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Kulunvalvonnan 
uusi aikakausi

Megalock Oy   |   Harri Henritius 040 162 2220   |   Juha Laakkonen 044 334 5066

Miksi enää päivittäisit vanhaa kulunvalvontajärjestelmää?
Ota askel tulevaisuuteen.

100% kotimainen Megaflex mahdollistaa kiinteistöjen ja 
oviympäristöjen turvallisuuden reaaliaikaisen, joustavan ja 
tehokkaan hallinnan, myös langattomasti.

Huipputeknologia kohtaa käytettävyyden, hallittavuuden 
ja kustannustehokkuuden sekä yhteensopivuuden muihin 
järjestelmiin.

www.megaflex.fi

• Kulunhallinta

• Työajanseuranta

• Vieraskirja

• Tilavaraus

• Aulapalvelu

• Valvomo

• Kamera- ja tallennintoiminnot

• Integraatiot kiinteistöjärjestelmiin

• Mobiili etäkäyttö

Megaflex on uudenlainen selain-

käyttöinen ja tietoturvallinen 

kokonaisratkaisu kulunvalvontaan

Cramo on rakennuskoneiden  ja -laitteiden 
vuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten ti-
lojen vuokraukseen ja myyntiin erikoistunut 
palveluyritys. Cramolla on toimintaa Suo-
men lisäksi yli kymmenessä muussa maassa 
ja yritys on yksi toimialansa johtavista pal-
veluntarjoajista Euroopassa.

Kunnat ja kaupungit ovat Cramolle mer-
kittävä asiakassektori. Esimerkiksi siirtokel-
poisten tilojen käyttö väistötiloina peruskor-
jauskohteissa on lisääntynyt viime vuosina.

Asiakassuhteesta 
kumppanuudeksi
Cramolla on kattava toimipisteverkosto ym-
päri Suomen. Toimipisteissä työskentelee 
ammattitaitoinen henkilökunta ja kalusto-
kantaa on riittävästi lähes jokaista asiakas-
kontaktia ajatellen. 

– Ei riitä, että nämä asiat ovat kunnossa. 
Meidän pitää pystyä toimittamaan asiakkaal-
le juuri oikeanlainen ratkaisu. Meidän pitää 
osata kysyä asiakkaalta oikeat kysymykset 
ja tämän perusteella palvella asiakasta täs-
mälleen toivotulla tavalla, toteaa operatiivi-
nen johtaja Petri Moksén.

Parhaan mahdollisen asiakaspalvelun to-
teutumiseksi Cramo on kehittänyt uudenlai-
sen toimintamallin. 

– Järjestämme asiakkaan kanssa tapaami-
sia, joihin osallistuvat meiltä myyjä ja teknis-
tä henkilöstöä sekä asiakkaan avainhenkilöt. 
Yleensä asiakassuhteemme ovat pitkäikäisiä, 
joten asiakkaalla on jo kokemusta toiminnas-
tamme. Läpikäymme aikaisemmat projektit 
ja selvitämme, miten yhteistyön tulisi paran-
tua, jotta se olisi molemmin puolin kannat-
tavaa kumppanuutta. Samalla henkilöstöm-
me tulee asiakkaalle tutuksi, mikä lisää luot-
tamusta asiakassuhteessa.

Moksénin mukaan asiakkaat ovat otta-
neet uuden toimintamallin erittäin positiivi-
sesti vastaan. Asiakkaat ovat ymmärtäneet, 
että entistä tiiviimpi ja pitkäjänteisempi yh-
teistyö näkyy parempana palveluna ja tuot-
taa asiakkaalle selkeitä etuja.

Käyttöaste hallintaan
Yksi edellytys paremmalle asiakaspalvelul-
le on vuokrattavan kaluston käyttöasteen hy-
vä hallinta.

– Pyrkimyksenämme on, että ulkona on aina optimimäärä kalustoa, jolloin kaluston 
kierrättäminen projektista toiseen on kustan-
nustehokkainta. Aikaisempaa tiiviimmän asi-
akasyhteistyön ansiosta pystymme selvittä-
mään entistä tarkemmin, miten pitkään ku-
kin projekti kestää ja millaisia projekteja on 
tulossa. Mitä paremmin kaluston käyttöaste 
on hallinnassamme, sitä vähemmän on epä-
varmuustekijöitä, jotka ovat kustannuksia li-
säävä tekijä ja pakottavat meidät riskihinnoit-
teluun, Moksén kertoo. 

Jokainen projekti on pystyttävä toteutta-
maan sillä kalustolla, mikä Cramolla on käy-
tettävissään, ja kun asiakkaiden tarpeet ovat 

hyvin selvillä, onnistuu yhteistyö ongelmitta. 
Kiinnittämällä huomiota kaluston käyttöas-
teen hallintaan Cramo varmistaa, että tarjol-
la on oikeanlaista kalustoa asiakkaiden pro-
jekteihin.

Cramo toimii entistä lähempänä asiakasta
Cramo on kehittänyt uudenlaisen toimintamallin pystyäkseen 
palvelemaan asiakkaitaan yhä paremmin.

Cramo
Toimipaikkojen yhteystiedot:
www.cramo.fi

http://www.megaflex.fi
http://www.cramo.fi


Loppukäyttäjät vaativat yhä 
useammin AV-suunnittelijan 
käyttämistä omissa rakennus- 
ja korjauskohteissaan. He 
haluavat osaltaan varmistaa, 
että opetus- ja kokoustilat 
sekä av-esitystilat vastaavat 
käyttäjän todellisia tarpeita 
ja että kustannukset pysyvät 
kurissa. 

Käyttöönottovaiheessa mahdollisten suunnit-
teluvirheiden tai -puutteiden korjaaminen voi 
olla vaikeaa ja tarvittavat lisä- ja muutostyöt 
kalliita ja viivästyttävät tilojen käyttöönottoa. 
Erityisesti auditoriot sekä konsertti-, kong-
ressi- ja monitoimitilat ovat AV-esitysteknii-
kan kannalta vaativia. 

Vaikka rakennuttajat ovatkin heränneet 
AV-suunnittelun tarpeellisuuteen, saattavat 
he yhä sisällyttää av-suunnittelutehtävät säh-
kösuunnittelijalle. Tällöin ne toimistot, jot-
ka haluavat varmistaa, että suunnittelu teh-
dään varmasti oikein käyttäjän AV-tarpeiden 
kannalta, turvautuvat usein AV-erikoissuun-
nittelijan apuun. Menettelyssä on kuitenkin 
vaarana se, että vähäinenkin suunnittelukus-
tannusten nousu voi johtaa tappioon tarjous-
kilpailussa.

Toiset toimistot taas tekevät AV-tekniik-
kaan liittyvät suunnitelmat itse, mutta kes-
kittyvät tehtävän annon mukaisesti vain säh-
kötöihin liittyviin varauksiin. AV-tilan ja esi-
tystekniikan kokonaisvaltainen toimivuus on 
kuitenkin laajempi kysymys – ei riitä, että 
varaukset on suunniteltu oikein. AV-erikois-
suunnittelija tuottaa keskeistä tietoa laite- ja 
sähkösuunnittelun lisäksi myös arkkitehti-, 

rakenne-, sisustus- ja LVI-suunnittelua var-
ten. AV-suunnittelija siis vastaa siitä, että av-
esitystekniikan vaatimukset tulevat huomi-
oon otetuiksi kaikilla suunnittelualueilla.

Tärkeä osa onnistunutta projektia on AV-
tiloihin ja järjestelmiin liittyvä toteutuksen 
valvonta ja käyttäjän laitehankintojen avus-
taminen. Puolueettomat, yksityiskohtai-
set suunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat 
mahdollistavat tasapuolisen kilpailun, joten 
AV-urakoitsijat kilpailevat mielellään hyvin 
suunnitelluista kohteista. Viimeistään tässä 
vaiheessa investointi AV-suunnitteluun mak-
saa itsensä takaisin.
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Decorat Oy
Helasentie 57
90470  VArjAKKA
Puh. 020 754 5540
toimisto@decorat.fi
www.decorat.fi

Loppukäyttäjät vaativat 
AV-suunnittelua

Desinfinatorin kotimaan myyntijohtaja Tai-
na Leino käy paljon kentällä asiakaskoh-
teissa ympäri Suomea.

– Asiakkaan yhteydenoton jälkeen käyn 
paikan päällä, jossa kartoitan tilojen sisäil-
matilanteen. Tarkoituksena on varmistua il-
manpuhdistinten soveltuvuudesta kohtee-
seen ja ylipäätään siitä, voimmeko auttaa 
kyseisessä kohteessa, Leino sanoo.  

Yleisimpiä ovat tapaukset, joissa työ-
paikalla tai kotona on kurkun ärsytyksestä, 
äänen häviämisestä, silmien ja nenän vuo-
tamisesta tai muusta hengitystieoireesta se-
kä iho-oireesta kärsiviä henkilöitä. Oireet 
johtuvat valitettavan usein tilojen rakenteis-
sa havaituista ongelmista, mutta myös ti-
lassa tapahtuvasta toiminnasta, kuten työ-
tehtävissä muodostuvista partikkeleista 
tai kaasuista ja käytettävistä kemikaaleis-
ta. Jotkut henkilöt ovat jo allergisoituneet 
ja oireet ovat kroonistuneet.

– Tällainen henkilö ei voi enää työsken-
nellä sellaisessa paikassa, jossa ilmanpuh-
taudesta ei huolehdita. Emme luo laitteilla 
steriiliympäristöä, koska esimerkiksi ka-
lustepinnoilla voi aina olla epäpuhtauksia. 
Pystymme kuitenkin vaikuttamaan hyvin 
paljon sisäilmaan, jolloin henkilön työssä-
olo on helpompaa ja hän on vähemmän sai-
rauslomalla. Koen itse hyvää mieltä siitä, 
että pystyn auttamaan ihmisiä, joilla on ol-
lut hankalia oireita. 

Helppo asentaa ja ylläpitää
Desinfinatorin valikoima kattaa laajan skaa-
lan ilmanpuhdistusteknologiaa pienistä ko-

teihin soveltuvista laitteista suuriin haasta-
vien käyttökohteiden laitteisiin.

– Kun kohteessa on paljon huonei-
ta, voimme asentaa laitteita ilmanvaihto-
koneen yhteyteen tai ilmastointikanavaan 
poistamaan hajuja, haitallisia mikrobeja 
ja partikkeleita. Käytettäessä laitetta läm-
möntalteenoton yhteydessä haitalliset par-
tikkelit eivät mene enää takaisin huoneisiin 
ja myös itse lämmön talteenottojärjestel-
mä pysyy puhtaana, jolloin hyötysuhde on 
mahdollisimman hyvä.

Desinfinatorin ilmanpuhdistimet ovat 
helppoja siirtää paikasta toiseen ja helppo-
ja asentaa. Ylläpito ja käyttökustannukset 
ovat edulliset, vaikka laitteita käytetään-
kin jatkuvatoimisesti. Puhdistusprosessin 
toimimisesta on puolueetonta tutkimusai-
neistoa muun muassa partikkelimittauk-
siin ja mikrobitutkimuksiin erikoistunei-
den yritysten tekemiin määrityksiin poh-
jautuen. Työterveyslaitoksen tekemät mit-
taukset osoittavat, etteivät laitteet aiheuta 
otsonipäästöjä, mikä on ehto huonetiloi-
hin asennettaville laitteille. Homesanee-
rausten yhteydessä on esimerkkejä, joissa 
homeitiöt on saatu poistettua ilmasta sata-
prosenttisesti. Myös laitteiden toimivuu-
desta terveydenhuollon puolella ja sairaa-
laympäristössä on jo käytännön kokemus-
ta useissa kohteissa.

– Pystymme toimittamaan oikean rat-
kaisun asiakkaalle nopeasti. Olemme myy-
neet laitteita niin moniin kohteisiin, että eri-
laisiin tarpeisiin ja tiloihin on jo olemas-
sa paljon tietopohjaa. Jos tilanne on sel-

keä, laite saadaan useissa ta-
pauksissa lähtemään varas-
tosta heti. 

Suomalainen 
innovaatio 
maailmalla
Matkan varrella Desinfina-
tor on huomattu kansainvä-
lisesti erinomaisen teknolo-
giansa ja maailmanlaajuisen 
potentiaalinsa ansiosta. Vuo-
den 2010 syksyllä asiantun-
tijaraati valitsi 25 lupaavinta 
cleantech-yritystä Euroopas-
ta ja Ruotsista esittelemään 
toimintaansa Tukholmaan 
Cleantech Venture Day -ta-
pahtumaan. Desinfinator oli 
mukana näiden 25 yrityksen 
joukossa.

Desinfinatorin myynnis-
tä 70 – 80 prosenttia kohdis-
tuu vientiin. 

– Venäjällä on saatu hy-
viä mittaustuloksia ja meillä on paljon ak-
tiviteettia Venäjän myyntirintamalla. Täl-
lä hetkellä päämarkkinat sijaitsevat kuiten-
kin Ruotsissa, Saksassa ja Benelux-maissa. 
Tuotteemme ovat käytössä myös maailman 
isoimmilla M/S Oasis of The Seas- ja M/S 
Allure of The Seas -risteilijäaluksilla, mai-
nitsee toimitusjohtaja Christer Enqvist.

Oltiinpa kotimaassa tai kansainvälisil-
lä markkinoilla, Enqvistin mukaan tärkein 

viesti on se, että Desinfinatorin tuotteet to-
della auttavat ihmisiä.

– Ilmanpuhdistuslaitteiden hankinta 
ei ole kulu vaan säästö. Parannamme il-
manlaatua niin että henkilöiden ei tarvitse 
muuttaa pois tiloista mihinkään väliaikai-
seen kohteeseen, vaan he voivat työsken-
nellä tiloissa, kunnes niitä päästään sanee-
raamaan. Se on ensimmäinen askel ongel-
matilanteen korjaamisessa.  

Askeleen edellä ilmanpuhdistuksessa
Desinfinator Oy:n ilmanpuhdistusjärjestelmien 
edistyksellisyydestä ja tehokkuudesta todistavat useat virallisten 
laboratoriokokeiden tutkimustulokset. Samaa todistavat myös 
asiakkaiden palaute ja lukuisat mittaukset käyttökohteissa.  

Taina Leino esittelee sairaalaan asennettua laitet-
ta asiakkaalle.

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

Puhtaus ei synny itsestään. 
Kaikissa tiloissa tarvitaan 
siivousta; joissakin enemmän, 
toisissa vähemmän. 

Entä jos tilat jäisivät siivoamatta, miten se 
vaikuttaisi viihtyvyyteemme, työturvallisuu-
teemme, terveyteemme ja tilojen esteettisyy-
teen? Millaisia vaikutuksia tilojen huonol-
la hoidolla olisi kiinteistöjen arvoon?  Nä-
mä asiat ovat esillä Puhtausviikolla 11. - 17. 
huhtikuuta. 

Suomen Siivoustekninen liitto perustet-
tiin 41 vuotta sitten kokoamaan yhteen siivo-
usalan kehittämisestä kiinnostuneet yhteisöt 

ja yksityiset henkilöt. SSTL ry kutsuu nytkin 
kaikki alan toimijat välittämään Puhtausvii-
kon sanomaa. 

Puhtausviikkoon voi osallistua joko te-
kemällä yhteistyötä Suomen Siivoustekni-
sen liiton ja sen paikallisyhdistysten kanssa 
tai järjestämällä oman tapahtuman viikon ai-
kana. SSTL:n päätapahtuma on yhdessä Sii-
vousteknisten yhdistysten kanssa järjestettä-
vä tempauspäivä, jossa tuodaan esille Puh-
tausviikon teemaa ja tiedotetaan Puhtausvii-
kon nettisivuista. 

Lisätietoja Puhtausviikosta on internetis-
sä osoitteessa www.puhtausala.fi.

Puhtausviikko 2011

Ajankohtaista:

Tampereella järjestetään 13. 
huhtikuuta koulutuspäivä, 
jonka aikana käsitellään 
uimahallien, kylpylöiden, 
hoivalaitosten ja muiden 
vastaavien kohteiden 
allastilojen puhtauden 
hallintaa. 

Koulutus on suunniteltu allastilojen siivouk-
sen suunnittelijoille, esimiehille, koulutta-
jille, konsulteille ja muille asiasta kiinnos-
tuneille.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä 
Tampereen kaupunki, Tampereen ammatti-
korkeakoulu ja Siivoussektori Oy.

Lisätietoja koulutuspäivästä on interne-
tissä osoitteessa www.puhtausala.fi.

Koulutusta 
uima-allastilojen 
siivoukseen

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:toimisto@decorat.fi
http://www.decorat.fi
http://www.desinfinator.com
http://www.puhtausala.fi
http://www.puhtausala.fi
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mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos 
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Taitto: Mediasepät, Kuopio

Paino: Lehtisepät, Kuopion paino 2011

Elinkaarimallit kiinnostavat 
sekä tilaajia että 
palveluntuottajia, mutta niihin 
liittyy myös runsaasti haasteita. 

Aitoa kumppanuutta ja vastavuoroisuutta 
kaivataan lisää, maksumekanismeja ja riski-
en jakoa tulee kehittää sekä mahdollisuuksia 
toimintamallien monistamiseen lisätä. Tiedot 
käyvät ilmi tutkimuksesta, jonka oikeustie-
teen ylioppilas Niina Hakkarainen Helsin-
gin yliopistosta on tehnyt Asunto-, toimiti-
la- ja rakennuttajaliitto RAKLIn ja Raken-
nusteollisuus RT:n ohjauksessa. Tutkimuk-
sen tulokset julkistettiin Rakennuttajapäivil-
lä 21.1.2011.

Elinkaarimalleissa yhdistyvät hankkeen 
suunnittelu, rakentaminen ja pitkäaikainen, 
15 - 30 vuoden ylläpito. Useissa tapauksissa 
hankkeisiin liittyy myös rahoitus- ja omistus-
järjestely. Suomessa mallia on käytetty muu-
tamissa moottoritiehankkeissa sekä useiden 

julkisten rakennusten rakentamisessa. 
Elinkaarimallikokemuksia kartoitta-

neen tutkimuksen mukaan yksi keskeisim-
mistä haasteista on se, että jokainen hanke 
on täysin yksilöllinen, mikä vaatii paljon pa-
neutumista ja räätälöintiä. Elinkaarimallin 
vakiointi ja yksinkertaistaminen nopeuttaisi 
hakkeiden läpivientiä ja selkeyttäisi eri osa-
puolten asemaa.

Innovaatioille pitää 
jättää tilaa
Erityisesti palveluntarjoajat kokivat ongel-
maksi sen, etteivät he pääse hankkeissa riit-
tävästi hyödyntämään omia innovaatioitaan. 
Suunnitelmat tulevat liian annettuina, eikä 
palveluntuottaja pysty niihin aidosti vaikut-
tamaan. Myös innovaatioihin liittyvistä te-
kijänoikeuksista on joissakin tapauksissa ai-
heutunut ongelmia. Suunnittelun yhteistyötä 
ja vuoropuhelua on syytä elinkaarihankkeis-
sa lisätä, jotta niistä saadaan paras mahdol-

linen hyöty irti.
Hankkeiden nopeudessa tai laadussa ei 

koettu olevan merkittävää eroa perinteisiin 
hankkeisiin verrattuna ja rahoituksen todet-
tiin järjestyvän nopeammin ja varmemmin. 
Elinkaarimalleissa käytettyjä maksumeka-
nismeja palveluntuottajat pitivät liian moni-
mutkaisina ja sanktioita suurina. 

Riskienjaossa on viime aikoina onnistut-
tu paremmin kuin ensimmäisissä elinkaari-
hankkeissa ja tasapainoa alkaa pikku hil-
jaa löytyä. Palveluntuottajat korostivat, et-
tei sopimusvaiheessa kannata turhaan siirtää 
ja hinnoitella sellaisia riskejä, joihin he eivät 
voi toteutusvaiheessa aidosti vaikuttaa.

Osaamista 
kehitettävä
Elinkaarimallien osaamista tulee kaikkien 
haastateltujen mukaan lisätä ja palveluntuot-
tajat kaipaavat edelleen hiomista maksume-
kanismeihin ja riskienjakoon. Esteitä elin-

kaarimallien laajemmalle käytölle on tilaa-
jien mukaan mallin kannattavuuden osoit-
tamisen vaikeus poliittisessa päätöksente-
ossa. Palveluntuottajat puolestaan kaipaa-
vat hankkeisiin jatkuvuutta ja sopimuspoh-
jia, joita voitaisiin hyödyntää useammassa 
hankkeessa. Hankkeiden monistamista pe-
räänkuuluttivat myös eläkevakuutusyhtiöt, 
jotka eivät nykytilanteessa koe rahoituksesta 
ja pääomasijoituksista saatavaa tuottoa riit-
täväksi. Monistettavuus helpottaisi myös 
hankkeiden riskien ennakoitavuutta.

RAKLI ja Rakennusteollisuus RT hyö-
dyntävät tutkimuksen tuloksia työssään ja 
pyrkivät kehittämään entistä toimivampia 
elinkaarimalleja yhdessä jäsentensä kans-
sa.

Elinkaarimallien käytöstä syntyneitä ko-
kemuksia kartoittanut tutkimus toteutettiin 
loppuvuodesta 2010 internetkyselyn ja sy-
vähaastattelujen avulla. Siihen osallistui ti-
laajia, palveluntuottajia ja eläkevakuutus-
yhtiöitä.

Elinkaarimallit tarvitsevat 
lisää kumppanuutta

Ajankohtaista:
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Tilatoimessa monia mahdollisuuksia
Useasti tilatoimen tekemisiä tutkiskel-
taessa vain arvostellaan jo tehtyjä va-
lintoja.

Menneen muuttaminen vain on edel-
leen ratkaisematon yhtälö. Ylläpidettä-
vien palveluiden ja yksiköiden valtava 
lukumäärä teettää töitä.

Toki tilatoimen niin strategioiden 
kuin pienempien osakokonaisuuksien 
toteuttamisessa on tilaa hienosäädölle. 
Käyttöasteen nostaminen on yksi. On 
aktiivisesti oltava selvillä esimerkiksi 
lopetettavalta opetustoimen yksiköltä 
vapautuvan yksikön joko muunnetusta 
käyttötarkoituksesta tai nopeasta myyn-
nistä. Kun kapasiteetti ei ole aktiivinen, 
se muuttuu yksinomaan kuluksi.

Yhteistyö

Yksityisellä sektorilla, etenkin teol-
lisuudessa, on jo iso-ukin aikaan ym-
märretty, että yhteistyössä on voimaa. 
Hallinnointi on toki julkisyhteisön osa, 
mutta niin projektinjohto, urakointi kuin 
tarkastustoimintakin on paikallaan an-
taa alan expertin tehtäväksi. Kuten sa-
nonta kuuluu: ”jää oma kapasiteetti 
omaan käyttöön”.

Energian säästö ja 
vihreät arvot
Hattu päästä, jos julkiset kiinteistöt täyt-
tävät suunnitellut energiansäästön vaa-
timukset. Matalaenergia, passiivitalo ja 
niin edelleen. On hyvä, että rima on kor-
kealla, ainakin liike suuntautuu oikeaan 
suuntaan. 

Älyn lisääminen kiinteistöautomaa-

tiossa auttaa kiinteistön hallintaa, tur-
vallisuutta, siis kokonaistoimivuutta. 
Teknologia kehittyy, ja meidän ihmis-
tenkin on oltava kunnianhimoisia toi-
messamme. Kun imemme uusia ideoi-
ta vanhojen hyvien käytäntöjen jatkeek-
si, löytyy tulos kiinteistötaseen viivan 
alta. Ja tästähän olemme musteen lop-
pumisen uhalla puhuneetkin, säästöjä, 
säästöjä.

Kiitokset kiintoisille asiantuntijoil-
le. Saamme nostettua, yhteistyöllä, aja-
tuksiin tilatoimen haasteita ratkaisevia 
tuotteita, toimintamalleja, IT-sovelluk-
sia luettavaksi, hyödynnettäväksi. 

Lämpöä tiloihin ja mieliin!

Terveisin 

Esa Virtanen, päätoimittaja

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:aineisto@ammattiviestit.fi
http://www.ammattiviestit.fi
mailto:tilaus@ammattiviestit.fi
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Abloyn uusi tuote ABLOY SENTO on yli-
voimaisesti laajimmassa käytössä oleva me-
kaaninen lukitusjärjestelmä. Se sopii useim-
piin kohteisiin kuten asuntoihin, pienempiin 
toimistokiinteistöihin ja virastoihin. Isom-
piin kohteisiin soveltuvaan ABLOY PRO-
TEC –lukitusjärjestelmään voidaan liittää 
ABLOY PROTEC CLIQ eli elektromekaa-
ninen lukitus.

Elektronisuus tuo lukituksen käyttöön 
helppoa muunneltavuutta. 

– Uusimpana ABLOY PROTEC CLIQ 
-lukitukseen on tullut etähallintajärjestel-
mä, jonka avulla pystytään verkon yli muut-
tamaan avainten kulkuoikeuksia, ohjelmoi-
maan erilaisia aikarajoituksia ja niin edel-
leen. Etähallintaohjelmalla voidaan hallin-
noida maantieteellisesti laajaa aluetta yhdes-
tä pisteestä. Huoltomiehet pystyvät esimer-
kiksi saamaan määrätyksi aikaa kulkuoike-
udet tietylle reitille, kertoo kotimaan myyn-
tijohtaja jari Perälä. 

Avainten hallinta ajan tasalla
Viime aikoina Abloy on lanseerannut paljon 
uusia elektromekaanisia ja elektronisia jär-
jestelmätuotteita koti- ja vientimarkkinoille. 
Näiden tuotteiden osuus liiketoiminnassa tu-
lee kasvamaan lähivuosina.

– Tästä huolimatta mekaaninen lukitus-
järjestelmä on edelleen ylivoimaisesti suosi-
tuin. Mekaaniseen lukitukseen voidaan yh-
distää myös kulunvalvontaa esimerkiksi liit-
tämällä ABLOY SENTOon langaton kulun-

valvontajärjestelmä ABLOY OPTIMA. Me-
kaanisten avainten hallinta on kasvava tren-
di. Siihen meillä on tarjolla ABLOY KEY-
CONTROL -ohjelma, jonka avulla lukitus, 
kulkuoikeudet ja avaimet pysyvät helposti 
ajan tasalla. 

Kevään aikana Abloy tuo markkinoille 
pientalojen langattoman keskuslukitusjärjes-
telmän nimeltä ABLOY CONTROL+. Jär-
jestelmä voidaan yhdistää esimerkiksi auto-
talleihin ja -halleihin sekä portteihin, jolloin 
saadaan langattomasti auki erilaisia nosto-
ovia ja puomeja. Järjestelmästä pystyy so-
veltamaan hienoja ratkaisuja myös vanhus-
ten- ja palvelutalojen toimintojen langatto-
maan ohjaukseen. 

 Turvallinen ratkaisu asiakkaalle
Yli satavuotias Abloy on johtavia lukko-
jen, lukitusjärjestelmien ja rakennushelojen 
valmistajia, sähkölukkojen tuotekehityksen 

maailmanjohtaja ja haittalevysylinteritekno-
logian uranuurtaja.

ASSA ABLOY -konsernissa on lähes 
40 000 työntekijää ja liikevaihtoa noin neljä 
miljardia euroa.

– Suomessakin Abloy työllistää lähes 
tuhat ammattilaista. Tehtaamme sijaitsevat 
Joensuussa, Tampereella ja Björkbodassa. 
Meillä on 150 valtuutetun lukkoliikkeen val-

takunnallinen jakelu- ja palveluverkosto. Va-
likoimasta löytyy kaikki mitä tarvitaan ovi-
ympäristössä: sylinterituotteet, painikkeet, 
vetimet, ovensulkimet, oviautomatiikka ja 
saranat. Osaamme neuvoa asiakkaille oikeat 
ratkaisut oikeisiin kohteisiin. Kun kaikki on 
testattua, hyväksyttyä ja toimii yhteen, Ab-
loy on asiakkaalle luonteva, helppo ja turval-
linen ratkaisu, Perälä tiivistää.

Abloy osaa koko oviympäristön
Abloy Oy on osa ASSA ABLOY -konsernia, joka maailman 
johtavana oviympäristöratkaisujen toimittajana tarjoaa 
asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien 
avaamiseen ja sulkemiseen. 

Abloy Oy
PL 108
80101  jOENSUU
Puh. 020 599 2501
www.abloy.fi

–  Rakennuksen energiatehokkuutta voidaan 
parantaa korjaamalla ja kehittämällä. Joskus 
selvitään kevyemmällä vaihtoehdolla eli oh-
jaamalla olemassa olevaa tekniikkaa oikein. 
Tällöin investointitarve on vähäinen. Usein, 
kun vanhaa tekniikkaa korjataan, ovat projek-
tit kuitenkin suuria ja vaativia. Näiden ääri-
päiden välillä liikumme asiakkaille tarjoamis-
samme energiatehokkuutta parantavissa rat-
kaisuissa, toteaa Energy & Environment So-
lutions -yksikön päällikkö Isto Hietanen.

Building Tecnologies Divisionilla on 
tuotteita korjausrakentamisen lisäksi myös 
uudisrakentamiseen. Tarjolla on markkinoi-
den energiatehokkaimpia ratkaisuja raken-
nusautomaatioon ja sen ohjaamiseen. 

Selvityksestä toteutukseen
Rakennuksen energiatehokkuuden paranta-
miseen tähtäävä projekti alkaa rakennuksen 

tarkalla kartoituksella ja energiataselaskel-
man tekemisellä. Laskelmasta nähdään, mi-
hin energiaa kuluu rakennuksessa. 

– Energiataselaskelman perusteella mie-
timme toimenpiteet, joilla rakennuksesta saa-
daan energiatehokkaampi. Toimenpide-eh-
dotus sisältää myös investointikustannusten 
vertailun, koska usein samaan lopputulok-
seen voidaan päästä usealla eri tavalla, Hie-
tanen kertoo.

Toteutusvaiheessa Building Technologies 
Division vastaa itse rakennusautomaatioon 
liittyvistä toimenpiteistä. Eri puolilla Suo-
mea toimivat aliurakoitsijat voivat toteuttaa 
tarvittavat ilmanvaihtoon, jäähdytykseen ja 
lämmitykseen liittyvät toimenpiteet. 

Hietanen huomauttaa, että rakennuksen 
energiatehokkuutta parantava ratkaisu löy-
tyy käytettävästä energianlähteestä riippu-
matta.

Ihmisiä ei saa unohtaa
Pelkät tekniset ratkaisut eivät riitä, kun hae-
taan energiatehokkuutta. Rakennuksen asuk-
kaiden tai käyttäjien informointi on erittäin 
tärkeää, koska jokainen heistä voi omilla 
käyttötottumuksillaan vaikuttaa energiate-
hokkuuteen.

– Ihmisille on kerrottava, mitä energia-
tehokkuus tarkoittaa ja miten itse kukin voi 
vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. Tiedo-
tuksen on oltava jatkuvaa eli on raportoita-

va säännöllisesti, mitä on saatu aikaan, Hie-
tanen sanoo. 

Siemensillä on mittaustiedon analysoin-
tiin ja raportointiin tarkoitettu EMC-rapor-
tointijärjestelmä, jonka tuottamasta tiedos-
ta ihmiset näkevät oman toimintansa vaiku-
tuksen.

ratkaisuja myös rahoitukseen
Energiatehokkuusprojektin kynnyskysymyk-
seksi voi nousta rahoitus. 

– Siemensillä on oma rahoitusyhtiö, jol-
ta asiakkaan on mahdollista hakea rahoitus-
ta energiatehokkuushankkeeseen. Yhtiö pal-
velee sekä julkista että yksityistä sektoria. 
Valtiolta on mahdollista saada jopa 25 pro-

senttia tukea energiatehokkuusprojektiin, ja 
avustamme asiakasta tuen hakemisessa, Hie-
tanen sanoo.

Investoinnin epäonnistumisen välttämi-
seksi asiakas voi tehdä Building Technolo-
gies Divisionin kansssa energiatakuusopi-
muksen, joka takaa tietyn energiansäästön 
tietyssä ajassa. Jos säästötavoite ei täyty, asi-
akas saa investointisumman takaisin joko ko-
konaan tai osittain. 

Onnistunut energiatehokkuushanke 
vaatii asiantuntemusta
Siemensin Building Tecnologies Division on 
rakennusautomaatiojärjestelmien ja niihin liittyvien 
palveluratkaisujen toimittaja. Yksi esimerkki palvelutarjonnasta 
on rakennuksen energiantehokkuuden selvittäminen ja 
parantaminen. 

Siemens Building 
Technology Division
Isto Hietanen
isto.hietanen@siemens.com

Järvenpääläisen kauppakeskuksen energiankulutus pieneni huomattavasti 
energiatakuusopimuksella.

Talotekniikkaa valvotaan etäältä.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.abloy.fi
mailto:isto.hietanen@siemens.com


6 KunnallisSuomi

Puhtaampi sisäilma

Pinnoittamattomien akustiikkalevyjen aihe-
uttamista haitoista päästään eroon pinnoit-
tamalla levyt Akukapsel-pölynsidontakäsit-
telyllä. Menetelmän on kehittänyt Acous-
tic Scandinavia Oy, jonka päätoimialana on 
akustisten pinnoitteiden ja niiden asennus-
menetelmien kehittäminen.

- Sisäkattojen vanhoista akustiikkalevyis-
tä, joissa ei ole reunapinnoitusta, aiheutuu 
eristekuitujen irrotessa sisäilmaongelmia. 
Me ratkaisemme ongelmat kapseloimalla 
levyn. Aine imeytyy levyyn, mutta ei muuta 
levyn ulkonäköä eikä vaikuta levyn akusti-
siin ominaisuuksiin, kertoo toimitusjohtaja 
Matti Kilpeläinen. 

Akukapsel-käsittely tehdään kohteessa 
paikan päällä. Käsittely on moninkertaises-
ti nopeampi ja edullisempi kuin levyjen pur-
kaminen ja vaihtaminen uusiin tai saumojen 
listoittaminen. Käsittely ei myöskään aiheuta 
suurta haittaa käytössä olevan kohteen joka-
päiväiselle toiminnalle. Sisäilman laatua hei-
kentävät tekijät saadaan poistetuksi kustan-
nuksia säästäen, sairauspoissaolot vähenevät 
ja työteho lisääntyy. 

- Olemme käyttäneet Akukapselia muun 
muassa oppilaitoskohteissa pääkaupunkiseu-
dulla ja Lahden ympäristössä. Vastaavia on-
gelmakattoja on Suomessa satoja tuhansia 
neliömetrejä, joten kohteita riittää varmasti 
jatkossakin, Kilpeläinen uskoo.

Acoustic Scandinavia Oy
Kirkkotie 104
05820  HYVINKÄÄ
Puh. 044 294 8711
www.acoustic-scandinavia.com 

Akukapsel-pölyn 
sidontakäsittelyllä
Monissa tapauksissa 
sisäilmaongelmia aiheuttavat 
lasi- ja vuorivilloista 
irtoavat karkeat kuidut. 
Päästölähteitä ovat usein 
pinnoittamattomat tai 
rikkinäiset akustiikkalevyt.

Akustiikkalevyjä, joiden reunat ovat 
pinnoittamatonta kivivillaa.

Kontit eivät enää ole vain 
kuljetusta varten. Suomen 
Vuokrakontti Oy:n osaavissa 
käsissä konteista muotoutuu 
asiakkaan toiveiden mukainen 
ratkaisu tilatarpeeseen.

Toimitusjohtaja jarmo Villmanin mukaan 
kontteja käytetään tänä päivänä esimerkiksi 
tilapäisinä työskentelytiloina sekä sosiaali- 
ja saniteettitiloina. Lisäksi elintarvikesäily-
tykseen hyväksytyt kylmä- ja pakastekontit 
ovat suosittuja suurkeittiöiden tai pakaste-
huoneiden remonttien yhteydessä. 

– Meidän kylmätilamme on varustet-
tu uuden teknologian koneilla, jotka vie-
vät noin 40 prosenttia vähemmän sähköä 
kuin vanhemmat laitteet. 

Laitetiloissa ja toimistomoduuleissa 
sähkö, valaistus ja lämmitys ovat vakiova-
rusteena. Mikäli asiakas vuokraa kontin pi-
temmäksi ajaksi tai ostaa kontin omakseen, 
kontti räätälöidään asiakkaan toivomusten 
mukaiseksi. Villman sanoo, että kontti pys-
tytään räätälöimään lähes mihin käyttöön 
tahansa avaimet käteen periaatteella. 

– Meillä on erittäin pitkä kokemus kont-
tien suunnittelusta ja pystymme tekemään 
vaativiakin siirrettäviä tilaratkaisuja. 

Suomen Vuokrakontilla on useita varas-
topaikkoja ympäri maata, mikä mahdollis-
taa joustavat toimitukset. Esimerkiksi toi-
misto- tai kylmäkontin saa useimmiten pa-
rissa päivässä. Jos kontti räätälöidään asi-
akkaan tarpeisiin, on toimitusaika pitempi, 
keskimäärin kuukaudesta kahteen.

Suomen Vuokrakontti Oy on toimitta-
nut kontteja vuodesta 1982 lähtien. Kont-

titoimittajien kärkeen noussut yritys työl-
listää seitsemän henkilöä ja useita alihank-
kijoita maailmanlaajuisesti. Vakavarainen 
yritys on luokiteltu parhaaseen AAA-luot-
toluokkaan jo useana vuotena peräkkäin. 

Vuodesta 2005 alkaen yrityksellä on ol-
lut sertifioitu DNV:n ISO 9001:2008 -laa-
tujärjestelmä.

Suomen Vuokrakontti Oy
Puh. 09 7258 8700
www.vuokrakontti.fi

Kontti  
muuttuu moneksi

Asiakkan mukainen ratkaisu
tilatarpeisiin 

Menestyksen salaisuutena ovat jatkuva tuo-
tekehitys ja hyvät asiakassuhteet.

– Emme tee kertakauppaa, vaan toimin-
nalla täytyy olla jatkuvuutta. Se on mahdol-
lista vain laadukkaalla tuotteella. Ympäris-
tövaikutuksia pyrimme vähentämään täy-
sin kierrätettävillä materiaaleilla, jolloin ei 
synny turhaa jätettä. Jäte lajitellaan mahdol-
lisuuksien mukaan hyötykäyttöön. Koulu-
tamme, opastamme ja kannustamme henki-
löstöä ottamaan ympäristön huomioon työs-
sään. Edellytämme myös yhteistyökumppa-
neiltamme vastuullisuutta ympäristöasiois-
sa, toimitusjohtaja Pasi Nurmentaus pai-
nottaa.

Matto käyttö-
tarkoituksen mukaan
Muovihakalla on mattoja kirjaimellisesti jo-
ka lähtöön: kerrostalokiinteistöistä liikehuo-
neistoihin, suuriin kauppakeskuksiin ja mar-
ketteihin, muihin julkisiin tiloihin ja teolli-
suuskiinteistöihin. Muovihaka valmistaa 
myös kosteantilanmattoja kiinteistöjen tar-
peisiin ja ovimattoja kuluttajakäyttöön. Laa-
ja valikoima ja oma tuotanto takaavat toimi-
tusvarmuuden.

– Kun matto valmistetaan, sille on jo ole-
massa tutkitut markkinat, tietyt asiakkaat ja 
jokin käyttötarkoitus vaatimuksineen. Noin 
joka toinen vuosi markkinoille tulee uusi tuo-
te, jonka avulla joukkoon saadaan uusia asi-
akkaita, Nurmentaus sanoo.

