyttämilleen urakoit sijoille ja pal-
veluntuottajille liittymistä Luotettava Kump-
pani -oh jelmaan. Alkuun pääsee tutustumal-
la Tilaajavastuu.fi-sivuston Suosittelijat-osi-
oon tai ottamalla suoraan yhteyttä Suomen 
Tilaajavastuuseen.  

Vastuullisen tilaajan 
verkkopalvelu torjuu 
harmaata taloutta

Suomen Tilaajavastuu Oy
PL 331
00180  HELSINKI
Puh. 020 779 0390
www.tilaajavastuu.fi

Tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007. Laki velvoittaa 
yritykset varmistamaan, että niiden kanssa vuokratyötä ja 
alihankintasopimuksia tekevät yritykset täyttävät lakisääteiset 
velvoitteensa. Perustana ovat yhteiskunnallinen vastuu, eettisyys 
ja terveen kilpailun edistäminen. 
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MP-Management Group Oy on 
kiinteistöalan monialaosaaja, 
jonka toimintakategoriat ovat 
ylläpidon konsultointi, energian 
hallinta ja kiinteistöjen 
huoltokirjat.

Kiinteistöinsinööri Martti Pennanen käyn-
nisti yritystoiminnan kiinteistöjen ylläpidon 
ammattilaisena vuonna 2001. Tuolloin hän 
työskenteli yrityksessä yksin.

– Tällä hetkellä palkkalistoilla työsken-
telee neljä täysipäiväistä työntekijää, ja rek-
rytointineuvottelujen tuloksena toivottavasti 
pian yksi lisää, Pennanen sanoo.

MP-Management Groupin valttikortteja 
ovat kiinteistön ylläpidon monipuoliset au-
ditoinnit, kiinteistöjen tehokkaat energiatar-
kastukset ja tekniset energia-analyysit. Yksi 
esimerkki uudistuneista palvelukonsepteista 
on ylläpidon sähköinen kilpailutus yli seitse-
män vuoden kokemuksella.

Pohjautuen vahvaan ammattitaitoon, 
joustavuuteen ja luotettavuuteen MP-Ma-
nagement Group pystyy toimimaan monen-
laisissa projekteissa konsulttina asiakkaan 
tarpeet huomioiden. Asiakaskunta on erit-
täin laaja käsittäen muun muassa rakennus-
toimistoja, vakuutusyhtiöitä, kiinteistöyhti-
öitä ja kiinteistömanagereita. Yritys palvelee 
myös seurakuntia tarjoamalla kokonaisval-
taista kiinteistöhallintaa sisältäen tehokkaan 
energiankulutuksen seurannan ja mahdolli-
suuden ylläpidon ja energian optimointiin. 
Kiinteistövalvomoiden tehokkailla auditoin-
neilla saavutetaan merkittävimmät käytän-

nön säästöpotentiaalit sekä luodaan tarvitta-
vat investointiesitykset.

Pennasella on selkeä näkemys alan ylei-
sestä kehityssuunnasta.

– Tänä päivänä yhä halvemmalla pitäisi 
saada yhä enemmän. Se on vääristynyt ajat-
telutapa, joskaan sitä ei pidä yleistää kaikkien 
ajattelutavaksi. Pitäisi pyrkiä neuvottelemaan 
enemmän sopimusten suoritussisällöstä vas-
taamaan siitä maksettua ”korvausta”. Vaikka ti-
laajalta löytyisi tietämystä ostohallintaan, koh-
distuvat säästöpaineet usein liiaksi kiinteistön 
ylläpitoon vaikuttaen valintaperusteisiin. Niin 
kutsutusta perinteisestä talonmiesmaailmas-
ta on edetty äärilaidasta toiseen tehokkuuden 
varjolla. Nyt palveluntuottajat laskevat minuu-
tin tarkkuudella yhtiökohtaista kustannusta-
soa, kun perinteisesti laskettiin tunnin tai päi-
vän tarkkuudella. Pyrimme auttamaan asiak-
kaitamme pohtimaan palvelun sisältöä yhdessä 
kustannussisällön kanssa, Pennanen näkee.  

Kehittyneitä palvelu-
konsepteja kiinteistön 
kokonaishallintaa tukemaan

MP-Management Group Oy
Hirsalantie 11
02420  JORVAS
Puh. 0400 779 430
www.mp-managementgroup.fi 
www.mp-mg.net

Decocoat soveltuu 
vaativien tilojen jälkikaiun 
poistoon. Menetelmän 
vahvuuksia ovat hyvä äänen 
absorptio, saumattomuus, 
pinnan struktuuri ja laaja 
värivalikoima.