Suurin osa matoista lähtee vientiin noin 
viiteenkymmeneen maahan. Pohjoismaiden 

viennissä Muovihakan päätuote on Jaguar-
matto. Sen kaarimainen kuvio raapii tehok-
kaasti pois kaiken karkean lian. Maton ala-
puoliset vesiurat mahdollistavat veden pois-
virtaamisen ja pitävät lattian kuivana. Jaguar-
ritilämattoon kehitetty kaarimainen muoto ja 
elementtiliitokset estävät mattoa aaltoilemas-
ta kärryliikenteen paineesta.

Uutta Silver-
mallistoon
Muovihaka on tuonut Silver-mallistoon kak-
si uutuutta. Silver Carpet on kuivaava tuuli-
kaappimatto, joka muodostuu tekstiilikaista-
leista. Silver Brus-Carpet -matossa vuorotte-
levat tekstiilikaistaleet ja harjakset.

– Silver Carpet on tarkoitettu sisäänkäyn-
teihin, joissa tarvitaan kuivaavaa tehoa. Teks-
tiilimattona se soveltuu kohteisiin, joissa ei 
ole kärryliikennettä. Silver Brush-Carpet on 
yhdistelmämatto ja se sopii esimerkiksi ker-
rostalokiinteistöihin, liikehuoneistoihin ja 
muihin julkisiin tiloihin.

Uudet Silver-matot tuovat käyttäjien ulot-
tuville uusia värivaihtoehtoja. Perinteisten 
grafiitinharmaan ja vaaleanharmaan lisäksi 
sisäänkäyntiin voi valita nyt sinisen tai punai-
sen maton. Muiden Silver-malliston mattojen 

tapaan uutuusmatot ovat kevyitä ja helppo-
hoitoisia. Ne voidaan rullata kulkusuuntaan, 
joten niitä ei tarvitse siirtää pois paikaltaan 
siivouksen ajaksi.

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

BrushCarpet: Tekstiilikaistaleet ja harjakset muodostavat toimivan liiton uudes-
sa Silver Brus-Carpet -matossa.

Laatumattoja jokaiseen sisäänkäyntiin
Muovihaka Oy on vuonna 1988 perustettu perheyritys. 
Toimintansa aikana yritys on noussut Suomen suurimmaksi 
tuulikaappimattojen valmistajaksi ja alan edelläkävijäksi 
myös Euroopassa.

 SilverCarpet 005a: Uusi Silver Carpet 
-matto tuo väriä sisäänkäynteihin.

http://www.acoustic-scandinavia.com
http://www.vuokrakontti.fi
http://www.muovihaka.com
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Rejlers Energiapalvelut on energiamarkki-
noista ja teknologiatoimittajista riippuma-
ton palveluntuottaja, joka tarjoaa kiinteistö-
jen omistajille ja käyttäjille monipuolisia pal-
veluja energian hallinnan ja tehokkuuden to-
teuttamiseen.

Mittaus- ja raportointipalvelut
Rejlersin mittaus- ja raportointipalvelu kattaa 
veden, sähkön, kaasun ja lämmön tuotantoon 
ja kulutukseen liittyvät mittaukset ja raportit. 

Tulokset on mahdollista saada sekä energia- 
että euromääräisinä. 

– Tarvittaessa asennamme asiakkaan 
järjestelmiin mittalaitteet tai teemme tar-
vittavat muutokset olemassa oleviin mitta-
laitteisiin. Tiedot siirtyvät web-palvelimen 
tietokantaan, ja käyttäjä pääsee seuraamaan 
web-portaalista omilla tunnuksillaan mitta-
uksen tuloksia sekä niistä laskettuja tunnus-
lukuja kuten ominaiskulutuksia, toimiala-
johtaja Timo Holmberg kertoo. 

Mittaus- ja raportointipalvelussa on va-

kioraporttimallit, mutta raportteja voidaan 
helposti räätälöidä asiakkaan toiveiden mu-
kaan. Web-portaalissa jokaisen asiakkaan si-
vu on ulkoasultaan omanlainen sisältäen esi-
merkiksi asiakkaan logon. 

Mittaustiedot päivittyvät tyypillisesti ker-
ran vuorokaudessa, mutta myös muunlaisista 
mittausfrekvensseistä on mahdollista sopia. 
Käytännössä Rejlersillä on valmiudet lähes 
reaaliaikaiseen mittaukseen. 

Energiantehokkuuskatselmukset
Rejlers tekee myös Motivan mallin mukaisia 
energiantehokkuuskatselmuksia.  

– Katselmuksessa menemme kohteeseen 
ja selvitämme, millaiset ja missä kunnossa 
ovat energiaa ja vettä kuluttavat talotekniset 

järjestelmät kuten esimerkiksi ilmanvaihto-
järjestelmät ja valaistusjärjestelmät. Katsel-
muksen tavoitteena on löytää energiankäytön 
tehostamistoimenpiteitä, Holmberg sanoo.

Rejlers Energiapalvelut toimittaa asiak-
kaalle esityksen energiakatselmuksessa esil-
le nousseista suositeltavista toimenpiteistä. 
Esitettyjen ratkaisujen vaatimille investoin-
neille lasketaan takaisinmaksuaika. Holm-
berg huomauttaa, että kaikki toimenpiteet ei-
vät välttämättä vaadi investointeja eli joskus 
voi olla kyse pelkästään järjestelmän säätö-
jen parantamisesta tai yksinkertaisesti käyt-
tötapamuutoksesta. 

Täydentävät palvelut 
Energiatehokkuuskatselmuksessa voi tulla 
ilmi, että talotekniikka kaipaa uusimista tai 
parantamista. Rejlers Energiapalvelut hallit-
see myös taloteknisen suunnittelun. 

– Kokeneet suunnittelijamme pystyvät 
suunnittelemaan ratkaisun, jossa energiate-
hokkuus on otettu mahdollisimman hyvin 
huomioon, Holmberg toteaa.

Lisäksi Rejlers Energiapalvelut tarjoaa 
asiakkailleen sähkön hankinnan konsultoin-
tipalvelua. Sen  tavoitteena on auttaa asiakas-
ta hankkimaan sähkömarkkinoilta edullisinta 
mahdollista sähköä. Mittaus- ja raportointi-
palvelun tuottama sähkönkulutusprofiili aut-
taa laatimaan toimivan ja taloudellisen säh-
könhankintastrategian.

Rejlers on energiatehokkuuden asiantuntija
Rejlers on yksi johtavista teknisten asiantuntijapalveluiden 
tuottajista Pohjoismaissa. Rejlersillä on laaja palvelutarjonta myös 
kiinteistötoimialalle. Ajankohtainen asia tällä toimintasektorilla 
on kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen.

rejlers Energiapalvelut
Kilterinkuja 4A
01600  VANTAA
Puh. 0207 520 780
info@ep.rejlers.fi 
www.rejlersenergiapalvelut.fi

Apuvälineisiin erikoistunut 
Respecta Oy on koonnut 
esteettömän asumisen 
tuotteet ja palvelut yhdeksi 
tuoteperheeksi.

Tuotepäällikkö Sami Salonen kertoo, et-
tä esteettömän asumisen tuotevalikoimaa 
on lähdetty rakentamaan ikäihmisten läh-
tökohdista. Tuotteet mahdollistavat turval-
lisen kotona asumisen.

Ikäihmiset haluavat asua kodeissaan it-
senäisesti mahdollisimman pitkään. Se on 
etu myös kunnille, jotka pystyvät tarjoa-
maan laitospaikkoja vain rajoitetun mää-
rän.

Esteettömän asumisen valikoimassa on 
paljon uusia tuotteita, mutta siihen on otet-
tu myös ennestään tuttuja Respectan tuot-
teita. Valikoimaan kuuluvat muun muassa 
rampit, kynnykset, luiskat, kattonostimet, 
tasonostimet,  tukikaiteet ja suihkutilojen 
apuvälineet. Tarjontaa täydentävät Respec-
tan muut pienapuvälineet.

Tuotteiden valinnassa ovat painottuneet 
hyvä hinta-laatusuhde ja se, että tuotteita 
voidaan tarpeiden muuttuessa siirtää pai-
kasta toiseen. Lisäksi on kiinnitetty huo-
miota siihen, että ulkona käytettävät tuot-
teet kestävät Suomen sääolot. 

Respectan esteettömän asumisen asian-
tuntijat auttavat oikeiden ratkaisujen löy-
tämisessä. Respecta huolehtii myös tuot-
teiden asennuksesta. Valtakunnallisesti toi-
miva tekninen osasto pystyy palvelemaan 
asiakkaitaan eri puolilla maata. Respec-

tan toimipisteitä on 12 eri paikkakunnal-
la Suomessa.

– Useinkaan ihmisillä itsellään ei ole 
tietoa siitä, missä kohtaa arjen sujuvuutta 
voidaan helpottaa. Asiantuntijamme tutus-
tuu kohteeseen ja antaa vinkkejä siitä, mi-
ten kohteesta saataisiin rakennettua estee-
tön, Salonen kertoo. 

Respectalta 
esteettömän asumisen 
tuoteperhe

respecta Oy
Puh. 0207 649748
www.respecta.fi

Respectan esteettömän asumisen 
tuotteet helpottavat ikäihmisen liik-
kumista kotona.

KIRA 2025 -hankkeessa on tavoitteena tun-
nistaa toimialalta ja sen rajapinnoilta sellai-
sia uusia rakenteita, toimintatapoja ja kehit-
tämiskohteita, joita alan uudistuminen edel-
lyttää. Niiden perusteella muodostetaan kiin-
teistö- ja rakentamisalan yhteiset tavoitteet 
keskeisille teemoille, joissa ala haluaa saada 
aikaan selkeän muutoksen nykytoimintaan 
verrattuna. Lisäksi määritellään muutokseen 

tarvittavat toimenpidepolut.
KIRA 2025 -hankkeen toteutus koostuu 

työpajoista ja asiantuntijatyöstä. Hankkees-
sa on syksyn 2010 aikana määritelty tavoi-
teltavat murroskohteet. Alkuvuodesta 2011 
toteutetaan työpajasarja, jossa kiinteistö- ja 
rakentamisalan vaikuttajat jatkavat tavoittei-
den syventämistä sekä määrittelevät muutok-
sen eväät.

KIRA 2025 -hanke 
käynnistynyt

Ajankohtaista:

Kymmenen vuoden takainen kiinteistö- ja rakennusalan yhteinen 
Visio 2010 - Hyvän elämän puitteet -hanke loi alalle yhteiset 
kehittämisen suuntaviivat. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi on 
nyt käynnistänyt Kiinteistö- ja rakentamisalan toimialamurros 
2025 (KIRA 2025) -hankkeen alan jatkuvan uudistumisen ja 
kehittämisen tueksi.

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:info@ep.rejlers.fi
http://www.rejlersenergiapalvelut.fi
http://www.respecta.fi
http://www.kunnallissuomi.fi
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Kotimaiset varmatoimiset 
jakoseinät liikuntatiloihin
Champion Door Oy 
valmistamat nosto-ovet 
ja jakoseinät tunnetaan 
esimerkiksi teollisuus- 
ja logistiikkayrityksissä. 
Champion Doorilla on myös 
laaja valikoima koulujen 
liikuntasalien sekä urheilu- 
ja monitoimihallien tilojen 
jakamiseen tarkoitettuja 
jakoseiniä.

 
Koulujen liikuntasaleihin ja muihin liikun-
tatiloihin tarvitaan usein jakosysteemi, joka 
on helppokäyttöinen ja turvallinen. Cham-
pion Doorin valmistamat jakoseinät laskos-
tuvat tai rullautuvat ylös moottoritoimisesti, 
joten niiden käyttö on helppoa. Vakiovarus-
teina toimitettavien jarrujen ansiosta ei alas 
putoamisen vaaraa ole, ja saatavilla on myös 
turvallisuutta parantavia lisävarusteita kuten 
lukittava käyttökytkin ja turvareuna.

– Kaikissa jakoseinissämme on digitaali-
nen ohjauskeskus, johon voidaan ohjelmoi-

da erilaisia ohjausvaihtoehtoja. Perusohjaus 
tapahtuu nappia painamalla, toimitusjohtaja 
Pekka Hosio mainitsee.

Champion Door -jakoseinät valmistetaan 
PVC-pinnoitetusta kestävästä ja helppohoi-
toisesta polyesterikudosvahvisteisesta kan-
kaasta, joka on palo-, home- ja UV-suojat-
tu. Värivaihtoehtoja on useita. Täysin umpi-
naisten jakoseinien lisäksi Champion Door 
valmistaa seiniä, joiden alaosa on umpinai-
nen ja yläosassa käytetään palloverkkona po-
lyamidiverkkoa. Verkkoyläosa parantaa ja-
etun tilan ilmastointi- ja valaistusolosuhtei-
ta. Tarvittaessa jakoseinä voidaan varustaa 
käyntiovella. 

Jakoseinät valmistetaan mittojen mukaan 
eikä kokorajoituksia ole. Saatavilla on sekä 
yksi- että kaksikankaisia vaihtoehtoja. Kak-
sikankaiset jakoseinät voidaan varustaa läm-

pö- ja äänieristeellä. Akustoivalla kankaalla 
on mahdollista saavuttaa jopa 30 desibelin 
ääneneristävyys. 

Huoltosopimus pidentää 
takuuaikaa
Champion Doorin valmistamat jakoseinät 
ovat kotimaisia laatutuotteita. Yritykselle on 
myönnetty Avainlippumerkin käyttöoikeus. 

Parhainkin tuote vaatii säännöllistä huol-
toa säilyttääkseen moitteettoman toiminta-
kunnon ja turvallisuuden. Champion Door 
huolehtii toimittamiensa jakoseinien huol-
losta ja turvatarkastuksesta.

– Teemme mielellämme asiakkaan 
kanssa huoltosopimuksen. Se kannattaa 
senkin takia, että normaalisti myönnämme 
jakoseinille kahden vuoden takuun, mutta 
huoltosopimus pidentää takuuaikaa vuo-

della, Hosio sanoo.

Näyttämö ja ikkunat suojaan 
Jakoseinien lisäksi Champion Doorin tuote-
valikoimaan kuuluu näyttämön suojaseinä, 
jolla voidaan kätevästi sulkea salin näyttämö-
aukko tilan ollessa liikuntakäytössä. 

Saatavilla on myös kiinteästi asennetta-
via sekä sivuun siirrettäviä ja ylös rullautu-
via pallosuojaverkkoja liikuntatilojen ikku-
noihin. Verkot ovat joko kampi- tai mootto-
ritoimisia. 

Champion Door Oy
Pajatie 1
85500  NIVALA
Puh. 08 445 8800
info@championdoor.com
www.championdoor.com

Sappax-tasopuhdista-
jassa on profiilisäätö-
varsi ja 30 - 120-sent-
tinen liinanpidinrunko, 
jossa on kaksikärkinen 
kumi. Rungon ja var-
ren liitosnivelessä on 
sormimutteri, jolla vä-
line saadaan tasapaino-
tettua myös pystyasen-
nossa työskentelyä eli 

esimerkiksi katon puhdistusta varten. 
– Tasopuhdistaja soveltuu sellaisenaan 

kuivalakaisuun ja märkätiloissa pintojen kui-
vaamiseen. Patentoidun putkipyyhkeen kans-
sa tasopuhdistaja on erinomainen väline mm. 
kosteasiivoukseen. Kumiosa painaa pyyh-
keen tiiviisti lattiaa vasten, joten lika tarttuu 
hyvin pyyhkeeseen. Rakenteen ansiosta ta-
sopuhdistajalla päästään puhdistamaan ah-
taatkin kolot ja kaappien aluset. Myös latti-
alistojen puhdistus onnistuu helposti, tuote-
päällikkö Anu Heinonen kuvailee. 

Tasopuhdistajan runko, kumi ja putki-
pyyhkeet voidaan pestä korkeassa lämpöti-
lassa. Hygieenisyyttä lisää se, että varsi on 
helppo purkaa osiin ja puhdistaa lukitusosia 
myöten. Rungon kumiosa voidaan vaihtaa 
tarpeen mukaan.

Sappax-menetelmä on käytössä esimer-
kiksi useissa sairaaloissa, oppilaitoksissa ja 
palvelukodeissa.

Sappax-puhdistusmenetelmän kehittä-

nyt Sappax Oy on 
täysin suomalainen 
yritys, joka kehittää 
jatkuvasti uutta am-
mattisiivouksen tar-
peisiin käyttäjiltä saamaansa palautetta kuun-
nellen. Uusin tuote on siivouslaukku, jossa 
välineet kulkevat kätevästi paikasta toiseen 
esimerkiksi kotisiivouksessa. Sappax-tuottei-
den kotimaisuusaste on lähes sata prosenttia, 
joten yritykselle on myönnetty Avainlippu-
tunnuksen käyttöoikeus. 

Sappax-tuotteiden myynnistä vastaavat 
KiiltoClean Oy ja siivousalan erikoisliikkeet. 
Kotimaan lisäksi tuotteet tunnetaan myös Vi-
rossa, Latviassa ja Liettuassa.

Sappax-puhdistusmenetelmä 
laadukkaaseen siivoukseen
Sappax-puhdistusmenetelmä 
on monipuolinen ratkaisu 
nopeaan siivoukseen, jossa 
lopputuloksen laadusta ei 
haluta tinkiä. 

Sappax Oy 
Puh. 02 7391 209
anu@sappax.fi

Muut jälleenmyyjät:
www.sappax.fi

Puh. 0207 710 113
tilauskeskus@kiiltoclean.fi

Kiinteistöpalveluala 
on suomalaisille melko 
tuntematon, mutta alan 
ammattilaiset kuten siivoojat 
ja huoltomiehet nauttivat 
arvostusta. 

 
Kiinteistöpalvelut ry ja PAM ry teettivät vuo-
den 2010 lopussa kiinteistöpalvelualan tun-
nettuutta ja tärkeyttä selvittävän tutkimuk-
sen. Tutkimus toteutettiin internetkyselynä, 
johon vastasi 1 210 henkilöä, jotka edusta-
vat suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinpai-
kan suhteen. Aineiston keruusta vastasi TNS 
Gallup ja sen analyysista Viestintätoimisto 

Pohjoisranta Oy.
Kiinteistöpalveluja koskevissa mieliku-

vissa ala liitettiin useimmiten kiinteistöjen 
hoitoon ja huoltoon sekä ympäristön siistey-
teen ja isännöintiin. Viidennes (19 prosent-
tia) vastaajista ei tiennyt lainkaan, mitä kiin-
teistöpalvelut ovat, tai he liittivät alan asun-
tojen välitykseen.

 Tärkeimmäksi kiinteistöpalveluksi ko-
ettiin toimiva jätehuolto, jota 65 prosenttia 
kaikista vastaajista piti erittäin tärkeänä. Lä-
hes yhtä tärkeäksi hyödyksi arvioidaan tek-
niikan, kuten hissien, valaistuksen ja lämmi-
tyksen, toimivuus. 64 prosenttia kertoo pitä-
vänsä näitä erittäin tärkeänä.

Ajankohtaista:
Suomalaiset arvostavat 
kiinteistöpalvelualan 
ammattilaisia

Julkiset hankinnat rakennuttamisessa -semi-
naari järjestetään Helsingissä 11. huhtikuu-
ta. Seminaarissa käsitellään käytännönlähei-
sesti ja kattavasti julkisiin hankintoihin liit-
tyviä käytäntöjä, kuten esimerkiksi Suomen 
lainsäädäntöä ja tilaajavastuulakia sekä jul-
kisten organisaatioiden (valtio/kunta) han-
kintamalleja.

Seminaari on suunnattu erityisesti julki-
sille tilaajille, rakennuttajakonsulteille, ra-
kennuttajille, urakoitsijoille, suunnittelijoil-
le ja kaavoittajille.

Lisätietoja seminaarista on internetissä 
osoitteessa www.rakli.fi.

Julkiset hankinnat 
rakennuttamisessa 
-seminaari huhtikuussa

mailto:tilauskeskus@kiiltoclean.fi
mailto:info@championdoor.com
http://www.championdoor.com
mailto:anu@sappax.fi
http://www.sappax.fi
http://www.rakli.fi
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Suomessa Inspectan palveluksessa on 
noin 550 asiantuntijaa lähes 30 paikka-
kunnalla. Inspecta palvelee esimerkik-
si teollisuutta, kauppaa, terveydenhuol-
toa sekä rakentamista ja kiinteistöjen yl-
läpitoa.

– Inspecta on luotettava ja puoluee-
ton yhteistyökumppani, jonka osaaminen 
perustuu laajaan  asiantuntemukseen ja 
käytössä oleviin huippuluokan välinei-
siin ja menetelmiin, toteaa kiinteistöalan 
konsultoinnin toimialapäällikkö Minna 
Launiainen.

Sertifiointi ja 
muut perinteiset palvelut
Inspecta palvelee kiinteistösijoittajia, 
kiinteistönomistajia sekä talo- ja kiin-
teistöyhtiöitä kaikilla toimialoilla teol-
lisuudesta julkiseen sektoriin. 

Puolueettomana ja riippumattomana 
organisaationa Inspecta huolehtii muun 
muassa rakennustuotteiden sertifioinnis-
ta. Lisäksi Inspectan vastuulla on mo-
nen lakisääteisen määräaikaistarkastuk-
sen järjestäminen. Tarkastettavia kohteita 
ovat esimerkiksi hissit, liukuportaat, nos-
to-ovet, sähkölaitteet, palonilmaisulait-
teet sekä sammutus- ja savunpoistojär-
jestelmät. Inspecta myös testaa rakennus-
alan tuotteita kuten teräsrakenteita. 

Erilaisten koulutuskokonaisuuksien 
järjestäminen rakennus- ja kiinteistöalal-
le kuuluu Inspectan toimenkuvaan.

Konsultointi täydentää 
palvelutarjonnan 
Perinteisen palvelutarjonnan ohella 
Inspecta on tarjonnut jo jonkin aikaa 

rakennus- ja kiinteistöalan konsultoin-
tipalveluja. Oma yksikkö konsultointi-
palveluja varten perustettiin tämän vuo-
den alussa. 

– Haluamme olla asiakkaan muka-
na kiinteistön koko elinkaaren ajan eli 
kun kiinteistöä rakennetaan, käytetään 
ja ylläpidetään, peruskorjataan ja kehi-
tetään ja kun kiinteistö lopulta puretaan, 
ja konsultointipalvelu antaa tähän lisää 
mahdollisuuksia. Erityisen vahvaa kon-
sultointiosaamisemme on korjausraken-
tamisessa, Launiainen kertoo.

Konsultointipalveluihin kuuluu 
kiinteistöjen kuntoarvioiden tekemi-
nen. Kiinteistöjen korjaustarpeita enna-
koivat kuntoarviot ovat silmämääräisiä, 
mutta tarvittaessa voidaan tehdä tarken-
tavissa tutkimuksia, joissa käytetään eri-
laisia mittaus- ja testausvälineitä. Yleisiä 
kuntotutkimusten kohteita ovat esimer-
kiksi ulkovaippa eli julkisivu, vesikatto, 
parvekkeet, ikkunat ja perustukset sekä  
lämmitys-, vesi-, viemäri, ilmanvaihto- 
ja sähköjärjestelmät.   

Haitta-ainekartoitukset esimerkiksi 
rakenteiden purkamista varten sisältyvät 
Inspectan konsultointipalveluihin samoin 
kuin sisäilmaston kuntotutkimukset. 

– Konsultoinnin jälkeen asiakas saa 
meiltä toimenpide-ehdotuksen eli mitä 
pitäisi tehdä ja milloin ja mitä toimenpi-
teet tulevat maksamaan. Kerromme myös 
sen, mitä riskejä aiheutuu, jos tilanteen 
annetaan jäädä ennalleen.

Jos ja kun korjauksiin päädytään, 
Inspecta voi huolehtia hankesuunnit-
telusta ja avustaa asiakasta varsinaisen 
suunnittelun kilpailuttamisessa. Korjaus-
projektissa Inspectan edustaja voi toimia 
projektinjohtajana ja valvojana. 

Käytönaikaisena palveluna Inspecta 
voi tarkastaa, käytetäänkö rakennuksen 
tekniikkaa oikein eli esimerkiksi onko ra-
kennus energiatehokas ja sisäilma hyvä-
laatuista. Launiaisen mukaan yllättävän 
usein eteen tulee tapauksia, joissa talo-
teknisten järjestelmien säätö- ja käyttö-
osaamisessa on toivomisen varaa.

– Teemme myös energiakatselmuk-
sia sekä vertailulaskelmia ja simulointeja 
vaikkapa energiatehokkuutta parantavi-

en toimenpiteiden pohjaksi sekä laadim-
me energiatodistuksia, Launiainen mai-
nitsee.

Yksi osa konsultointipalveluita ovat 
rakennusten ympäristöluokituspalvelut. 
Launiaisen kertoo, että Green Building 
Council Finlandin aloitettua toimintan-
sa ympäristöluokitus todennäköisesti sel-
kiytyy Suomessa, mutta toistaiseksi käy-
tössä on useita luokitusjärjestelmiä.

Inspecta palvelee 
rakennus- ja 

kiinteistöalaa
Inspecta tarkastaa, testaa, sertifioi, konsultoi ja 
kouluttaa yli 1300 osaajan voimin Skandinaviassa 
ja Baltian maissa. Inspecta on merkittävä kumppani 
rakennus- ja kiinteistöalalle.

Inspecta
Toimipaikkojen yhteystiedot:
www.inspecta.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.inspecta.fi
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Karhu toteaa, että osaava projektinjohto on 
yksi tärkeimmistä asioista rakennushankkeen 
onnistumisessa. Sillä varmistetaan, että ai-
kaansaadaan tilaajan odottamaa laatua sovi-
tussa aikataulussa ja budjetissa pysyen. Pro-
jektinjohtajalla on oltava koko ajan tieto siitä, 
mistä hankkeen eri osa-alueiden kustannuk-
set syntyvät ja miten ne vastaavat budjettia. 

Innovatiivinen tiimihenki 
ja hyvä ilmapiiri tärkeitä
– Projektinjohtajan on saatava hankkeessa 
mukana olevien osapuolten yhteistyö suju-
maan. Onnistuneessa projektissa hanketta 
viedään eteenpäin innovatiivisella tiimihen-
gellä ja hyvässä ilmapiirissä. Osaava projek-
tinjohtaja kaivaa esille kaikkien mukana ole-
vien tahojen asiantuntemuksen ja kokemuk-
sen yhteisen tavoitteen täyttämiseksi. Paras 
tulos saavutetaan silloin, kun osapuolilla on 
asettaa projektiin henkilöitä, joilla on kykyä 
ja rohkeutta tehdä päätöksiä, Karhu sanoo.

Hankkeen ongelmaton eteneminen edel-
lyttää suunnitelmallisuutta, koska tällöin pro-
jektinjohtajan on helppo pitää langat käsis-

sään. Rakennuttaminen on suunniteltava ja 
hankkeen eri organisaatioiden vastuut ja teh-
tävät on kuvattava.

– Suunnitelmallisuuteen liittyy hank-
keen aikataulutus. Projektinjohtajan on tie-
dettävä vuoden päähän, kuka tekee mitäkin, 
missä ja milloin. Projektinjohtajan tehtävä-
nä on saada kaikki tahot pysymään sovitus-
sa aikataulussa.

Mitä isommasta hankkeesta on kyse, si-
tä tärkeämpää on tiedonkulku. Hankkeeseen 
liittyvät asiat täytyy dokumentoida ja tiedon 
on oltava hallinnassa. Tärkeää hankkeen on-
nistumisen kannalta on riskien tunnistaminen 
ja hallinta, joten aina on laadittava riskinhal-
lintasuunnitelma. 

Myös vankkaa suunnittelutaitoa
A-Insinöörit on yksi Suomen johtavista 
rakennusalan asiantuntijayrityksistä. Toi-
minnan painopistealueet ovat rakennutta-
mis- ja suunnittelupalvelut talonrakentami-
seen, korjausrakentamiseen ja infraraken-
tamiseen.

– Rakennuttamispalveluihimme kuu-

luvat projektinjohto ja rakennuttaminen, 
valvonta sekä määrä- ja kustannuslasken-
ta. Suunnittelupalvelumme kattaa rakenne-, 
infra-, liikenne-, geo-,  kaavoitus- ja kau-
punkisuunnittelun sekä korjaussuunnittelun. 
Palveluksessamme on yli 300 asiantuntijaa 
varmistamassa hankkeiden läpivientiä ja rat-
kaisemassa hankkeissa mahdollisesti ilme-
neviä ongelmia, Karhu kertoo.

Vuonna 1959 perustettu täysin kotimai-
sessa omistuksessa oleva A-Insinöörit toi-
mii koko Suomessa ja myös kansainvälises-
ti. Yhtiöllä on toimipaikat Espoossa, Tam-
pereella, Turussa ja Pietarissa. Asiakkaina 
ovat kaikki merkittävät rakennusalan tilaa-
jatahot sekä julkisella että yksityisellä sek-
torilla.

– Pystymme tarjoamaan 
asiakkaillemme erityis-
osaamista vaativissa-
kin hankkeissa. Ha-
luamme olla alan 
huipulla, joten 
koulutamme hen-
kilökuntaamme ja 

kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Olem-
me esimerkiksi tietomallinnuksen hyödyn-
tämisen edelläkävijä toimialallamme.

Asiantuntemusta rakennus-
alan projekteihin
Myös rakennuttaminen pitää suunnitella
A-Insinöörien Etelä-Suomen rakennuttamispalveluiden 
aluejohtaja Juhani Karhulla on pitkä kokemus rakennusalan 
projektinjohtotehtävistä. Karhu toimii tällä hetkellä Helsingin 
Musiikkitalohankkeen rakennuttamisesta vastaavana 
projektinjohtajana. Rakennuttajatoimistojen Liitto - RTL ry valitsi 
Karhun tammikuussa vuoden rakennuttajakonsultiksi. 

A-Insinöörit 
juhani.karhu@ains.fi
www.ains.fi

Pysäköintialueiden 
operoiminen vaatii sitoutumista 
ja investointeja. Helpointa 
on antaa pysäköintialueet 
kokeneen yhteistyökumppanin 
hoitoon.

EuroPark Finland Oy ja AutoParkki Norden 
Oy tarjoavat pysäköintialueiden operointi-
palvelua. Vuodesta 1998 lähtien toiminut 
EuroPark vastaa suurten pysäköintihalli-
en ja puomikohteiden toiminnasta. Vuon-
na 2003 perustetun AutoParkin vastuulla 
ovat puolestaan avointen pysäköintialuei-
den operointi.

– Huolehdimme kaikesta pysäköinnin 
järjestämisestä ja valvonnasta sen jälkeen, 
kun olemme tehneet sopimuksen toimek-
siantajan kanssa. Teemme tarvittavat inves-
toinnit maksulaitteisiin ja opastukseen sekä 
mahdollisiin puomeihin ja tarvittaessa esi-
merkiksi maantasoitukseen. Maksamme alu-
eesta vuokraa toimeksiantajalle sopimuk-
sen mukaan, kertoo toimitusjohtaja Chris-
ter Hede.

Puomikohteeksi soveltuvat alueet tai hal-
lit, joissa sitoudutaan toiminnan pitkäkes-
toiseen kehittämiseen. Avoin pysäköintialue 
voidaan sijoittaa kadunvarsitontille, pysä-
köintihalliin tai alueelle, joka on varattu jo-
honkin muuhun käyttötarkoitukseen. Tällai-
sia alueita ovat esimerkiksi rakennusliikkei-
den varaamat tontit, joilla rakentaminen ei 
ole vielä alkanut.

Maksullisesta pysäköinnistä on saa-
tu hyviä kokemuksia myös alueilla, joissa 
on vallinnut pysäköintikaaos. Esimerkiksi 
Hede nostaa Helsingin Malmilla sijaitse-
van liityntäpysäköintialueen, missä ongel-
mat rauhoittuivat, kun AutoParkki alkoi ope-
roida aluetta.

– Maksullisen pysäköinnin avulla saa-

daan pysäköinti järkeväksi ja organisoiduk-
si. Samalla alueen väärinkäytöt jäävät pois, 
Hede toteaa.

Avoimelle alueelle voidaan järjestää py-
säköintimahdollisuus niin yrityksille ja nii-
den asiakkaille kuin lähialueen asukkaille-
kin. Parkkipaikkojen määrä avoimilla alu-
eilla vaihtelee alle kymmenestä useisiin sa-
toihin.

AutoParkilla on yli 70 kohdetta ympäri 
maata. Helsingissä yritys hoitaa esimerkiksi 
kaupungin omistamat  Tukkutorin, Työpa-
jankatu 8:n ja Elimäenkatu 15:n pysäköin-
tialueet. EuroPark operoi kahdeksaa pysä-
köintilaitosta Helsingissä.

Pysäköintialueet toimiviksi

AutoParkin operoima pysäköintialue 
Työpajankatu 8:ssa Helsingissä.

www.europark.fi
www.autoparkki.fi

Ajankohtaista:

Tekes ja Suomen 
Asuntotietokeskus ovat 
jakaneet innovaatiopalkinnon 
asuntomarkkinoihin 
vaikuttavan tutkimus- ja 
kehitystoiminnan toteuttajalle 
VTT:lle. 

VTT on ansiokkaasti kehittänyt tutkimus-
työhön perustuvia käytännön ratkaisuja 
rakennusten energiatehokkuuden paran-
tamiseksi. 

VTT:llä rakennetun ympäristön energia-
tehokkuustutkimusta tekee päätoimisesti pa-
rikymmentä ja osa-aikaisesti useita kymme-
niä muita asiantuntijoita. Pitkäaikainen ra-
kennusten energiateknologian tutkimus- ja 

kehitystyö alkoi jo vuoden 1980 lopussa sil-
loisen kauppa- ja teollisuusministeriön ra-
hoituksen turvin. Tutkimustyö kohdistuu niin 
pien- ja kerrostalojen kuin yhdyskuntatason 
energiatehokkuusratkaisuihin. Kehitystyö-
tä on tehty yhteistyössä useiden kotimaisten 
yritysten kanssa.

Esimerkkejä käytännön kohteista, ku-
ten matalaenergia-, passiivi- ja nollaener-
giataloista löytyy runsaasti eri puolilta Suo-
mea. VTT on tarjonnut rakennusprojekteihin 
muun muassa kokonaisratkaisuja, simuloin-
tia, seurantamittauksia, ratkaisujen elinkaari-
tarkasteluja sekä erilaisia työkaluja päätök-
sentekoon.

Asuntomarkkinoiden innovaatiopalkinto 
luovutettiin VTT:lle Asuntomarkkinat 2011 
-tilaisuudessa Helsingissä 20. tammikuuta.

Asuntomarkkinoiden 
innovaatiopalkinto VTT:lle

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi

mailto:juhani.karhu@ains.fi
http://www.ains.fi
http://www.europark.fi
http://www.autoparkki.fi
http://www.kunnallissuomi.fi


11www.kunnallissuomi.fi

Helsingin Tilakeskuksen pilotissa luokka-
huoneen sähkönkulutus laski kuukausita-
solla jopa 43 prosenttia vaihtamalla valais-
tus ympäristön valomäärään reagoivaksi. 
Kun ulkona paistaa, valot säätyvät pienem-
mälle tai sammuvat. Kun hämärtää, keino-
valon määrä sisällä kasvaa.

– Kun luokan valaistus uusitaan esimer-
kiksi peruskorjauksen yhteydessä, kannat-
taa siirtyä suoraan uuteen tekniikkaan. Li-
säinvestointi vanhoihin valaistusratkaisui-
hin verrattuna on vain noin 300 euroa luok-
kahuonetta kohti, arvioi sähköinsinööri Sa-
muli rasinmäki Tilakeskuksesta.

Uutta tekniikkaa hyödynnetään myös 
liikuntasaleissa. Niiden ilmanvaihto säätyy 
automaattisesti sen mukaan, onko salissa 
300 vai 30 oppilasta. Järjestelmä reagoi il-
man hiilidioksiditasoon. Vanhoissa ilman-
vaihtolaitteissa ei säätömahdollisuuksia ol-
lut ja koneet pyörivät jatkuvasti isolla te-
holla. Automatisoinnilla liikuntasalin ener-
giankulutus pieneni 85 prosenttia.

Pilottikohteissa Ala-Malmin peruskou-

lussa ja Pihkapuiston ala-asteella vaikute-
taan energiankulutukseen myös tilan käyt-
täjien tottumuksiin puuttumalla. Tässäkin 
apuna on uusi tekniikka. Koululaiset voivat 
seurata, paljonko sähköä kuluu, kun luok-
kaan sytytetään valot. Keittiöhenkilökunta 
näkee reaaliaikaisesti eri ruuanlaittotapo-
jen vaikutuksen energiankulutukseen.

Tilakeskus investoi pilottikouluihin 
osana Save Energy -EU-hanketta.

Pilotti nosti esiin 
suuret säästö-
mahdollisuudet 
kouluissa
Helsingin koulujen energiankulutus menee tulevaisuudessa 
dieetille, jos pilottikouluissa  testatut menetelmät yleistyvät. 
Testikouluissa päästiin huikeisiin sähkönsäästölukemiin 
soveltamalla Suomessa vielä harvinaista älykästä 
energianhallintatekniikkaa.

Käyttökohteita riittää

Helsingin kaupungin kuluttamasta ener-
giasta noin 80 prosenttia kuluu rakennuk-
sissa. Tilakeskus vastaa kaupungin koulu-
jen, päiväkotien, terveysasemien, sairaa-
loiden ja muiden julkisten palveluraken-
nusten energiankulutuksesta.

– Nyt menossa oleva EU-hanke päät-
tyy 31.8.2011, mutta Tilakeskus aikoo hyö-
dyntää löydettyjä ratkaisuja myös laajem-
min kaupungin toimitiloissa, sanoo kiin-
teistöpäällikkö Sari Hildén.

– Pyrimme löytämään Euroopan ja koko maa-
ilmankin markkinoilta tuotteita, jotka vastaa-
vat suomalaisten asiakkaiden tarpeita ja edis-
tävät suomalaisen rakentamisen laatua ja lii-
kenneturvallisuutta. Päämiehemme ovat alan-
sa johtavia toimijoita ja aktiivisia tuotekehit-
täjiä, toimitusjohtaja Petri Ahonen kertoo.

Asfaltin vaurioiden korjaus 
helposti ja taloudellisesti
Yksi Serocin maahantuomista liikenneturval-
lisuutta edistävistä tuotteista on asfaltin kyl-
mäpaikkausmenetelmä repair™. Kyseessä on 
uusi tuote, sillä liikenneturvallisuutta edistä-

vien tuotteiden kehittäjä Ennis Prismo toi sen 
markkinoille viime syksynä.

– Vaikeina taloudellisina aikoina on sel-
keä tilaus helpolle, kestävälle ja taloudellisel-
le asfaltin paikkausmenetelmälle. Ei ole talo-
udellisesti järkevää tehdä keväällä tilapäisiä 
paikkauksia odottamaan kesää ja varsinaista 
asfaltointia. Uudella repair-menetelmällä ai-
kaansaadaan kerralla kestävä paikkaus. Paik-
kaus voidaan tehdä heti lumien sulettua, kos-
ka repairia voidaan käyttää jopa viiden mii-
nusasteen lämpötilassa, Ahonen sanoo.

Menetelmä soveltuu painaumien, reikien 
ja repeytymien paikkaukseen sekä asfaltti- et-

tä betonipinnoissa. Käyttökohteita ovat esi-
merkiksi tiet ja kadut, pihat ja parkkipaikat 
sekä lentokentät. Bitumista, kiviaineksesta ja 
toimivuutta parantamista lisäaineista koos-
tuva repair on helppo levittää erilaisiin paik-
kauskohteisiin. Myrkytön ja palamaton tuote 
myydään käyttövalmiina 25 kilon säkeissä. 