Decocoat on ruiskutettava, ääntä vaimentava, 
orgaaninen, M1-luokiteltu puuvillakuitupin-
noite. Menetelmän avulla saadaan aikaan yh-
tenäistä, saumatonta akustiikkapintaa. Mene-
telmä taipuu myös kaareville ja muuten haas-
taville pinnoille. Pinta voidaan ruiskutuksen 
jälkeen jättää sellaisekseen tai tasoittaa rapa-
tun kaltaiseksi. Asiakkaiden pyynnöstä on to-
teutettu myös erikoiskuvioituja pintoja.

– Erikoispyynnöt liittyvät usein tilantei-
siin, joissa halutaan säilyttää tilan vanha il-
me ja samalla luoda tilaan hyvä akustiikka. 
Meitä on pyydetty tekemään esimerkiksi sa-
manlaista lautakuviointia kuin vanhan ajan 
rakennuksissa, kertoo Decocoat Oy:n toimi-
tusjohtaja Anna-Liisa Tampio. 

Saneerauskohteessa Decocoat-pinta voi-
daan vaivattomasti käsitellä uudelleen ilman, 
että tilan akustiset ominaisuudet muuttuvat. 
Samalla pinnan struktuuria ja väriä voidaan 
vaihtaa.

Patentoitu Decocoat-menetelmä on ol-
lut markkinoilla pian kaksikymmentä vuot-
ta. Menetelmän ovat löytäneet muun muas-
sa kaikki Suomen akustikot ja suuri osa ark-
kitehdeista, jotka arvostavat Decocoatin laa-
tua, ulkonäköä ja erinomaisia akustisia omi-
naisuuksia.

– Menetelmä on kasvattanut suosiotaan 
ja löytänyt paikkansa markkinoilta. Tämä on 

osoittanut, että tuotteelle on ollut tilaus, Tam-
pio sanoo.

Menetelmä soveltuu kaikkiin tiloihin, joi-
den akustiikkaa halutaan parantaa. Kohtei-
ta ovat muun muassa oppilaitokset, virastot, 
päiväkodit, sairaalat, toimistotilat, ravintolat, 
museot, musiikkisalit, teatterit ja luentosalit. 
Myös seurakuntakohteita on tehty tasaisesti 
ympäri Suomea. Niistä viimeisin on Pyhän 
Laurin kirkko.

Decocoat Oy kehittää menetelmää jatku-
vasti, jotta se vastaisi yhä paremmin asiakkai-
den koviin vaatimuksiin. Yritys etsii kump-
paneikseen Decocoat-ketjuyrittäjiä, jotka 
vastaisivat myynnistä ja  asennuksista omil-
la alueillaan.

Korkeatasoista ja tyyli-
kästä akustiikkapintaa

Decocoat-pintaa Pyhän Laurin kir-
kossa.

Decocoat Oy
PL 716 (Mittatie 10, Vantaa)
00101  HELSINKI
Puh. 09 272 7540
www.decocoat.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.tilaajavastuu.fi
http://www.mp-managementgroup.fi
http://www.mp-mg.net
http://www.decocoat.fi
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Peab on parhaillaan rakentamassa modernia 
kaupunkikerrostaloa keskelle Seinäjoen kes-
kustaa vanhan torin paikalle. Seinäjoen seu-
rakunta on hankkinut talosta yli 800 neliötä 
tilaa. Katutason liiketiloihin tulevat rippikou-
luluokka, katukahvila ja nuorisotila. Toiseen 
kerrokseen asettuvat perheasiainneuvottelu-
keskus ja nuorisotyöntekijät.

– Halusimme nuorisotilat ja kahvilan ka-
tutasoon keskelle kaupunkia. Monet nuoret 
oleilevat talon lähellä iltaisin. Kun talo val-
mistuu, voimme järjestää nuorille ohjattua 
toimintaa siellä, missä he ovat, hallintojoh-
taja Keijo Sulkko kertoo.

Hankintapäätökseen vaikutti sekin, et-
tä nykyiset tilat eivät riittävän hyvin sovel-
lu käyttötarkoitukseensa ja niihin kulkemi-
nen pyörätuolilla on vaikeaa. Lisäksi nuori-
sotyöntekijät ovat toimineet eri puolilla kau-
punkia. Sulkko on tyytyväinen siihen, että 
seurakunta on saanut osallistua uusien tilo-
jen suunnitteluun. Näin tilat palvelevat eri 
toimintoja mahdollisimman hyvin.