– Paikattu kohta voidaan avata heti liiken-
teelle. Vaikka repair säilyttääkin elastisuuten-
sa jonkin aikaa levittämisen jälkeen, se pysyy 
tiiviisti paikallaan eikä tartu kenkiin tai ren-
kaisiin, Ahonen huomauttaa. 

Turvakaista kannustaa 
pyöräilemään 
Pyöräily on suosittu hyöty- ja kuntoliikunta-
muoto. Kaupungeissa pyöräilijöiden turval-
lisuutta voidaan kohentaa kaistamaalauksil-
la. Tyregrip on epoksipohjainen kylmämaali, 
joka soveltuu tähän tarkoitukseen erinomai-
sesti, koska se säilyttää ominaisuutensa vuo-
desta toiseen. 

– Monissa muissa maissa pyöräilijöille 
on erotettu turvaväylät maalaamalla, ja Suo-

messakin ollaan vähitellen heräämässä tä-
hän. Tyregripissä on sekä kirkkaat että kau-
punkien keskustoihin sopivat hillityt värit ja 
maaliin on myös mahdollista lisätä heijasta-
va ominaisuus, mikä lisää turvallisuutta en-
tisestään. Huomionarvoista on se, että kar-
keapintainen Tyregrip parantaa asfaltin kit-
kaominaisuuksia, joten jarrutusmatka lyhe-
nee. Kitkaominaisuus toimii myös sateella, 
Ahonen mainitsee. 

Laatua rakentamiseen, 
turvallisuutta liikenteeseen
Seroc Oy tunnetaan laadukkaiden rakennusalan tuotteiden 
maahantuojana. Muutaman vuoden ajan yrityksen tuotetarjontaan 
ovat kuuluneet myös liikenneturvallisuustuotteet.

Seroc Oy
PL 124
04201  KErAVA
Puh. 09 2747 9550
info@seroc.fi
www.seroc.fi

Esimerkkejä Seroc Oy:n tuotteista

Julkisivutuotteet:
- Fibre-C-kuitulevybetoni
- Trespa-korkeapainelaminaatit
- Möding-keraamiset laatat
- Alucobond-alumiiniverhousmene-
telmä 
- Allface-alumiinirunkojärjestelmä

Sisäverhoustuotteet:
- Fibre-C-kuitubetonilevy
- Trespa Virtuon -antibakterialevy sai-
raaloihin ja hygieniatiloihin

Yhdyskuntatekniikan tuotteet:
- Multiseal- ja Thormaseal-paikkaus-
massat
- repair-kylmäasfaltti
- Tyregrip-epoksipinnoite

Klaus-pysäköintijärjestelmä:
- tilaa säästävä autohissijärjestelmä 
pysäköintitaloihin

Toimitilajohtamisen yhdistys 
- Fifma ry on valinnut ISS 
Palvelujen toimitusjohtajan 
Kari Virran Vuoden 
Toimitilajohtajaksi 2010. 
Tunnustus luovutettiin 
Coresma 2011 -tapahtumassa 
2. helmikuuta.

Tunnustus haluttiin antaa Virralle huomion-
osoituksena ISS:n vahvasta panostuksesta 
toimitilajohtamisen ja kiinteistö- ja tilapal-
velujen ympäristö- ja energiatehokkuuteen. 

ISS on omalla toiminnallaan näyttänyt alan 
muille toimijoille esimerkkiä satsaamalla ke-
hitykseen sekä jakamalla tietoa avoimesti it-
se kehitystyöstä ja sen tuloksista. Erityisen 
merkittävää ISS:n toiminnassa on ollut pal-
veluyrityksen roolin nostaminen ja tärkeyden 
korostaminen koko kiinteistöalan ympäris-
tötehokkuudessa. Palveluyritykselle annet-
tavan tunnustuksen toivotaan kannustavan 
kaikkia muitakin toimijoita rohkeisiin ja raik-
kaisiin tekoihin alan ympäristötehokkuuden 
parantamisessa.

Vuoden Toimitilajohtaja palkittiin nyt yh-
deksännen kerran.

Kari Virta on Vuoden 
Toimitilajohtaja

Ajankohtaista: Ajankohtaista:

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi
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Rakennushankkeen elinkaari- 
talous hallintaan ECostilla
Projektipalvelu Prodeco Oy tuottaa rakennuttamisen  
ja rakennustalouden asiantuntijapalveluja sekä  
julkiselle että yksityiselle sektorille. 

- Tarjoamme asiakkaillemme rakennuttamis- 
ja valvontapalveluja, kustannussuunnittelua, 
kustannusarvioiden laatimista, elinkaarilas-
kentaa sekä rakennus- ja kiinteistöalan kon-
sultointipalveluja, toimitusjohtaja Ari-Matti 
jänkälä luettelee.

Prodecon toimintaperiaatteena on vahva si-
toutuminen toimeksiantoihin ja hankkeiden ta-
voitteisiin. Yrityksellä on vankka kokemus vaa-
tivista uudis- ja korjausrakennushankkeista. 

Helppo menetelmä  
elinkaarilaskentaan
Yksi Prodecon erikoistumisalueista on ra-
kennushankkeiden elinkaaritalouden hallin-
ta. Tätä varten Prodeco on kehittänyt ECost-
elinkaarilaskentamenetelmän. 

- Elinkaarilaskennassa arvioidaan rakenta-
miskustannusten lisäksi kiinteistön rahoitus- ja 
ylläpitokustannukset tietyn elinkaaren ajalta. 
Tällä tavoin nämä kustannukset voidaan halli-
ta hankesuunnitteluvaiheesta lähtien. Elinkaa-
ritaloudesta puhutaan paljon, mutta todellisuu-
dessa se jää usein huomiotta rakennushankkeis-
sa ja suunnittelussa päätökset tehdään pelkäs-
tään rakennuskustannusten perusteella. Halu-
amme, että nämä puheet konkretisoituvat käy-
tännön teoiksi. Markkinoilla ei ollut toimivaa 
laskentamenetelmää, joten päädyimme ECos-
tin kehittämiseen, koska sille oli selkeä tilaus, 
Jänkälä toteaa.

ECost on suunnittelun ohjauksen apuväline, 

joka auttaa optimoimaan elinkaarikustannukset 
jo suunnittelun aikana ja sitä myötä aikaansaa-
maan kustannussäästöjä pitkällä tähtäimellä. 

- Kun hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan 
tavoitteita rakennuskustannuksille, asetetaan ta-
voitteet samalla myös elinkaarikustannuksille 
ja energiankulutukselle. Suunnitteluvaiheessa 
voidaan varmistaa, että suunnitelmat täyttävät 
nämä tavoitteet. Molemmissa vaiheissa voidaan 
tehdä vertailuja erilaisten suunnitteluratkaisu-
jen, kuten rakenteiden tai talotekniikkajärjestel-
mien, vaikutuksista elinkaarikustannuksiin.

Yksi olennainen osa ECost-laskentame-
netelmässä on rakennuksen energiankulutuk-
sen arviointi. Myös energiaa säästävien rat-
kaisujen valinnassa on otettava vaihtoehto-
jen elinkaarikustannukset huomioon, ja tähän 

tarvittavien vertailujen tekemiseen ECost on 
erinomainen väline.

Jänkälä painottaa, että laskentamenetel-
män on oltava luotettava, helppo ja nopea 
käyttää sekä edullinen. Liian monimutkainen 
menetelmä jää käyttämättä. ECostilla lasken-
ta voidaan tehdä nopeasti hankkeen aikana, 
joten suunnittelussa on jatkuvasti käytössä 
tuoretta tietoa. Prodeco käyttää ECost-las-
kentamallia elinkaaritalouden hallintaan ra-
kennuttamissaan kohteissa ja tarjoaa sitä pal-
veluna myös muihin hankkeisiin.

- ECost soveltuu käytettäväksi kaikentyyp-
pisiä rakennuksia koskevissa uudis- ja korjaus-
rakentamishankkeissa. Olkoonpa hanketyyppi 

mikä tahansa, elinkaarilaskentaan panostettu 
raha maksaa itsensä tulevina vuosina monin-
kertaisesti takaisin, Jänkälä mainitsee. 

Ari-Matti Jänkälä

Projektipalvelu Prodeco Oy
Terminaalitie 6
90400  OULU
Puh. 010 422 1350
projektipalvelu@prodeco.fi
www.prodeco.fi

Inspector Secin oma laboratorio perustettiin 
Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ympäris-
tötieteiden laitoksen tuella vuonna 2008. 

– Olemme kehittäneet ilmanäytteenotto-
menetelmän, jolla pystytään osoittamaan tok-
siineille altistuminen kvantitatiivisesti. Mene-
telmillämme vaaran tunnistaminen ja vähentä-
minen on hyvin tuloksekasta ja kohtuuhintais-
ta, sanoo toimitusjohtaja risto Salin. 

Toksisuusmittaus on varsin uusi menetel-
mä ja poikkeaa perinteisistä työhygieenisistä 
mittauksista.

– Normaalisti on jokin altiste – esimerkiksi 
kemikaali, biologinen altiste tai tietty homela-
ji – jolle on yleensä asetettu raja-arvo. On kui-
tenkin todettu, etteivät perinteiset työhygieeni-
set mittaukset toimi sisäilmaperäisen terveys-
vaaran tunnistamisessa. Me mittaamme hait-
taa, eli myrkyllisyyttä solutoksikologisilla tes-
teillä. Tutkimme siis suoraan, miten näytteen 
sisältämät altisteet vaurioittavat soluja.

Tutkimuksissa selvitetään myös epäpuh-
tauksien yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi kah-
den kemikaalin haitat voivat erillään olla hyvin 
pieniä, mutta kemikaalien yhdistyessä haitta 
voi olla dramaattinen. 

– Tällöin yksittäisen altisteen yksittäinen 
raja-arvo ei palvele tarkoitusta. Meidän tes-
teissämme mitataan kokonaisuutta yhteisvai-
kutuksineen, painottaa Salin.

Inspector Secillä on jo yli tuhat kohdetta ja 
runsaasti verrokkiaineistoa. Useissa kohteis-

sa ihmiset ovat oireilleet ja sairastuneet, mut-
ta kohteissa tehdyt perinteiset mittaukset eivät 
ole korreloineet oireilujen kanssa.

– Epämääräisessä tilanteessa ei aina tie-
detä, mitkä tilat kohteessa pitäisi sulkea. Tok-
sisuusmittausten ansiosta pahimmat tilat on 
pystytty tunnistamaan ja sulkemaan ja muis-
sa tiloissa vaaraa vähentämään ilmanvaihdon 
säädöillä ja toksisuutta vähentävillä Airsta-
tic-ilmanpuhdistimilla. Oireet ovat normaa-
listi poistuneet ja tilojen käyttöä on pystytty 
jatkamaan väliaikaisesti, kunnes tarpeelliset 
korjaustoimenpiteet on suoritettu.

Toksisuusmittaus tunnistaa 
sisäilmaperäisen 
terveysvaaran

Airstatic FA6 -ilmanpuhdistin on saa-
nut tutkimuskohteissa kiinni merkittä-
viä määriä myrkyllisiä altisteita.

Inspector Sec Oy
Asemakyläntie 29 B
90840  HAUKIPUDAS
Puh. 050 386 9194
www.inspectorsec.fi

Inspector Sec Oy kehittää uusia 
menetelmiä sisäilmaongelmiin 
liittyvien terveysvaarojen 
tunnistamiseen ja vähentämiseen.

Kaupungin tilatarpeisiin 
vaikuttavat muun muassa 
palvelurakenteissa tapahtuvat 
muutokset ja väestöpohjan 
kehitys. Tilankäytön 
tehostamiseksi etsitään useissa 
kunnissa uusia ratkaisuja.

Monin paikoin tilankäytön 
tehostamisen lääkkeeksi on 
otettu monikäyttötilat, joihin 
on sijoitettu eri hallintokun-
tien toimintoja rinnakkain. 
Samaan tilaan sopivat esi-
merkiksi kirjasto, koulutus ja 
kulttuuri. Sama tila voi taipua 
myös kuntalaisten kokoontu-
mispaikaksi.

Helsingin kaupungin stra-
tegiaan on kirjattu tavoite tut-
kia tilojen käytön tehostamis-
ta yli hallintokuntarajojen. Ti-
lakeskuksen päällikkö Arto 
Hiltusen mukaan tilojen yh-
teiskäytön suunnittelu edel-
lyttää tiivistä yhteistyötä hal-
lintokuntien kanssa. Aloite tu-
lee tyypillisesti palveluntuot-

tajilta, jotka ovat kehittämässä uusia toi-
mintamalleja tai palvelukonsepteja.

– Tilojen yhteiskäytön tutkiminen on 
yhteistyössä tapahtuvaa toimintaa. Yhtä sa-
bluunaa, jonka mukaan kaikki voisi tehdä, 
ei löydy, vaan kaikki tapaukset selvitetään 
aina yksitellen. Asioita mietitään aina hy-

vin laajalla perspektiivillä, ei pelkästään 
rakennusten ehdoilla.

Tilojen yhteiskäytön suunnittelussa on 
aina mukana myös alueellinen näkökulma. 

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskuksen 
päällikkö Arto Hiltunen:

Tilojen yhteiskäytön 
mahdollisuuksia tutkitaan

A
si

an
tu

nt
ija

jatkuu sivulla 14 . . .

Helsingin Tilakeskuksen päällikkö Ar-
to Hiltunen kertoo, että yhteiskäyttö-
tilojen suunnittelu on tiivistä yhteis-
työtä.

http://www.prodeco.fi
mailto:projektipalvelu@prodeco.fi
http://www.prodeco.fi
http://www.inspectorsec.fi


13www.kunnallissuomi.fi

Yksityistä 
pysäköinninvalvontaa pidetään 
villinä ja osin hämäränäkin 
alana. Tähän on johtanut alan 
nopea kasvu, väärät luulot ja 
toimijoiden kirjavuus.

Tilanne on tuonut mukanaan monenlaisia on-
gelmia, jotka hämäävät paitsi taloyhtiöitä ja 
kiinteistönomistajia myös autoilijoita. Kiin-
teistönomistajalle epäselvyyttä tuo esimer-
kiksi se, että osa yksityisistä pysäköinninval-
vojista lupaa provision valvontamaksusta.

– Jos valvontayhtiö maksaa asiakkaalle 
provisiota valvontatulosta, niin se vääristää 
valvontaa, kilpailua ja taloyhtiöiden tuloja. 
Täytyy muistaa, että tämä on arvonlisäverol-
lista toimintaa, joten taloyhtiönkin olisi saa-
mastaan provisiosta maksettava arvonlisäve-

ro, Lauri Mustonen Oy ParkPatrol Finland 
Ab:stä kertoo.

Autoilijoiden näkökulmasta ongelma on, 
että kaikki valvontayhtiöt eivät toimi samal-
la tavalla. Mustonen ottaa esimerkiksi tilan-
teen, jossa autoilijan maksamatta jäänyt so-
pimussakko oli kahden viikon aikana puoli-
toistakertaistunut. Käytäntö on tuttu julkises-
ta pysäköinninvalvonnasta, mutta yksityiset 
valvontayhtiöt eivät voi näin toimia.

– Me kirjoitamme laskuun rinnastettavia 
sopimussakkoja. Jos autoilija jättää laskun 
maksamatta, perinnässä on edettävä perin-
tälain mukaan.

Mustonen muistuttaa, että sopimussa-
kosta saa aina reklamoida. ParkPatrolin saa-
mat reklamaatiot käy viimekädessä läpi laki-
mies. Reklamaatio hyväksytään, jos kysees-
sä on inhimillinen syy eli esimerkiksi saira-
uskohtaus tai jos valvoja on tehnyt virheen. 

Tätä varten kaikki väärin pysäköidyt autot 
myös kuvataan.

Toiminta luvanvaraiseksi
Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva la-
ki on parhaillaan valmisteilla, ja onnistues-
saan se voi rauhoittaa alaa. Mustosen mie-
lestä lain pitäisi tehdä toiminnasta luvanva-
raista ja säädettävä työntekijöiden koulutus 
pakolliseksi.

On hyvä, että alalle tulee laki, mutta toi-
vottavasti sitä ei tehdä vain sen takia, että ti-
lanne niin vaatii. Alalle tarvitaan nopeasti la-
ki, mutta toivottavasti laki on sellainen, että 
se ratkaisee alan ongelmia.

Luvanvaraisuus pakottaisi alan yritykset 
toimimaan yhteisesti sovitulla tavalla, mikä 
vähentäisi väärinkäsityksiä. Alaa on piinan-
nut esimerkiksi maku helposta rahasta. Vaik-
ka luulo on Mustosen mukaan väärä, tulijoi-

ta on paljon.
– Kertoo jotakin, 

että ennen kuin ala me-
ni tauolle käräjäoikeu-
den päätöksen vuok-
si vuonna 2008, alalla 
toimi meidän lisäksem-
me vain kolme yritys-
tä. Tauon jälkeen uu-
sia yrityksiä on tullut 
paljon, ja Kauppare-
kisterin tietojen mu-
kaan alalla toimii nyt 
68 yritystä.

Alan maineen nos-
tamiseksi toimijoiden 
tulisi myös yhteises-

ti sopia siitä, mikä on hyväksyttävää. Tätä 
varten ParkPatrol on alan vanhimpien yritys-
ten kanssa keskustellut alan eettisistä sään-
nöistä, joita jokainen voisi noudattaa oman 
yritystoimintansa perustana.

räätälöity koulutus
ParkPatrol edellyttää työntekijöiltään osallis-
tumista ammatilliseen koulutukseen. Yritys 
on räätälöinyt yhteistyössä Hyvinkään-Riihi-
mäen aikuiskoulutuskeskus Hyria Oy:n kans-
sa koulutuksen, jossa tutustutaan muun mu-
assa pysäköintiin liittyvään lainsäädäntöön, 
kohennetaan kielitaitoa ja pohditaan pysä-
köinninvalvonnan merkitystä.

– Koulutukseen kuuluu oppilaitoksen 
laatima lopputentti. Ne, jotka pääsevät ten-
tistä läpi, työllistyvät. Kaikki eivät ole sitä 
läpäisseet, Mustonen toteaa.

Peruskoulutuksen lisäksi yrityksen työn-
tekijät osallistuvat säännöllisesti jatkokoulu-
tukseen. ParkPatrol työllistää 12 työntekijää 
pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Par-
haillaan yritys etsii Pirkanmaalle ja Turun 
seudulle yrittäjävetoista toimijaa. Valittavi-
en henkilöiden taustat tarkistetaan.

Yksityinen pysäköinninvalvonta 
tarvitsee lain nopeasti
ParkPatrolin toiveena luvanvaraisuus ja pakollinen koulutus

Oy ParkPatrol Finland Ab
myynti@parkpatrol.fi
www.parkpatrol.fi

Oy ParkPatrol Finland Ab on 
vuonna 2003 perustettu 
yksityinen 
pysäköinninvalvontayritys. 
Tällä hetkellä yritys 
valvoo noin 600 kohdetta 
pääkaupunkiseudulla, 
Pirkanmaalla ja Turun 
seudulla. Pysäköinninvalvonta 
on taloyhtiöille ja 
kiinteistönomistajille maksutonta.

 
Konsepti kehitetty asiakkaiden kanssa vuodesta 2006 alkaen.

 
Lue lisää www.parkpatrol.fi

Oy ParkPatrol Finland Ab
- täyden palvelun pysäköinninvalvoja. 

Auran ST-Team Oy:n teknisten tilanjakajien 
avulla mitä tahansa tilaa voidaan joustavasti 
muuttaa käyttötarpeiden mukaan. Valikoima 
jakautuu taiteseiniin, siirtoseiniin ja lasisiir-
toseiniin sekä paljeoviin.

Yritys on toimittanut tilanjakajia muun 
muassa lukuisiin kouluihin, monitoimitaloi-
hin, urheilutaloihin, auditorioihin sekä ko-
kous- ja neuvottelutiloihin. Yrityksen osaa-
minen näkyy myös maailmalla. Esimerkik-
si Turun telakalta valmistuneissa loistoris-
teilijöissä on yrityksen toimittamat siirto- ja 
taittoseinät.

Auran ST-Team on toiminut vuodesta 
1974 lähtien. Teknisten tilanjakajien lisäk-
si keskeisimpiä tuoteryhmiä ovat mekaani-
set murronestolaitteet sekä sisä- ja ulkopuo-
liset aurinkosuojat.

Mittatilaustyötä
Kaikki tilanjakajat valmistetaan kohteeseen 
mittatilaustyönä niin, että ne palvelevat par-
haiten tilan käyttäjiä.

– Jos tilaan vaaditaan esimerkiksi teho-
kasta äänieristystä, oikeita valintoja ovat siir-

to- tai taittoseinät, jotka eristävät ääntä 53 de-
sibeliin asti, kun taas paljeovet sopivat muo-
tonsa ja rakenteensa ansiosta tilaan, jossa tar-
vitaan äänieristyksen lisäksi hyvää akustiik-
kaa, Tony Kaisla kertoo.

Siirto- ja taittoseiniä toimitetaan maalat-
tuina, viilutettuina tai laminaattipintaisina. 
Myös paljeovien kuosi- ja värivalikoima on 
hyvin laaja. Uusimmassa mallistossa on vaa-
tivampaan sisustustyyliin sopivia Alcanta-
ralla pinnoitettuja paljeovimalleja.

Auran ST-Team on tuomassa markkinoil-
le myös kotikäyttöön soveltuvaa irokoo-pal-
jeovea. Akustoivan tilanjakajan pinnoitteena 
on ympäristöystävällinen huopakuitukangas, 
jota on kehitetty yhdessä Koskenpään Huo-
patehtaan kanssa.

– Tuotteiden myynti tulee todennäköi-
sesti tapahtumaan huonekaluketjun kautta, 
Kaisla sanoo.

Auran ST-Team valmistaa paljeovet alus-
ta loppuun tuotantolaitoksessaan Aurassa. 
Siirtoseinät tulevat hollantilaisen Esperon 
tehtaalta ja ne viimeistellään asennusvalmiik-
si Suomessa. Espero BV on maailmanlaajui-

sesti yksi tunnetuimmista siirtoseinävalmis-
taja. Auran ST-Team on toiminut yhtiön sopi-
musvalmistajana vuodesta 2010 lähtien.

Uusi AuraTech-huoltopalvelu
Auran ST-Teamin toimittamat tilanjaka-
jat ovat laadukkaita tuotteita. Toimiakseen 
moitteetta vuodesta toiseen ne vaativat kui-
tenkin säännöllistä huoltoa. Auran ST-Team 
on tuotteistanut kunnossapidon AuraTech-
huoltopalveluksi.

Huoltopalvelu kattaa tilanjakajien, valko-

kankaiden, murtosuojien ja kaihtimien kun-
totarkastuksen sekä mahdollisten puutteiden 
ja toimintahäiriöiden korjauksen. Halutes-
saan asiakas voi tehdä huollosta vuosisopi-
muksen Auran ST-Teamin kanssa.

Kaislan mukaan huoltopalvelulle tuntuu 
olevan tarvetta. Kunnossapitoa ovat kysyneet 
muun muassa kunnat ja kaupungit sekä hotel-
lit, jotka tarjoavat asiakkailleen neuvotteluti-
lojen vuokrausta. Esimerkiksi Turun- ja Tam-
pereen kaupunkien kanssa Auran ST-Team 
on solminut vuosisopimukset.

Oikea tilanjakaja jokaiseen kohteeseen
Viime vuosina julkisessa rakentamisessa on korostunut tilojen 
monikäyttöisyys ja tehokkuus. Tyypillisesti rakennukseen tehdään 
suuria tiloja, joita jaetaan tarpeen mukaan pienempiin osiin 
tilanjakajilla.

Auran ST-Team Oy
Puh. 02 486 4900
www.stteam.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:myynti@parkpatrol.fi
http://www.parkpatrol.fi
http://www.parkpatrol.fi
http://www.stteam.fi
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Työkoneet kiinteistön-
hoidon ammattilaisille
Oy Hako Ground & Garden Ab 
pitää huolen kiinteistöistä sisällä 
ja ulkona vuoden ympäri.

Hako Ground & Garden AB Ruotsissa ja 
sen tytäryhtiöt Hako Ground & Garden AS 
Norjassa ja Oy Hako Ground & Garden Ab 
Suomessa kuuluvat saksalaiseen Hako-Wer-
ke HmbH & Co -teollisuusryhmään.  

– Clean-osastomme myy Hakon omia 
ammattisiivouskoneita. Valikoima pitää sisäl-
lään erikokoiset lakaisukoneet, imurit ja yh-
distelmäkoneet. Olemme tällä alueella valta-
kunnallisesti kärkipään toimijoita. Ulkoalue-
koneet käsittävät kiinteistönhoito-osaston ja 
Golf-osaston, jossa Toron viheralueiden hoi-
tokoneet ovat Suomen golfkentillä ehdoton 
markkinajohtaja. Consumer-tuotteiden va-
likoima koostuu Toron kuluttajatuotteista, 
lähinnä ruohonleikkureista ja lumilingois-
ta. Tänä talvena erityismaininnan kysynnän 
puolesta saavat juuri Toron lumilingot, hy-
myilee kiinteistönhoito-osaston myyntipääl-
likkö Sakari Kivitie.

Ammattimaiseen, tehokkaaseen kiinteis-
tönhoitoon soveltuvia Toron ruohonleikku-
reita toimitetaan muun muassa kaupunkien 
puisto-osastoille ja hautausmaille. Nyt mark-
kinoille on tullut aivan uudenlainen vaakata-
soleikkuri, Toro Groundsmaster 360, jossa on 
yhdistetty perinteinen etuleikkuri ja sauva-
ohjattava leikkuri. Avainominaisuuksia ovat 
nelipyöräohjaus, neliveto ja leikkuukorkeu-
den pikasäätö. Jatkuvasti kasvaneen kiinteis-
töhoito-osaston tuoteohjelmaan kuuluvat li-
säksi Kioti- ja LM Trac -kiinteistötraktorit, 
Hako-imulakaisuajoneuvot ja Multicar-mo-
nitoimikoneet. Valikoima monipuolisine lisä-
varusteineen ja työlaitteineen on kattava si-
sältäen kalustoa ympärivuotiseen käyttöön. 

– Kaikkia edustamiamme tuotteita val-
mistaa päämies, joka on alansa markkina-
johtaja Euroopassa. Isot toimijat panostavat 
tuotekehitykseen ja jälkimarkkinointiin, ja 
saamme jatkuvaa koulutusta sekä huoltoon 
että myyntiin. Melko uutena työntekijänä 
olen ollut ilahtunut valikoiman laajuudesta 
ja siitä, että pystymme tarjoamaan asiakkail-
le vaihtoehtoja ja entistä parempia tuotteita, 
Kivitie summaa.   

Oy Hako Ground & Garden Ab
Sienitie 50
00760  HELSINKI
Puh. 09 870 0733
www.hako.fi

   

 

 

 

Kiinteistötaito Peltola & Co Oy – kumppanisi kiinteistöarvioinnissa 

Kiinteistötaito Peltola & Co Oy on kotimainen riippumaton kiinteistöarviointipalveluita 
tarjoava yritys. Toiminta‐alueemme on koko Suomi. 

Laadimme kiinteistöarviointeja ja tuotamme muita asiantuntijapalveluita yksityisten ja 
julkisten kiinteistönomistajien sekä rahoittajien tarpeisiin. 

Ota yhteyttä!  
 

___________________________________________________________________________ 
Kiinteistötaito Peltola & Co Oy 

Pieni Roobertinkatu 11 
00130 Helsinki  

puh. 09 6850 350 
 

www.kiinteistotaito.fi 

Saanio & Riekkola 
Oy:n henkilökunnan 
monipuolinen osaaminen 
kiteytyy maanalaisten 
tilojen suunnittelussa ja 
rakennushankkeissa.

Saanio & Riekkola Oy vastaa esimerkiksi 
Tampereen ydinkeskustaan parhaillaan ra-
kenteilla olevan Pysäköintilaitos Hämpin 
kalliorakennussuunnittelusta. Pysäköinti-
laitos sijaitsee 30 metriä Hämeenkadun alla 
rautatieaseman ja Tammerkosken välissä.

Moderniin, vajaan tuhannen auton pysä-
köintihalliin tulee viisi pysäköintiriviä, joista 
kaksi sijaitsee parvella ja kolme lattiatasolla. 
Laitos on louhittu 650 metriä pitkänä yhte-
näisenä hallina, jonka leveys on 32 ja korkeus 
10 metriä. Vuonna 2008 alkaneen hankkeen 
on määrä valmistua vuoden 2012 lopussa.

Saanio & Riekkola Oy on toiminut hank-
keessa asiantuntijatehtävissä myös rakenta-
misen aikana. Pysäköintilaitoksen pääsuun-

nittelija Matti Kalliomäen mukaan hank-
keesta on tehnyt erityisen haastavan se, et-
tä laitos on ensimmäinen suuri maanalainen 
kohde Tampereen keskustassa. 

– Maanalainen rakentaminen on uut-
ta ympäristölle, asukkaille ja viranomais-
ketjulle, eikä historiatietoa alueelta ole ole-
massa. Hanke on vaatinut selkeästi enemmän 
olosuhteiden tutkimista, tiedottamista ja asi-
oiden selvittämistä kuin monet muut hank-
keet. Hankkeen aikana olemme vieneet hy-
väksi todettuja käytäntöjä Tampereelle ja yh-
teistyö on sujunut oikein hyvin, Kalliomäki 
summaa.

50 vuoden kokemus
Vuonna 1962 perustetun Saanio & Riekko-
la Oy:n vahvoja osaamisalueita kalliotilojen 
suunnittelun lisäksi ovat ydinjätteen loppusi-
joitustekniikka, LVIA-suunnittelu ja raken-
nesuunnittelu. 

Toiminnan kulmakiviä ovat yhteistyö 
ja ammattitaito. Viime vuonna toimisto sai 
Greenoffice-sijoituksen ja ylsi kokoluokas-
saan kuudenneksi Great place to work -kil-
pailussa. Lisäksi toimitusjohtaja reijo riek-
kola valittiin vuoden diplomi-insinööriksi. 
Toimiston hyvä henki ja osaaminen näkyvät 
asiakkaille mutkattomana palveluna.

– Olemme pyrkineet joustavaan yhteis-
työmalliin ja pienenä talona pystymme rää-
tälöimään palvelut asiakaskohtaisesti, Kal-
liomäki sanoo.

Vaativien kalliotilojen 
asiantuntija

Saanio & riekkola Oy
www.sroy.fi

Tampereen ydinkeskustaan on raken-
teilla maanalainen P-Hämppi.

kirjapaino@nkl.fi
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/tiedons/palvelutyrityksille/kohokyltit

Näkövammaisten Keskusliitto ry on Suomen 
näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka 

edistää sokeiden ja heikkonäköisten 
ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa 

erityispalveluja ja toimii näkemisen 
asiantuntijana Suomessa.

NKL:n kirjapaino valmistaa laadukkaita opasteita 
kovamuoville. Opasteissa, kylteissä ja pohjapiirroksissa 
on selkeät värikontrastit.

Tuotteissamme pistekirjoitustekstit ovat teräskuulilla ja 
mustateksti joko kohotekstinä tai kaiverrettuna. 
Kuvat/symbolit ovat kohokuvina tunnusteltavia.

Opasteet/kyltit sopivat mm. julkisiin tiloihin, joissa 
käyttäjiä on paljon ja tuotteilta vaaditaan kestävyyttä. 
Esim. virastot, museot, terveyskeskukset, hotellit, 
asemat ja julkiset liikennevälineet.

•

•

•

Tiedustelut ja tilaukset puh. (09) 3960 4001 Hilkka Väänänen

Monilla alueilla tämäntyyppiset tilat ovat 
ainoa perusteltu vaihtoehto, kun pohditaan, 
miten kaupunki voi järjestää peruspalvelui-
ta asukkailleen.

Korjausvelka vaikea 
kuroa kiinni
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Ti-
lakeskus vastaa kaupungin omistamien toi-
mitilojen ylläpidosta, rakennuttamisesta ja 
vuokrauksesta. Koko kiinteistökannan ko-
ko on noin kolme miljoonaa neliötä ja arvo 
on noin 3,5 miljardia.

Kaupungin omistamista tiloista suuri 
osa on vanhaa kiinteistökantaa, jonka ku-
luminen on osin hyvin nopeaa. Kiinteis-
tökannan korjausvelka on päässyt kasva-
maan suureksi, koska vanhan korjaamiseen 

ei menneinä vuosina ole ollut riittävästi re-
sursseja.

Hiltunen näkee, että nykyisellä inves-
tointitahdilla korjausvelkaa ei kyetä kiri-
mään kiinni. Haasteita tuovat erityisesti ra-
kennustaiteellisesti ja historiallisesti arvok-
kaat rakennukset, jotka syövät osansa kor-
jausrahasta. Toisaalta kaupunki ei voi tin-
kiä myöskään korjauksista tiloissa, joiden 
kunto voi olla uhkaksi tiloissa työskentele-
vien terveydelle ja turvallisuudelle.

– Jos vanhan korjaaminen maksaa pal-
jon, joudumme aina miettimään, onko jär-
kevämpää etsiä toiminnalle uudet tilat. Tä-
tä kautta meille tulee kiinteistöjä, jotka ei-
vät enää palvele kaupungin tarpeita. Kun 
pystymme luopumaan näistä hallitusti, va-
pautuu resursseja tarvittavan kiinteistökan-
nan ylläpitoon. 

. . . jatkoa sivulta 12.

http://www.hako.fi
http://www.kiinteistotaito.fi
http://www.sroy.fi
mailto:kirjapaino@nkl.fi
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/tiedons/palvelutyrityksille/kohokyltit
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Electrolux Professionalin pe-
sulamaailma tarjoaa ratkaisu-
ja niin kerrostalokiinteistöjen 
ja erilaisten laitosten pyykin-
pesutiloihin kuin itsepalvelu-
pesuloiden ja kaupallisten pe-
suloidenkin tarpeisiin. 

– Näemme jälkimarkki-
noinnin tulevaisuuden haas-
teena, joten huolto on yhä tär-
keämmässä asemassa palve-
lutarjonnassa. Tavoitteena on, 
että pesukoneita ei tarvitse tu-
levaisuudessa paljon korjata. 
Kun ne huolletaan säännölli-
sesti, ne toimivat moitteetta pi-
tempään, tähdentää tulosyksi-
kön johtaja Hans Mellner. 

Kiinteistöpesulat, kansan-
kielellä pesutuvat, ovat Elect-
rolux Professionalin pesulatoi-
minnan suurin osa-alue. 

– Puhumme pikemmin-
kin tekstiilihuoltotilasta, kos-
ka siellä tapahtuu tekstiileiden 
pesun lisäksi usein myös jälki-
käsittely kuten linkous, kuiva-
us, mankelointi ja silitys. 

Tekstiilipölyt eli katken-
neet kuidut jäävät sinne, mis-
sä ne on saatu irti, eikä niitä 
tarvitse kuljettaa enää takaisin 

asuinhuoneisiin. Vuokrataloissa on sel-
viö käyttää tekstiilihuoltotilaa, koska se 
nähdään vedensäästön ja asumisen laadun 
kannalta järkeväksi. Meillä on tähän tar-
koitukseen nopeat, tehokkaat ja tarpeek-
si isot koneet. 

Veden määrä optimoituu  
pyykin määrään
Electrolux-pesukoneiden punnitusjärjes-
telmä Automatic Weighing System (AWS) 
laskee pestävän aina pyykin perusteella 
tarpeellisen vesimäärän. AWS määrittää 
automaattisesti pyykin painon jokaisessa 
pesussa ja lisää juuri oikean määrän vet-
tä. Tämän tuloksena veden- ja energian-
kulutus vähenee.

– Isossa koneessa on siis mahdollis-
ta pestä energiatehokkaasti myös pie-
ni nyrkkipyykki, mutta pienessä konees-
sa ei voida pestä isoja pyykkimääriä. Jos 
talossa on toimiva kiinteistöpesula, siellä 
pystyy hoitamaan koko tekstiilihuollon.  
   – Asukkaalla ei tarvitse olla omaa koti-
pesukonetta, joka syö aika paljon tilaa ja 
jonka kanssa toimiessa pyykin kuivaus-
kin edellyttää hieman ongelmanratkaisua, 
Mellner mainitsee.    

Varausjärjestelmä  
helpottaa elämää
Electrolux Professional on kehittänyt pe-
suloihin erilaisia varausjärjestelmiä. Uusi 
tuote on kiinteistön informaatiotaulu Vi-
sion, jonka avulla kiinteistö voi tiedottaa 
asukkaille lumen luomisesta katoilta, vesi-

katkoksista ja niin edelleen. Vision sisältää 
myös pesulan varausjärjestelmän.

– Kukin huoneisto voi varata pesula-ai-
kaa taloyhtiössä sovittujen sääntöjen puit-
teissa, esimerkiksi yhden vuoron viikossa. 
Tällöin kukaan muu ei voi mennä varatul-
la ajalla pesutupaan. 

Ajanvarausjärjestelmä tuo pesulan 
käyttöön oikeudenmukaisuutta ja antaa ta-
loyhtiölle tietoa siitä, kuka pesulaa käyt-
tää ja miten.    

Electrolux Professionalin kiinteistöpe-
sula on hyvä esimerkki pesutupien moder-
nisoitumisesta.

– Enää pesutupaan ei mennä saap-
paat jalassa, vaan kannettavan tietoko-
neen kanssa tekemään jotain muuta siksi 
aikaa, kun hiljaiset ja nopeat koneet hoi-
tavat tehtävänsä. 

Nykyaikainen kiinteistöpesula on va-
loisa, siisti ja raikas tila. Väitän, että uu-
distettu pesutupa on aina käytössä, Mell-
ner tiivistää.

Electrolux Professional Oy
PL 185
00511  HELSINKI
Puh. 09 39 611
www.electrolux.fi

Nykyaikaisessa kiinteistöpesulassa  
onnistuu täydellinen tekstiilihuolto
Electrolux Professional -pesulakoneet on osa Electrolux-
konsernia ja yksi maailman johtavista ammattikäyttöön 
tarkoitettujen pyykinpesuratkaisujen toimittajista. 

Informaatiotaulu Vision antaa tietoa muun 
muassa pesulavuoroista. 

Picote Oy on rakenteita 
rikkomattomien 
viemäriremonttien 
edelläkävijä. Yritys on 
panostanut asuinhuoneistojen 
viemäreiden kunnostukseen 
soveltuvan sukitusmenetelmän 
kehittämiseen. Menetelmä 
kehittyi monien vaiheiden 
kautta.

Picotella on rakennusliiketausta ja  kokemus-
ta myös perinteisistä linjasaneerauksista. Toi-
mitusjohtaja Mika Lokkinen kertoo, että nii-
den yhteydessä purettiin suhteellisen hyvä-
kuntoisia viemäreitä ja monet asukkaat olivat 
ehtineet remontoida kylpyhuoneensa. Uusi-
en pintojen rikkominen harmitti.

– Seitsemän vuotta sitten aloitimme pää-
kaupunkiseudulla Dakki-pinnoitusmenetel-
mällä ja pari vuotta sen jälkeen kehitimme 
oman runkojäykän putkitusmenetelmän.

– Pinnoitukseen ja putkitukseen liittyy 
kuitenkin runsaasti laadullisia ja teknisiä on-

gelmia. Pinnoitus- ja putkitustyön onnistu-
minen on vahvasti sidoksissa työnsuoritta-
jan taitoon ja työmoraaliin. Siksi päädyim-
me kehittämään hyväksi todetun sukitusme-
netelmän työtapoja ja laitteistoa asuinhuo-
neistojen putkiremontteihin sopivaksi, Lok-
kinen jatkaa.

Tasalaatuinen menetelmä
Sukituksessa vanhaan putkeen asennetaan 
tehdasvalmisteinen, kyllästetty sukka. Asen-
nus tapahtuu paineilman avulla niin, että suk-
ka painautuu putken seinämää vasten sekä 
peittää liitoskohdat ja mutkat täydellisesti. 
Lopputulos on yhtä kestävä kuin uusi putki 
ja kaikilta osin tasalaatuinen. 

– Sukitettaessa putkeen ei synny pinnoi-
tuksesta tuttuja valumia tai ongelmia jatkos-
kohdissa ja sisäkurveissa.

Sukitus on vanha menetelmä, jota on käy-
tetty yleisesti suurten putkien korjaamisessa. 
Sen sijaan asuntokohtaisten viemäreiden sa-
neeraus on ollut mahdotonta, koska sopivia 
laitteita ei ole ollut. Picote on tehnyt vuosi-
en ajan kehitystyötä ja sen tuloksena yrityk-
sellä on nyt käytössään laitteet, jotka mah-
dollistavat sukituksen myös asuntojen vie-
märeihin.

– Olemme panostaneet tuotekehitykseen 
paljon, investoineet ja hakeneet useita patent-
teja. Tällä tavalla haluamme tuoda koko toi-
mialalle insinöörimäistä ajattelutapaa ja pa-
rantaa työn laatua, Lokkinen toteaa.

Tiedot ja taidot testattu
Tähän mennessä Picote on sukittanut noin 
500 kiinteistön pystylinjaa ja noin 1300 ker-
roshajotusta eli wc:n, lattiakaivon ja keittiön 

viemärihaaraa.  Menetelmää voidaan käyttää 
myös sairaaloissa, kouluissa, päiväkodeis-
sa, palvelutaloissa ja vankiloissa, joissa toi-
minnan ei haluta keskeytyvän putkiremon-
tin takia.

Picotella on sukituksesta ja siihen kehite-
tyistä laitteista nyt sen verran kokemusta, että 
yritys on lähtenyt etsimään yrityskumppanei-
ta, jotka ovat kiinnostuneet lisenssin hankki-
misesta Picote-menetelmään.

– Olemme tähän mennessä tehneet noin 
6000 haarojen aukiporausta ja testanneet 
omat laitteemme, tietomme ja taitomme. 
Olemme aina tehneet asiat ammattimaises-
ti ja tähän panostamme edelleen, Lokkinen 
sanoo.

Picoten jatkuva halu kehittyä näkyy myös 
niin, että yritys on vaatimassa koko toimialaa 
säätelevien standardien luomista. Lokkisen 
näkemyksen mukaan standardeihin pääsemi-
nen edellyttää, että viranomaiset, hankesuun-
nittelijat ja isännöitsijät alkavat vaatia tieto-
ja esimerkiksi putken paksuudesta, rengas-

jäykkyydestä ja käyttöiästä jo tarjouspyyn-
tövaiheessa. Nämä tiedot tulee kirjata myös 
urakkasopimukseen. Osaksi sopimusasiakir-
joja tulisi liittää myös urakoitsijan mallikap-
paleet, joihin tilaaja voisi työn edetessä hel-
posti verrata tehtyä työtä. 

Viemäriremontit sukittamalla
- rakenteita rikkomatta

Picote Oy Ltd
Puh. 044 065 5012
myynti@picote.fi 
www.picote.fi

Sukitusrumpuja.

Picoten toimitusjohtaja Mika Lokki-
nen peräänkuuluttaa urakoitsijan vas-
tuuta putkiremonteissa.

Sukitetussa putkessa ei ole valumia 
ja lopputulos on tasalaatuinen myös 
liitoskohdissa ja sisäkurveissa.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.electrolux.fi
mailto:myynti@picote.fi
http://www.picote.fi
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Toimialapäällikkö 
(Energia ja raaka-aineet) 
Jarmo Kallio kertoo, et-
tä esimerkiksi Ruotsissa 
on panostettu geoenergi-
aan eli irtomaasta, kiin-
teästä maankuoresta ja 

vesistöistä saatavaan lämmitys- ja viilennys-
energiaan jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. 
Suomessa Geologian tutkimuskeskus on tar-
jonnut geoenergiaan liittyviä tutkimus-, selvi-
tys-, mitoitus- ja suunnittelupalveluja vuodes-
ta 2007 lähtien. 

– Olemme alusta asti keskittyneet suurten 
geoenergiakenttien tutkimukseen eli emme 
työskentele pientaloissa käytettävän maaläm-
mön parissa. Hankimme aluksi tutkimustyötä 
varten laitteistoja, joita käytettiin alan edellä-
kävijämaissa, mutta nyt olemme jo kehittäneet 
myös omaa tutkimusmetodiikkaa ja mittaus-
tekniikkaa. Teemme yhteistyötä alan tiedon-
tarvitsijoiden ja uusiutuvan energian hyödyn-

täjien kanssa, koska haluamme tehdä sovelta-
vaa tutkimustyötä, jonka tulokset ovat nopeasti 
hyödynnettävissä.

Tarkka tutkimus,  
optimaalinen lopputulos
Suurella geoenergiakentällä tuotetaan lämmi-
tys- ja viilennysenergiaa suureen kohteeseen 
kuten liikerakennukseen, ostoskeskukseen tai 
kokonaiselle pientaloalueelle. Kallio korostaa, 
että geoenergiakentän kapasiteetin selvittämien 
on suuressa kohteessa äärimmäisen tärkeää.

– On tehtävä tietyt mittaukset ja geologis-
geofysikaaliset paikkatutkimukset, joiden pe-
rusteella voidaan päätellä suurtuotantokentän 
eli energiakaivokokonaisuuden perustamisen 
järkevyys kohteessa. On varmistettava, että 
energiaa saadaan tarpeeksi ja pysyvästi. Hukka-
investointien välttämiseksi on varottava myös 
liian suuren kentän rakentamista.

GTK:n ensimmäinen kaupallinen selvitys-
kohde oli Nupurinkartanon uudisrakennusalue 

Espoossa vuonna 2007. Kohde on YIT:n kump-
paneinaan  Fortum ja Uponor. Sen jälkeen on 
tehty useita selvityksiä ja mitoituksia erilaisiin 
kohteisiin esimerkiksi koulurakennuksiin. Par-
haillaan GTK on mukana vuonna 2012 valmis-
tuvassa SOK:n logistiikkakeskushankkeessa 
Sipoossa. Logistiikkakeskukseen lämmitys- ja 
jäähdytysenergiaa tuottavaan suurkenttään tu-
lee 150 energiakaivoa, jotka ovat 300 metriä sy-
viä. GTK on vastannut geoenergiakentän ja sii-
hen liittyvän monitorointi- ja seurantajärjestel-
män suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Kallion mukaan suurkohteet ovat lähes 
poikkeuksetta hybridejä eli geoenergian rin-
nalla on käytössä joku toinen uusiutuva ener-
giamuoto. SOK:n logistiikkakeskuksessa käy-
tetään puolet geoenergiaa ja puolet hakkeella 
tuotettavaa bioenergiaa. 

Kunnat alkaneet kiinnostua
GTK:n kaupallisten hankkeiden ja myös juuri 
päättyneen GTK:n vetämän Tekes-rahoitteisen 

Geoener-projektin perusteella on saatu arvokas-
ta kokemusperäistä, mitattua tietoa hyödynnet-
täväksi laajemminkin. Maassamme on kiinnos-
tuttu yhä enemmän selvittämään oman alueen 
ja seutukunnan  geoenergian tuotannolle ja hyö-
dyntämiselle suotuisat alueet. Asia on alkanut 
kiinnostaa enenevässä määrin sekä kuntia että 
maakuntia kaavoitusmielessäkin ja se kuuluu 
GTK:n tarjoamiin asiantuntijapalveluihin.

– Geoenergian tuotantokenttien suunnitte-
lu- ja mitoituspalvelumme on siis myös kunti-
en käytettävissä. Vain asiantuntevalla tutkimuk-
sella saadaan oikeaa tietoa järkevien päätösten 
tueksi, Kallio korostaa.

Geoenergiassa piilee valtava potentiaali
Maankamarassa on mahtava varanto hiilidioksidivapaata 
energiaa, mutta geoenergian käyttö on vielä vähäistä. Geologian 
tutkimuskeskus (GTK) tarjoaa osaamista geoenergian 
hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseen.

Geologian tutkimuskeskus
Toimialapäällikkö Jarmo Kallio
Energia ja raaka-aineet
Puh. 020 550 5260
jarmo.kallio@gtk.fi
www.gtk.fi

Tänä päivänä Kopio Niinin palvelutarjonta 
kattaa rakennuspiirustuspalvelut sekä mo-
nipuoliset paino- ja tulostuspalvelut, joihin 
kuuluvat digitaalinen mustavalko- ja nelivä-
ritulostus, offset-painatus sekä suunnittelu- 
ja taittopalvelut. Paino- ja tulostuspalvelua 
tukee hiljattain avattu verkkokauppa, joka 
tarjoaa uusia työkaluja asiakkaiden yritys-
ilmeen suunnitteluun ja hallintaan.

Kopio Niinin palveluksessa työskentelee 
yli sata henkilöä Helsingissä, Tampereella, 
Turussa, Lappeenrannassa ja Kotkassa. Li-
säksi Tallinnassa toimiva yhteisyritys Koo-
pia Niini & Rauam OÜ työllistää parikym-
mentä henkilöä.

– Olemme saaneet asiakkailtamme posi-
tiivista palautetta luotettavuudesta, nopeista 
toimitusajoista, henkilökunnan asiantunte-
muksesta ja palvelutarjonnastamme. Työn-
tekijämme ovat myös sitoutuneita ja halua-
vat pitää itsensä ajan tasalla. Näin pystymme 
vastaamaan muuttuvan maailman ja asiak-
kaiden tarpeisiin, kertoo kolmannen polven 
yrittäjä, toimitusjohtaja Katja Niini.

Kattavat 
rakennuspiirustuspalvelut
Kopio Niinin rakennuspiirustuspalvelut ulot-
tuvat perinteisestä piirustusten tulostuksesta 
ja kopioinnista sekä skannauksesta, vekto-
roinnista ja uudelleenpiirtämisestä nykyai-
kaiseen tietomallintamiseen. Asiakkaita ovat 

muun muassa kunnat ja kaupungit, rakennus-
liikkeet, suunnittelutoimistot sekä arkkiteh-
dit ja insinöörit.

Palvelutarjontaan kuuluu myös projektin 
tehokkaaseen hallintaan tarkoitettu Projekti-
pankki. Sinne voidaan tallentaa kaikki hank-
keeseen liittyvä tieto, jota projektiin osallis-
tuvat voivat käyttää. Projektipankin kautta 
voidaan tilata myös muita Kopio Niinin ra-
kennuspiirustuspalveluita.

Tällä hetkellä hyvin suosittu palvelu on 
paperisten rakennuspiirustusten skannaus di-
gitaaliseen muotoon. Jos asiakkaalla on pal-
jon aineistoa, skannaus voidaan tehdä asi-
akkaan tiloissa. Tuotepäällikkö Anna-Riit-
ta Kallisen mukaan palvelun suosion takana 
on esimerkiksi se, että rakennuspiirustusten 
halutaan säilyvän jälkipolville.

– Digitaalisessa muodossa olevia piirus-
tuksia voidaan helposti käyttää mistä tahan-
sa. Lisäksi asiakas voi saada kustannussääs-
töjä, kun paperisten piirustusten arkisto siir-
retään kauemmaksi edullisempaan tilaan.

Uusia palveluita rakennusalalle
Perinteisten rakennuspiirustuspalveluiden 
rinnalle Kopio Niini on aktiivisesti kehittä-
nyt uusia palveluita alan ja asiakkaiden tar-
peiden pohjalta. Esimerkiksi viime syksynä 
tarjontaa täydennettiin alkumallintamisen ja 
laserkeilauksen palveluilla.

– Seuraamme hyvin tarkasti alaa ja asi-

akkaiden tarpeita. Meillä on paljon pitkiä ja 
hyviä asiakassuhteita. Kehitämme palvelui-
tamme yhdessä asiakkaittemme kanssa vas-
taamaan uusia tarpeita, Katja Niini sanoo. 

Anna-Riitta Kallisen mukaan asiakkaat 
kysyvät alkumallintamista ja laserkeilaus-
ta koko ajan enemmän. Alkumallintamises-
sa kohteesta voidaan tehdä kolmiulotteinen 
pintamalli visualisointia varten tai tietomal-
lipohjainen malli, johon viedään kaikki ti-
laajan toivomat, rakennusta koskevat tiedot. 

Jos vanhasta kohteesta ei ole saatavana mit-
tatietoa, se voidaan tuottaa laserkeilauksen 
avulla.

Kopio Niini on rakennuspiirustusten 
ja tulostuksen monitaituri
Kopio Niini Oy aloitti toimintansa vuonna 1957 tarjoamalla 
rakennuspiirustusten kopiointipalvelua. Toimintansa aikana 
perheyritys on noussut yhdeksi Suomen suurimmista tulostus- ja 
painopalveluiden tarjoajista.

Kopio Niini on saanut myönteistä palautetta luotettavuudestaan, nopeista toi-
mitusajoista, henkilökuntansa asiantuntemuksesta ja kehittyvästä palvelutar-
jonnastaan. Kuvassa rakennuspiirustuspalveluista vastaava tuotepäällikkö 
Anna-Riitta Kallinen ja toimitusjohtaja Katja Niini.

Kopio Niini Oy
Puh. 010 680 3211/toimitusjohtaja 
Katja Niini
Puh. 010 680 3222/tuotepäällikkö 
Anna-Riitta Kallinen
www.kopioniini.fi

mailto:jarmo.kallio@gtk.fi
http://www.gtk.fi
http://www.kopioniini.fi
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– On visuaaliselta kannalta merkittävä asia, et-
tä rakennuksen julkisivu on puhdas eikä liiken-
nepölyn ja muun lian tai sammaleen peitossa. 
Joissakin julkisivumateriaaleissa puhdistus suo-
rastaan parantaa materiaalin kestävyyttä, kos-
ka lika ja sammalkasvusto eivät pääse tunkeu-
tumaan materiaalin sisään. Maalatussa pinnas-
sa lian ja sammaleen poisto pidentää maaliker-
roksen ikää, toteaa julkisivujen puhtaanapito-
palveluja tarjoavan Was-ste Oy:n Tampereen-
toimipisteen johtaja Juha Järvi.

Ensin puhdistus, sitten suojaus 
Juha Järven mukaan käytännössä kaikki julki-
sivumateriaalit eli niin tiili, rappaus kuin puu 
soveltuvat puhdistettaviksi. Materiaali otetaan 
huomioon puhdistuksessa käytettävässä teknii-
kassa.

Was-sten eniten käyttämä menetelmä on 
kuumavesipesu, jossa vesi suunnataan pestä-
vään kohteeseen pintamateriaalin ja sen likai-
suusasteen mukaisesti valittavalla paineella. Ve-
dessä voidaan myös käyttää eri julkisivumateri-
aaleja varten kehitettyjä pesuaineita. Haastavis-

sa kohteissa saatetaan tarvita mekaanista harja-
usta, ja tällöin kuumavesihuuhtelu viimeistelee 
lopputuloksen.

Kivimateriaalille on mahdollista tehdä pe-
sun jälkeen suoja-ainekäsittely impregnointiai-
neella, jolloin julkisivu hylkii paremmin vettä ja 
lian pinttyminen ja sammalkasvuston itiöiden 
pääsy rakenteisiin vähenee. 

Osa julkisivujen puhtaanapitoa on graffi-
tien poisto. Was-ste käyttää biologisesti hajoa-
via graffitinpoistoaineita, jotka toimivat myös 
talvella. Puhdistettuun julkisivuun voidaan le-
vittää graffitisuoja-aine, joka nopeuttaa puhdis-
tustyötä ja vähentää kemikaalien käyttötarvetta 
seuraavilla puhdistuskerroilla.

Osaamista, johon luotetaan
Was-ste Oy on tarjonnut julkisivujen puhtaa-
napitopalveluja vuodesta 1993 lähtien. Yhtiöl-
lä on toimipaikat Helsingissä ja Tampereella. 
Pääasialliset toimialueet ovat Uusimaa ja Pir-
kanmaa, mutta toimeksiantoja vastaanotetaan 
myös muualta Suomesta. 

Tehoc-konserniin kuuluva Was-ste tarjoaa 
asiakkailleen korkealuokkaista ammattitaitoa 
ja kokemuksen mukanaan tuomaa osaamista. 
Yrityksen käytössä oleva kalusto ja puhdistus-
aineet ovat alan huipulta. 

– Meillä on laatu-, ympäristö- ja työturval-
lisuussertifikaatit, jotka sitouttavat meidät laa-
dukkaaseen ja vastuulliseen toimintaan, Järvi 
mainitsee.

Was-sten osaamiseen luottavat esimerkik-
si Helsingin, Espoon ja Tampereen kaupungit 
sekä VR.

Puhdas julkisivu on 
kestävä käyntikortti
Rakennusten julkisivujen puhtaanapito ei kuulu perinteiseen 
kiinteistönhoitoon. Syytä olisi, koska sillä saavutetaan monia 
hyötyjä.

Was-ste Oy

Arinatie 9
00370  HELSINKI
Puh. 09 6226 4226
tilaus@was-ste.fi

Rasulankatu 5 C
33730  TAMPERE
Puh. 043 211 0968
tilaus.tampere@was-ste.fi

www.was-ste.fi

Suomen Turvakamera 
Oy:n IP-pohjainen IT-
verkkoon integroitava 
videovalvontaratkaisu on 
toimiva ja varma tapa suojata 
omaisuutta esimerkiksi 
ilkivallalta.

Videovalvontaratkaisussa kamerat lähettä-
vät valvottavista kohteista kuvaa ja ääntä 
yhteen järjestelmään, josta tieto jaetaan au-
tomaattisesti halutuille tahoille.

– Esimerkiksi hälytyskuvat voidaan 
ratkaisussa ohjata suoraan valvomoon ja 
ylläpitopyynnöt esimerkiksi Turvakame-
ralle. Kun kuvainformaatiota käsitellään 
ja jaetaan automaattisesti, valvonta saa-
daan toteutettua sekä integroitua päivittäi-
siin toimintamalleihin erittäin kustannus-
tehokkaasti, kertoo toimitusjohtaja Janne 
Antila.

Valvontaratkaisun hinnoittelu perustuu 
kuukausimaksuun, joka kattaa kamerat, etä-
hallintajärjestelmän ja asiakkaan halutes-
sa myös ylläpidon. Ratkaisu soveltuu erin-
omaisesti kunnille ja kaupungeille, koska al-
kuun päästään ilman suurta kertainvestointia 
ja kuukausivuokra voidaan helposti jakaa eri 
kustannuspaikoille käytön mukaan.

Valvontaratkaisu skaalautuu joustavas-
ti muutaman kameran pienistä järjestelmis-

tä hyvin suuriin kokonaisuuksiin. Yhteen 
valvontajärjestelmään sopii rajattomasti 
valvontapisteitä. Antila korostaa, että koh-
teeseen parhaiten sopivan ja oikein mitoi-
tetun ratkaisun suunnittelu vaatii toimitta-
jalta ammattitaitoa.

– Suunnittelemme valvontaratkaisun ai-
na kohteen mukaan. Jos kohteessa on ole-
massa olevia toimivia kameroita, ne sääs-
tetään ja liitetään osaksi uutta videohallin-
ta alustaa. Lisäksi otamme suunnittelussa 
huomioon myös muut kohteessa vaikuttavat 
turvallisuuden osatekijät kuten esimerkik-
si rikosilmoitin ja kulunohjausjärjestelmät, 
jolloin suunniteltu videovalvontaratkaisu 
saadaan asiakkaalle todelliseen hyötykäyt-
töön ja osaksi päivittäistä toimintaa.

Suomen Turvakamera Oy on videoval-
vontajärjestelmien projektointiin, järjestel-
mätoimituksiin sekä  turva- ja automaatio-
järjestelmien integrointiin erikoistunut yri-
tys. Vuonna 1994 perustetusta yrityksestä 
tuli muutama vuosi sitten kokonaan tekno-
logiayhtiö Teleste Oyj:n tytäryhtiö.

Kustannustehokas video-
valvonta Turvakameralta

Suomen Turvakamera Oy
Puh. 09 477 8140
www.turvakamera.fi

Rakennetun ympäristön 
strategisen huippuosaamisen 
keskittymän RYM Oy:n 
ensimmäinen tutkimusohjelma 
käynnistyi viime vuoden 
lopussa. 

Vuosina 2010 – 2013 toteutettavan PRE-oh-
jelman (Built Environment Process Re-engi-
neering) tavoitteena on luoda kiinteistö-, ra-
kennus- ja infra-alalle täysin uusia toiminta-
tapoja ja liiketoimintamalleja. Niiden kehit-
tämisen lähtökohtana ovat entistä käyttäjä-
lähtöisemmät toimintatavat, joita tukee tuo-
temallipohjainen tiedonhallinta kiinteistöjen, 
infrarakenteiden ja yhdyskuntien koko elin-
kaaren aikana. Uusien liiketoimintaprosessi-
en myötä tuottavuutta ja laatua voidaan pa-
rantaa merkittävästi.

PRE-ohjelman budjetti on 21 miljoonaa 
euroa ja siinä on 43 osapuolta, 37 yritystä ja 6 

tutkimuslaitosta. Ohjelma koostuu kuudesta 
temaattisesta työpaketista, joiden veturiyri-
tyksiä ovat FCG Oy, Rapal Oy, Senaatti-kiin-
teistöt, Skanska Oy, Tekla Oyj ja VR Track 
Oy. Tietomallintamisen hyödyntämismah-
dollisuuksia selvitetään monesta näkökul-
masta, niin teollisen rakentamisen ja infra-
alan toimitusketjuissa kuin kiinteistöjen elin-
kaaren hallinnassa ja yhdyskuntasuunnitte-
lussa. Tutkimuskohteina ovat myös tietotyön 
vaatimukset tilojen johtamiseen.

Tekes on PRE-ohjelman keskeinen ra-
hoittaja. Se panostaa ohjelman toteutukseen 
reilut 10 miljoonaa euroa ja mukana olevat 
yritykset suurin piirtein saman verran.

RYM Oy valmistelee myös kahta muuta 
ohjelmaa, jotka kohdistuvat sisäympäristöön 
ja energisoiviin yhdyskuntakonsepteihin. Tu-
levaisuuden sairaala, tuottavuus ja energiate-
hokkuus ovat tutkimusteemoja, joiden kiin-
nostavuutta parhaillaan selvitetään osakkai-
den ja sidosryhmien keskuudessa.

Ajankohtaista:
RYM Oy:n ensimmäinen 
tutkimusohjelma 
käynnistynyt

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:tilaus@was-ste.fi
mailto:tilaus.tampere@was-ste.fi
http://www.was-ste.fi
http://www.turvakamera.fi
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Valtio päivitti viime vuonna 
kiinteistöstrategiansa. 
Päivitetty strategia velvoittaa 
Senaatti-kiinteistöt 
entistä aktiivisempaan 
omaisuudenhoitoon. 

Senaatti-kiinteistöt on valtio-
varainministeriön alainen lii-
kelaitos, joka huolehtii valtion 
kiinteistövarallisuuden hallin-
nasta ja toimitilojen vuokrauk-
sesta. Senaatti-kiinteistöt tuot-
taa ja tarjoaa tilapalveluja en-
sisijaisesti valtionhallinnolle. 

Valtion uudessa kiinteistö-
strategiassa kiinteistövaralli-
suus on jaettu omistajapoliitti-
sesti strategisiin ja ei-strategi-
siin omistuksiin. Strategiseen 
kiinteistövarallisuuteen kuu-
luvat kiinteistöt, jotka valtion 
on välttämätöntä omistaa jo-
ko tehtävien hoidon tai omai-
suuden luonteen vuoksi. Muu 
kiinteistövarallisuus kuten ta-
vanomaiset toimistotilat kuu-

luu ei-strategiseen kiinteistövarallisuu-
teen. 

Harkittuja pitkän 
tähtäimen investointeja
Viime vuonna Senaatti-kiinteistöjen inves-
tointien määrä oli 252 miljoonaa euroa. Lu-
ku tulee säilymään samalla tasolla lähivuo-
sina.

Senaatti-kiinteistöjen investointijohta-

ja Jukka Riikonen toteaa, että investoin-
titoiminnassa painopiste on ollut jo muu-
taman vuoden ajan kiinteistöjen peruspa-
rannuksessa. Vuositasolla investoinneista 
noin 70 - 80 prosenttia kohdistuu peruspa-
rannushankkeisiin.

Perusparannus saattaa käynnistyä sen 
vuoksi, että rakennuksen tekninen kunto on 

Senaatti-kiinteistöjen investointijohtaja Jukka Riikonen:

Investointeja tehdään entistä 
tiukemmin kriteerein
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Suomen maailmanlaajuisestikin 
erittäin kattava 
energiatehokkuus-
sopimusjärjestelmä täydentyi 
helmikuun alussa Toimitilojen 
toimenpideohjelmalla.

Toimitilojen toimenpideohjelma on kiinteistö-
omistajien työkalu, jonka avulla he voivat osal-
listua kansallisten energiatehokkuustavoittei-
den saavuttamiseen. Heti alussa mukaan liittyy 
15 merkittävää toimitilakiinteistöjen omista-
jaa, joiden joukossa ovat esimerkiksi Puolus-
tushallinnon rakennuslaitos, Senaatti-kiinteis-
töt ja Suomen yliopistokiinteistöt Oy. Ohjel-
man ovat kehittäneet työ- ja elinkeinominis-
teriö, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto 
RAKLI ry sekä Motiva yhteistyössä alan use-
an keskeisen toimijan kanssa.

– Energiatehokkuussopimusjärjestelmä 
kytkeytyy suoraan EU-tasoon ja energiapalve-
ludirektiiviin, joka asettaa kaikille jäsenvalti-
oille yhdeksän prosentin energiansäästötavoit-
teen. Suomen säästötavoite on energiamääränä 
17,8 terawattituntia, ja sen verran meidän pi-
tää osoittaa energiansäästötoimin saavutetuksi 
vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteeseen pääse-
misen varmistamiseksi haluttiin luoda vapaa-
ehtoinen sopimusjärjestelmä, johon toimijat 
voivat liittyä ja jonka avulla Suomen saavu-
tuksista raportoidaan Euroopan komissiolle, 
kertoo työ- ja elinkeinoministriön ylitarkas-

taja Heikki Väisänen.
Liittyessään toimenpideohjelmaan yritys 

esittää kiinteistökantansa energiankulutuksen 
ja säästötavoitteensa sopimusaikana. Näkö-
kulmina toimenpideohjelmassa on huomioitu 
omistajan energiankäytön lisäksi myös vuok-
ralaisten sekä kiinteistönhoidon ja ylläpidon 
energiakulutukset. Mukaan tulijoita kannus-
tetaan uuden teknologian ja toimintatapojen 
käyttöön. Toimenpideohjelmaan liittyneet or-
ganisaatiot raportoivat saavutuksistaan vuo-
sittain keväällä.

– Senaatti-kiinteistöissä katsomme, että 
alan edelläkävijäyritysten on syytä olla muka-
na energiatehokkuuden toimenpideohjelmassa 
heti alusta alkaen. Saamme ohjelmasta työka-
luja sekä oman organisaatioiden että kumppa-
neidemme johtamiseen kohti yhä energia- ja 
kustannustehokkaampaa toimintaa. Asiakkail-
lemme haluamme liittymisellämme viestittää, 
että teemme tosissamme töitä energiatehokkuu-
den eteen ja haluamme tarjota heille koko ajan 
entistä parempia tiloja, perustelee johtaja Juha 
Lemström Senaatti-kiinteistöistä.

Suomessa on käytössä maailman laajin 
energiatehokkuussopimusjärjestelmä. Sopi-
mukset on luotu elinkeinoelämälle, kunnille, 
liikenteelle, maatiloille ja kiinteistöille. Työ- ja 
elinkeinoministeriö  tukee energiatehokkuusso-
pimuksiin liittyneitä yrityksiä esimerkiksi ra-
hoittamalla kehityshankkeita, tukemalla energi-
ainvestointeja ja myöntämällä pienille yrityksil-
le korotettuja tukia energiakatselmuksiin.

Ajankohtaista:
Toimitilat mukaan 
energiatehokkuus-
sopimusjärjestelmään

Hansa Ecuras tekee projekteja pienistä pa-
rannushankkeista suuriin peruskorjaus-
hankkeisiin. Mittauspalvelu sisältää akus-
tiikka-, melu- ja tärinämittaukset. Yritys 
mittaa esimerkiksi liikenteen tärinän vai-
kutuksia rakennuksiin.

Oman sektorinsa muodostavat Sennhei-
ser-ryhmäopastusjärjestelmät, joissa asiak-
kaina ovat muun muassa teollisuus ja mu-
seot.

Talon sisältä löytyy kokemusta ja asi-
antuntemusta, kun haetaan ratkaisua haas-
tavien äänentoisto- tai akustiikkatehtävien 
onnistuneeseen toteutukseen. 

– Meiltä saa tarvittaessa kaiken tek-
niikan samassa paketissa suunniteltuna ja 
asennettuna. Huolehdimme käyttöönotosta 
ja jälkihoidosta myös toimitusten tarvitse-
mien tietojärjestelmien osalta, kertoo pro-
jektisuunnittelija Eki Lehto.

Hansa Ecuras tekee suunnittelun ja ura-
koinnin lisäksi vaatimusmäärittelyprojek-
teja. 

– Edustamme maailman ykkösvalmis-
tajien kokousjärjestelmiä ja AV-laitteita. 
Kykenemme tekemään räätälöintiä ja in-

tegrointia niin asennus-, ulkoasu-, laite- 
kuin tietojärjestelmäpuolellakin.  

Logiikkaohjaus kokoaa 
järjestelmien hallinnan yhteen
Palvelutoiminnan rinnalla kulkee koko ajan 

tuotekehitys. Viime vuonna Hansa Ecuras 
toi markkinoille oman AUMONE-logiikka-
ohjausjärjestelmän. Se on integraatioalusta, 
jonka avulla kaikkien kokoustapahtumaan 
liittyvien teknisten järjestelmien hallinta 
sulautetaan yhteen (media-controller).

Uusimpana tuotteena on langaton SE-
NYA-tulkkausjärjestelmä auditorioihin ja 
kirkkoihin.

– Paneudumme syvällisesti kunkin asi-
akkaan tarpeisiin ja suunnittelemme järjes-
telmiä, joita ihminen osaa käyttää. Suunnit-
telijamme ovat kosketuksissa varsinaiseen 
käyttötilanteeseen, joten käyttäjän näkö-
kulma tulee varmasti otetuksi huomioon, 
Lehto korostaa.

Hansa Ecuraksen myynti- ja huoltopal-
velut on keskitetty Längelmäelle Jämsän 
lähelle ja mittauspalvelut Jyväskylään.

Kuva- ja äänijärjestelmiä, 
joita ihminen osaa käyttää
Hansa Ecuras Oy keskittyy 
kokoussalien ja auditorioiden 
kuva- ja äänijärjestelmien 
suunnitteluun ja toteutukseen. 
Enemmistönä ovat korjaus- 
ja päivityshankkeet, joissa 
halutaan parannusta tekniseen 
toiminnallisuuteen järkevällä 
rahankäytöllä.

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

Hansa Ecuras on ollut mukana muun muassa Oulun kaupungintalon AV-jär-
jestelmien suunnittelussa. Kuva: © Oulun kaupunki.

http://www.ecuras.fi
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Forbo Flooring Finland on osa maailmanlaa-
juista Forbo-konsernia, joka kuuluu johtaviin 
lattiapäällyste-, kiinnitys- ja kuljetinjärjestel-
mävalmistajiin. Forbon tuotteet ovat olleet 
edustettuina Suomessa noin 40 vuotta. 

Forbo Flooring on mukana pääasiassa 
julkisessa rakentamisessa, jolla tarkoitetaan 
tässä tapauksessa kaikkea muuta paitsi asuin-
rakentamista.

– Julkisessa rakentamisessa tuotevali-
koima hieman poikkeaa asuinrakentami-
sesta. Julkisen rakentamisen puolella käyte-
tään linoleumia, julkitilamuoveja, kasvavassa 
määrin tekstiilipäällysteitä sekä pienemmäs-
sä määrin parkettia, laminaattia ja keraamisia 
päällysteitä. Tekstiilipäällysteitä on perintei-
sesti käytetty esimerkiksi hotelleissa, mutta 
viimeisimpien parin vuoden aikana sen käyt-
tö on lisääntynyt myös toimistoissa. Tekstii-
liä puoltaa hyvä äänenvaimennusominaisuus, 
kertoo maajohtaja Jyrki Ahonen. 

Erinomaiset liukastumisenesto- ja äänen-
vaimennusominaisuudet on myös Flotexilla. 
Flotex on julkitiloihin tarkoitettu lattiapääl-
lyste, jossa on tekstiilimäinen, flokattu pinta 
ja tiivis pohja. Flotex on täysin vesipestävä 
tuote, ja sillä lienee markkinoiden paras ku-
lutuskestävyys. 

Analyysi kertoo 
energiataloudellisuuden
Forbo Flooringin tuotteiden näkökulmasta 
kestävä kehitys tarkoittaa energiataloudelli-
suutta, pitkäikäisyyttä, kestävyyttä, korjatta-
vuutta ja terveellisyyttä. 

– Käytämme energiataloudellisuuden ar-
vioimiseen elinkaarianalyysia. LCA-analyy-
si eli life cycle analysis osoittaa selvästi, että 
linoleumi on yksi parhaita materiaaleja kes-
tävän kehityksen kannalta. Linoleumi val-
mistetaan pääosin uusiutuvista luonnonma-
teriaaleista. Esimerkiksi hiilidioksidipääs-
töt tuotannossa ovat yksi kolmasosa parketin 
päästöistä ja yksi neljäsosa julkitilamuovin 
päästöistä. Linoleumi voidaan hävittää ym-
päristöystävällisesti, sillä biohajoavana se 
soveltuu sellaisenaan maantäyttöaineeksi. 
Linoleumi voidaan myös polttaa, koska se 
käyttäytyy kuin puu ja sillä on hyvä lämmön-
tuottoarvo.

Kestävyyttä ja pitkää ikää
Pitkäikäisyydestä, kestävyydestä ja korjat-
tavuudesta puhuttaessa tuotteissa on jälleen 
eroja. Suomessa käytettävät julkitilamuo-
vit kestävät esimerkiksi vettä hyvin, mut-
ta ne eivät ole juurikaan korjattavissa. Sii-
nä missä muovipäällyste pitää useimmiten 
vaihtaa kokonaan, linoleumi pystytään kor-
jaamaan. 

– Linoleumille voidaan laskea helpos-
ti käyttöiäksi 20 – 25 vuotta julkisissa ra-
kennuksissa. Joissakin rakennuksissa nä-
kee jopa 40 vuotta vanhan linoleumilattian 
edelleen toiminnassa. Useimmilla julkiti-
lamuoveilla käyttöikä liikkuu 10 – 15 vuo-
den tienoilla. Muovi kärsii vuosien aikana 
myös ulkonäöllisesti. Tekstiili kestää käy-
tössä vain 5 – 10 vuotta, kovassa käytössä 
jopa alle sen.   

Linoleumi ei sulje 
kosteutta sisälle

Mediassa on keskusteltu valtavasti kosteus- 
ja homeasioista. Aiheesta esiintyy sekä oike-
aa tietoa että paljon arvailuja.

– Jos rakenteessa on valun jälkeistä koste-
utta, on turvallisinta valita lattiapäällyste, jolla 
on hyvä vesihöyryn läpäisykyky, kuten linoleu-
milla on. Tällöin kosteus ei jää päällysteen al-
le muhimaan, vaan rakenne pääsee kuivumaan 
paljon nopeammin. Tämä on rakennusfysikaa-
linen asia, joka ei suoranaisesti liity kestävään 
kehitykseen. Se on kuitenkin oleellinen tekijä, 
kun mietitään korjausrakentamista ja materiaa-
livalintoja siihen. Valitettavasti julkitilamuovit 
eivät tässä suhteessa ole hyviä, koska ne ovat 
hyvin tiiviitä materiaaleja, Ahonen opastaa. 

Hyvä lattiapäällyste tehdään 
oikeilla valinnoilla
Lattiapäällysteen hankinnassa tärkeintä on valita lattia käytön ja 
tilan mukaan. Jos halutaan tukea kestävää kehitystä, siihenkin 
löytyy erilaisia vaihtoehtoja.

Forbo Flooring Finland
Heikkiläntie 2
00210  HELSINKI
Puh. 09 862 30 300
www.forbo-flooring.fi

Linoleumi Touch Solo Pauligin paahtimon toimistotiloissa.

Perinteisesti ikkunat tiivistetään kiinnittämällä 
tiivistenauha liimalla tai nitojalla. Daws-me-
netelmässä ikkunankarmiin tai -pokaan jyrsi-
tään ura, johon tiiviste upotetaan erikoistyö-
kalulla. Jokaiseen ikkunaan valitaan sopivin 
tiiviste.

– Perinteisillä menetelmillä kiinnitetyt tii-
visteet eivät useimmiten ole pitäviä. Uusissa 
ikkunoissa tiiviste jo upotetaan uraan, mutta 
työ tehdään koneellisesti. Ei ole harvinaista, 
että koneellisesti tiivistetyt ikkunat joudutaan 
tiivistämään uudelleen joskus nopeastikin sen 
jälkeen, kun ikkunat on otettu käyttöön, kertoo 
tuotantopäällikkö Teppo Ylisirniö.

Ylisirniön mukaan ikkunoiden tiivistys 

on tarkkaa käsityötä. Daws-menetelmä kat-
taa myös saranoiden ja helojen huollon, lukko-
jen rasvauksen sekä tarvittaessa niiden vaihto-
työn. Tiivistäminen tapahtuu kohteessa paikan 
päällä. Työ on siistiä ja se ajoitetaan niin, että 
työ ei häiritse toimintaa kohteessa.

Ikkunat kuntoon
Owix tekee täydellisiä ikkunaremontteja 
Daws-menetelmällä. Kohteita voivat olla niin 
asuintalot, sairaalat kuin toimistorakennukset. 
Owix on tehnyt paljon töitä esimerkiksi Tam-
pereen yliopistolliselle sairaalalle ja Helsingin 
Opiskelija-asuntosäätiölle.

Täydellisissä ikkunaremonteissa karmit ja 
ikkunanpokat kunnostetaan perusteellisesti kä-
sityönä ja vanhoja työmenetelmiä kunnioitta-
en. Ikkunanpokat kunnostetaan aina verstaalla. 
Siksi aikaa kun ikkuna on verstaalla, ikkuna-
aukko suojataan Daws-ikkunasuojalla.

Toimitusjohtaja Patrick Nysténin mu-
kaan työn tuloksena vanhoistakin ikkunois-
ta saadaan alkuperäisen kaltaiset ja samalla 
rakennus saa entisen arvokkuutensa takaisin. 
Asukkaat huomaavat eron entiseen siitä, ettei 
sisälle kantaudu melua ja pölyä. Myös vedon-
tunne loppuu.