Seinäjoen Vanhaksi Toriksi nimetty ker-

rostalo on yksi ensimmäisistä ydinkeskus-
tan korkeammista rakennuksista. Aluejohta-
ja Mika Katajisto näkee, että kuusikerroksi-
nen kaupunkikerrostalo nostaa koko Seinä-
joen keskustan ilmettä. Lisäksi kaupunki on 
sitoutunut kehittämään talon lähiympäristöä 
kävelykatuympäristönä.

Erityistä näyttävässä kaupunkikerrosta-
lossa on se, että tontilla ei ole varsinaista pi-
ha-aluetta, vaan sen korvaa toisessa kerrok-
sessa sijaitseva sisäpiha.

– Sisäpiha on talon asukkaiden käytös-
sä ja sinne avautuvat myös seurakunnan toi-
mistotilat. Pihalle tulevat esimerkiksi pieni-
muotoinen lasten leikkialue ja oleskeluryh-
mä, Katajisto sanoo.

Seurakunnan toimintojen ja asuinhuo-
neistojen lisäksi Seinäjoen Vanhaan Toriin 
muuttaa muun muassa pankki- ja vakuutus-
alan toimijoita sekä eri alojen myymälöitä. 
Talon alle rakennetaan myös pysäköintihalli, 
joka ulottuu tonttia ympäröivien katujen al-
le. Kerrostalo valmistuu helmikuussa vuon-
na 2012.

Vahva vaativissa kohteissa
Peab Oy rakentaa uutta ja korjaa vanhaa. 
Yritys on osa ruotsalaislähtöistä Peab-konsernia, 
joka on yksi Pohjoismaiden suurimmista rakentajista.

www.peab.fi

Peab aloitti toimintansa Suomessa korjaus-
rakentajana 1990-luvun lopulla, minkä jäl-
keen yritys on toteuttanut lukuisia erityyp-
pisiä hankkeita kunnille, yrityksille ja seura-
kunnille. Viimeisin seurakunnalle toteutettu 
kohde on Pitäjänmäen kirkko, joka valmistui 
muutama vuosi sitten.

Peabin vahvuus korjausrakentajana on 
kokonaisvaltainen osaaminen. Korjausra-
kentamisen palvelut kulkevatkin läpi koko 
rakennuksen. Ne on jaettu toimitilakorjauk-
siin, asuntojen korjauksiin ja julkisivukor-
jauksiin.

Pääkaupunkiseudun korjausrakenta-
misesta vastaava rakennuspäällikkö Mar-
ko Rinkisen mielestä Peabin kilpailukyky 
nousee parhaiten esille vaativissa ja arvok-
kaissa saneerauskohteissa. Tällaisia ovat ol-
leet esimerkiksi Helsingin hovioikeuden tilat 
Salmisaaren oikeustalossa ja Merisotakoulu 

Suomenlinnassa. Molemmat ovat Museovi-
raston suojelukohteita.

– Korjausrakentamisessa tarvitaan omaa 
osaamista. Omat työntekijämme tekivät esi-
merkiksi Helsingin hovioikeuden tiloissa 
kaikki laatoitustyöt ja puusepäntyöt tiukim-
min suojelluissa osissa.

Parin viime vuoden aikana korjausraken-
tamisessa on alkanut yleistyä projektinjoh-
tourakointi, joissa Peab kantaa perinteisen 
pääurakoitsijavastuun lisäksi vastuun suun-
nittelunohjauksesta ja taloudellisesta loppu-
tuloksesta yhdessä tilaajan kanssa.

– Palastelemme projektin osiin, kilpai-
lutamme ne ja teetämme aliurakoitsijoilla. 
Projektinjohtourakoinnissa saadaan tiivis-
tettyä suunnittelu- ja toteutusaikaa. Myös 
urakoitsijan ja tilaajan yhteistyö on tiiviim-
pää ja hanketta mietitään yhdessä, Rinkinen 
kertoo.

POHJOISMAINEN YHTEISKUNTARAKENTAJA

Uutta ilmettä Seinäjoelle

As Oy Seinäjoen Vanha Tori rakentuu kaupungin ydinkeskustaan. Kuusiker-
roksiseen rakennukseen tulee asuntoja sekä liike- ja toimistotilaa.

Helsingin hovioikeuden toimistokerroksen aulatiloja.

Arkkitehtuurikilpailun kil-
pailuohjelmassa määriteltiin, 
että kappelin pitäisi palvella 
200 vuotta. Esimerkiksi vie-
reinen Pyhän Laurin kirkko on 
jo yli 500 vuotta vanha. Kirkos-
sa ja kappelissa yhdistyvätkin 
vanha ja uusi kirkkoarkkiteh-
tuuri.

– Kappeli on vielä uusi, 
mutta odotamme, että siitä ke-
hittyy kirkonkylää täydentävä 
kulttuurihistoriallinen rakennus 
osana Pyhän Laurin kirkon ja 
hautausmaan miljöötä, Isotalo 
luonnehtii. 

Tikkurilan kirkon 
korjaushanke etenee
Isotalon mukaan Vantaan seu-

rakuntien kirkoissa ja muissa tiloissa löytyy 
paljon korjaustarpeita. 

– Olemassa olevan korjausvelan mukaan 
pitäisi pystyä korjaamaan enemmän. Yksi 
merkittävä hanke eli Tikkurilan kirkon pe-
ruskorjaus ja uuden kirkkosalin rakentami-
nen on lähdössä uudestaan käyntiin. Tämä 
on meille iso haaste ja iso, noin viidentoista 
miljoonan euron hanke.

Useita vuosia sitten Tikkurilan kirkon 
hankkeesta pidettiin yleinen arkkitehtuuri-
kilpailu ja suunnittelijat ovat selvillä. Uuden 
taantuman myötä hanke keskeytettiin pari 
vuotta sitten, mutta sitä päästään nyt suun-
nittelemaan uudelleen. Tavoitteena on pääs-
tä rakennustöihin vuonna 2013.

– Myös Vantaalla kirkon jäsenmäärä on 
alkanut pienentyä. Ollaan tilanteessa, että ti-
loja pitäisi mieluummin vähentää kuin hank-
kia lisää. Rakennusten ylläpitoon menee vuo-
sittain noin viisi miljoonaa euroa, joten prio-
risointia tarvitaan, Isotalo lisää.  

Rakennustoimen johtaja Olavi Isotalon mukaan Pyhän Laurin kappelin 
toteuttamisen alkutaival oli kivinen.

. . . jatkoa sivulta 20.
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Rakennuttamisen ammattilainen hankkeen 
valmistelusta omaisuuden ylläpitoon
Rakennuttajatoimisto HTJ 
Oy:n toimialoina ovat rakennut-
taminen, rakennus- ja LVIAS-
tekninen työmaavalvonta sekä 
projektinjohtopalvelut niin 
talonrakennus- kuin infrapro-
jekteissakin.

Noin yksitoista vuotta sitten perustettu HTJ 
on ollut tasaisen kasvun tiellä jopa taantuman 
aikana. Kuluvan vuoden liikevaihto on lähes 
viisi miljoonaa euroa. Yrityksellä on 42 työn-
tekijää ja päätoimipiste Vantaan Tikkurilas-
sa sekä Häme-Pirkanmaan aluetoimisto Hä-
meenlinnassa. 

– Tarjoamme kaikki projektin toteutta-
miseen liittyvät palvelut alkaen kaavoituk-
sesta, tontin ja rahoituksen hankinnasta sekä 
suunnittelusta rakentamisen kautta vastaan- 
ja käyttöönottoon sekä takuuajan velvoittei-
siin saakka. Tavoitteena on kasvaa hallitusti 
ja tulla Suomen johtavaksi rakennuttajakon-
sulttitoimistoksi, mutta sana ”johtava” ei tar-
koita meille suurinta, luonnehtii toimialajoh-
taja Jukka Timonen. 

HTJ:n laajaan asiakaskuntaan kuuluvat 
kauppa, teollisuus, asunto- ja kiinteistöosa-
keyhtiöt, kiinteistösijoittajat, vakuutus- ja ra-
hoitusala, tilojen vuokraajat, kunnat, kaupun-
git ja valtio-omisteiset julkisyhteisöt, sairaalat 
ja hoiva-alan yritykset. HTJ on toiminut kon-
sulttina myös kaupunkien teknisten toimialo-
jen ulkoistamishankkeissa.

Hankeselvitystä Tuusulan 
seurakunnalle
HTJ tekee pääasiassa koko projektin läpivien-
tiin liittyviä toimeksiantoja, mutta myös pie-

nempiä osakokonaisuuksia sekä rakennus- ja 
kiinteistöalan asiantuntijapalveluita.