– Vanhoja ikkunoita ei voi verrata nykypäi-
vänä myytäviin ikkunoihin. Vanhoissa ikku-
nanpokissa on käytetty paljon parempilaatuis-
ta puuta kuin nykyisin käytetään. Monesti van-
hat ikkunat näyttävätkin huonompikuntoisilta 
kuin ne oikeasti ovat, Nystén huomauttaa.

Owix teki viime keväänä perusteellisen ik-
kunaremontin Helsingissä Yrjönkatu 4:ssa si-
jaitsevaan kiinteistöön. Tekninen isännöitsijä 
Niclas Falenius Oy Estlander & Co Ab:stä 
kertoo, että yhteistyöhön päädyttiin tarjous-

kilpailun kautta. Vuonna 1938 valmistunees-
sa rakennuksessa oli alkuperäiset ikkunat, ja 
Helsingin Rakennusvirasto halusi, että ne kun-
nostetaan.

– Kunnostustyö vei yhteensä kolme, neljä 
kuukautta. Asuntoa kohden työ vei viikon ver-
ran. Remontissa kunnostettiin karmit ja puit-
teet, sisemmäksi ikkunaksi asennettiin läm-
pölasit ja ikkunat tiivistettiin. Ikkunat ovat nyt 
uudenveroiset, Falenius sanoo.

Käyrätkin ovet tiiviiksi
Daws-menetelmällä saa myös ovet tiiviiksi. 
Tähän on kehitetty palkittu Daws-tiivistysjär-
jestelmä. Nystén ottaa esimerkiksi kerrosta-
loasuntojen ulko-ovet, jotka vuosien saatossa 
tahtovat vääntyä. Kun ovet ovat käyrät, asun-
toihin kantautuu melua ja hajuja ja vetoa rap-
pukäytävästä.

– Ennen ainoa vaihtoehto on ollut, että 
vaihdetaan ovi uuteen tai asennetaan sisäo-
vi. Tämä on ollut kallista. Daws-menetelmäl-
lä käyristä ovista saadaan tiiviitä, ja työ mak-
saa vain murto-osan oven vaihdosta, Nystén 
kertoo. 

Daws-menetelmällä ovet ja ikkunat kuntoon
Ikkunat ja ovet ovat tärkeä osa mukavaa asumista. 
Daws-menetelmällä kunnostetut ikkunat ja ovet pysyvät 
uudenveroisina pitkään.

Daws-menetelmässä ikkunankarmiin 
tai -pokaan jyrsitään ura, johon tiiviste 
upotetaan erikoistyökalulla.

Owix Oy
Nahkahousuntie 5
00210  HELSINKI
Puh. 050 599 9159
www.daws.fi

Helsingin Yrjönkatu 4:ssä sijaitsevan kiinteistön ikkunaremontti tehtiin Daws-
menetelmällä.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.forbo-flooring.fi
http://www.daws.fi
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olla sellainen, että rakennuk-
sen käytön jatkuminen edel-
lyttää perusparannustoimen-
piteitä. Usein perusparannuk-
sen taustalla ovat myös käyt-
täjälähtöiset syyt eli kyse on 
esimerkiksi toiminnan ja tila-
tarpeen muutokseta. Riikosen 
mukaan jälkimmäisestä hyvä 
esimerkki on ELY-keskusten 
ja aluehallintovirastojen pe-
rustaminen ja niiden tilatar-
peiden tyydyttäminen. 

– Perusparannusinvestoin-
teja suunniteltaessa mietimme 
tarkkaan, millainen kiinteistön 
käyttötarve on tulevaisuudes-
sa. Tiloja ei siis perusparanne-
ta tämänhetkisiä käyttötarpei-
ta vaan tulevaisuuden käyttö-

tarpeita varten. Jos perusparannustoiminta 
on liian lyhytnäköistä, joudutaan hyvin pi-
an tekemään uusia investointeja. 

Valtion uuden kiinteistöstrategian myötä 
perusparannustoiminta tulee painottumaan 
strategisiin kohteisiin. Tosin Riikonen huo-
mauttaa, että omaisuuden arvo on pyrittävä 
säilyttämään myös ei-strategisissa kohteis-
sa, joissa on nähtävissä valtiohallinnon pit-
käaikaista tarvetta. Arvon säilyttäminen on 
tärkeää esimerkiksi sen takia, että ei-strate-
gisesta kiinteistöomaisuudesta voidaan luo-
pua sen tultua tarpeettomaksi. Arvo säilyy 
parhaiten, kun tilat ovat muuntojoustavat 
ja terveelliset. 

Perusparannustoiminnassa tämän het-
ken painopistealueita ovat energia- ja si-
säilma-asiat sekä tilatehokkuuden paran-
taminen. 

– Perusparannuksen kannattavuut-
ta punnittaessa on mietittävä sitäkin, saa-
daanko kiinteistöstä energiataloudellinen 
ja millä hinnalla. Perusparannuksessa py-
ritään aina myös hyvään sisäympäristöön, 

ja tähän liittyen Senaatti-kiinteistöt on jul-
kisen hallinnon esimerkkiyksikkö ympäris-
töministeriön Hometalkoissa.

Valtion uusi  
kiinteistösääntö  
tuo lisävastuuta
Tällä hetkellä Senaatti-kiinteistöjen hal-
linnassa on noin 11 700 rakennusta, joiden 
pinta-ala on yhteensä noin 6,6 miljoonaa 
neliömetriä. Kiinteistöomaisuuden arvo on 
viisi miljardia euroa.

Hallinnassa olevassa kiinteistöomai-
suudessa tapahtui merkittävä muutos vuo-
si sitten, kun yliopistojen kiinteistöt siirtyi-
vät kiinteistöosakeyhtiöille. Yhtä mittavia 
muutoksia ei ole näköpiirissä, mutta val-
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ROTI 2011 tunnistaa myönteiset tulevai-
suusskenaariot ja nimeää toimenpiteet nii-
hin pääsemiseksi.

Laajaan asiantuntijapaneelien työsken-
telyyn perustuva Rakennetun omaisuuden 
tila eli ROTI-raportti julkaistaan nyt kol-
mannen kerran. ROTI 2011 paljastaa, mis-
sä kunnossa rakennettu ympäristömme eli 
rakennukset, liikenneverkot ja yhdyskunta-
tekniset järjestelmät, ovat juuri nyt.

– Yli 70 prosenttia Suomen kansallisva-
rallisuudesta, noin 560 miljardia euroa, on 
kiinni rakennetussa ympäristössä. Olem-
me omistajia niin kotitalouksina kuin kan-
sakuntana. Tämän arvon ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi on toimittava järjestelmäl-
lisesti. Laiminlyönti kasvattaa korjausvel-
kaa. Se heikentää suoraan hyvinvontiamme 
ja kilpailukykyämme, ROTI-hankkeen pro-
jektipäällikkö, Suomen Raken-nusinsinöö-
rien Liitto RIL ry:n kehitysjohtaja Teemu 
Vehmaskoski sanoo. 

Suurin korjausvelka, noin 30–50 miljar-

dia euroa, on rakennuksissa, jotka kattavat 
kansallisvarallisuudesta 47 prosenttia. Ra-
kennusten kunto saa raportissa asiantunti-
joilta yleisarvosanaksi 7½. Suomen liiken-
neverkot, jotka sisältävät maanteiden lisäk-
si metsä- ja yksityistiet, rautatiet, lentoase-
mat ja merikuljetussatamat, saivat yleisar-
vosanaksi niin ikään 7½. Yhdyskuntatek-
niset järjestelmät, kuten kadut, vesihuol-
to, kaukolämpö, tietoliikenne ja jätehuolto 
pärjäsivät arvioinnissa hieman paremmin 
arvosanan ollessa 8. 

Kaikilla kolmella rakennetun ympäris-
tön alueella kehityksen suunnan arvioitiin 
vievän heikompaan suuntaan. Uhkakuvi-
na nähtiin esimerkiksi niukentuvat resurs-
sit sekä vanhentuneet toiminnan ja hallin-
non rakenteet. Toisaalta usealta osa-alueel-
ta löydettiin myös uutta ajattelua ja kiitet-
tävää palvelutasoa.

 – Ihmisen perustarpeet pysyvät, mutta 
ympäröivä maailma ja sen tarjoamat mah-
dollisuudet muuttuvat. Rakennetun ym-

päristön tulee tarjota kaikille käyttäjilleen 
myös todellisia ponnahduslautoja menes-
tykseen. Nimeämme raportissa neljä suur-
ta teemaa, joilla myönteistä kehitystä tue-
taan, Vehmaskoski korostaa.

Teemoja ovat osaaminen, korjausvelan 
taltuttaminen, yhdyskuntarakeneen tiivis-
täminen ja teknologian tehokas hyödyntä-
minen. Teemoihin nojautuvia tehtäviä jae-
taan niin kuluttajille, omistajille, kunnille, 
valtiolle kuin koko rakentamis- ja kiinteis-

töalalle. Myönteiset kehityskulut esitetään 
myös vuosille 2015, 2020 ja 2050 ulottuvi-
na skenaarioina.

– Esitetyt tulokset, skenaariot ja toi-
menpiteet voidaan nähdä alan vastineeksi 
Suomen maabrändityöryhmän pääteemoil-
le. Toivomme raportin antavan työkaluja 
myös huomisen päättäjille, jotta maamme 
suurimman varallisuuserän arvo säilyy sa-
malla, kun suomalaisten hyvinvointi ja kil-
pailukyky paranevat.  

Rapistuminen 
on käännettävä 
uudistumiseksi

Ajankohtaista:

Rakennetun omaisuuden kunto on hyvän ja tyydyttävän välillä, 
mutta nykysuunta vie huolestuttavasti alaspäin. Rapistuminen 
on käännettävä nopeasti uudistumiseksi, sillä hyvä rakennettu 
ympäristö tarjoaa perustoimintojen lisäksi myös runsaasti 
menestymisen mahdollisuuksia. 

ROTI on rakennetun omaisuuden tilan 
ja kehityksen arviointia varten kehitetty 
järjestelmä, jonka pohjana on alun perin 
valtioneuvoston vuonna 2003 vahvistama 
kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma. 
Järjestelmän esikuvina ovat Yhdysvalloissa 
ja Isossa-Britanniassa infrastruktuurin tilan 
arviointiin kehitetyt järjestelmät. 
ROTI-raportti perustuu johtavien 
suomalaisten asiantuntijoiden 
paneelityöskentelyyn. Aiemmat raportit on 
julkaistu Suomessa vuosina 2007 ja 2009. 
Kaikki raporttimateriaali on osoitteessa 
www.roti.fi.

Ilmanvaihto aiheuttaa 
kolmasosan kiinteistön 
energiankulutuksesta. 
Uudenaikaisella 
ilmanvaihtojärjestelmällä 
on mahdollista aikaansaada 
suuriakin säästöjä. 

– Ilmanvaihtojärjestelmä unohdetaan usein 
kiinteistön peruskorjauksessa. Uusimalla 
ilmastointijärjestelmä nykyisten energiate-
hokkuusvaatimusten mukaiseksi peruskor-
jauksen yhteydessä saadaan energiansääs-
töä terveellisestä ja puhtaasta sisäilmasta 
tinkimättä, toteaa Koja Oy:n myyntipääl-
likkö Matti Huvinen. 

Uudenaikainen ilmastointijärjestelmä 
sisältää tila/huonekohtaisen tulo- ja pois-

toilmanvaihdon lämmön talteenotolla. Par-
haimmillaan lämmön talteenoton hyöty-
suhde on yli 80 prosenttia. Myös jäähdy-
tys ja jäähdytyksen talteenotto ovat nyky-
aikaa. 

Koja Oy suunnittelee ja valmistaa laa-
dukkaita, luotettavia, elinkaarikustannuk-
siltaan edullisia ja energiaa säästäviä il-
mastointituotteita sekä uudis- että sanee-
rauskohteisiin. Kojan tuotteet soveltuvat 
asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja jul-
kisiin rakennuksiin. Vuonna 1935 peruste-
tun yrityksen osaaminen on testattu myös 
maailman merillä. Viimeisimpiä referens-
sejä on Allure of the Seas -risteilyaluksen 
ilmastointijärjestelmän toimitus.

– Kannattaa tutustua tuoteuutuuksiim-
me internetissä osoitteessa www.koja.fi, 
Huvinen kehottaa.

Laadukasta 
sisäilmaa 
energiaa säästäen

http://www.roti.fi
http://www.koja.fi
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Energiaa säästävällä 
puhallinteknologialla voidaan 
aikaansaada huomattavia 
säästöjä ilmastoinnin 
käyttökustannuksissa.

Alpatek Oy maahantuo Nicot-
ra Gebhardtin suorakäyttöisiä, 
taajuusmuuttajaohjattuja pu-
haltimia, joilla saavutetaan erit-
täin korkea hyötysuhde. Sak-
sassa valmistettavat energian-
säästöpuhaltimet soveltuvat se-
kä uudisrakennus- että saneeraus-
kohteisiin.

– Vanhojen hihnakäyttöisten pu-
haltimien vaihtaminen saneerauskoh-
teissa Nicotra Gebhardtin teknologiaan op-
timoi energiankulutusta, joten saavutetaan 
suuriakin säästöjä. Puhaltimet ovat huolto-
vapaita, koska suorakäyttöisissä laitteissa on 
joko integroitu AC- tai EC-moottori, isoim-
missa IEC-moottori. Investoinnin takaisin-
maksuaika on minimissään vain muutama 
vuosi. Tulemme mielellämme paikan pääl-
le tekemään energiansäästölaskelmat, toteaa 
toimitusjohtaja Kjell Palmroos.

Palmroos huomauttaa, että vanhoissa 
ilmastointikoneissa on yleensä molemmin 
puolin imevät puhaltimet, joten myös uu-
si puhallin kannattaa asentaa saneerauskoh-
teissa molemmin puolin imeväksi. Näin me-
neteltäessä ilmaistointikoneisiin ei tarvitse 
tehdä rakennemuutoksia eikä uusi puhallin 
aiheuta ääniongelmia. Oikein asennettuina 
Nicotra Gebhardtin puhaltimet ovat käynti-
ääneltään todella hiljaisia. 

Nicotra Gebhardtin puhaltimet eivät ole 
sidoksissa tiettyyn taajuusmuuttajavalmista-

jaan, vaan puhaltimen kanssa voidaan käyt-
tää minkä tahansa valmistajan taajuusmuut-
tajaa.

– Uudenaikainen puhallinteknologia so-
veltuu esimerkiksi kouluihin, sairaaloihin, 
päiväkoteihin, hoitokoteihin, kirjastoihin ja 
uimahalleihin. Ruotsissa Nicotra Gebhartdin 
puhaltimia on asennettu jo yli 10000 kappa-
letta, Palmroos kertoo.

Uusi puhallinteknologia 
optimoi energiankulutusta

Alpatek Oy
PL 58 (Vetokuja 1 C)
01601 VANTAA
Puh. 0104 232 800
info@alpatek.fi
www.alpatek.fi

Suomessa Catellalla on Helsingissä sijait-
sevan päätoimiston lisäksi toimistot Tam-
pereella, Turussa, Oulussa, Lahdessa ja Jy-
väskylässä. Suomen Catellan palvelukses-
sa on noin 35 henkeä. 

Catellan palvelualueisiin kuuluvat kiin-
teistöjen myynti, vuokraus sekä arviointi ja 
kiinteistökonsultointi. Yritys myös tuottaa 
markkinainformaatiota ja corporate finan-
ce -palveluja eli esimerkiksi yrityskauppoi-
hin tai rahoitusjärjestelyihin liittyvää neu-
vontaa.

Catellan toimeksiantajia ovat julkinen 
sektori, yritykset, kiinteistönomistajat ja ra-
hoittajat. 

– Kunnilla on entistä suurempi tarve ar-
vioida kiinteistöomaisuuttaan ja pyytää eri-
laisia selvityksiä, joten yhteistyö on kas-
vamaan päin. Myös toimitilojen myynti ja 
vuokraus ovat tulleet kuvaan mukaan sel-
keästi aikaisempaa vahvemmin, arvioi joh-
taja Juhani Lehtinen.

Laaja kontaktipinta 
ja osaaminen
Catellan kattava verkosto on yksi alan par-
haista Suomessa. Puhtaasti neuvonanto-
palveluissa Catella on suurin organisaa-
tio maassa.  Vahva paikallisten kiinteistö-

markkinoiden tuntemus on yksi ehdotto-
mista valttikorteista.

– Henkilöstön kokemus on pitkäaikais-
ta ja monipuolista, joten pystymme palve-
lemaan asiakasta kokonaisvaltaisesti kai-
kissa kiinteistösektorin arviointi-, välittäjä- 
ja neuvonantopalveluissa. Tuodessamme 
asiantuntemuksemme peliin toimeksianto 
on asiakkaalle helppo. Tavoitamme laajan 
kentän esimerkiksi potentiaalisia ostajaeh-
dokkaita ja voimme hakea ostajia myös ul-
komailta, jos se on tarkoituksenmukaista. 

Kauppa-Häme sai 
uuden omistajan
Catellan referenssilistassa riittää esimerk-
kejä myös kaupunkien kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä. Catella oli Tampereen kau-
pungin apuna, kun kaupunki möi keskus-
tassa sijaitsevan Kauppa-Hämeen kiinteis-
tön kiinteistösijoitusyhtiö Spondalle vuo-
denvaihteessa. 

– Kauppa-Häme on hyvä esimerkki on-
nistuneesta kaupasta siinä mielessä, että ky-
seessä oli keskustakohde, joka kiinnosti os-
tajia. Kiinteistö kuitenkin vaati remonttia ja 
osa vuokralaisista oli lähdössä pois. Kau-
pungin olisi pitänyt tehdä aika tavalla töitä 
saadakseen kiinteistön taas tuottavaan kun-

toon, mikä ei sinänsä ole kaupungin tehtä-
vä. Kohde oli järkevää myydä ja kaupunki 
sai siitä hyvän hinnan.

Kiinteistöomaisuus järkeväksi
Lehtisen mukaan kiinteistömarkkinat ovat 
päässeet pahimmasta aallonpohjasta. Kiin-
teistöt alkavat taas kiinnostaa ja markki-
nat elpyä lupaavasti. Tämän pitäisi kannus-
taa myös kuntia tarkastelemaan kiinteistö-
omaisuuttaan uusin silmin.

– Kunnilla on omistuksessaan valtavat 
kiinteistömassat ja iso potentiaali vapaut-
taa rahaa ydintoimintaansa. Omistamisen 
kulttuuri on hyvin voimakas ja joskus kiin-
teistöihin liittyy jonkinlaista outoa ekstrala-
tausta. Kiinteistöjen myymistä arastellaan. 
Kuntia pitää rohkaista tutkimaan, mitä kiin-
teistöjä niiden on kireässä taloudellisessa 

tilanteessa järkevää omistaa ja mitä ei. Vält-
tämättä ei tarvitse myydä isoa osaa kiinteis-
tökannasta, vaan valikoituja kohteita. Osal-
le kiinteistöistä voidaan löytää myös jotain 
uutta käyttötarkoitusta, Lehtinen katsoo.

Asiantuntija auttaa 
kiinteistökaupoissa 
ja -vuokrauksessa
Catella Property Group on johtava kiinteistöalan neuvonantaja, jolla 
on toimintaa viidessätoista Euroopan maassa. Catella Property Oy on 
yksi johtavista neuvonantajista Suomen kiinteistömarkkinoilla. 

Johtaja Juhani Lehtinen kannustaa 
kuntia arvioimaan kiinteistöomaisuut-
taan kriittisesti.

Catella Property Oy
Aleksanterinkatu 15 B
00100  HELSINKI
Puh. 010 522 0100
www.catella.fi

WPM 3d -ohjelman avulla pystytään hallinnoi-
maan työpisteitä ja henkilöstöä niissä, kalustei-
ta sekä erityisesti muutoksia organisaation si-
sällä ja mahdollisten tytäryritysten välillä. 

– Ohjelma toimii SaaS-palveluna, joten 
erillistä IT-yksikköä ei tarvita ylläpitämään 
järjestelmää. Kaikki voidaan tehdä sekä 2D- 
että todentuntuisessa 3D-ympäristössä. Muu-
tokset on välittömästi päivitetty yhteen tieto-
kantaan. Jos yritys on esimerkiksi muuttamassa 
toiseen toimipaikkaan, WPM 3d:n avulla pys-
tytään tekemään työpistesuunnittelua ja arvi-
oimaan kustannuksia, kertoo Arkkitehtuuritoi-
misto S.O.M.A. Oy:n yrittäjä Petri Kokko.

Arkkitehtuuritoimisto S.O.M.A. on kehit-
tänyt WPM 3d:n yhteistyössä Skanskan kans-
sa. Skanska on myös järjestelmän ensimmäinen 
asiakas. Uusia installaatioita ollaan parhaillaan 
tekemässä, ja samalla haetaan lisää yhteistyö-
kumppaneita ja kontakteja loppukäyttäjiin. 

– Oma ohjelmointiosaamisemme, koulu-
tuksellinen tausta sekä pitkäaikainen kokemus 

kiinteistö- ja rakennusalan yritysten kanssa toi-
mimisesta antaa meille erittäin hyvät valmiu-
det tarjota tällaista palvelua. Käsitykseni mu-
kaan vastaavia tuotteita ei ole olemassa. Mark-
kinoilla on tosin irtaimistonhallintaan tarkoitet-
tuja rivipohjaisia, kirjanpitoon perustuvia jär-
jestelmiä. Ne toimivat melko vaivalloisesti ja 
edelleen paperilla tai Excel-taulukoissa, min-
kä vuoksi niiden päivittämisessä tarvitaan pal-
jon henkilöstöä. Tällöin voimavaroja käytetään 
hyväksi tehottomasti. Esimerkiksi kunnissa on 
suuri tarve karsia päällekkäisyyksiä ja sen myö-
tä kustannuksia. Tähän WPM 3d tarjoaa erin-
omaisen mahdollisuuden, Kokko painottaa.  

Strateginen tilasuunnittelu 
tuo tehoa ja säästää rahaa
Workplace Management -järjestelmä WPM 3d merkitsee 
ammattimaista tila- ja irtaimistonhallintaa yrityksissä ja 
organisaatioissa, joissa on satoja työpisteitä.  

Arkkitehtuuritoimisto S.O.M.A. Oy
Kankurinkatu 4–6 H
05800  HYVINKÄÄ
Puh. 050 551 1252
www.soma.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:info@alpatek.fi
http://www.alpatek.fi
http://www.catella.fi
http://www.soma.fi
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Halmesvaara muutti omistusrakennetta 
vuonna 2009, jolloin Halmesvaara-perheen 
lisäksi mukaan liiketoimintaan tuli sijoitta-
jaryhmä. 

– Yritys on kehittynyt vuosien myötä pe-
rinteisestä putki-urakoitsijasta palvelulähtöi-
seksi Talotekniikka-urakointia sekä LVIS-
huoltoa ja -ylläpitoa tarjoavaksi toimijaksi. 
Lähtökohtana toiminnassamme ovat asiak-
kaan tarpeet, joihin esitämme ratkaisumalle-
ja. Itsellämme ei ole suunnittelua, joten käy-
tämme siinä yhteistyökumppaneita. Tarjo-
amme asennusurakan rinnalle järjestelmä-
kokonaisuuksia, jolloin otamme suuremman 
vastuun laitoksen toimivuudesta. Laadimme 
kustannusarviot eri toteutusvaihtoehdoille ja 

tarjoamme koko urakointiketjun huoltoon ja 
ylläpitoon saakka, esittelee toimitusjohtaja 
Timo Savimäki. 

Halmesvaaralla on asiakkaita julkisista 
rakennuttajista ja rakennusliikkeistä yksi-
tyistalouksiin. 

Yritys on alallaan ja kokoluokassaan yksi 
täydellisimmän palvelun tuottajista. 

– Hallitsemme kaikki talotekniset toi-
mialat ja rakennustekniikan. Pystymme yh-
den osoitteen palveluun ja myös mahdol-
liset ongelmat pystytään ratkaisemaan yh-
den vastuuhenkilön kautta. Meillä on vah-
va oma osaaminen maalareineen, muurarei-
neen, laattamiehineen ja muine ammattiryh-
mineen. Kaikkiaan palveluksessa työsken-
telee vähän yli 120 työntekijää, joista toimi-
henkilöitä on noin 30.

Osaaminen täysipainoisesti 
hyödyksi
Ilmastomuutoksen torjumiseksi EU-tasolla 
on määritelty kiinteistöjen energiakäytön ta-
voitteet kiinteistöjen käyttötarkoituksen mu-
kaan. Tässä julkiselta sektorilta edellytetään 
edelläkävijyyttä. 

– Julkinen sektori tarvitsee rinnalleen toi-
mijoita, jotka kykenevät kantamaan vastuu-
ta paitsi olemassa olevasta laitoksesta myös 
järjestelmien kehittämisestä. Sitä mukaa kun 
itse sitoudumme järjestelmäratkaisuihin, pi-
dämme huolen, että henkilökuntamme on 

koulutettu ratkaisujen käyttöönottoon ja yl-
läpitoon, Savimäki painottaa. 

Savimäki kaipaisi sitä, että kunnallinen 
sektori alkaisi myös talotekniikkapuolella 
käyttää avoimia urakkamalleja. 

– Puhutaan tavoitehinta- ja projektinjoh-
tourakoista, joissa urakoitsijan osaamista ja 
hankintakanavia pystytään hyödyntämään 
paremmin. Tällöin ei kilpailla pelkällä hin-
nalla, vaan myös osaamisella.

Talo- ja rakennustekniikan 
kokonaisvastuullista urakointia

Sinikalliontie 5 A,    02630 ESPOO
Puh. 09 751 6060,    www.halmesvaara.fi

Vuonna 1968 perustetun Halmesvaara-konsernin muodostavat 
nykyään emoyhtiö Halmesvaara Oy sekä tytäryhtiöt Vesijohtoliike 
Halmesvaara Oy, Ilmastointiliike Halmesvaara Oy,  
Sähköliike Halmesvaara Oy ja Rakennusliike Halmesvaara Oy.  

Halmesvaara -konserni sijaitsee 
Espoossa sinikalliontiellä.

Toimitusjohtaja Timo Savimäen mukaan julkinen sektori kaipaa kokonaisvas-
tuun kantavia kumppaneita. 

tion tuottavuusohjelman seurauksena tila-
tarve tulee jatkossa pienenemään.

– Uuden liikelaitoslain ja valtion kiin-
teistöstrategia myötä Senaatti-kiinteistöil-
le tuli CREM-rooli  valtion tilapalveluiden 
osalta. Viime vuoden aikana selvitimme 
ennakkotehtävänä valtionvarainministeri-

ön toimeksannosta, missä tiloissa ja min-
kälaisin sopimuksin valtion yksiköitä on 
vuokralla. Valtion käytössä olevien tilojen 
hallinta ja tilatehokkuuden parantaminen 
edellyttää, että myös yksityisten kanssa teh-
tyjen vuokrasopimusten määrä saadaan tie-
toon, Riikonen sanoo.

. . . jatkoa sivulta 20.
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Sideaineita käyttämällä epoksista, akryylis-
tä ja polyuretaanista aikaansaadaan lattiapin-
noitteita, jotka kestävät kovan mekaanisen 
kuormituksen ohella kemiallista rasitusta ja 
säilyttävät ominaisuutensa vaihtelevissakin 
lämpötiloissa. Ominaisuuksien vuoksi pin-
noitteita on alettu käyttää myös julkisten ra-
kennusten lattioissa esimerkiksi jäähalleissa, 
pysäköintitaloissa, lentoasemien teknisissä ja 
terminaalitiloissa sekä sairaaloiden puhtaut-
ta edellyttävissä tiloissa.

Vuonna 1963 perustettu Nanten Oy val-
mistaa itse epoksi- ja polyuretaanipinnoit-
teita ja edustaa maailman johtavien valmis-
tajien akryylipinnoitteita ja betonin impreg-
nointiaineita. 

– Olemme kehittäneet tuotepalettiamme 
siten, että meillä on tarjota asiakkaalle tek-
nis-taloudellisesti optimaalinen ratkaisu lat-
tian pinnoitukseen. Tuotevalikoimassamme 
on hyvin elastisia, betonin halkeamia silloit-
tavia pinnoitteita, erittäin kovaa mekaanista 
rasitusta kestäviä pinnoiteyhdistelmiä ja laa-
ja valikoima siitä väliltä, markkinointipääl-
likkö Asko Juvakka kertoo.

Epoksi-, akryyli- ja polyuretaanipinnoit-
teet asennetaan useimmiten betonipinnalle, 
mutta myös asennus asfaltti-, vaneri- tai te-
räspinnalle onnistuu. Pinnoitteen valinnassa 
on oltava tällöin erittäin tarkka. Nanten an-
taa konsultointiapua suunnittelijoille ja ura-
koitsijoille.

Nantenilla on tytäryhtiö Nanten Lattiat 
Oy, joka tekee lattiapinnoitusurakoita avai-

met käteen -periaattella. Sen referenssilistalla 
on useita julkisia rakennuksia kuten Musiikki-
talo, Kiasma ja Eduskunnan lisärakennus. 

Lattiapinnoitteiden lisäksi Nantenin tuo-
tevalikoimassa ovat betoninkorjausaineet, 
mekaanisen puunjalostuksen pintakäsitte-
lyaineet sekä sähkö- ja elektroniikkateolli-
suuden käyttämät valuhartsit.

Lattiapinnoite käyttö-
tarpeen mukaan

Nanten Oy
Teollisuustie 6
04300  TUUSULA
Puh. 09 2747 970
nanten@nanten.fi
www.nanten.fi
www.nantenlattiat.fi

Epoksi-, akryyli- ja polyuretaanipinnoitteet on kehitetty alun perin 
teollisuuden käyttöön, mutta niitä on alettu käyttää yhä enemmän 
myös julkisissa rakennuksissa ja  kerrostalojen teknisten ja 
varastotilojen lattioissa. 

 
Golder Associates tarjoaa konsultointi-, 

suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita  
erikoisalueinaan maaperä ja ympäristö  

sekä niihin liittyviltä osin energia. 

 
p. (09) 5617 210 

info@golder.fi 

www.golder.com 
 
 
 

YMPÄRISTÖTEKNIIKAN ASIANTUNTIJA 

http://www.halmesvaara.fi
http://www.kunnallissuomi.fi
mailto:nanten@nanten.fi
http://www.nanten.fi
http://www.nantenlattiat.fi
mailto:info@golder.fi
http://www.golder.com


23www.kunnallissuomi.fi

Yrityksen perustaja, professori Magnus 
Malmberg loi luottamukselliset suhteet usei-
siin maan teollisuutta ja liike-elämää kehittä-
neisiin tahoihin. Hän suunnitteli lukuisia ra-
kennuksia esimerkiksi arkkitehti Alvar Aal-
lon kanssa. Yksi tunnetuimmista kohteista on 
Finlandia-talo.

– Malmbergin työ kantaa vieläkin. Kun 
nämä rakennukset ikääntyvät ja tarvitsevat sa-
neerausta, olemme usein projektissa mukana. 
Olemme tehneet rakennesuunnittelun esimer-
kiksi Finlandia-talon laajennusosaan, sanoo 
toimitusjohtaja Tapio Aho.

Tänä päivänä Insinööritoimisto Mag-
nus Malmberg tekee yhteistyötä muun mu-
assa arkkitehti Antti-Matti Siikalan ja ark-
kitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n 
kanssa.

Insinööritaidon näytteitä

Insinööritoimisto Magnus Malmberg on eri-
koistunut vaativien kohteiden rakennesuunnit-
teluun. Kohteet ovat usein uniikkeja erikois-
kohteita, jotka syntyvät arkkitehtien ja insi-
nöörien yhteistyönä tai arkkitehtikilpailun tu-
loksena.

– Arvostettu arkkitehtuuri tarkoittaa sitä, 
että rakenteidenkaan puolesta rakennus ei ole 
tavanomainen, vaan suunnittelussa tarvitaan 
erityisiä insinööritaitoja ja laajaa kokemusta, 
Aho kuvaa.

Insinööritoimisto Magnus Malmbergin 
insinööritaito näkyy lukuisissa merkittävissä 
kohteissa, joista monet ovat saaneet tunnus-
tusta rakennesuunnittelustaan. Tällaisia koh-
teita ovat esimerkiksi Salmisaaren oikeustalo, 

joka palkittiin vuoden 2004 betonirakenteena, 
Kotkan Merikeskus Vellamo, joka sai vuoden 
2008 teräsrakennepalkinnon, ja Savoy-talo, jo-
ka sai kunniamaininnan teräsrakennekilpailus-
sa vuonna 2009.

Toimisto on tuonut osaamistaan myös puu-
rakenteisiin rakennuksiin. Pisimmälle puura-
kentaminen on viety Joensuussa sijaitsevas-
sa Metla-talossa, joka on ensimmäinen puu-
runkoinen monikerroksinen toimistorakennus 
Suomessa. Kohteelle on myönnetty muun mu-
assa vuoden 2005 puurakennepalkinto.

Monipuolinen osaaminen
Insinööritoimisto Magnus Malmbergin suu-
rimmat liiketoiminta-alueet ovat julkinen ra-
kentaminen, liikerakentaminen ja teollisuus. 
Myös saneerauksen osuus kasvaa jatkuvasti.

Yrityksen monipuolinen osaaminen kat-

taa muun muassa paikalla valetut ja element-
tirakenteiset rakennusrungot, teräsrakenteet, 
esijännitetyt betonirakenteet ja liittoraken-
teet. Vaikeiden muotojen toteuttamisen mah-
dollistavat insinöörien korkea ammattitaito se-
kä nykyaikaiset tuotemallinnus- ja laskenta-
ohjelmistot.

– Insinöörien työn kautta tuleva kokemus 
säilyy meillä hyvin, koska ihmiset pysyvät töis-
sä pitkään ja vaihtuvuutta on hyvin vähän. Vii-
me vuosina meillä on ollut kesätöissä myös 
hyviä opiskelijoita, joista pyrimme pitämään 
kiinni, Aho kertoo.

Ammattitaitoa vaativaan 
rakennesuunnitteluun
Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy on erikoistunut 
rakennesuunnitteluun. Viime vuonna yrityksen perustamisesta 
tuli kuluneeksi 75 vuotta.

Insinööritoimisto 
Magnus Malmberg Oy
Puh. 09 618 460
www.magnusmalmberg.fi

Merikeskus Vellamo palkittiin teräsrakenteena vuonna 2008.

Tekla-ohjelmalla tehty 
malli Merikeskus 
Vellamosta. Samalla 
ohjelmalla on mallinnettu 
muun muassa Pekingin 
Olympiastadion, 
”Linnunpesä”.

Marsh Oy on vakuutusyhtiöistä riippuma-
ton meklaritoimisto, joka toimii asiakkaan 
edunvalvojana vakuutus- ja vahinkoasiois-
sa. Suomessa yhtiön kiinteistövakuuttamisen 
ammattilaiset hoitavat noin 4000 asunto- ja 
kiinteistöosakeyhtiön vakuutusasiat. 

Marsh Oy on palvellut suomalaisia yri-
tyksiä, kiinteistöyhtiöitä sekä julkisyhteisöjä 
kaikissa vakuuttamiseen liittyvissä kysymyk-
sissä vuodesta 1998 lähtien. Yrityksen palve-
luksessa työskentelee noin 60 alan asiantun-
tijaa. Marsh Oy on osa kansainvälistä Marsh 
& McLennan Companies -konsernia, joka on 
maailman johtava vakuutusmeklariyhtiö.

Oikea turva
Vakuutusmeklarin tavoitteena on löytää kiin-
teistölle oikeanlainen ja kohtuuhintainen tur-
va. Jatkuvalla vuosisopimuksella Marsh vas-
taa kiinteistön vakuutuksista, niiden kilpai-
luttamisesta ja vahinkoasioista. Tällaisella 
meklarointisopimuksella kiinteistönomistaja 
ja isännöitsijä pystyvät siirtämään vakuutta-
miseen liittyviä riskejä omilta harteiltaan.

Meklarin työ alkaa yleensä olemassa ole-
van vakuutusturvan kartoittamisella, minkä 
perusteella Marshin asiantuntijat laativat asi-
akkaalle vakuuttamissuunnitelman. Kiinteis-
tövakuutuspalvelun johtaja Janne Paavola 
korostaa, että asiakas itse päättää tämän jäl-
keen, miten laajaa turvaa Marsh lähtee va-
kuutusmarkkinoilta hankkimaan.

– Me emme tee päätöksiä, vain asiakas 

päättää kaikesta vakuuttamiseen liittyvästä it-
se. Meidän tehtävämme on toimia asiakkaan 
edunvalvojana ja asiantuntijana. 

Vakuutustietoja käsitellään läpinäkyväs-
ti. Marsh hyödyntää toiminnassaan modernia 
tietojärjestelmää, johon tallentuvat kaikki va-
kuuttamisen historiatiedot. Asiakas saa halu-
tessaan järjestelmään omat tunnuksensa, jo-
ten hänen käytössään on aina ajantasaisin tie-
to vakuutuksista ja vahinkokäsittelystä. Jär-
jestelmän kautta voidaan toimittaa myös va-
hinkoilmoitukset sekä hakea erilaisia raport-
teja ja tilastoja kiinteistövakuutuksista. 

Huomattavat edut
Useimmiten yhteistyö vakuutusmeklarin 
kanssa tietää asiakkaalle selvää säästöä. 
Säästöjä tulee esimerkiksi vakuutusten han-
kinnan yhteydessä ja siitä, että vakuutusten 
hoitaminen ei sido organisaation omia re-
sursseja.

– Yleensä kun kilpailutamme suurempia 
kokonaisuuksia, taloudelliset säästöt asiak-
kaillemme ovat merkittäviä.

Paavolan mukaan esimerkiksi vahinko-
tapauksen selvittely voi olla raskas prosessi, 
joka pahimmillaan voi viedä vuosia mukaan 
lukien mahdollisen käsittelyn vakuutuslau-
takunnassa ja oikeudessa. Marsh vastaanot-
taa, tarkistaa ja toimittaa asiakkaan vahin-
koilmoituksen vakuutusyhtiölle, käy läpi jo-
kaisen korvauspäätöksen ja tekee tarvittaessa 
oikaisupyynnön.

– Vahinkotilanteessa tarvitaan osaamista 
muun muassa vakuutuskirjan sisällöstä, laji-
kohtaisista vakuutusehdoista ja rajoituksista, 
suojeluohjeiden noudattamisesta, muodostu-
neesta korvauskäytännöstä sekä lakiperus-
teisesta korvausvelvollisuudesta, että tiede-
tään, onko päätös oikeudenmukainen. Toi-
saalta myös tieto siitä, että negatiivinen pää-
tös on oikein, on asiakkaalle tärkeä tieto.

Lisäksi vakuutusyhtiöt myöntävät vakuu-
tusmeklarin hoidossa oleviin vakuutuksiin 
yleensä niin sanottua meklarihyvitystä, mi-
kä alentaa vakuutuksen hintaa.

– Olemme myös Suomen suurin ostaja, 
joten saamme vakuutusyhtiöiltä kilpailuky-
kyisiä tarjouksia, Paavola sanoo.

Marsh – kiinteistövakuuttamisen 
riippumaton ja asiakaslähtöinen asiantuntija
Kiinteistöjen vakuuttaminen vaatii monipuolista asiantuntemusta 
teknisistä kysymyksistä ja vakuutusasioista. Vastuu 
vakuuttamisesta kannattaa luovuttaa luotettavalle ja kokeneelle 
vakuutusmeklarille.

Kiinteistövakuutuspalvelun johtaja Janne Paavola kertoo, että vakuutusmek-
lari on vakuutusyhtiöistä riippumaton toimija, joka toimii asiakkaan edunval-
vojana vakuutusasioissa.