– Yrityksen toiminta on alkanut rakennut-
tamisesta ja valvonnasta. Olemme koko ajan 
pyrkineet suuntaamaan toimintaa myös hank-
keen syntyhetkiin eli hankekehitykseen. Jos 
asiakkaalla on vain idea, ei tonttia eikä ra-
haa, tarjoamme palvelua myös tähän vaihee-
seen. Vastaavasti tarjoamme palvelua hank-
keen valmistuessa ja sen jälkeen. Tällöin pu-
hutaan omistajapalveluista kuten omaisuuden 
hoidosta ja ylläpidosta, eli olemme rakennut-
tamisen ammattilainen hankkeen valmistelus-
ta omaisuuden ylläpitoon.

 Tänä päivänä myös kunnat ja kaupungit 
ovat heränneet siihen, että niiden infraomai-
suuden arvon täytyy säilyä.  

Esimerkkinä hankekehitystoimeksiannos-
ta on Tuusulan seurakunta.

– Tuusulan keskustassa sijaitseva ny-
kyinen seurakuntakeskus puretaan ja maa-
alue jaetaan kahteen tonttiin, joista toinen on 
asuinkerrostalotontti ja toinen varattu uudel-
le seurakuntakeskukselle. Tuusulan seurakun-
ta perustaa yhdessä Tuusulan kunnan kanssa 
kiinteistöosakeyhtiön, jonka tehtävänä on ra-
kennuttaa uuden seurakuntakeskuksen tontille 
toimistotalo. Toimistotaloon tulee seurakun-
nan tilat ja joukko kunnan tarvitsemia tiloja. 
Meidät on palkattu seurakunnan edunvalvo-
jaksi kehitettäessä yhteistyötä kunnan kanssa. 
Asuinkerrostalotontin kaava kehitetään lop-
puun, ja seurakunta myynee sen jollekin pe-
rustajaurakoitsijalle.

Monipuolisuus valttia 
projektinjohdossa
HTJ:n henkilökunnalla on osaamista ja ko-

kemusta monenlaisilta osa-alueilta. Runsaan 
40 hengen vahvuudella HTJ on omalla toi-
mialallaan Suomessa merkittävän kokoinen, 
mutta ketteryytensä säilyttänyt. Yritys pystyy 
tarjoamaan hyvinkin laajojen ja merkittävien 
hankkeiden projektinjohtopalveluita. 

– Rakennuttamista ja projektinjohtoa ei 
liiemmälti opeteta missään valmistavassa op-
pilaitoksessa. Rakennuttajien pätevöitysjär-
jestelmän puitteissa on kuitenkin olemassa 
RAP- ja RAPS-koulutusta. Olemme panos-
taneet siihen, että jokainen projekti-insinööri 
ja -päällikkö on käynyt RAP-koulutuksen ja 
sitä kautta hakenee RAP-pätevyyden. Muu-
tamilla on myös RAPS-pätevyys eli projek-
tipäälliköiden esimiehen/projektijohtajan pä-
tevyys, Timonen mainitsee. 

Yrityksen kasvettua konkareiden rinnal-
le on palkattu myös nuorta väkeä. 

– Opilliset valmiudet nuorilla ovat yleen-
sä kunnossa, mutta työelämän tuntemus puut-
tuu. Täällä he saavat kokemusta ja hiljaista 
tietoa kasvaakseen työssä eteenpäin. 

HTJ on rakennuttanut muun muassa vuosina 2006–2009 Kiljavan sairaalan 
peruskorjauksen kuntoutussairaalaksi.

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Vernissakatu 1, 01300  VANTAA
Puh. 09 836 2600
www.htj.fi

Häme-Pirkanmaan aluetoimisto 
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna
Puh. 050 358 7795
Fax   03 6241 5241

Paanurakenteella on erikoisosaamista käsityö-
painotteisista korjaustöistä arvokohteissa.

– Tietyissä kohteissa esimerkiksi valai-
simien kunnostus vaatii erikoistaitoa eikä sitä 
toteuteta standardiosilla. Historiallisesti mer-
kittävien, usein Museoviraston suojelemien, 
rakennusten ja valaisimien ulkonäköä ei voida 
mennä muuttamaan, vaan korjauksessa tulee 
kunnioittaa arkkitehtien alkuperäisiä suunni-
telmia ja vanhaa tekotapaa ainakin ulkonäöl-
lisesti, sanoo Erikoisvalaisimet-yksikön joh-
taja Tapio Rajala.

Viimeisimpiä kohteita ovat muun muas-
sa Hollolan kirkon päävalaisimet, Suolahden 
kirkon valaisinkruunut ja Kämp Gallerian ul-
kovalaistus Helsingissä.

Paanurakenne osti Goldilocks Oy:n liike-
toiminnan vuoden 2009 lopussa. Goldilocks 
on toiminut valaisinten entisöinnin, korjauk-
sen ja sähköistyksen parissa menestykselli-
sesti 20 vuotta. Yritykset olivat olleet yhteis-
työssä ja samoilla työmailla jo ennen yritys-
kauppaa. Kaupan myötä Paanurakenne vah-
visti restaurointi- ja korjausrakentamisen eri-
koisosaamistaan. Goldilocks jatkaa toimintaa 

omana tuotemerkkinä.
– Olemme erityisen vahvoilla silloin, kun 

hanke sisältää useita erikoistaitoa vaativia kor-
jausrakentamisen alueita. Projekteissa on tar-
vittu muun muassa lasinpuhaltajan, huone-
kalupuusepän, kultaajan ja patinoijan taito-
ja sekä erikoismetallien käsittelyosaamista. 
Tällaista ammattitaitoa on Suomessa tarjol-
la ”niukasti riittävästi”. Hyvällä verkostoyh-
teistyöllä löydämme sijaisen vaikkapa saira-
usloman ajaksi. Erikoistaitajien löytäminen 
otetaankin mielenkiintoisena haasteena, Ra-
jala kertoo.

Paanurakenne yhdistää 
perinteiset käsityö-
taidot nykytekniikkaan
Rakennus Oy Paanurakenne 
on korjausrakentaja, jonka 
asiakkaina ovat valtio, 
kunnat, seurakunnat 
sekä yksityiset asunto- ja 
kiinteistöosakeyhtiöt. Toiminta 
jakaantuu rakennusten 
peruskorjauksiin, peltisepän- 
ja restaurointitöihin ja nykyisin 
myös arvovalaisintöihin.

Rakennus Oy Paanurakenne 
Goldilocks
Tampereentie 495
33880  LEMPÄÄLÄ
Puh. 03 3123 0300
www.paanurakenne.com

www.paanurakenne.com, www.goldilocks.fi, puh. 03-3123 0300

Arvovalaisimien kunnostus ja valmistus

Suolahden 
kirkon 
kruunu-
valaisimet.

Valonohjausta tarvitaan tunnelman luoja-
na muun muassa ravintoloissa ja teattereis-
sa, mutta tänä päivänä Helvarin painopiste 
valonsäädössä ja -ohjauksessa liittyy ener-
giansäästöön.

– Tavoitteena on tehdä valaistusolosuh-
teet käyttäjälle optimaalisiksi ja mahdolli-
simman energiatehokkaiksi. Omassa ener-
giansäästöprojektissamme varastotilat sanee-
rattiin ja niihin asennettiin valonohjaus, jon-
ka ansiosta päästiin 76 prosentin energian-
säästöön. Myös valaistusolosuhteet parani-
vat huomattavasti, kertoo myynti- ja mark-
kinointipäällikkö Jukka Riikkula.

Helvarin valaistuksenohjausratkaisuja 
voidaan hyödyntää toimistoissa, varastois-
sa, kouluissa, kirkoissa ja monissa muissa 
tiloissa. Kirkoissa päätavoitteena on se, et-
tä valaistus sopii käyttötarkoitukseen ja sil-
lä saadaan luotua tietty ilmapiiri.   

– Valaistusala kokonaisuudessaan kehit-
tyy. Tulee uusia valonlähteitä ja niiden muka-
na uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Valais-
tus on erittäin tärkeässä osassa energiatalkois-
sa, sillä sen säästöpotentiaalit ovat huomatta-
vat. Yleensä säästöistä puhuttaessa ihmisillä 
on mielikuva, että joudutaan luopumaan jos-
tain laadullisesti. Tässä tilanne on päinvas-
tainen; kun säästetään, myös laatu paranee. 
Kiinteistön elinkaarta ajatellen kyseessä on 
kannattava sijoitus, Riikkula korostaa.

Uutta tekniikkaa edustaa energiansääs-
töön kehitetty iDim, jonka älykkäät kompo-
nentit voidaan asentaa useimpiin valaisimiin 

vaivattomasti. Laajemmassa ratkaisussa kiin-
teistö liitetään yhdeksi kokonaisuudeksi rei-
tittimillä. Näin valaistusta voidaan muokata 
ohjelmallisesti tarpeen mukaan. Ratkaisus-
sa on mahdollisuuksia hyvin pitkälle vietyyn 
kulutusseurantaan.