Marsh Oy
Puh. 09 8677 4200
www.marsh.fi

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.magnusmalmberg.fi
http://www.marsh.fi
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Bauer-vedenkäsittelyratkaisu varmistaa erin-
omaisen vedenlaadun ympäristöystävällises-
ti, täysin ilman kemikaaleja. Veteen ei lisätä 
mitään eikä siitä poisteta mitään, vaan veden 
fysikaalisia ominaisuuksia muutetaan siten, 
että veden aiheuttamat muutokset putkistois-
sa minimoituvat. 

– Laitteistoon kuuluu putkistoon asennet-
tava vedenkäsittelyosa. Lisäksi kokonaisuus 
sisältää ohjausyksikön, jonka avulla veden-
käsittelyosaan muodostetaan vaihtelevataa-
juuksinen magneettikenttä. Magneettikenttä 
muokkaa veden kovuustekijöitä eli kalsium-, 
magnesium- ja karbonaatti-ioneja sellaiseen 
muotoon, että ne eivät tartu putkistoon. Van-
hat saostumat pehmenevät ja poistuvat jär-
jestelmistä vähitellen, joten suljettuihin läm-
mitys- ja jäähdytysjärjestelmiin asennetaan 
lisäksi sivuvirtasuodatin, Mikko Timonen 
Bauer Watertechnology Oy:stä kertoo.

Asentamalla Bauer-laitteisto uudisraken-
nukseen varmistetaan putkistoille mahdolli-
simman pitkä elinkaari. Laitteiston asentami-
nen kannattaa myös vanhaan rakennukseen. 
Esimerkiksi VTT:n tekemässä tutkimukses-
sa on todettu, että uusien syöpymien ilmes-
tyminen on hidastunut laitteiston käyttöön-
oton jälkeen. 

Ammattitaitoinen putkimies asentaa Bau-
er-laitteiston hyvin nopeasti tarkkojen ohjei-
den avulla. Laitteisto on huoltovapaa, ainoas-
taan sivuvirtasuodattimen patruuna on vaih-
dettava ajoittain. Sähköllä toimivan laitteis-
ton käyttökustannukset ovat muutamia kym-
meniä euroja vuodessa.

Konkreettisia tuloksia nähtävissä
Siltamäen Huolto Oy on Siltamäessä Pohjois-
Helsingissä toimiva alueellinen isännöinti- ja 
kiinteistöhuoltoyhtiö. Yhtiön isännöimät ne-
lisenkymmentä taloa ovat pääosin 1960-lu-
vun lopussa ja 1970-luvun alussa rakennettu-
ja 2 – 3-kerroksisia taloja, joissa on omistus-
asuntoja. Lähes kaikki talot ovat Bauer-ve-
denkäsittelyn piirissä. Taloissa on alkuperäi-
set putkistot, ja Bauer-vedenkäsittelylaitteet 
on asennettu sekä käyttövesi- että lämmitys-
järjestelmiin. Ensimmäiset laitteet asennet-
tiin vuosina 2004 – 2005.

Toimitusjohtaja, isännöitsijä Helena 
Tammisto kertoo, että Bauer-vedenkäsitte-
lylaitteistoista saatava hyöty on selkeästi ha-
vaittavissa.

– Olemme teettäneet putkistojen kunto-
tutkimuksia, ja tutkijat ovat sanoneet, että 
Bauer-laitteiden vaikutus putkistojen kun-
toon näkyy selvästi. Lämmitysjärjestelmän 
suodattimien vaihto on huoltomiesten vas-
tuulla ja he ovat kertoneet, että jokaisessa 
kohteessa on suodattimissa ollut ensimmäi-
sissä vaihdoissa todella paljon putkistosta ir-
ronnutta sakkaa. Käytön jatkuessa suodatti-
met ovat alkaneet pysyä puhtaampina ja suo-
dattamien vaihtoväliä on voitu pidentää.

Käyttöveden laatua on tutkittu taloissa 
varsinkin Bauer-vedenkäsittelyn alkuaikoina, 
ja näytteiden mukaan vedenlaatu on parantu-
nut. Tämä näkyy myös siinä, että asukkailta 
tulevat ilmoitukset huonosta vedenlaadusta 
ovat loppuneet käytännössä kokonaan. 

– Pienessä taloyhtiössä Bauer-vedenkä-
sittelylaitteiden hankinta saattaa tuntua isol-

ta investoinnilta. Mutta investointi kannat-
taa, jos isoa putkiremonttia voidaan siirtää 
vuosilla eteenpäin. Investointi on kannattava 
myös siinä mielessä, että putkiremontin tul-
lessa ajankohtaiseksi samat laitteet voidaan 
asentaa uuteen putkistoon.

Putkiston elinkaari pitenee 
Bauerin vedenkäsittelyratkaisulla
Bauer-vedenkäsittelyratkaisu suojaa käyttövesi-, lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmän putkistoa sisäpuoliselta korroosiolta, 
mahdollistaa merkittävän energiansäästön sekä pidentää 
vesikalusteiden ja vettä käyttävien koneiden käyttöikää. 

Bauer Watertechnology Oy
Toimipaikkojen yhteystiedot:
www.bauer-wt.com/fin

CM-valmisparvekkeet
Mannerheimintie 44 A, 00260 Helsinki          www.cm-rakentajat.fi

- CM-valmisparvekkeilla säästöjä niin
uudis- kuin korjausrakentamiseen

- Huomattavat lisäsäästöt rakennuksen 
elinkaarikustannuksissa

- Korkealaatuiset CM-valmisparvekkeet

- Vaivaton ja edullinen ratkaisu tilaajalle
- Asukasystävällisin tapa uusia parvekkeet

Puhtausalan 
ammattitapahtuma Finnclean-
messut järjestetään Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksessa 
26. - 28. lokakuuta.

Finnclean kokoaa yhteen alan tekijöitä, yri-
tyksiä, ostopäättäjiä ja vaikuttajia sekä tule-
vaisuuden osaajia eli opiskelijoita. Edellisen 
kerran Finnclean järjestettiin vuonna 2008, 
jolloin messuvieraita oli lähes 14 000.  

Messuilla käydään Puhtausalan ammat-
tilainen 2011 -loppukilpailu. Kilpailussa et-
sitään puhtausalan ja asiakaspalvelun am-
mattilaista, joka osaa työnsä perusasiat laa-
ja-alaisesti, on joustava ja osaa suunnitella 
työtään, ymmärtää taloudellisen työskente-
lyn vaatimukset sekä osaa tuoda puhtausalaa 
esille positiivisessa mielessä. Messuilla kir-
jallisten kysymysten ja käytännön tehtävien 
parissa kisaa viisi aluekarsinnan läpäissyttä 
alan taitajaa.

Ajankohtaista:
Finnclean Tampereella lokakuussa

Kiinteistöissä tehtävät korja-
ukset perustuvat pitkän täh-
täimen suunnitelmaan ja kiin-
teistökohtaisiin tarpeisiin. Jo-
kaisen kiinteistön todellinen 
kunto ja korjaustarve selvite-
tään teknisissä kuntotarkas-
tuksissa.

– Jokainen rakennus on 
yksilö, eikä yhdellä korjaus-
ohjeella saada korjattua edes 
samana vuonna rakennettu-
ja kiinteistöjä taloudellisesti 
ja oikein. Tekninen käyttöikä 
ratkaisee, milloin korjauksia 
tehdään, sanoo VVO:n raken-
nuttamisyksikön johtaja Mat-
ti-Pekka Koistinen.

Suunnitelmallinen ja ra-
kennusosakohtainen korjaa-

minen on myös asukkaiden etu. Tällä ta-
valla korjausinvestoinnit kyetään rahoitta-
maan niin, että vuokrataso säilyy kohtuul-
lisena. Lisäksi asukkaat voivat asua kodeis-
saan yleensä koko remontin ajan.

Valtaosa VVO:n kiinteistöistä on ra-
kennettu 1970-, 1980- ja 1990-lukujen ai-
kana. Asuntoja kiinteistöissä on yhteensä 
noin 39000. Yleensä talot ovat vähintään 

samassa kunnossa kuin alueen talot kes-
kimäärin.

VVO on varannut tämän vuoden bud-
jetissaan suuriin rakenneosa- tai perus-
korjauksiin noin 37 miljoonaa euroa. Täl-
lä summalla korjaustoimia voidaan kohdis-
taa noin 45 kiinteistöön. Lisäksi pienem-
piin huoltokorjauksiin on budjetoitu noin 
35 miljoonaa euroa. 

Asiakkuusnäkökulma 
ja energiatehokkuus
VVO:n strategian mukaan korjaustoimien 
keskeinen päämäärä asuntokannan asutta-
vuuden ja vuokrattavuuden parantaminen. 
Siksi korjausten suunnittelussa on mukana 
aina asiakkuusnäkökulma.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että asun-
tojen kunnon on vastattava asukkaiden vaa-
timuksia ja niistä maksettavaa vuokraa. 
Kiinteistöjen korjauksissa tavoite näkyy 
muun muassa niin, että putkiremontin yh-
teydessä uusitaan pinnat kylpyhuoneesta.

Korjausten yhteydessä pyritään paranta-
maan myös energiatehokkuutta. Koistinen 

VVO:n rakennuttamisyksikön johtaja 
Matti-Pekka Koistinen:

Jatkuva korjaaminen 
on taloudellista
VVO:n kiinteistökorjaukset nojaavat jatkuvan ylläpitokorjauksen 
käytäntöön. Periaatteena on korjata kiinteistöjä 
rakennusosakohtaisesti, minkä vuoksi tarvetta täydellisille 
peruskorjauksille tulee harvoin.
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Jatkuu sivulla 26 . . .

http://www.cm-rakentajat.fi
http://www.bauer-wt.com/fin
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Tulevaisuuden automaatio-
tuotteet
Liittimiin ja automaatioon 
erikoistunut saksalainen 
WAGO Kontakttechnik GmbH 
& Co. toimii 60 maassa 5000 
henkilön voimin. Suomalainen 
tytäryhtiö Wago Finland Oy on 
toiminut vuodesta 2003. 

Wago on toiminut liitinten parissa 60 vuot-
ta. Automaatio on tullut mukaan 1990-luvun 
alussa ja se on selkeästi kasvava toimialue.

– Automaation määrä kasvaa joka pai-
kassa, ja eritoten talo-, kiinteistö- ja raken-
nusautomaatio ovat painopisteinä. Uusimpia 
kenttäväyläprotokollia ovat Bacnet ja KNX. 
Pyrimme tuomaan asiakkaille mahdollisim-
man pitkälle vietyjä ratkaisuja. Meiltä löy-
tyy valmiita sovelluksia esimerkiksi energi-
anmittaukseen, kertoo automaatiotuotteiden 
tuoteryhmäpäällikkö Kari Niskanen.

Merkittävimmän Wagon automaatio-
tuoteryhmän muodostavat kenttäväylätuot-
teet. Ne perustuvat pitkälti jo vuonna 1995 
julkaistuun 750-sarjaan. Sarja oli maailman 
ensimmäinen modulaarinen ja väylätyypis-
tä riippumaton kenttäväyläliityntä, joka ky-
keni yhdistelemään eri signaaleja ja jänni-
tetasoja samassa kokoonpanossa. Ajan saa-
tossa muuttuneita vaatimuksia vastaavaksi 
kehitetty sarja tarjoaa edelleen joukon yli-
voimaisia ominaisuuksia. Uusi 750-881 ET-
HERNET -kontrolleri on entistä nopeampi, 
älykkäämpi ja enemmän toimintoja sisältävä 
integraattori IT-ympäristöön. Tämä kontrol-
leri prosessoi PLC-ohjelmia sata prosenttia 
nopeammin kuin edeltäjänsä ja tarjoaa tup-
lasti muistikapasiteettia. Kontrolleri tarjoaa 
edeltäjiään enemmän tilaa myös PLC-ohjel-
mille ja web-sovelluksille.

Wagon automaatiotuotteet valmistetaan 

Saksan Mindenissä, missä sijaitsee myös yri-
tyksen pääkonttori ja 400 hengen tuotekehi-
tysosasto. Tuotekehitysosaston yhteydessä 
on tyyppihyväksytty laboratorio, jonka eri-
koisuus on oma EMC-laboratorio.

– Wago on aina panostanut paljon tuo-
tekehitykseen ja tuotteiden laatuun. Käym-
me asiakkaan kanssa läpi kunkin projektin 
ja pyrimme löytämään oikean ratkaisun, tar-
vittaessa jopa räätälöimään sellaisen, Niska-
nen tiivistää.

Wago Finland Oy
Vellamonkatu 30 B
00550  HELSINKI
Puh. 09 774 4060
www.wago.fi

Vuonna 1978 perustettu Talopesulat Oy myy 
kaikki tuotteet omalla Talpet-tuotemerkil-
lään. Yritys valmistaa itse huomattavan osan 
tuotevalikoimastaan eli esimerkiksi mankelit, 
pesulakalusteet ja -tarvikkeet, kuivauskaapit 
ja -rummut sekä lämpöpumppuperiaatteella 
toimivat laitteet. Pesukoneet ja lingot valmis-
taa yhteistyökumppani.

Talopesulat Oy:n asiakaskuntaan kuuluu 
esimerkiksi rakennusliikkeitä, kuntia ja kau-
punkeja, palvelutaloja, asunto-osakeyhtiöitä 
ja opiskelija-asuntosäätiöitä. 

– Koska olemme erikoistuneet ainoas-
taan kiinteistöpesuloiden laitteisiin, pys-
tymme tarjoamaan  asiakkaillemme paras-
ta osaamista ja parhaan tuotevalikoiman. Li-
säksi avustamme tarvittaessa pesulatilojen 
suunnittelussa, markkinointipäällikkö Jor-
ma Hyrske toteaa.

Tämän päivän teknologiaa 
Talopesulat Oy:n tuotekehityksen tavoitteena 
on suunnitella nykyaikaisia ja helppokäyttöi-
siä laitteita, jotka palvelevat käyttäjiä mah-

dollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman 
pitkään. Talpet-pesulakoneiden laskennalli-
nen käyttöikä on 15 vuotta.

– Pyrimme pysymään alan tekniikan ke-
hityksen huipulla. Teknisen kehityksen ansi-
osta pesulalaitteiden energiankulutus on pie-
nentynyt melkoisesti viime vuosien aikana 
ja elektroninen ohjelmanohjaus mahdollis-
taa entistä useammat pesuohjelmavariaatiot. 
Mobiilirahastus on tätä päivää niissä kiinteis-
töpesuloissa, joissa käyttövuorot ovat mak-
sullisia, Hyrske sanoo.

Kiinteistöpesuloissa käytettävien pesu-
koneiden koko on kasvanut viime vuosina. 

– Lähes jokaisessa kotitaloudessa on ny-
kyisin pesukone. Kiinteistöpesulan on tarjot-
tava parempaa eli mahdollisuutta pestä suu-
rikokoisia tekstiilejä tai pyykkieriä, joiden 
pesu kotikoneella ei onnistu. Yleisimmin 
käytetään kahdeksankiloista konetta, mut-
ta meillä on myös tätä pienempiä ja isompia 
konemalleja. 

Vaikka kuivausrumpujen käyttö onkin 
yleistynyt, perinteinen kuivaushuone puolus-
taa edelleen paikkaansa. Hyrskeen mielestä 
niitä ei edes pitäisi asettaa vertailussa rinnak-
kain, vaan toimivassa kiinteistöpesulassa on 
molemmat. Taloyhtiössä kuivaushuone pal-
velee myös asunnoissa pestävän pyykin kui-
vattamisessa ja estää näin kosteusongelmian 
syntymistä kylpyhuoneissa.

Huolto varmistaa 
ongelmattoman toiminnan
Asennus ja huolto kuuluvat Talopesulat Oy:n 
palvelutarjontaan. 

– Pesulalaitteet täytyy huoltaa säännölli-

sesti ongelmattoman toiminnan varmistami-
seksi. Aivan kuten kotikoneessa, myös kiin-
teistöpesukoneessa on pyöritettävä silloin täl-
loin tyhjillään korkean lämpötilan pesuohjel-
ma sakkautumien poistamiseksi. Kuivaus-
laitteet pitää puhdistaa säännöllisesti, kos-
ka niihin kertynyt pöly laskee kuivaustehoa 
ja jopa lyhentää laitteen käyttöikää, Hyrske 
ohjeistaa.

Talopesulat Oy voi tehdä asiakkaan kans-
sa huoltosopimuksen. Se kattaa laitteiden pe-
ruspuhdistukset ja -huollot sekä vikahuolto-
palvelun. 

Hyrske muistuttaa, että hyvin suunnitel-
lussa kiinteistöpesulassa on aina kaksi pe-
sukonetta. Tämä nopeuttaa pyykinpesua ja 
pesula on käytössä, vaikka toinen koneista 
odottaisikin epäkuntoisena huoltoa. 

33 vuotta suomalaisia pesuloita
Talopesulat Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat kaikki laitteet, 
kalusteet ja tarvikkeet, joita hyvin toimivassa kiinteistöpesulassa 
tarvitaan.

Talopesulat Oy
Vitikka 1 C
02630  ESPOO
Puh. 09 6869 750
info@talpet.fi

www.talpet.fi

Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston 
työsuojelutarkastajat haluavat 
muistuttaa putoamisvaarasta 
katolla olevan lumen 
pudotustyössä. 

Katoilla tehtävän lumenpudotustyön vaaro-
ja voidaan vähentää tarkoitukseen sopivilla 
työvälineillä ja turvalaitteilla sekä ennakolta 
harkitulla työtavalla. Työnantajan tulee pois-
taa työssä esiintyvät vaaratekijät ja suunnitel-
la työ ennakkoon siten, että se voidaan tehdä 
mahdollisimman turvallisesti.

Lunta ja jäitä katolta pudotettaessa olisi 
katolla oltava vähintään kaksi työntekijää. 
Lisäksi työ vaatii kolmannen henkilön, jon-
ka tehtävänä on valvoa maassa, että putoava 
lumi ei aiheuta vaaraa tai vahinkoa ohikul-
kijoille. Alue tulee eristää lisäksi kulkues-
teillä. 

Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana 
vaan ainoastaan tilapäisenä kulkutienä nous-
taessa mahdolliseen lumenpudotuskohtee-
seen rakennuksen sisä- tai ulkokautta. Tik-
kaat on sijoitettava tai kiinnitettävä siten, että 
ne pysyvät hyvin paikoillaan käytön aikana. 
Lumenpudotustyössä on työntekijälle annet-
tava putoamissuojaimet hänen työskennel-
lessään kaltevalla katolla ja myös tasakatol-

la, mikäli työskennellään lähellä räystästä. 
Työssä käytettävien putoamissuojainten tu-
lee olla vaatimusten mukaiset sekä kunnol-
taan moitteettomat turvavaljaat tai tukivyöt 
ja turvaköydet. 

Työnantajan tulee varmistaa, että turva-
köyden kiinnityskohdat katolla ovat riittä-
vän lujia (esimerkiksi tarkoitukseen asen-
netut kattopollarit). Ruosteiset ilmastointi-
hormit tai muut vastaavat rakenteet eivät ta-
kaa turvallisuutta. 

Henkilönostinta voi käyttää lumenpudo-
tuksessa. Tällöin on varmistuttava sen turval-
lisesta käytöstä. Henkilönostinta ei tule käyt-
tää hissinä siirryttäessä lumenpudotuspaikal-
le. Ylhäällä olevasta henkilönostokorista ei 
saa poistua ja siellä on aina käytettävä asian-
mukaisesti kiinnitettyjä turvavaljaita. 

Lumen pudotustyöhön ei saa käyttää alle 
16-vuotiasta työntekijää, koska työhön liit-
tyy putoamisvaara. Mikäli työ aiotaan teet-
tää 16 - 17-vuotiailla nuorilla työntekijöil-
lä, on työnantajan ennen työn alkua tehtä-
vä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. En-
nen työn aloittamista on varmistuttava, että 
työntekijä on riittävästi perehtynyt kysees-
sä olevaan työhön ja siihen liittyviin vaaroi-
hin sekä osaa noudattaa työturvallisuusoh-
jeita. Työn kuluessa on lisäksi kiinnitettävä 
erityistä huomiota työntekijän ohjaukseen 
ja valvontaan.

Ajankohtaista:
Lumenpudotustyössä 
putoamisvaara

– www.kunnallissuomi.fi –

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.wago.fi
mailto:info@talpet.fi
http://www.talpet.fi
http://www.kunnallissuomi.fi


Radiokatu 20, 00240 Helsinki 
Mannerheiminkatu 20, 06100 Porvoo 
puh. 020 794 0190 | www.kiema.fi

Rakennamme 
palapelisi

   • Projektinjohto
• Kaava- ja kiinteistökehitys
• Logistiikka- ja työmaapalvelut
   • Infra & Environment
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Insinööritoimisto TeknoPlan 
Oy on erikoistunut 
linjasaneerausten 
suunnitteluun, valvontaan ja 
projektinjohtopalveluihin. 
Kokonaispalvelua tarjotaan 
hankesuunnittelusta 
ja kuntotutkimuksista 
urakan vastaanottoon ja 
takuutarkastuksiin asti.

Nuoresta iästään huolimatta TeknoPlan tun-
netaan laajalti asukaslähtöisestä lähesty-
mistavasta asuinkiinteistöjen linjasaneera-
uksiin.

– Erikoistuimme suunnittelutoimistona 
linjasaneerauksiin uudella toimintamallilla 
vuonna 2005.  Palveluksessamme on 15 alan 
ammattilaista ja kattava alikonsulttiverkosto. 
Liikevaihto oli vuodelta 2010 noin 1,8 mil-
joonaa euroa. Toimistomme sijaitsee Helsin-
gin Pitäjänmäellä, kertoo varatoimitusjohta-
ja Leo Ruuskanen.

TeknoPlan on perehtynyt erityisesti uu-
siin putkistojen saneeraustekniikoihin. 

– Suunnittelu- ja valvontakokemuksem-
me kattavat kaikki varteenotettavat uudet put-
kistojen saneeraustekniikat. Vuosilta 2005–
2010 referenssilistallemme kertyneen yli 150 
asuinkiinteistön yhteenlaskettu pinta-ala on 
lähes 500 000 huoneistoneliömetriä. Koh-
teista suurimmassa osassa on jo edetty han-
kesuunnitelmasta seuraaviin saneeraushank-
keen vaiheisiin. Teemme myös uudisraken-
tamisen ja muun korjausrakentamisen LVIS-
suunnittelua. Piirrämme pyydettäessä raken-
nuksen vanhat pohjapiirustukset sähköiseen 
muotoon (Autocad/.dwg) tulevien suunnitte-
lujen pohjiksi.

Asukaslähtöisen palvelun tavoitteena on, 
että toteutettavat urakat ovat kokonaisedulli-
sia ja mahdollistavat pienimmät häiriöt asu-
miselle korjaustöiden aikana. Tavoitteisiin 
voidaan päästä jakamalla tarvittaessa urakat 
eriaikaisesti toteutettaviksi ja käyttämäl-
lä kaikkia soveltuvia teknisiä vaihtoehtoja. 
Asiakkaita ovat pääasiassa pääkaupunkiseu-
dun asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä nii-
tä palvelevat isännöitsijätoimistot.

– Uusien tekniikoiden käytettävyyden 
arvioimiseksi olemme kehittäneet kuntotut-
kimuspalvelujamme. Luennoimme uusista 
saneeraustekniikoista alan järjestöjen kurs-
seilla ja seminaareissa. Kehitämme jatkuvasti 
toimintaamme ja vastaamme vanhenevan ra-
kennuskannan tuomiin haasteisiin tarjoamal-
la kysyntää vastaavia suunnittelu- ja asian-
tuntijapalvelujamme taloyhtiöille.

Asukaslähtöistä saneeraus-
suunnittelua

Insinööritoimisto TeknoPlan Oy
Konalantie 6 – 8 A
00370 HELSINKI
Puh. 09 5655 9210
www.teknoplan.fi

KIEMA Management palvelee kuntia asunto- ja toimitilahankkeiden 
projektinjohto-, rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. Kuntien ja 
asuntorakennuttajien ulkoistaessa näitä tehtäviä rakennuttajatoimistot 
kilpailevat julkisten hankintasääntöjen mukaisesti näistä palveluista. KIEMAlla 
on käynnissä viiden eri kunnan asunto- ja toimitilahankkeita, joista tällä hetkellä 
urakkakilpailuvaiheessa on kaksi asuinkerrostaloa Kotkan Asunnot Oy:lle ja 
toimistorakennus Mäntsälän kunnalle. Vantaan kaupungin VIVAMUS-hanke 
odottaa toimitilahankkeiden elpymistä. KIEMA rakennuttaa myös asuntoja 
ryhmärakentamiskohteina Karjaalle ja Porvooseen. Yksi merkittävistä tilaajista 
kuntien lisäksi on ollut Puolustusvoimat.

KIEMA Management Oy on rakennus- ja kiinteistöalan manageeraukseen 
erikoistunut yritys, joka tuottaa asiakkailleen laadukkaita rakennuttamis-, 
projektinjohto- ja kiinteistökehityspalveluja joustavasti, tehokkaasti ja edullisesti. 

KIEMA Management toimii tiiviissä yhteistyössä valitsemiensa strategisten 
yhteistyöyritysten ja -yrittäjien kanssa. Yrityksen vahvuuksia ovat verkottumisen 
mukanaan tuoma tehokkuus sekä yrityksen avainhenkilöitten vankka kokemus ja 
osaaminen. 

Kunnat vastaavat vammaisten 
ja pitkälti myös vanhusten 
kodeissa tehtävistä 
asunnonmuutostöistä.  
Yksi tärkeimmistä ja 
kalleimmista muutoskohteista 
on kylpyhuone.

Apu-Tuote tarjoaa perinteisten kylpyhuonere-
monttien vaihtoehdoksi esteettömät suihkukaa-
pit, joiden hinta jää murto-osaan suuremman 
muutostyön kustannuksista.

– Säästö on merkittävä. Esteettömiä suih-
kukaappeja voidaan hankkia kolme kappaletta 
yhden tavallisen kylpyhuoneremontin hinnalla, 
toteaa Jyrki Allonen.

Yrittäjä Jyrki Allonen on koulutettu esteet-
tömyyskartoittaja ja hänellä on yli kymmenen 
vuoden kokemus esteettömän asuinympäris-
tön suunnittelusta.

Tyypillisesti esteettömiä suihkukaappeja 
ostetaan vanhusten koteihin, joissa on tähän 
saakka ollut kylpyamme. Kaappi asennetaan 
kylpyammeen tilalle sen jälkeen, kun asukas 
ei enää pääse omatoimisesti ammeeseen pesul-
le. Asennustyö kestää päivän ja asukas voi olla 
kotona koko ajan. Asiakkailta saatu palaute on 
ollut erittäin myönteistä.

– Esteetön suihkukaappi lisää vanhuksen 
omatoimisuutta, koska hän pääsee turvallisesti 
pesulle ilman kotihoidon apua aina, kun hän it-
se haluaa. Itse tekeminen ja omatoiminen huo-
lenpitäminen itsestään on tärkeää kaikille, Al-
lonen toteaa.

Esteetön suihkukaappi on matalalattiainen, 
kynnys on vain 45 milliä korkea ja lisävarustee-
na on luiska, joten sinne pääsee jopa pyörälli-
sellä suihkutuolilla. Kaapin takaseinällä on tu-
kikaide ja tarvittaessa kaappiin saa myös suih-

kuistuimen. Suihkukaapista on saatavana usei-
ta erikokoisia malleja.

Apu-Tuotteen valikoimassa on runsaas-
ti ratkaisuja, joilla kodista saadaan esteetön ja 
turvallinen paikka asua. Apu-Tuote tarjoaa es-
teettömyyskonsultointia ja myy tuotteita yh-
teisöille, yrityksille sekä suoraan yksityishen-
kilöille.

Edullinen vaihtoehto 
kylpyhuoneen muutostöihin

Suomen Apu-Tuote Oy
Puh. 010 423 4210
www.aputuote.fi

Esteetön suihkukaappi on edullinen ta-
pa tehdä kylpyhuoneesta turvallinen.

KUNTIEN ASUNTO- JA TOIMITILARAKENNUTTAMINEN

sanoo, että pelkällä energiate-
hokkuudella on kuitenkin vai-
kea perustella korjauksen tar-
vetta.

– Esimerkiksi julkisivure-
montin kautta tulevien ener-
giataloudellisten säästöjen ta-
kaisinmaksuajat muodostuvat 
pitkiksi. Julkisivurakennetta, 
jolla on vielä elinkaarta jäljel-
lä, ei ole taloudellista purkaa 
ja lisätä villan määrää. Sen si-
jaan jos rakenteessa on ilma-
vuotoja, ne voidaan korjata 
ja lisätä näin asumisviihty-
vyyttä.

Energiansäästö lähtee 
kiinteistönhuollosta
VVO on sitoutunut VAETS-energiatehok-

kuussopimuksen vaatimusten mukaisesti 
siihen, että energiankulutusta pyritään vä-
hentämään seitsemän prosenttia vuosina 
2010 – 2016.

Koistinen kertoo, että VVO on jo pit-
kään seurannut kiinteistöjensä energianku-
lutusta. Säästöjä on saavutettu muun muas-
sa säätämällä lämmönvaihtimia, uusimal-
la vesikalusteita ja huolehtimalla tekniikan 
toimivuudesta.

Energiansäästö lähtee siis käyttöhenki-
lökunnan osaamisesta. Tämän vuoksi VVO 
panostaa kiinteistönhuoltajien ohjaukseen 
ja opastukseen. Koistisen mukaan tieto on 
sisäistetty erityisen hyvin maakunnissa.

– Pääkaupunkiseudulla tiedon jalkaut-
taminen on ollut haasteellisempaa, koska 
huoltoketju on pilkkoutuneempi kuin maa-
kunnissa. Olen myös havainnut, että siellä, 
missä energiatavoitteet on saavutettu, toi-
minta kehittyy lisää koko ajan.

. . . jatkoa sivulta 24.

VVO:n rakennuttamisyksikön johtaja Matti-Pekka Koistinen korostaa raken-
nusten yksilöllisyyttä. Kunkin kiinteistön korjaustarve selviää teknisessä kun-
totarkastuksessa. Kuva: Jukka Ahola.

A
si

an
tu

nt
ija

http://www.kiema.fi
http://www.teknoplan.fi
http://www.aputuote.fi


27www.kunnallissuomi.fi

Aaro Kohonen Oy:n päätoimiala on rakenne-
suunnittelu uudis- ja korjausrakentamissek-
torilla. Toimintaan liittyy myös rakennutta-
mispalvelu, jota hoitaa erillinen tytäryhtiö.

Aaro Kohosen ammattitaidon ja suunnit-
telun laatutason takaavat runsaan kokemuk-
sen ja korkean ammattitaidon omaavat suun-
nittelijat. Yksi heistä on toimitilarakentami-
sen yksikön johtaja Teuvo Meriläinen, jo-
ka on ollut yrityksen palveluksessa vuodes-
ta 1975.

– Erilaisissa projekteissa on ollut hy-
vin mieluisaa olla 36 vuoden aikana muka-
na. Rakennesuunnittelijan ammatti on vaati-
va ja vastuullinen. Koko ajan on opiskeltava 
uusia asioita, kuten eurokoodit, 3D-mallin-

nus ja FEM-laskentaohjelmat. Markkinointi 
ja töiden hankinta ovat myös tärkeä osa toi-
menkuvaa. Aikataulussa pysyminen on pro-
jektityöskentelyn elinehto. Isot projektit ovat 
nopeatempoisuudessaan hyvin opettavaisia, 
Meriläinen sanoo.

Menestystä kilpailutöissä
Aaro Kohosen viimeaikaisia suunnittelure-
ferenssejä ovat muun muassa Suomen Mes-
suille tehty Messukeskuksen laajennus ja py-
säköintilaitoksen korotus. 

– Suunnittelu on valmis, työmaa käynnis-
sä ja kohteen on määrä valmistua ennen tä-
män vuoden syyskuuta pidettäviä Habitare-
messuja. Kohde on hyvin näyttävä vaativi-

ne teräsrakenteineen. Korjauspuolella meillä 
on ollut parin vuoden ajan työn alla Svenska 
Teaternin rakennesuunnittelu. Kohteen ra-
kennustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat tä-
män vuoden loppupuolella.

Monipuolisesta referenssilistasta Meri-
läiselle on jäänyt erityisesti mieleen voitto 
Design & Build -kilpailussa, jossa kohteena 
oli Kampin keskus. 

– Tämäntyyppiset kilpailutyöt ovat aina 
hyvin mielenkiintoisia. Ensimmäinen kohde, 
jossa itse olin voitokkaasti mukana kilpaile-
massa, oli Helsinki-Vantaan lentoaseman ko-
timaan terminaali. Yhtiö on saanut suunnitte-
lustaan muitakin tunnustuspalkintoja, kuten 
Vuoden Teräsrakenne, Vuoden Betonirakenne 
ja eurooppalainen Teräsrakennepalkinto. Kat-
son, että systemaattinen kehitystyö, laatuun 
panostaminen ja aina parempaan lopputulok-
seen pyrkiminen ovat menestyksen taustalla.

Vientikohteiden osuus kasvanut
Aaro Kohosen toiminnassa vientikohteiden 
osuus laskutuksesta on ollut noin 20 prosent-
tia viimeisen neljän vuoden aikana.  Puunja-
lostuskohteissa vientitoiminta alkoi 1970-lu-
vun alkupuolella Svetogorskin hankkeilla ja 
toimitilakohteissa 1980-luvun alussa kohtee-
na Hotelli Druzhba Viipurissa.  

– Kävimme paikan päällä ja neuvottelim-
me tiiviisti neuvostoliittolaisten kumppanei-
den kanssa Leningradissa. Sikäläinen ja sil-
loinen bisneskulttuuri oli oma maailmansa, 
mutta hyvien tulkkien ansiosta neuvottelut ja 
asiat sujuivat ongelmitta. Viime vuosina olem-
me toimineet yhteistyössä virolaisten kanssa, 
mistä esimerkkinä on kauppakeskus Prystan 
Shopping Centre Ukrainan Kiovassa vuodelta 
2007. Kohteessa sovellettiin suomalaista beto-
nielementti- ja teräsrakenne tekniikkaa. 

Mukana haastavissa 
voimalahankkeissa

Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla pal-
jon biovoimaloita, joiden projekteissa Aa-
ro Kohonen on mukana. Lisäksi Olkiluodon 
ydinvoimala on merkittävä hanke niin mitta-
kaavassaan kuin haasteellisuudessaankin.

– Olen toiminut Olkiluodon voimalan 
turbiinisaarekkeen päärakennesuunnittelija-
na jo viisi vuotta. Olkiluoto-projektissa meil-
tä on ollut mukana parhaimmillaan 60 suun-
nittelijaa. Projekti on Säteilyturvakeskuksen 
valvonnan alainen, mikä tekee siitä erikoisen 
lupakäytännöistä lähtien, kertoo toimitusjoh-
taja Leif Sebbas. 

Aaro Kohosella on pitkät perinteet ja suu-
ri osa henkilökunnasta on ollut talossa pit-
kään. Vuosien saatossa vakiintuneet toimin-
tamallit auttavat hallitsemaan isoja projek-
teja, kuten paperi- ja sellutehdashankkeita 
ympäri maailmaa. Haastaville projekteille on 
tyypillistä, että lyhyessä ajassa pitää koordi-
noida suuri määrä suunnittelijoita töihin.

Rakennusten ympäristöluokitukset yleis-
tyvät Suomessa koko ajan. 

– Pyrimme olemaan edelläkävijä ympä-
ristötietoisessa suunnittelussa. Hankimme 
suunnittelemillemme kohteille kansainväli-
set LEED- ja BREEAM-sertifikaatit asiak-
kaan niin halutessa, Sebbas lisää. 

Rakennusteknisen suunnittelun 
tunnustettu ammattilainen
Aaro Kohonen Oy on yksi Suomen johtavista rakennusalan 
suunnittelu- ja konsultointiyrityksistä. Yhtiö on vuodesta 
1972 lähtien harjoittanut menestyksekästä suunnittelu- ja 
konsulttitoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Aaro Kohonen Oy
Koronakatu 2,   02210  ESPOO
Puh. 0207 393 000
www.aarokohonen.com

Helsingin Messukeskuksen 
laajennus, halli 7.

Tilainsinöörit on nuori yritys, mutta sen 
kaksi yrittäjää ovat toimineet rakennus-
alalla vaihtelevissa tehtävissä yhteensä yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Asiakkai-
na ovat niin yritykset, yhteisöt, yksityiset 
henkilöt kuin julkinen sektorikin.

– Toimimme kaupunkien ja kuntien ole-
massa olevan kiinteistömassan kehittämi-
sessä esimerkiksi konsultoimalla asiakkai-
ta siitä, miten tiloja voitaisiin hyödyntää 
ja markkinoida. Pystymme laajamittaisiin 
konsulttitehtäviin kiinteistömassan ylläpi-
dossa kustannustehokkaasti ja pitkällä aika-
jänteellä. Meillä on kokemusta myös raken-
nuttamisen sopimustekniikasta sekä pro-
jektijohtamisesta. Tämä kaikki kiteytyy ter-
miin kiinteistöjohtaminen, johon tänä päi-
vänä sisältyvät vahvasti muun muassa elin-
kaariajattelu ja energiatehokkuus, kertoo 
toimitusjohtaja, DI Jussi Mäkitalo.

Muuntautumiskykyä 
monenlaisiin projekteihin
Mäkitalo pitää Tilainsinöörien vahvuutena 

sitä, että yritys ei ole ”jumiutunut” mihin-
kään tietynlaiseen tapaan toimia.

– Olemme innovatiivisia yhteistyö-
kumppaneita ja pystymme muuntautumaan 
moneen paikkaan. Meille ei ole mikään on-
gelma hankkia lisää tietoa, taitoa ja resurs-
seja. Tarvittaessa lisäresursseja antaa vahva 
yhteistyökumppaniverkosto varsinkin Pir-
kanmaalla ja Vakka-Suomen seudulla.

Tilainsinöörit tekee mielellään myös 
hyvin pieniäkin konsulttitehtäviä. 

– Toteutamme vaikkapa yksittäisen 
nuorisotalon kehittämistyön pienessä kun-
nassa. Jokainen asiakas on tärkeä, Mäkita-
lo painottaa.

Rakentavaa 
kumppanuutta 
kiinteistö-
johtamiseen
Tilaninsinöörit Oy tarjoaa asiakkaidensa tueksi osaavat henkilöt, 
kun kysymyksessä ovat kiinteistön hankintaan, omistamiseen ja 
ylläpitämiseen liittyvät haasteet.

Tilainsinöörit Oy
Kässälänkatu 17
33700  TAMPERE
DI Jussi Mäkitalo
Puh. 040 512 5892
www.tilainsinoorit.fi  

Suomessa on paljon kehitettäviä kiinteistöjä – kuten tämäkin tyhjillään oleva 
muuntajarakennus. Kuvassa Jussi Mäkitalo ja Jussi Lavikainen.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.aarokohonen.com
http://www.tilainsinoorit.fi
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EU:n energiatehokkuusdirektiivi aiheuttaa 
myös Suomelle tiukat tavoitteet kymmenen 
vuoden päähän. Samaan aikaan markkinat vaa-
tivat yhä tiiviimpään tahtiin kiinteistöjä, jotka 
hallitusti ja tavoitehakuisesti luokitellaan ser-
tifioidun ympäristöluokitusjärjestelmän mu-
kaisesti. Pääargumentteja ovat käyttökustan-
nussäästöt, imagokysymykset ja jälleenmyyn-
tiarvo.