Ensi vuonna 90 vuotta täyttävä Helvar on 
edelleen yksityisessä, kotimaisessa omistuk-
sessa ja sillä on tuotantoa kotimaassa. Hel-
var on alallaan Euroopan johtavia yrityksiä 
sekä komponenttien että ohjausratkaisujen 
toteutuksessa.

Optimoitu valonohjaus 
säästää energiaa

Helvar Oy 
PL 100
03601  KARKKILA
Puh. 09 56 541
www.helvar.com

Helvarin uudistetussa varastossa 
saavutettiin 76 prosentin energian-
säästö.

Helvar Oy on kehittänyt 
1960-luvun puolivälistä 
asti ratkaisuja valaistuksen 
ohjaukseen ja säätöön. 

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.htj.fi
http://www.paanurakenne.com
http://www.goldilocks.fi
http://www.paanurakenne.com
http://www.helvar.com
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Yhä useammat työnantajat ovat 
huomanneet työhyvinvoinnin 
merkityksen työssä viihtymi-
seen ja jaksamiseen. Konkreet-
tisia keinoja työhyvinvoinnin ja 
motivaation ylläpitämiseen ovat 
Luottokunnan Lounasseteli ja 
Virikeseteli.

 
Lounasseteli on vaivaton ja edullinen tapa 
järjestää työpaikkaruokailu. Seteli soveltuu 
erinomaisesti myös  niille työntekijöille, jot-
ka tekevät liikkuvaa tai epäsäännöllistä työtä. 
Lounasseteli on työntekijälle veronalaista tu-
loa. Verottaja vahvistaa vuosittain Lounasse-
telin korkeimman arvon luontoisetupäätök-
sessään. Tänä vuonna korkein arvo on ollut 
8,80 euroa.

 Virikesetelillä työnantaja tarjoaa työnte-
kijöilleen mahdollisuuden rentoutua liikun-
nan tai kulttuurin parissa vapaa-ajallaan. Ve-
rovapaasti liikunta- ja kulttuuriharrastuksia 
voi tukea 400 eurolla vuodessa työntekijää 
kohden. Yritysasiakkuuksista vastaava joh-
taja Pirjo Nurmi kertoo, että Virikeseteleitä 

käytetään paljon esimerkiksi elokuvateatte-
reissa, kuntosaleilla ja uimahalleissa. Mah-
dollisuuksia löytyy joka puolelta maata.

Työhyvinvointi kiinnostaa
Vuodesta 1974 lähtien markkinoilla ollut 
Lounasseteli on hyvin tuttu maksuväline suo-
malaisissa työpaikoissa. Päivittäin Lounas-
seteleillä maksaa ateriansa noin 90000 hen-
kilöä. Nurmen mukaan Lounasseteleitä on 
taantumankin aikana käytetty suhteellisen ta-
saisesti. Tämä kertoo, että työnantajat halua-
vat panostaa työhyvinvointiin.

Halu työhyvinvoinnin tukemiseen nou-
si esiin myös Virikeseteliä koskevassa tutki-
muksessa, jonka Luottokunta teki viime syk-
synä. Tutkimuksen mukaan taantuma ei vä-
hentänyt organisaatioiden kiinnostusta tar-
jota etuja henkilöstölle.

– Kartoitimme myös sitä, miten työnan-
tajat haluavat osallistua liikunta- ja kulttuu-
riharrastusten tukemiseen. Tutkimus paljas-
ti, että yrityspäättäjät haluavat tukea enem-
män liikuntaa, mutta he näkevät, että myös 
kulttuuri vaikuttaa myönteisesti hyvinvoin-
tiin, Nurmi selventää.

 Työnantajalle Lounas- ja Virikesetelei-
den käyttöönotto on helppoa. Aloitusmaksua 
ei ole, eikä seteleitä tarvitse ostaa enempää 
kuin yhdellä kertaa tarvitaan.

Sujuvampaa maksamista
Luottokunta on tarjonnut asiakkailleen su-
juvamman maksamisen ratkaisuja vuodesta 
1965 lähtien. Nurmi korostaa, että ratkaisu-
ja kehitetään kaiken aikaa. Hyvä esimerkki 
kehitystyöstä on Virikeseteli, joka tuli mark-

kinoille vuoden 2009 alussa. Myös Lounas-
seteli on uudistumassa.