Suomella on hyvä paikka kehittyä näiden 
asioiden edelläkävijäksi, kun kilpaillaan kiin-
teistösijoittajista ja tarjotaan ratkaisuja muun 
muassa Venäjän ja lähialueiden markkinoille.

Vuoden 2012 määräyksien myötä tullaan 
Suomessa hyppäämään täysin uudenlaiseen 
ajatteluun, kun mitoitukseen mukaan tulevat 
primäärienergia ja dynaaminen simulointi.

Jatkossa korostuu entistä enemmän proses-
sin ja kokonaisuuden hallinta. Hankintaosaa-
mista tulisi kehittää innovatiiviseen ja tuotta-
vuutta edistävään sekä yhteistyömentaliteet-
tia korostavaan suuntaan. Myös suunnittelijan 
on tunnistettava vastuunsa: noin 90 prosenttia 
vaikutusmahdollisuuksista käytetään suunnit-

telun aikana. Eri suunnittelualojen tulee tuo-
da oma ammattitaitonsa asiakkaan pöytään he-
ti suunnittelun alussa, jotta yhdessä asiakkaan 
tahtotilan kanssa voidaan saavuttaa direktiivin 
peräänkuuluttama kustannusoptimaalinen ta-
sapaino tarvittavien investointien ja rakennuk-
sen elinkaaren aikana säästettyjen energiakus-
tannusten välillä.

Näin tulisi toimia kaikissa projekteissa. Tä-
mä vaatii vaihtoehtojen tutkimista, optimointia 
ja riittävästi aikaa kriittiseen alkuvaiheeseen. 
Näin varmistetaan jatkosuunnittelun nopea ja 
häiriötön eteneminen.

Optiplan Oy on kehittänyt kokonaissuun-
nittelukonseptin, jossa eri suunnittelualat in-
tegroituna energia- ja ympäristöosaamiseen ni-
voutuvat saumattomasti yhteen mahdollistaen 
asiakkaille helpon, riskittömän, energia- ja ym-
päristötaloudellisen sekä kustannustehokkaan 
toteutuksen.
www.optiplan.fi

Energia- ja ympäristöosaaminen 
osana suunnitteluprosessia

Teksti: Optiplan Oy:n toimitusjohtaja 
Tommi Vaisalo, puh. 010 507 6001

Green Building Council 
Finland (FIGBC) ajaa kestävän 
kehityksen asiaa kiinteistö- ja 
rakennusalalla. 

Green Building Council -toi-
minnan globaali kattojärjestö 
World Green Building Coun-
cil perustettiin vuonna 1999 
kahdeksan maan voimin, 
mutta vuonna 2010 kansalli-
nen yhdistys oli perustettu jo 
81 maahan. Kansalliset Green 
Building Councilit ovat voit-
toa tavoittelemattomia yhdis-
tyksiä, joiden tavoitteena on 
edistää kestävän kehityksen 
mukaisia kiinteistö- ja raken-
tamisalan käytäntöjä.

Kaikkiin Pohjoismaihin 
perustettiin Green Building 
Councilit viime vuoden aika-
na. Green Building Council 
Finland (FIGBC) aloitti toi-
mintansa huhtikuussa 2010.

Eri maissa toimivat Green 
Building Councilit voivat linjata toimin-
taansa haluamaansa suuntaan. Esimerkiksi 
muissa Pohjoismaissa Councilit ovat kes-
kittymässä kiinteistöjen sertifiontiin ja ne 
ovat valinneet yhden tai useamman luoki-
tusjärjestelmän, mutta Suomessa toimin-
nan lähtökohtana on kehittää prosesseja, 
joilla ympäristöä rakennetaan siten, että 
toiminta on mahdollisimman hyvin kes-

tävän kehityksen mukaista. 

Käyttäjät osaksi 
kestävän kehityksen ketjua
FIGB:n tavoitteena on koota yhteen kiinteis-
tö- ja rakennusalan toimijoita, jotka ovat ot-
taneen kestävän kehityksen yhdeksi toimin-
tansa suuntaviivoista. Tällä hetkellä jäseniä 
on yli 50 ja niiden joukossa on esimerkiksi 
rakennusliikkeitä, kiinteistö- ja rakennusalan 
konsultteja, kiinteistö- ja rakennusalalla toi-
mivia yhdistyksiä, kaupunkeja sekä puhtaita 
käyttäjäorganisaatioita. Jäseneksi voi hakea 

FIGBC:n hallituksen puheenjohtaja Juha Olkinuora:

Rakennus- ja kiinteistö-
ala kestävän kehityksen 
suunnannäyttäjänä
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Gebwell Oy on perustettu vuonna 2005 ja 
työllistää tällä hetkellä 100 henkilöä. Geb-
wellin pääkonttori ja tehdas sijaitsevat Lep-
pävirralla. Lisäksi yrityksellä on myyntikont-
torit Kiimingissä, Leppävirralla, Tampereel-
la ja Vantaalla sekä poraustukikohdat Lep-
pävirralla ja Tuusulassa. Gebwell suorittaa 
sekä vesikaivojen että maalämmön energi-
anlähteenä toimivien lämpökaivojen pora-
uksia kaikkialla Suomessa. Porauksessa yh-
tiöllä on käytössään Suomen suurin kalus-
tokapasiteetti eli kymmenen täydellistä po-
rauskalustoa. 

Kaukolämmönjakokeskuksia Gebwell 
toimittaa sekä pientaloihin että isompiin 
kiinteistöihin.

Edullista lämpöä ja kylmää

– Maalämpö on tällä hetkellä melko varmas-
ti edullisin lämmitysmuoto, mutta aivan var-
masti edullisin jäähdytysmuoto. Karkeasti 
voidaan sanoa, että jos syötetään maaläm-
pöjärjestelmä kilowattitunti sähköä, sillä saa-
daan tuotettua lämpöä kolmesta ja puolesta 
neljään ja puoleen kilowattituntia. Jos tällai-
seen järjestelmään syötetään jäähdytyskäy-
tössä yksi kilowattitunti sähköä, saadaan ai-
kaan 25 – 30 kilowattituntia jäähdytystä. Tä-

mä kaikki on vieläpä uusiutuvaa energiaa, sa-
noo myyntijohtaja Tuure Stenberg.  

Maalämmön ja maajäähdytyksen suosio 
kasvaa jatkuvasti muun muassa edellä mai-
nituista syistä.

– Energian hinnan muutokset eivät vai-
kuta näihin energiamuotoihin juurikaan, jo-
ten niiden käyttäminen on erittäin hyvä tapa 
suojautua tulevaisuuden hintaheilahteluita 
vastaan. Yrittäjiä ei alalle enää ole tullut ko-
vinkaan paljon lisää, vaan tekemistä on saa-
tu yhdessä enemmän aikaiseksi ja olemassa 
olevat yritykset ovat kasvaneet.

Rohkeat valinnat palkitsevat
Gebwell valmistaa kaikki tuotteensa Leppä-
virralla parhaimmista mahdollisista kompo-
nenteista suomalaisiin koviin lämmitysolo-
suhteisiin.

– Suurin osa ei-kotimaisista kilpailijois-
tamme tekee pumppunsa esimerkiksi Ruot-
sissa tai Saksassa, joissa olosuhteet ovat ai-
ka erilaiset. Tällöin ei välttämättä tule otet-
tua huomioon kaikkea, mitä kotoiset olosuh-
teemme edellyttävät. Meillä on osaaminen 
Leppävirralla ja käytännössä organisaatio 
ulottuu läpi Suomen, joten huolto ja tekni-
nen tuki tavoittavat kauempanakin olevat asi-
akkaat. Pystymme tukemaan myös suunnit-
telutoimistoja heidän suunnitellessaan täl-
laisia laitoksia. 

Gebwell on projekteissa laitetoimittajan 
roolissa ja tekee porakaivourakoinnin, mutta 
asiakkaan kanssa voidaan sopia myös käyt-
töönotto- ja opastuspalveluista. 

– Toivoisin, että mahdollisimman moni 
kunnan päättäjä heräisi siihen, ettei kevyttä 
polttoöljyä kannata poltella huonolla hyöty-
suhteella toimivassa laitoksessa. Pitkän aika-

välin tarkastelussa kohonneisiin lämmitysku-
luihin hukkaantuvat vähät rahat. Pitäisi teh-
dä rohkeasti vertailuja, valintoja ja energian-
säästötoimia, Stenberg kannustaa. 

Ympäristöystävällistä energiaa 
suomalaisiin olosuhteisiin
Ympäristöystävällisiin lämmitysratkaisuihin erikoistuneen 
Gebwell Oy:n tuotealueita ovat maalämpöpumput, maakylmä, 
energiakaivojen poraus ja kaukolämmönjakokeskukset.

Uutuuspumppu E-Flex upotetaan 
maahan kiinteistön ulkopuolelle.

Gebwell Oy
Patruunapolku 5
79100  LEPPÄVIRTA
Puh. 0400 897 790
www.gebwell.fi

G-pumppu on lämpöpumppu suurem-
piin kiinteistöihin kuten rivi- ja kerros-
taloihin sekä teollisuushalleihin.

Qi-maalämpö-
pumppu on 
suunniteltu 

omakoti-
taloille.

http://www.optiplan.fi
http://www.gebwell.fi
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Energiakolmio Oy on Suomen 
johtava riippumaton energia-
alan asiantuntijaorganisaatio, 
jonka palvelukokonaisuuden 
osa-alueet liittyvät 
energianhankintaan, 
energiankäytön seurantaan 
ja tehostamiseen sekä 
energialaskutukseen.  
Energiatehokkuuspalveluja 
Energiakolmio tarjoaa 
EnerControl-konseptinsa alla.

Energiakolmio on tänä päivänä osa Alpiq- 
konsernia. Suomessa kehitettyjä palveluita 
voidaankin tuottaa Alpiqin puitteissa muun 
muassa kaikissa Pohjoismaissa ja Baltias-
sa. Yhtiön palveluksessa on nykyisin yli 70 
henkeä.

Energiakolmion asiakaskuntaan kuulu-
vat julkinen sektori, isot kiinteistönomistajat, 
kaupan ala sekä teollisuus. Palvelujen käyttä-
jiksi ovat tulleet yhä vahvemmin myös asun-
tokiinteistöjen omistajayhtiöt.

- Energiankulutuksen seuranta tulisi to-
teuttaa automaattisesti, jotta aidosti tunnis-
tetaan merkittävimmät energiankäytön te-
hostamiskohteet.  Energiankäytön tarkem-
malla mittaamisella voidaan tehostaa koko-
naisvaltaisesti kiinteistön ylläpitoa ja alen-
taa energiasta johtuvia ylläpitokustannuk-
sia.  Automaattisella tiedonkeruulla pääs-
tään analysoimaan tuloksia tarkemmin ja 
etenemään toimenpiteisiin.  Energianku-

lutuksen seurannalla on mittaroinnin kaut-
ta välillinen vaikutus myös hankintaan ja 
laskujen käsittelyyn. Esimerkiksi laskutuk-
sen kehittämisessä seuraava vaihe on siir-
tyä tuottamaan asiakkaalle suoraan las-
kutusaineistoa taloushallinnon järjestel-
mään. Energiaraportoinnin osalta kulutus-
tietoa voidaan jakaa eri suuntiin vaikkapa 
muihin käyttöjärjestelmiin tai web-sivuille, 
kertoo energiatehokkuuspalveluiden myyn-
tipäällikkö Mikko Jokilahti.

Mittarointitekniikka yleistyy, 
kustannukset laskevat
Tarkemman mittauksen avulla voidaan tun-
nistaa paljon energiaa kuluttavat toiminnot, 
joiden käyttöä optimoimalla voidaan saa-
vuttaa energiakustannuksissa merkittä-
viä säästöjä muun muassa maksimiteho-
jen leikkauksen ansiosta. Tarkempi mitta-
us palvelee myös energiakustannusten ja-
ossa esimerkiksi liiketoiminnoille, vuokra-
laisille tai hallintokunnille.

Mittarointi toteutetaan asiakkaan toi-
meksiannosta parhaan tarjolla olevan tek-
niikan periaatteella. Energiakolmio ei it-
se edusta mitään mittarivalmistajaa, vaan 
hyödyntää aina kustannustehokkainta mit-
taustekniikkaa mittaroitavassa kiinteistös-
sä.  Myös tiedonsiirtotekniikat on kehitet-
ty pitkälle raportointia ja jatkokäsittelyä 
varten. 

Energian automaattiseen mittaukseen 
on tullut tarjolle yhä enemmän vaihtoeh-
toja.  Mittarointi tulee halvemmaksi ja se 
laajennetaan kaikkiin energiamuotoihin ja 
energian alamittauksiin. 

- Kiinteistöjen automaattisen seuran-

nan järjestäminen ei enää ole suuri kustan-
nus eikä se vaadi merkittäviä toimenpiteitä 
kiinteistössä. Sen sijaan saavutettavat hyö-
dyt manuaalisen työn vähenemisenä, laite-
vikojen nopeampana havaitsemisena, vir-
heellisten käyttötottumusten korjaamisena 
tai kustannusten tarkempana kohdistamise-
na tuovat välitöntä säästöä kiinteistön yllä-
pitokustannuksiin, Jokilahti painottaa. 

Energiakolmio Oy
Ohjelmakaari 10
40500  JYVÄSKYLÄ
Puh. 020 799 2100
www.energiakolmio.fi

Energiankulutuksen  
seurannasta laajasti hyötyä  

Avainasiakaspäällikkö Juha Liikanen ja myyntipäällikkö Mikko Jokilahti ovat 
vahvasti sitä mieltä, että energiankäytön tehostaminen edellyttää energian-
seurannan automatisointia.

Rakennetun ympäristön talouden asian-
tuntija Rapal Oy on kehittänyt tehokkaan 
palvelun toimitilojen talouden hallin-
taan. Optimaze.net-palvelun avulla hal-
linnoidaan jo yli 15 miljoonaa neliömet-
riä toimitilaa eikä neliömäärän kasvul-
le näy loppua. Palvelun avulla voidaan 
hallinnoida ja jäsentää tietoja keskite-
tysti, vaikka kyseessä olisi sijainniltaan 
hajanainen ja vaikeasti hallittava koko-
naisuus. 

Valtion tilahallintaprojekti on yk-
si osoitus palvelun kyvystä hallita mo-
nisäikeisiä toimitilatietoja. 

Tiedon keräämisestä 
tiedon hyödyntämiseen 

Valtion tilahallintaprojekti vedetään lä-
pi vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa 
kerättiin tieto kaikista valtion käytössä 
olevista tiloista, siitä kuinka tehokkaasti 
tiloja käytetään sekä näiden vuokrakus-
tannuksista. Tilankäytön tehokkuuteen 
vaikuttaa esimerkiksi tilojen käyttöaste 
sekä käytettävä tila henkilöä kohden.

Projekti on siirtymässä vaiheeseen 
kaksi, mikä tarkoittaa sitä, että kerätty-
jä tietoja aletaan hyödyntää. Optimaze.

net-palvelun avulla valtionhallinto saa 
käyttöönsä yhtenäiseen tietojärjestel-
mään pohjautuvat ajantasaiset tilatiedot. 
Yhtenäisten tilatietojen avulla päästään 
parantamaan valtion tilankäytön ohjaus-
ta. Yleistavoite on tehostaa valtion tilan-
käyttöä. Koko projektin kustannussääs-
töpotentiaalin arvioidaan olevan kym-
meniä miljoonia euroja. Tilankäytön te-
hostamisen lisäksi palvelu myös vapaut-
taa aikaa. Kun tietoa ei enää tarvitse ke-
rätä ja työstää, voidaan sama aika hyö-
dyntää suunnitteluun ja varsinaisiin toi-
menpiteisiin. Näin palvelu tukee eri hal-
linnonaloja ja mahdollistaa keskittymi-
sen ydintehtäviin. 

Palvelun avulla 
päästöpeikko kuriin
Suomen hallitus on sitoutunut valtaviin 
päästövähennystavoitteisiin, ja raken-
nukset aiheuttavat peräti 40 prosenttia 
Suomen hiilidioksidipäästöistä. Tämän 
vuoksi myös ympäristölaskenta tullaan 
liittämään osaksi Valtion tilahallintapro-
jektia. Päästöjen kaitseminen ei ole vain 

imagollinen seikka, sillä kulutus, pääs-
töt ja kustannukset ovat kaikki sidoksissa 
toisiinsa. Vihreisiin arvoihin sitoutumi-
nen tuo imagohyödyn lisäksi usein myös 
taloudellista hyötyä energian kulutuksen 
pienentyessä. 

Optimaze.net mahdollistaa energia-
tietojen kohdentamisen kiinteistöihin ja 
toimitiloihin. Pitkän aikavälin tavoittee-
na on saada hiilijalanjäljen mittaamises-
ta toimintaa ohjaava johtamisen työkalu. 
Kun ympäristöpäästöt voidaan kohden-
taa tilojen käytön mukaisesti, on tilojen 
käyttäjällä helppo seurata omien päästö-
vähennystavoitteidensa toteutumista.

jäsentää kaikki 
valtionhallinnon tilatiedot
Valtion tilahallintaprojektin tarkoituksena on 
valtiovarainministeriön toimeksiannosta kerätä 
kaikki valtionhallinnon tilatiedot Optimaze.net 
järjestelmään, analysoida nämä tiedot ja hyödyntää näitä 
käytön suunnittelussa.  Lopullinen tavoite on säästää 
vuokrakustannuksissa, vähentää energian kulutusta ja 
ympäristönkuormitusta. Valtionvarainministeriön alainen 
tilapalvelujen liikelaitos Senaatti-kiinteistöt on toiminut 
projektissa Rapalin kumppanina.

Rapal Oy
PL 23 (Panorama Tower, 
Hevosenkenkä 3)
02601  ESPOO
Puh. 09 6122 522
www.rapal.fi
www.optimaze.net

Optimaze.net

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.energiakolmio.fi
http://www.rapal.fi
http://www.optimaze.net
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Maailmalla Viessmann tunnetaan erityi-
sesti öljy- ja kaasukattiloistaan. Lisäk-
si yhtiö valmistaa muun muassa lämpö-
pumppuja, biokattiloita ja aurinkoken-
noja.

Viessmann panostaa jatkuvaan tuote-
kehitykseen. Tämän ansiosta yhtiön tuot-
teet ovat yhdisteltävissä keskenään ja ne 
pystytään joustavasti liittämään osaksi 
asiakkaan toimivaa järjestelmää. Myös 
tehokkuuteen ja toimintaan liittyvät tar-
peet voidaan asiakaskohtaisesti ottaa huo-
mioon.

– Viessmannilla on yrityksenä se etu, 
että meillä on valikoimassa kaikki tar-
vittavat tuotteet, joita voidaan yhdistel-
lä, sanoo Anne-Mari Keskitalo Viess-
mann Oy:stä.

Suomessa Viessmannin päätuotteita ovat 
lämpöpumput. Niitä toimitetaan sekä uusiin 
että saneerattaviin omakotitaloihin sekä rivi- 
ja kerrostaloihin. Keskitalon mukaan läm-
pöpumput sopisivat myös julkisten raken-
nusten lämmitysratkaisuksi. Viessmannin 
lämpöpumput hyödyntävät luonnon uusiu-
tuvaa energiaa ja ovat niin tehokkaita, ettei 
rakennukseen muita lämmönlähteitä tarvi-
ta. Lämpöpumppujen tehoalue ulottuu 1,5 
kilowatista 342 kilowattiin.

Viessmannin tuotteita on Suomessa 
myyty lähes parinkymmenen vuoden ajan. 
Oma tytäryhtiö aloitti toimintansa täällä 
vuoden 2009 alussa. Myynti tapahtuu maan 

kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta.
 – Oma yhtiö perustettiin, koska halu-

simme olla Suomen markkinoilla mukana 
entistä vahvemmin ja hyvin edustettuna, 
Keskitalo toteaa.

Tehokkaat lämpö-
pumput Viessmannilta
Vuonna 1917 perustettu saksalainen Viessmann on yksi maailman 
merkittävimmistä lämmityslaitteiden valmistajista. Pitkä 
kokemus lämmitysjärjestelmien suunnittelusta ja tuotannosta on 
tae laadusta, luotettavuudesta ja käyttöturvallisuudesta. 

Viessmannin lämmityslaitteiden 
valikoima on laaja.

Viessmann Oy
Äyritie 8 A
01510  VANTAA
Puh. 09 685 1800 
www.viessmann.fi

Insinööritieteissä verkostojen vesi- ja täyt-
töasioihin ei juuri ole kiinnitetty huomiota.  
Toimittuaan pitkään patteriverkostojen pe-
russäätösuunnittelun parissa Tekno-Innovaa-
tio Oy:n toimitusjohtaja, TkT Aatos Kärk-
käinen totesi patteriventtiilien vaihtoon liit-
tyvän täytön ja ilmauksen olevan urakoitsi-
jalle aikaa vievä ja hankala toimenpide.   

– Aloin noin kymmenen vuotta sitten ke-
hittää nestekiertoverkostojen niin sanottua 
kaasutonta täyttötekniikkaa, johon liittyen 
olen ollut vastuullisena johtajana kahdessa 
eri asiaan liittyvässä Tekesin tukemassa tut-
kimus- ja tuotekehitysprojektissa, Kärkkäi-
nen kertoo.      

Kehitystyön lähtökohta oli, että runsaas-
ti typpeä ja happea sisältävästä vesijohtove-
destä poistetaan jatkuvana prosessina veteen 
liuenneet kaasut ja käsitelty vesi pumpataan 
suoraan tätä ennen vakumoituun verkostoon. 
Kaasujenpoistoprosessi perustuu lämpimän 
käyttöveden keittämiseen alipaineen avulla. 
Uutta tekniikkaa sovellettaessa ei verkostoa 

tarvitse ollenkaan ilmata perinteiseen tapaan 
pattereiden ilmausruuveista. Kaikki ilmaami-
seen liittyvät huoneistokäynnit jäävät pois ja 
hapen korroosiovaikutus eliminoidaan, kos-
ka lähes ilmaton verkosto täytetään käytän-
nöllisesti katsoen hapettomalla vedellä.      

– Väitöstyössäni osoitettiin, että happi 
häviää korroosion johdosta patteriverkos-
ton kiertovedestä hyvin nopeasti.  Siten lait-
teet, jotka alipaineeseen perustuen poistavat 
kiertovedestä liuenneita kaasuja, poistavat 
lähinnä typpeä ja siksi vesijohtovedessä ole-
va happi ja etenkin verkostoon täytön yhtey-
dessä jätetyssä ilmassa oleva happi aiheuttaa 
verkostossa korroosiota.       

Termotohtori tuo palvelut 
pääkaupunkiseudulle
Turkulainen, vuonna 1985 perustettu yritys 
Tekno-Innovaatio Oy tekee valtaosan Turun 
alueen patteriverkostojen perussäätösuun-
nittelusta. Jo usean vuoden ajan ovat kaik-

ki perussäätösuunnittelun 
tilanneet asiakkaat tilan-
neet täyttöä vaativiin koh-
teisiin myös verkoston täy-
tön hapettomalla vedellä. 
Putkiurakasta jää siis pois 
verkoston ilmaus eikä mi-
tään verkostoon mahdol-
lisesti asennettavia ilman-
poistolaitteita tarvita.

 Jotkut urakoitsijatkin 
ovat alkaneet tilata täyttö-
palveluja esimerkiksi talo-
jen välisten putkikanavien 
uusimiseen liittyvien pro-
jektien yhteydessä.  Kehi-
tettyä tekniikkaa sovelta-
en on täytetty menestyk-
sellisesti jo useita satoja patteriverkostoja ja 
myös muutamia jäähdytysverkostoja.  Mit-
kään fysikaaliset syyt eivät johda jatkuvaan 
ilmaustarpeeseen, kun asiat laitetaan kerralla 
kuntoon.  Siksi uudella täyttötekniikalla täy-
tettyihin kohteisiin on annettu viiden vuoden 
ilmattomuustakuu. 

Tämän vuoden alussa toimintansa aloit-
taneen Termotohtori Oy:n liikeidea on tuoda 
vastaavat palvelut pääkaupunkiseudulle.

Asioista tarkemmin Aatos Kärkkäisen 
väitöskirjassa ”Gasfri påfyllning av värme 
och kylsystem samt injustering av radiator-

system”, joka on luettavissa Aalto-yliopiston 
sivuilla osoitteessa http://lib.tkk.fi/Diss/2010/
isbn9789526032955/ (pdf) sekä nettisivuilta 
www.termotohtori.fi.

Hapeton vesi 
lämmitys- 
ja jäähdytys-
verkostoihin

Termotohtori Oy
Nihtisillankuja 6
02630  ESPOO
Puh. 0400 311 780
www.termotohtori.fi

Lämmönjako-
huoneeseen täytön 

ajaksi tuotava 
vedenkäsittelylaite.   

Lämmitys- ja jäähdytysverkostot on täytettävä useita kertoja niiden 
elinkaaren aikana kunnossapitotöiden yhteydessä.  Esimerkiksi 
patteriverkoston perussäädön edellytyksenä on useimmiten 
vähintään uusien patteriventtiilien vaihto, jonka jälkeen verkosto 
tyypillisesti täytetään runsaasti typpeä ja happea sisältävällä 
vesijohtovedellä.  

Liiton mukaan kunnat on velvoitettava te-
kemään rakennuksille tarvittavat laajat kos-
teus-, homevaurio- ja kuntotutkimukset en-
nen niiden korjauspäätöstä. Muuten vaarana 
on, että rakennuksia joudutaan korjaamaan 
useita kertoja tai jopa korjauksista huolimat-
ta purkamaan, kun niiden perustusten kos-
teusongelmia ei ole havaittu riittävän ajois-
sa. Kuntien saaman valtionavun myöntämi-
sen ehtona pitäisi olla riittävien tutkimusten 
tekeminen, jotta vältyttäisiin siltä, että kiin-
teistöä ei saada useidenkaan korjausten jäl-

keen kuntoon.
Hengitysliitto pitää tärkeänä, että ympä-

ristöministeriössä on käynnistetty Kosteus- 
ja hometalkoot -ohjelma, jonka toimenpide-
ohjelmalla pyritään poistamaan kouluraken-
nuksista terveyshaittoja aiheuttavia kosteus-
vaurioita. 

Kosteusvaurioiden aiheuttamille sisäil-
man epäpuhtauksille altistuu arviolta 600 000 
- 800 000 ihmistä päivittäin kodeissa, työpai-
koilla, kouluissa ja päiväkodeissa. 

Hengitysliitto 
kiirehtii koulujen ja 
päiväkotien 
korjauksia
Hengitysliitto on huolissaan päiväkoti- ja koulurakennusten 
kunnosta. Liiton mielestä kuntien olisi kiireellisesti selvitettävä 
omistamiensa päiväkotien ja koulurakennusten korjaustarve.

Ajankohtaista:

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi

http://www.viessmann.fi
http://lib.tkk.fi/Diss/2010/
http://www.termotohtori.fi
http://www.termotohtori.fi
http://www.kunnallissuomi.fi
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mikä tahansa yritys tai yhtei-
sö, koska ainoastaan yksityis-
henkilöt on rajattu jäsenkun-
nan ulkopuolelle. 

– Erityisesti tavoitteenam-
me on saada jäseniksi käyttä-
jäorganisaatioita. Mielestäm-
me on tärkeää, että ne oppivat 
kestävän kehityksen ajattelua 
ja tiedostavat oman mahdol-
lisuutensa vaikuttaa positiivi-
sesti ympäristön kehitykseen. 
Toimitiloja rakennettaessa ja 
käytettäessä on valtavat mah-
dollisuudet toimia kestävän 
kehityksen periaatteiden mu-
kaisesti, ja käyttäjät voivat 
omalla esimerkillään painos-
taa palveluntuottajia ympäris-
tömyönteiseen ajatteluun, sa-

noo FIGBC:n hallituksen puheenjohtaja-
na toimiva Nordean toimitilajohtaja Juha 
Olkinuora.

Hyvä esimerkki käyttäjätahon vaiku-
tusmahdollisuuksista on nimenomaan Nor-
dea, jossa Olkinuora on vetänyt syksystä 
2008 alkaen Ekologinen jalanjälki -pro-
jektia. Sen puitteissa Nordeassa on kiin-
nitetty huomiota omaan toimintaan, mutta 
myös asetettu kaikille yhteistyökumppa-
neille eli esimerkiksi siivous- ja ateriapal-
veluille ympäristövaatimukset. Yhteistyö-
kumppaneilla on oltava ympäristöpolitiik-
ka ja halua noudattaa sitä. Nordea on saanut 
US Green Building Councilin kehittämän 
LEED-sertifikaatin 14 suurelle toimistota-
lolleen jo vuonna 2009. 

– Olemme pystyneet vähentämään säh-
könkulutusta kahdessa vuodessa peräti 11 
prosenttia ilman merkittäviä investointeja. 
Samoin paperinkulutus on vähentynyt mer-
kittävästi. Suurimpana haasteena on lento-
matkustamisen vähentäminen, ja erityisesti 

tavoitteena on vähentää yrityksen sisäiseen 
toimintaan liittyvää matkustamista. Puhe-
lin-, video- ja niin sanottujen live meeting 
-kokousten suosio on kasvanut jatkuvasti, 
mutta ei vielä ole pystynyt vähentämään 
lentomatkustusta. 

Tietoa tuotetaan ja tarjotaan
FIGBC järjestää jäsentilaisuuksia, joiden 
tarkoituksena on kestävää kehitystä koske-
van tiedon lisääminen ja verkottumismah-
dollisuuden tarjoaminen. Pohjoismaiset 
Green Building Councilit järjestävät myös 
yhteisiä tilaisuuksia, joista ensimmäisessä 
Tukholmassa helmikuun alussa oli paikal-
la lähes 150 aktivistia. 

Jatkossa FIGBC:n tarkoituksena on 
organisoida itse ja kannustaa muita taho-
ja käynnistämään kehitysprojekteja. Olki-
nuora kertoo, että tällä hetkellä FIGBC.ssä 
on valmisteilla laaja kehitysprojekti, jossa 
on tavoitteena kehittää systematiikka, jolla 
taataan se, että rakennusprojektit ovat kes-
tävän kehityksen periaatteiden mukaisia. 

– Omaa koulutustoimintaa emme aio 
käynnistää, mutta olemme yhteydessä kou-
lutuslaitoksiin, kun huomaamme selkeitä 
koulutustarpeita kiinteistö- ja rakennusalal-
la. Teemme myös koulutusorganisaatioi-
den kanssa yhteistyötä koulutusten sisäl-
lön suunnittelussa.

Selkeyttä viestintään, 
positiivisuutta keskusteluun
FIGBC:n tavoitteena on selkeyttää raken-
nus- ja kiinteistöalaa koskevaa viestintää.

– Tiedotus on ollut melko lailla palve-
lutarjoajien vastuulla ja sitä kautta markki-
nointisävytteistä, joten esimerkiksi raken-
nuttajat - olkoonpa kyse yksityishenkilöistä 
tai yrityksistä - ovat hämillään eivätkä tie-
dä, mikä on paras mahdollinen vaihtoehto 
heille. On tarkoituksenmukaista, että on yk-
si neutraali taho, jolla on laaja tietosisältö 

hallussaan, Olkinuora toteaa. 
Yhtenä tehtävänä on keskustelun virittä-

minen yhteiskunnassa.
– Pyrimme positiiviseen, rakentavaan 

keskusteluun. Esimerkiksi ajankohtaiset 
uudet EU:n energiavaatimukset ja erityi-
sesti Suomessa asetettu muutamaa vuotta 
nopeampi aikataulu ovat meille annettuja 
haasteita, joita ei pidä suoralta kädeltä tyr-
mätä, vaan on porukalla alettava miettiä in-
novatiivisesti, miten me suomalaiset kan-
sakuntana voisimme toimia tavoitteiden 
saavuttamiseksi. FIGBC pyrkii siihen, et-
tä Suomesta tulisi globaalisti tunnettu kes-
tävän kehityksen edelläkävijämaa.

Lisätietoja FIGBC:stä on internetis-
sä osoitteessa www.figbc.fi.
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Kaukojäähdytys on ekologinen ja kestävä 
jäähdytysratkaisu, joka ei tuota melua eikä 
käytä ilmastolle haitallisia jäähdytysaineita. 
Sähkönkulutus vähenee perinteisiin jäähdy-
tysratkaisuihin verrattuna. Myös kaupunki-
kuva siistiytyy, kun ilmastoinnin kattoraken-
teet jäävät pois. 

Kaukojäähdytyksen ja kaukolämmityk-
sen perusidea on käänteisesti sama. Kauko-
jäähdytyksessä omassa verkostossa kiertävä 
kylmä vesi jäähdyttää rakennuksia viemäl-
lä ylijäämälämpöä pois. Vesi tulee 16-astei-
sena takaisin Helsingin Energian laitoksel-

le, jossa se jäähdytetään ja kierrätetään uu-
destaan asiakkaalle 8-asteisena. Sama kier-
to jatkuu 24 tuntia vuorokaudessa 365 vuo-
rokautta vuodessa. 

Helsingin Energian kaukojäähdytys laa-
jenee myös asuinkiinteistöihin. Tähän men-
nessä verkkoon on liittynyt yksitoista asuin-
kiinteistöä. 

– Asuinkiinteistöjen jäähdytystarve on 
lisääntymään päin. Kysymysmerkki on se, 
millä asuinkiinteistöt tullaan jäähdyttämään 
– ovatko ratkaisuna ilmalämpöpumput, kau-
kojäähdytys vai jokin muu. Kaukojäähdytys 

on kilpailukykyinen 
ja ekologisesti pe-
rusteltu vaihtoehto 
myös asuinkiinteis-
töissä, sanoo kau-
kojäähdytysliiketoi-
minnan johtaja Niko 
Wirgentius. 

Helsingin Ener-
gia rakentaa kauko-
jäähdytysjohtoa joka 
vuosi useamman ki-
lometrin lisää. Run-
koverkosto ulottuu 
nykyään kattavas-
ti Helsingin kanta-
kaupungin alueelle. 
Helsingissä laaje-
neva kaukojäähdy-
tys on yksi Euroo-

pan nopeimmin kasvavista jäähdytysjärjes-
telmistä. 

Hinta ei ole kynnys
Kaukojäähdytys kilpailee kiinteistökohtaisen 
jäähdytyksen kanssa ilmastomyötäisyydellä 
ja huolettomuudella. Ulkoistetussa jäähdytys-
ratkaisussa Helsingin Energia hoitaa asiak-
kaan puolesta jäähdytysenergian tuotannon.

– Kaukojäähdytys on päästöiltään selke-
ästi ympäristöystävällisin vaihtoehto. Pyrim-
me tietenkin myös siihen, että olemme hin-
naltamme kilpailukykyinen vaihtoehtoiseen 
jäähdytysratkaisuun verrattuna. Palvelu hin-
noitellaan kiinteistökohtaisesti käyttäjän ja 
tarpeen mukaan. 

Kustannuksena liittyminen kaukojäähdy-
tysverkostoon ei pitäisi olla asuinkiinteistöl-
lekään ongelma. Liittymiskustannus on Hel-
singin Energian osalta noin 30 euroa neliötä 
kohti, ja jäähdytyksen vuosikustannus käy-
tössä on noin neljä euroa neliöltä.

– Kynnyskysymys on enemmänkin siinä, 
varustetaanko kiinteistö sellaisella laitteistol-
la, että jäähdytysenergia pystytään jakamaan. 
Jäähdytyksen järjestäminen sata vuotta van-
hoihin rakennuksiin vaatii hyvää suunnitte-
lua, Wirgentius toteaa.

Tuotannossa useita vaihtoehtoja
Helsingin Energia tuottaa jäähdytystä kolmella 
eri tavalla, joista kukin tuottaa noin kolmasosan 
kokonaisuudesta. Talvi- ja kevätaikaan kaikki 
tarvittava jäähdytysenergia saadaan suoraan 
merivedestä. Toisessa tuotantomenetelmässä 
lämpöpumput tuottavat samassa prosessissa 
sekä kaukolämpöä että -jäähdytystä maailman 
suurimmassa lämpöpumppulaitoksessa, Katri 
Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksessa. 

Kolmannessa menetelmässä kesäaikaan 
hyödyntämättä jäävä ylijäämälämpö johde-
taan absorptiojäähdytyslaitteeseen, joka tuot-
taa lämpimällä vedellä kylmää vettä.  Kauko-
jäähdytyksen Tuotannosta 80 prosenttia pe-
rustuu energiaan, joka muuten jäisi hyödyn-
tämättä.   

Tämän vuoden aikana valmistuu ja otetaan 
käyttöön ensimmäinen yhteensä peräti 11 mil-
joonan vesilitran maanalainen jäähdytysvesi-
varasto Pasilan alueelle. Varasto on iso vesial-
las, joka jäähdytetään yöaikaan päivän kulu-
tushuippua varten. Tulevaisuudessa kasvavan 
asiakasmäärän tarpeet tullaan kattamaan jääh-
dytysvesivarastoilla. Seuraavalle maanalaiselle 
varastolle on jo tila valmiina ja investointipro-
jekti on lähtenyt käyntiin.

Wirgentiuksen mukaan lumen hyödyntä-
mistä kaukojäähdytyksen tuotannossa on har-
kittu jo vuosia sitten. 

– Lähtökohtaisesti se on lumilogistiikka-
ratkaisu. Energiaratkaisuksi siitä ei yksistään 
ole. Tämä vuosi on poikkeuksellinen, mutta jos 
normaalilumisena talvena kaikki kantakaupun-
gin lumet kerättäisiin, sekään ei riittäisi kau-
kojäähdytyksen kesän tuotantoon. Emme kui-
tenkaan tyrmää lumen hyödyntämistä. Ajatus-
han vastaa kaukojäähdytyksen ideaan eli pyrki-
mykseen hyödyntää sellaista paikallista energi-
anlähdettä, joka muuten menisi hukkaan.

Kaukojäähdytys viilentää 
ekotehokkaasti ja vaivattomasti
Helsingin Energian vuonna 2000 aloittama kaukojäähdytys on 
vahvassa kasvussa Helsingissä. Verkostoon on liitetty hieman yli 
150 kiinteistöä, joista valtaosa on kantakaupungissa sijaitsevia 
liike- ja toimistokiinteistöjä. 

Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksen lämpöpumppu. 
Kuva: Jorma Vilkman.

Helsingin Energia
00090  HELEN
Puh. 09 6171
www.helen.fi

RAKLI on käynnistänyt 
hankkeen Kiinteistöliiketoimin-
nan sanaston päivittämiseksi. 
Tarkoituksena on saattaa ajan 
tasalle vuonna 2001 julkaistu 
sanasto. 

Alalla on sanaston julkaisun jälkeen alettu käyt-
tää runsaasti muun muassa uutta energiatehok-
kuuteen liittyvää sanastoa, joka halutaan nyt ot-
taa viralliseen sanastoon mukaan. Sanastotyön 
tavoitteena on selkeyttää viestintää alan eri toi-
mijoiden kesken ja vähentää väärinkäsitysten 
mahdollisuutta. Yhteinen sanasto helpottaa niin 
päivittäisiä keskusteluja kiinteistönomistajien, 
vuokralaisten ja palveluntuottajien kesken kuin 
sopimusten laatimistakin. 