– Luottokunnassa on menossa projekti, 
joka tähtää korttimuotoisen tuotteen  mark-
kinoille tuomiseen . Alussa kortti tulee perin-
teisen Lounassetelin rinnalle. Aika näyttää, 
missä vaiheessa asiakkaat eivät enää halua 
paperisia Lounasseteleitä, Nurmi sanoo.

Lounas- ja Virikeseteleiden lisäksi Luot-
tokunta tarjoaa organisaatioille yrityskort-
tiratkaisuja, jotka auttavat tehostamaan ta-
loushallintoa. Yrityskorttiratkaisuja käyttä-
vät esimerkiksi lukuisat valtion virastot ja 
liikelaitokset. Korttien käyttö on yleistynyt 
myös kunnissa ja seurakunnissa.

– Organisaatiot ovat huomanneet keski-
tetyn ratkaisun edut. Yrityskortti korvaa yk-
sittäiset laskut koontilaskulla, jolloin lasku-

jen määrä vähenee ja laskujen käsittely no-
peutuu. Lisäksi työtehtävän hoitamiseen liit-
tyvät ostotapahtumat pystytään välittämään 
asiakkaan tietojärjestelmiin jopa päivittäin, 
jos asiakas niin haluaa.

Helppo tapa välittää työntekijöistä
Lounasseteli ja Virikeseteli

Pirjo Nurmi
Johtaja, yritysasiakkuudet 
Luottokunta Efficient Payments
Puh. 050 542 5168
www.luottokunta.fi

Wareco hallitsee korjausrakentamisen
Korjausrakentamista on 
suunnitteilla hyvin monessa 
seurakunnassa tai seura-
kuntayhtymässä. Rakennus 
Oy Wareco hallitsee niin 
rakennuksen sisä- kuin 
ulkopuoliset korjaustyöt.

Rakennus Oy Wareco on vuonna 2002 perus-
tettu korjausrakennusliike, joka toimii kor-
jausrakentamisen kaikilla osa-alueilla Uu-
denmaan alueella. Palvelutarjontaan kuu-
luvat peruskorjaus- ja muutostyöt, putkisa-
neeraukset ja julkisivukorjaukset. Tarvitta-
essa asiakas saa Warecolta myös suunnitte-
lupalvelut.

– Tällä hetkellä meitä työllistävät eniten 
asunto-osakeyhtiöiden putkisaneeraukset ja 
julkisivukorjaukset sekä suurten kiinteistön-
omistajien kohteiden peruskorjaus- ja muutos-
työt, kertoo toimitusjohtaja Tom Warelius.

Kokemusta kirkkojen 
korjaamisesta
Wareco on tehnyt paljon yhteistyötä julki-
sen sektorin kanssa. Myös seurakuntia ja seu-
rakuntayhtymiä on ollut tilaajien joukossa 
runsaasti.

– Äskettäin luovutimme tilaajalle Helsin-
gissä sijaitsevan Pyhän Henrikin katedraa-
lin vesikaton uudistamistyön. Pyhän Henri-
kin kirkossa Pyhtäällä teimme viime vuonna 
mittavan julkisivukorjauksen, Warelius mai-
nitsee esimerkkeinä.

Warelius toteaa, että vanha kirkko on ai-
na korjausrakentajalle haaste. Toimeksian-
not ovat monimuotoisia ja vaativia, joten se-
kä työnjohdolta että työntekijöiltä vaaditaan 
kokemusta ja osaamista. 

Esimerkiksi perinteisten käsin tehtävi-
en töiden osaaminen nousee näissä kohteis-
sa arvoonsa. 

– Meillä on palveluksessamme am-
mattitaitoinen ja kokenut henkilöstö, jonka 

osaamiseen asiakas voi luottaa. Wareco on 
erinomainen valinta yhteistyökumppanik-
si myös sen takia, että hallitsemme korjaus-
rakentaminen koko skaalan eli asiakas saa 
kaikki palvelut yhdeltä kumppanilta. 

Rakennus Oy Wareco
Hermannin rantatie 2 B
00580  HELSINKI
www.wareco.fi

Wareco uudisti Pyhän Henrikin katedraalin rakenteita
ja vesikaton. 

Pyhtääläiseen Pyhän Henrikin kirkkoon Wareco teki 
mittavan julkisivukorjauksen.

http://www.luottokunta.fi
http://www.wareco.fi
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