Käytännön työn sanastopäivityksessä te-
kee Sanastokeskus TSK ry, joka saa sisältöky-
symyksissä asiantuntija-apua RAKLIsta ja sen 
jäseniltä. Työ käynnistyy sen määrittelemisellä, 
mitkä vanhassa sanastossa olevat termit ja nii-
den selitykset kaipaavat päivitystä, sekä sen ar-
vioinnilla, mitä uusia termejä otetaan mukaan. 
Kkeskeisimmät kehityspaineet kohdistuvat 
energiatehokkuussanastoon, kiinteistöjohta-
miseen, -sijoittamiseen ja -rahoitukseen sekä 
niihin termeihin, jotka liittyvät voimakkaasti 
kehittyneeseen palvelu- ja korjaustoimintaan. 
Yksi haaste ovat alalla laajassa käytössä ole-
vat englanninkieliset termit, joille nyt haetaan 
virallista suomenkielistä vastinetta. Sanastoss 
on toki myös englanninkieliset käännökset ja 
selitykset termeille.

Kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivittä-
mistyöhön on arvioitu menevän noin vuosi. 

Kiinteistö-
liiketoiminnan 
sanaston 
päivitys 
käynnissä

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.figbc.fi
http://www.helen.fi
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Havukorven sähkösuunnittelukohteita ovat 
muun muassa omakotitalot, teollisuus- ja 
tuotantohallit, koulut, päiväkodit, seurakun-
takeskukset ja leirikeskukset. Lisäksi yri-
tys tekee alihankintana urakoitsijoille työ-
piirustuksia, piirikaavioita ja loppupiirus-
tuksia sekä sähköalan kuntotutkimuksia ja 
kuntoselvityksiä.

– Viime aikoina olemme panostaneet 
erityisesti KNX-väylätekniikkaan. Koulu-
tamme henkilöstöämme KNX-osaajiksi, sil-
lä avoimella väylätekniikalla toteutetut rat-
kaisut yleistynevät tulevaisuudessa. KNX-
tekniikalla saadaan selviä säästöjä energi-
ankulutuksessa. Samalla sillä voidaan pa-
rantaa viihtyvyyttä säätämällä valaistusta 
ja lämmitystä eri käyttötilanteiden mukaan, 
kertoo toimitusjohtaja Jarmo Viirto.

Yli 20 vuotta alalla toimineena Ha-
vukorpi on saavuttanut alalla vahvan ase-
man. 

– Henkilöstömme on ammattitaitoista ja 
panostamme henkilöstön jatkuvaan koulu-
tukseen. Katsomme, että koulutukseen si-
joitettu pääoma saadaan takaisin tehok-
kaampana työskentelynä ja entistä parem-
pana palveluna asiakkaille. Pidämme myös 
huolta henkilökuntamme jaksamisesta jär-
jestämällä liikunta- ja virkistystoimintaa.

Yritys uskoo vahvasti tulevaisuuteen. 
– Uudet tekniikat ja niiden soveltaminen 

käytännössä tuovat uusia haasteita sähkö-

suunnittelijalle. Tässä aiomme olla vahvasti 
mukana opettelemalla uusia asioita ja luo-
malla verkostoja, jolloin tietoa voidaan siir-
tää helposti eri toimijoiden kesken.

Sähkösuunnittelua 
laaja-alaisesti

KNX-painike.

Per Aarsleff -konsernin itsenäisen tytäryhtiön 
Aarsleff Oy:n toiminta alkoi Suomessa vuon-
na 1993. Tänä päivänä yrityksellä on markki-
najohtajan asema toiminta-alueillaan.

– Saneeraamme metrimääräisesti eniten 
kunnallisia viemäriverkostoja, mutta kiin-
teistöviemäreiden osuus kasvaa koko ajan 
lisääntyvien putkistoremonttien vuoksi. Yk-
si työn alla oleva kohde on Kotkan Kiinteis-
tö Oy Kotkan Keskuskatu 21, joka on hotel-
likiinteistö. Teemme siellä kahdeksantoista 
jätevesipystylinjaa ja kuusi sadevesipysty-
linjaa. Jätevesipystylinjoihin asennetaan sa-
ta haarakappaletta. Hanke on mielenkiintoi-
nen ja haastava, sillä hotelli on käytössä koko 
ajan. Ainoastaan tietyille pystylinjaosuuksil-
le kerrallaan ei myydä huoneita, kertoo toi-
mitusjohtaja Juha-Pekka Maunuksela.

Aarsleff aloitti Kotkan-hankkeen parissa 
tammikuun puolivälissä ja jatkaa siinä kaik-
kiaan noin kahdeksan viikkoa.  

Aarsleff saneerasi ensimmäisen kerran 
sukkasujutusmenetelmällä vuonna 1979. 
Vuodesta 2000 lähtien sujutusta on tehty 
omalla tuotteella, Aarsleff-sujutusputkel-
la. Sujutusputki on polyesterihuopaa, jo-
hon imeytetään hartsi. Kun sujutusputki on 
veden- tai ilmanpaineella asennettu korjat-
tavan putken sisään, se kovetetaan höyryl-
lä tai kuumalla vedellä. Kovetetusta mate-
riaalista muodostuu uusi putki vanhan put-
ken sisälle.

Sukkasujutus on nopea muihin menetel-
miin verrattuna. Esimerkiksi viidenkymme-
nen metrin pohjaviemäriosuus kiinteistössä 
tehdään päivässä. Aukikaivamattomat mene-
telmät eivät häiritse ympäristöä samalla ta-
voin kuin putken uusiminen kaivamalla.

Aarsleffilla on osaava henkilöstö, pitkä-
aikainen kokemus sukkasujutuksesta ja alan 
paras kalusto. Yritys kouluttaa työntekijän-
sä tälle erikoisalalle. Aarsleff on myös saa-
nut alan ensimmäisten toimijoiden joukossa 
ISO 9001 -sertifioinnin.

Putkistojen sujutussaneeraus 
säästää aikaa ja ympäristöä
Tanskalainen Per Aarsleff on 
Euroopan suurin ja maailman 
toiseksi suurin putkistojen 
saneeraaja. Yritys saneeraa 
putkistoja aukikaivamattomin 
No Dig -menetelmin.

Aarsleff Oy
Alhonniituntie 6
01900  NURMIJÄRVI
Puh. 09 290 2280
www.aarsleff.fi

Havukorpi Oy on vuonna 1986 perustettu insinööritoimisto, 
jonka päätoimiala on kiinteistöjen sähkösuunnittelu. Lisäksi 
yritys tekee jätevedenpuhdistamojen ja -pumppaamoiden sekä 
paineenkorotusasemien sähkösuunnitelmia. Vesihuoltokohteisiin 
yritys tarjoaa myös asennuspalveluja ja laitetoimituksia.

eGain forecasting™ -palvelu 
mahdollistaa säätilan huomioon 
ottavan lämmityksenohjauksen, 
jolla saadaan aikaan sekä 
energiansäästöä että tasaisempi 
sisälämpötila huoneistoihin.

eGain forecasting™ -palvelu on rakennusten 
lämmityksensäätöön kehitetty, sääennusteen 
huomioiva ennakoiva lämmönsäätömenetel-
mä, jossa kaikki lämmitystarpeeseen vaikut-
tavat komponentit otetaan huomioon. Läm-
mönsäätö perustuu kiinteistökohtaisesti las-
kettuun lämmöntarvearvoon, joka lasketaan 
paikallisen sääennusteen ja kiinteistön ra-
kenteellisten tietojen perusteella. Menetel-
mä tehostaa merkittävästi asuinkiinteistöjen 
lämmitysenergian käyttöä ja sillä saavute-
taan huomattavia etuja perinteiseen säätöta-
paan nähden.

– Tähän mennessä olemme asentaneet 
järjestelmän noin 350 kohteeseen Suomes-
sa. Asiakkainamme on pääasiassa kaupun-
kien vuokrataloyhtiöitä, opiskelija-asunto-
säätöitä ja vakuutusyhtiöitä, joilla on paljon 
kiinteistökantaa. Tyypillinen saavutettu sääs-
tö asiakkaidemme keskuudessa on ollut 10 – 
15 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta, 
kertoo toimitusjohtaja Kalervo Pesso. 

eGain forecasting™ -palvelu voidaan 
kytkeä kaikkiin markkinoilla oleviin ohja-
us- ja lämmitysjärjestelmiin. Kiinteistöön 
asennettava ohjain on erittäin helppo asen-
taa ja ylläpitää, ja se on turvatilatoimintonsa 
ansiosta käyttövarma.

Pesso korostaa, että kyseessä ei ole laite-
myynti vaan palvelu, jolla pyritään pitkäjän-
teiseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa. 

– Keräämme asiakkaalta kuukausittain 

energiankulutustiedot ja seuraamme päivit-
täin myös sisälämpötilaa ja -kosteutta. Näin 
pystytään yhdessä asiakkaan kanssa analy-
soimaan lämmitysjärjestelmän toimintaa ja 
tekemään tarvittavia toimenpide-ehdotuksia 
energiatehokkuuden ja asumismukavuuden 
parantamiseksi entisestään. 

Säätilan ennakointi mukaan 
lämmityksenohjaukseen

eGain Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
02130  ESPOO
Puh. 0400 449 704
www.egain.fi

Insinööritoimisto Havukorpi Oy
Ratastie 9
03100  NUMMELA
Puh. 09 224 2970
www.havukorpi.fi

VVO:lla on lähes 39000 vuok-
ra-asuntoa noin 50 eri paik-
kakunnalla. VVO rakennut-
taa, markkinoi ja isännöi omat 
asuntonsa. VAETS-ohjelmas-
sa määriteltyjen säästötavoittei-
den piirissä ovat ennen vuotta 
2010 rakennetut VVO:n kiin-
teistöt.

– Emme tule juurikaan te-
kemään erillisiä energiakorja-
uksia, koska ne eivät ole talou-
dellisesti perusteltuja. Pyrim-
me energiansäästötavoitteisiin 
käyttöä ja ylläpito tehostamal-
la, toteaa ylläpitoyksikön joh-
taja Kimmo Rintala.

Huomiota omaan ja 
yhteistyötahojen toimintaan
Käytön ja ylläpidon tehostaminen tarkoittaa 
Rintalan mukaan sitä, että kiinteistöissä kiin-
nitetään entistä enemmän huomiota oikeisiin 
olosuhteisiin ja asioihin puututaan nopeasti 
ja järjestelmällisesti. 

– Olemme lähteneet liikkeelle oman or-
ganisaatiomme toiminnasta. Otamme ener-
gia- ja olosuhdeasiat vakavasti ja toimimme 
ohjeiden mukaan. Kiinteistönhoitotoimin-
nan olemme ulkoistaneet, ja siinä vaadim-
me toimenpiteiden tekemistä oikein ja oike-
aan aikaan. Olemme käynnistäneet kiinteis-
tönhuollon laadunvarmistustoiminnan, jolla 
tähtäämme kiinteistönhuoltotoiminnan pa-
rempaan laatuun ja sitä kautta kiinteistöjen 
energiatehokkuuden paranemiseen ja myös 
parempaan asukastyytyväisyyteen.  

Kiinteistönhoidon laadunvarmistukseen 
kuuluvat säännölliset teknisen ylläpidon kat-
selmukset, joiden perusteella kiinteistönhoi-
totoiminta pisteytetään. Pisteytys antaa pal-
velutuottajalle pohjaa oman toimintansa ke-
hittämiseen.

Rintala mainitsee, että kahden viime vuo-
den aikana VVO:n kiinteistökannan normee-
rattu lämpöenergian kulutus on laskenut noin 
kahdeksan prosenttia.  

VVO:n ylläpitoyksikön johtaja Kimmo Rintala:

Energiansäästö on VVO:n, 
yhteistyötahojen
ja asukkaiden 
yhteistyön tulos
VVO liittyi joulukuussa 2009 Kiinteistöalan 
energiatehokkuussopimuksen alaiseen Vuokra-asuntoyhteisöjen 
toimenpideohjelmaan (VAETS). VVO on sitoutunut seitsemän 
prosentin energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä 
vuoden 2009 tasoon verrattuna. 

Jatkuu sivulla 34 . . .
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Flaamingin ensimmäiset tuotteet olivat jäte-
pakkaaja-autot, joita on myyty tähän päivään 
mennessä jo yli 1000 Suomen teille. Seuraa-
vaksi lähdettiin myymäänvaihtolavoja ja jä-
teastioita (yli 1.000.000 kpl)

- Viime vuoden syyskuussa ostimme Ca-
ma-Team Oy:n liiketoiminnan, jonka myö-
tä valikoimiimme tulivat muun muassa Hel-
sinki Siti -roskakorit. Helsinki Siti on yleisin 
roskakorimalli Suomessa ja se on ollut mark-

kinoilla noin kymmenen vuotta, kertoo toi-
mitusjohtaja Kai Hämäläinen.

Helsinki Siti on rakenteeltaan yksinker-
tainen ja muodoltaan pyöreä. Roskakorin ma-
teriaalina on ruostumaton teräslevy tai jauhe-
polttomaalattu sähkösinkitty teräslevy. Sisä-
astiat ovat sinkittyä terästä. Kori sopii myös 
sisätiloihin, ja kaikki mallit voidaan varustaa 
putkituhkakupilla.

Flaamingilla on useita muitakin roskakori-

mallistoja. Parikymmentä vuotta markkinoilla 
ollut saksalainen OTTO on jo klassikko, ja se 
saa lähiaikoina seurakseen saksalaisen REN-
NERin. UPOKAS-roskasäiliöitä käytetään 
liikunta-alueilla kuten uimarannoilla. Lisäksi 
valikoimissa on roska-astioita kiinteistöihin, 
puistoihin, liikekeskuksiin, huoltoasemille, 
koirapuistoihin ja niin edelleen. 

Jätehuoltoon, kierrätykseen, 
kunnossapitoon…
Kuntien omistamille jätehuoltoyhtiöille ja 
jätteenkeräilijöille Flaaming myy paljon We-
ber-jäteastioita, jotka ovat saksalaista laatua 
ja täyttävät EN 840 -standardin. Standardi 
takaa parhaan laadun, pitkän kestävyyden ja 
astioiden turvallisuuden. 

- Kuntien tie- ja puisto-osastot käyttävät 
siirtolavoja, joita meillä on kymmeniä eri-
laisia malleja. Yksi esimerkki on muutama 
vuosi sitten kehitetty lajittelulava, jota muun 
muassa Päijät-Hämeen Jätehuolto käyttää ta-
loyhtiöiden vintti- ja kellarikomeroiden tyh-
jennyksen yhteydessä. Lajittelu voidaan teh-
dä taloyhtiön pihalla. Lavassa on väliseinät 
ja neljä osiota, ja asukkaat voivat lajitella ta-
varat lavalle ohjeiden mukaan oikeisiin osi-
oihin, kertoo Hämäläinen. 

Flaamingin ulkomuodoltaan tyylikäs ja 
siisti ekopistelava mahdollistaa useiden jäte-
jakeiden keräämisen samassa keräyspisteessä. 
Suuren kapasiteettinsa ja helpon tyhjennettä-
vyyden ansiosta ekopistelava soveltuu hyvin 
muun muassa kerrostalojen pihaan, tuotanto-
laitoksiin sekä aluekeräys- ja hyötyjätepistei-
siin. Lisäksi kuntien katuyksiköiden käytös-
sä on paljon Flaamingin lumi-, asfaltti-, sora- 
ja muita erikoislavoja. Kuntien vesilaitokset 
käyttävät toiminnassaan lietelavoja.

Cama-Teamin yrityskauppa toi Flaamin-

gin valikoimiin myös talvikunnossapitoon 
tarkoitetut hiekoittimet sekä MULTI-hiek-
ka-astiat ja -siilot.

Luottamuksella ja 
hyvällä palveluasenteella
Flaamingilla on Lahdessa oma varasto, joka 
mahdollistaa nopeat toimitukset.
- Ympäristö- ja jätehuoltoalalla on totuttu ai-
ka pitkälti siihen, että kun tavaraa tarvitaan, 
sitä tarvitaan viimeistään seuraavana päivä-
nä. Varastostamme rekat lähtevät päivittäin 
viemään tavaraa eri puolille Suomea. 

Jätehuolto ja kierrätys kehittyvät, ja jo-
ka vuosi markkinoille tulee esimerkiksi uu-
dentyyppisiä lavaratkaisuja. Flaamingilla on 
Virossa lavatehdas, jonka insinöörit suunnit-
televat tuotteita asiakastarpeiden muutosten 
ja vaatimusten mukaan. Flaaming pyrkii aina 
speksaamaan asiakkaan kanssa tilauksen yk-
sityiskohdat mahdollisimman tarkasti.

– Teemme kaiken kirjallisesti, jotta toimitus 
on sellainen, kuin asiakas odottaa. Henkilökoh-
tainen palveluasenne on myös merkittävä vah-
vuutemme. Monet ovat olleet asiakkainamme 
melkein 30 vuotta, mikä kertoo hyvästä suhtees-
ta ja luottamuksesta, Hämäläinen kiteyttää.

Flaaming Oy
Verstaskatu 2
15210  LAHTI
Puh. 03 872 020
www.flaaming.fi

Kestäviä tuotteita kestävään kehitykseen
Flaaming Oy on maan johtavia jäte- ja 
ympäristönhuoltotuotteiden myyntiin erikoistuneita 
yrityksiä. Vuodesta 1982 Flaaming on toimittanut 
tuotteita kaupungeille ja kunnille, jätehuolto- ja 
kuljetusliikkeille, jälleenmyyjäverkostoille, teollisuuteen 
ja vähittäiskauppaan sekä kuluttajille.

Helsinki Siti -roskakorit ovat tuttu näky kaupungilla.

Kiinteistö Oy Auroranlinna on Helsingin 
kaupungin täysin omistama yhtiö, jolla on 
noin 2000 asuntoa 60 kohteessa. Kaupungin-
hallitus on asettanut yhtiölle korkeat tavoit-
teet energiansäästön suhteen, ja yhtiössä on 
käynnistetty muutama vuosi sitten toimenpi-
teet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lähes kaikissa Auroranlinnan kiinteis-
töissä on tehty energiakatselmoinnit, joiden 
perusteella on laadittu kohdekohtaiset pit-
kän tähtäimen suunnitelmat. Suunnitelmi-
en toteuttamisessa on lähdetty liikkeelle hel-
poimmin toteutettavista toimenpiteistä kuten 
ilmanvaihdon säädöstä, lämmitysverkoston 
tasapainotuksesta, termostaattien uusinnas-
ta ja vedensäästöön liittyvistä toimenpiteis-
tä. Uusilla teknologioilla voidaan myös en-
nakoida säätilan muutokset säästöjen aikaan-
saamiseksi.

Yksi työkalu kohti energiansäästötavoit-
teita on reaaliaikainen etäluentaratkaisu, 
jonka yhtiö toteutti Mitoxin kanssa vuonna 
2009. Alueellinen etäluenta etenee eri ener-
giasuureissa eri tahtia, ja kiinteistöt voidaan 
ottaa etäluennan piiriin vaiheittain (sähkö, 
kaukolämpö ja niin edelleen). 

Lisäksi yhtiöllä on käytössä FimX-huol-
tokirjaohjelma, johon Mitox on toteuttanut 
energiankulutuksen mittaustiedon siirron. 
Etäluennalla ja yhdistämällä tietojen hallin-
ta ja käsittely yhteen järjestelmään saavute-
taan merkittäviä toiminnallisia etuja.

Mitoxin asiakkuuspäällikkö Jukka Kass-
lin sanoo, että Auroranlinna on hyvä ”koekent-
tä”, kun tutkitaan kehittyneen mittauskaluston 
käyttömahdollisuuksia. Saatuja kokemuksia 
voidaan hyödyntää tulevaisuudessa laajemmin-

kin kaupunkien kiinteistöissä. Hyvää pohjatie-
toa on saatu myös vastaavalla kalustolla VTT:n 
kanssa toteutetusta selvitysprojektista, jossa 
tutkittiin kiinteistöjen kaukolämmönvaihtimi-
en lämpötilan käyttäytymistä.

Energiatehokkuutta  
kaupungin kiinteistöihin

Kuva: Helsingin kaupungin aineisto-
pankki.   Kuvaaja: Mika Lappalainen.

Mitox Oy auttaa käynnistämään energiatehokkuutta  
lisääviä toimenpiteitä kaupungin omistamissa kiinteistöissä.

Mitox Oy
PL 469
00101  HELSINKI
Puh. 09 686 360
mitox@mitox.fi
www.mitox.fi

Ympäristöministeriön 
asetukseen kiinteistöjen 
vesi- ja viemärilaitteista 
tehdyn muutoksen myötä 
huoneistokohtaiset 
vesimittarit tulivat pakollisiksi 
uudisrakennuksissa tämän 
vuoden alussa.

Huoneistokohtaiset vesimittarit vaaditaan 
uudisrakennuksissa, joissa on enemmän 
kuin yksi huoneisto. Asuinhuoneistojen li-
säksi mittarit on asennettava toimisto- ja lii-
kekiinteistöihin.

Asetusmuutoksessa kiinteistön vesimit-
tarista käytetään nimitystä kiinteistön pää-
vesimittari erotukseksi huoneistokohtaisista 
vesimittareista. Kiinteistön päävesimittarin 
mitoitus ja asennus kuuluvat vesihuoltolai-
tokselle, huoneistokohtaisista vesimittareis-
ta taas vastaa kiinteistön omistaja.

Huoneistokohtaisten vesimittareiden tu-
lee olla sellaiset, että todellinen vedenkulutus 
voidaan määrätä vastikkeen tai vuokran mak-

superusteeksi. Kuluttajan on voitava helposti 
seurata omaa vedenkulutustaan joko suoraan 
mittareista lukemalla tai riittävän usein saata-
vissa olevan raportoinnin avulla. Mittareilla 
on seurattava sekä kylmän että lämpimän ve-
den käyttöä. Lämpimän käyttöveden mittaus 
on erityisen tärkeätä, jotta voidaan määrittää 
veden lämmittämiseen kuluva energia.

Vesimittarien asentaminen jatkaa toimia 
rakennusten energiatehokkuuden parantami-
seksi. Pelkästään asuinrakennuksissa käyttö-
veden lämmitykseen kuluva energia on Suo-
men kokonaisenergian käytöstä noin viisi 
prosenttia. Osuus tulee lähivuosina kasva-
maan, kun rakennusten muu energiankulu-
tus vähenee tiukentuvien rakentamismäärä-
ysten myötä. Huoneistokohtaisen mittauksen 
perusteena on myös kustannusten jakaminen 
todellisen kulutuksen mukaan. 

Vesimittarit säädettäneen myöhemmin 
pakolliseksi myös korjausrakentamisessa 
laajojen putkiremonttien yhteydessä. Asia 
käsitellään korjausrakentamisen energiate-
hokkuutta koskevien määräysten valmiste-
lun yhteydessä.

Ajankohtaista:
Huoneistokohtaiset 
vesimittarit 
pakollisiksi 
uudisrakennuksissa

KunnallisSuomi
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SiMAPjärjestelmä on kehitetty helpoksi ja 
monipuoliseksi apuvälineeksi kaikille kiin-
teistön kunnosta huolehtiville. 

Langatonta etämittausjärjestelmää käy-
tetään esimerkiksi lämpökartoitukseen, jossa 
mitataan huoneistojen lämpötilaeroja, läm-
mönjakokeskuksen toiminnan seurantaan se-
kä mittaamaan suhteellista kosteutta huoneil-
masta ja rakenteesta. Myös sisäilman hiilidi-
oksidipitoisuutta mittaava anturi kuuluu va-
likoimaan.

Poikkeamat  
selkeästi esille
SiMAP-mittausalkku koostuu kuudestatois-
ta mitta-anturista, jotka sijoitetaan mitatta-
viin kohteisiin. Anturityyppi valitaan mit-
tauksen mukaan (lämpötila, kosteus ja niin 
edelleen). 

Anturit lähettävät mittaussignaaliaan ra-
dioteitse. Mittaussalkku vastaanottaa anturi-
en lähettämän tiedon ja lähettää sen GSM-
verkon ja internetin kautta tietokoneelle, jolta 
käyttäjä voi seurata mittauksen etenemistä.

Mittatulosten luku on tehty mahdollisim-
man selkeäksi. Havainnollisesta grafiikasta 
on helposti nähtävissä poikkeamat toivotus-
ta tilasta. 

Jatkuva mittaus antaa kokonaiskuvan mi-

tattavasta kohteesta kohteesta, kun taas ylei-
sesti käytetty kertamittaus voi antaa virheel-
lisen kuvan ja johtaa vääriin ja kalliisiin pää-
töksiin.

Laadunvarmistusta
SiMAPin helppo mittaustekniikka mah-
dollistaa korjaustyön vaikutusten varmen-
tamisen. Selkeän mittaustiedon avulla kallis 
korjaustyö voidaan kohdistaa sinne, missä 
vaikutus panostukseen nähden on suurin. 
Korjaustöiden jälkeen uusintamittaus ker-
too toimenpiteiden vaikutukset.

Si-Tecno Oy
Riihitie 8
00330  HELSINKI
Puh. 09 4770570
www.simap.fi

SiMAP-etämittauksella seurataan  
kiinteistön kuntoa langattomasti
Suomalainen Si-Tecno Oy on kehittänyt ja valmistanut 
uuden sukupolven SiMAP-mittausjärjestelmän 
kiinteistön kunnon seuraamiseen.

Mittaus alkaa heti, kun langattomat mitta-anturit on asetettu paikoilleen.  
Oheinen graafi näyttää, miten “pannuhuoneessa” lämmintä käyttövettä  
mittaava anturi kertoo ongelmasta eli lämpötila sahaa ja jää kauas ohjear-
vosta.

SUOMEN RAKENNUSTERVEYSPALVELUT OY

TARJOAMME ESIMERKIKSI:

Kiinteistön omistajalle
• rakenteelliset-, kosteustekniset- ja 
  sisäilmaston kuntotutkimukset
• sisäilmamittaukset (CO2, VOC, PAH,   
  mikrobit)  
• rakennusfysikaalisten riskien arviointi
• lämpökuvaukset ja ilmantiiveyden 
  mittaukset (SFS-EN 13829)

Rakennuttajalle ja korjausrakennuttajalle
• neuvonta- ja tukipalvelut
• kustannusarviot
• laadunvarmistus ja jälkiseuranta
• valvontatyöt

Kiinteistön ostajalle
• kiinteistönostajan mentoripalvelut

Kiinteistön käyttäjälle 
• koulutuspalvelut
• neuvonta- ja tukipalvelut

Muut asiakkaat
• Työterveyshuollon teknisen 
  asiantuntijan palvelut

Lisätietoja:
www.srtp.fi

Länsikatu 15  |  80100 Joensuu  | info@srtp.fi  |  www.srtp.fi

ME EMME ETSI ONGELMIA – ME RATKAISEMME NIITÄ

Korjaus-, energia- ja 
terveyshaitta-avustuksia 
myöntävät osittain kunnat, 
osittain ARA.  ARA antaa 
ohjeet avustusten hakemisesta, 
myöntämisestä ja maksamisesta 
sekä valvoo järjestelmän 
toimintaa kunnissa. 

Avustusten hakuaika ja hakumenettely ovat 
valtakunnalliset. Hakuaika päättyy 8.4.2011. 
Terveyshaitan poistamista, hissin rakenta-
mista ja hissittömään vanhaan kerrostaloon 
rakennettavan hissin suunnittelua koskevaa 

avustusta voidaan kuitenkin hakea kunnan 
kautta ARAlta myös normaalin hakuajan jäl-
keen. 

Kunnat julistavat avustukset haettavik-
si. Hakemus jätetään määräaikaan mennes-
sä sille kunnalle, jossa korjattava kohde si-
jaitsee. 

Avustusten haussa on tapahtunut muuta-
mia muutoksia. Vanhusväestön ja vammais-
ten avustuksen sekä tarveharkintaisen pien-
talojen energiaavustuksen tulorajoja on ko-
rotettu. Hissien rakentamista, perusparanta-
mista ja liikuntaesteiden poistamista koskeva 
ohje sekä terveyshaitta-avustuksen hakijoille 
tarkoitettu ohje on uusittu. 

Korjausavustusten 
haku käynnissä

Säästöt mahdollisia 
niin uudessa kuin 
vanhassa talossa 
Rintala sanoo, että arvioiden 
mukaan Suomessa voitaisiin 
pienentää lämmitysenergian 
käyttöä 15 prosentilla pelkäs-
tään käyttöä ja ylläpitoa koske-
villa toimenpiteillä. On kansan-
taloudellisesti ajateltuna suo-
ranaista tuhlausta, jos tähän ei 
kiinnitetä huomiota.

– On turha vedota eri ikäi-
seen rakennuskantaan. Käy-
tön ja ylläpidon kautta haetta-
vat säästöt onnistuvat yhtä hy-
vin uudessa kuin vanhassa ta-
lossa eli samoilla toimenpiteillä 
voidaan parantaa energiatehok-

kuutta talon iästä riippumatta. Esimerkiksi 
1970-luvulla rakennettuja taloja moitiskel-
laan mielestäni turhaan energiatehokkuudel-
taan heikoiksi. 

VAETS-ohjelman tavoitteet koskevat en-
nen vuotta 2010 rakennettuja VVO:n kiin-
teistöjä. Sitä uudemmissa taloissa VVO on 
kiinnittänyt energiatehokkuuteen enemmän 
huomiota jo suunnittelu- ja rakennusvaihees-

sa. Uusien talojen energiatehokkuutta lisää-
vät esimerkiksi lämmön talteenotto ja auto-
maattiset etäluettavat olosuhdemittaukset.  

– Olemme varautuneet uustuotannossa 
tiukkeneviin säännöksiin jo muutaman vuo-
den ajan. Olemme rakennuttaneet jopa muu-
taman matalaenergiakohteen, mutta niihin 
tarkoitettujen teknisten ratkaisujen tuoteke-
hitys ei ole vielä kovin pitkällä. Peräänkuu-
lutankin suomalaisilta yrityksiltä aktiivisuut-
ta tuotekehityksessä. Aina ei tarvitse mennä 
normien alimmalla tasolla, vaan se on luval-
lista ylittää, Rintala toteaa. 

Asukkaille tietoa 
Rintala muistuttaa, että asukkaat voivat an-
taa oman panoksensa energiansäästöjen ta-
voitteluun. Siksi heille on annettava tietoa 
ja opastusta.

– Energiaan liittyvät asiat ovat jatkuvas-
ti esillä neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä 
Asukas-lehdessämme. Lisäksi puhumme 
energia-asioista asukastilaisuuksissa. Joskus 
tuntuu kuitenkin siltä, että on vaikea saada 
asukkaat ymmärtämään, miten suuri osuus 
heidän vuokrastaan on energiasta aiheutuvia 
kuluja ja miten jokainen voi omilla valinnoil-
laan vaikuttaa näiden kulujen pienenemiseen. 
Suurin kustannuserä tulee lämpimän veden 
käytöstä, ja sen vähentämiseksi olemme ve-
donneet asukkaisiin kerta kerran jälkeen.  

. . . jatkoa sivulta 32.
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Wisepro Oy tarjoaa langattomia 
mittauslaitteita esimerkiksi 
automaatiojärjestelmien 
ohjaukseen. Päätuote on 
rakennusautomaatioon 
kehitetty WISU-
energiansäästöjärjestelmä.  

WISU-järjestelmän ideana on, että langattomia 
lämpötilan ja kosteuden mittauslaitteita asen-
netaan kiinteistöihin esimerkiksi joka neljän-
teen asuntoon. Laitteet reitittävät mittaustie-
toa pannuhuoneessa olevaan järjestelmään, jo-
ta kautta säädetään talon olemassa olevaa läm-
mitysjärjestelmää. 

WISU hyödyntää energiankulutuksen mi-
nimoimisessa myös paikkakuntakohtaista sää-
ennustedataa. 

– Saamme sääennusteet Forecan kanssa 
tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sää-
ennusteet välittyvät pannuhuoneeseen interne-
tin kautta ja lämmitysverkoston venttiili säätyy 
ennusteiden ja huonemittausten mukaan täysin 
automaattisesti. Tämä “ennakoiva takaisinkyt-
kentä” mahdollistaa lämmitystarpeen täysin 
hallitun optimoinnin, kertoo toimitusjohtaja 
Janne Känsäkoski.

WISU on kokonaispaketti, joka sisältää 
langattomat lähettimet ja mittaukset sekä sää-
ennustedatan.

– Tällä hetkellä WISU on asennettu reiluun 
tuhanteen kotitalouteen muun muassa pää-
kaupunkiseudulle, Kuopioon ja Tampereelle. 
Muun muassa Sato Oyj:lle on tehty pilottikoh-
de. Ylivieskan kerrostalokohteessa saatiin ai-
kaiseksi noin 3000 euron normitettu vuosisääs-
tö lämmityskuluissa. Aiempia huomattavasti 
kylmempi vuosi 2010 ei näkynyt kuluissa mi-
tenkään, vaan kohteessa selvittiin selvästi edel-
lisvuotta pienemmillä lämmityskustannuksilla 
eli säästöt ovat olleet todella merkittäviä.

Yhteistyökumppaneita ovat muun muas-
sa Corbel ja YIT.

Wisepron WISE -langaton sensoriverk-
ko reitittää mittaustietoa ja siihen voidaan liit-
tää helposti mikä tahansa mittausanturi. An-
tureilla voidaan mitata sisäilman laatua, ohja-
ta valaistusta, suorittaa kulunvalvontaa ja niin 
edelleen.

– Mahdollisuuksia on loputtomasti. Ra-
kennusautomaation energiansäästöjärjestel-
män rinnalle on tarkoitus kehittää vielä monta 
muuta sovellusta, Känsäkoski visioi.

Älykästä energiansäästöä 
rakennusautomaatioon

Wisepro Oy
Hankalantie 3
85200  ALAVIESKA
Puh. 044 546 6972
www.wisepro.fi

Rakennustietosäätiö RTS:n 
hallituksen nimittämä 
palkintolautakunta myönsi 
vuoden 2011 RAKEVA-
palkinnon Tekesin 
toimialajohtajalle Reijo 
Kankaalle.

Perusteluissa todetaan, että Reijo Kangas on 
aktiivisella ja monipuolisella toiminnallaan 
Tekesin Kiinteistöt ja rakentaminen -liike-
toiminta-alueen toimialajohtajana vaikutta-
nut muun muassa useiden alan teknologia-
ohjelmien käynnistämiseen, toiminut vah-
vana myötävaikuttajana rakennetun ympä-
ristön strategisen huippuosaamisen keskit-
tymän synnyttämisessä sekä edistänyt ener-
giatehokkuuden kehittämisen merkityksen 
ja mahdollisuuksien ymmärtämistä alalla.  
Kaikilla näillä toimilla ja innostavalla toi-

mintatavallaan hän on luonut edellytyksiä 
alan uusien toimintatapojen luomiselle se-
kä kannustanut alan yrityksiä soveltamaan 
ja ottamaan käyttöön uusia menettelyitä ja 
tekniikoita niin suunnittelussa kuin raken-
tamisessakin. 

RAKEVA-palkinnon palkintolautakun-
taan kuuluivat johtaja Jukka Pekkanen, Ra-
kennusteollisuus RT ry (puheenjohtaja), toi-
mitusjohtaja Juha Hetemäki, Skanska Oy, 
toimitusjohtaja Mauri Tommila, Arkkiteh-
dit Tommila Oy ja toimitusjohtaja Mika Val-
tonen, Ovenia Oy (RAKLI).

Joka toinen vuosi myönnettävän RAKE-
VA-palkinnon on perustanut Rakeva-säätiö 
rakentamisen vuonna 1986. Palkinto myön-
netään henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai 
järjestölle, joka on rakennusalalla edistänyt 
uusien toimintatapojen tai menetelmien so-
veltamista suunnittelussa tai rakentamises-
sa.

Ajankohtaista:
RAKEVA-palkinto 
Reijo Kankaalle

KunnallisSuomi
Luotettavaa ammattiviestintää

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö SPEK suosittaa 
kiinteistöjä tarkistamaan 
pelastussuunnitelmansa ja 
varmistamaan, että niissä on 
annettu ohjeet myös erilaisten 
yhteiskunnan häiriöiden 
varalle. 

Tänä talvena on ollut esimerkiksi laajoja 
sähkökatkoksia eri puolilla Suomea. Talo- 
ja kiinteistöyhtiöiden on hyvä arvioida säh-
köhäiriön riskiä ja miettiä mahdolliset toi-
menpiteet sellaisen varalle. 

Yli viiden asunnon kiinteistöiltä edelly-
tetään pelastussuunnitelmaa. Suunnitelma 
on hyvä väline arvioida sähkökatkon aihe-
uttamat riskit ja ohjeistaa asukkaiden toi-
mintaa. Pelastussuunnitelmassa tulisi ni-
metä turvallisuushenkilöstö, joka tarvitta-
essa välittää ohjeet asukkaille ja auttaa hä-
dänalaisia.

Laaja-alainen sähkökatko vaikuttaa 
kaikkeen elämiseen. Valaistuksen ja lämmi-

tyksen katkeamisen lisäksi pitkittyvä sähkö-
häiriö vaikuttaa yhdyskuntatekniikan toimi-
vuuteen ja viestintään. Ruuan ja polttoai-
neen saatavuus voivat vaikeutua jakeluase-
mien ja maksupäätteiden pimentyessä.

Pitkässä sähkökatkossa erityisiä riski-
ryhmiä ovat yksinelävät vanhukset ja ul-
kopuolisesta avusta riippuvaiset henkilöt. 
Asuinrakennuksissa on hyvä kartoittaa ris-
kiryhmäiin kuuluvat ja selvittää, että asiat 
ovat häiriön sattuessa kunnossa. Taloyhti-
öissä, joissa on väestönsuoja, voidaan tur-
vautua väestönsuojelumateriaalin käyttöön. 
Väestönsuojan vesisäiliötä voidaan käyttää 
varaveden varastointiin. Kuivakäymälät taas 
toimivat, vaikka jätevesihuolto pettäisi.

Kuntien vastuulla on häiriötilanteessa 
väestön perushuolto eli esimerkiksi hätäma-
joituksen ja muonituksen järjestäminen. Vi-
ranomaiset ohjeistavat varaveden jakelusta. 
Pelastusviranomaiset vastaavat mahdolli-
sista evakuoinneista sekä kiireellisistä pe-
lastustehtävistä. Sähköyhtiöt antavat tietoja 
vikatilanteesta sekä muita neuvoja. Pelastus-
laitokset ja aluehallintoviranomaiset tiedot-
tavat kunta- ja aluekohtaisista toimista.

Ajankohtaista:
Häiriötilanteet huomioon 
kiinteistöjen 
pelastussuunnitelmissa

Asunto-osakeyhtiön hallituksessa tarvitaan 
juridisen ja toiminnallisen tietämyksen lisäksi 
myös hyvää hallintotapaa ja strategista osaa-
mista. Asunto-osakeyhtiön tulee toimia pitkä-
jänteisesti esimerkiksi sen suhteen, miten talo-
yhtiötä aiotaan pitää kunnossa.

Hyvä hallintotapasuosituksessa taloyhtiöil-
le 2011 (Kiinteistöliitto-Aka) edellytetään niin 
hallituksen jäseniltä kuin puheenjohtajalta päte-
vyyttä ja osaamista. Käytännössä hallituksen jä-
senen tulee osata asunto-osakeyhtiön pelisään-
nöt ja hallituksen toiminta asunto-osakeyhtiö-
lain mukaan. Hallituksen puheenjohtajan on tä-
män lisäksi osattava johtaa hallitustyöskente-
lyä, tunnettava hyvä hallintotapa sekä osattava 
nähdä ja hallita kokonaisuuksia. Hallituksen 
jäsenen ja puheenjohtajan tulee osata toimia 
asunto-osakeyhtiölain mukaan ja tuntea sen si-
sältö tehtävänsä kannalta. Oman yhtiön historia 
ja pelisäännöt on myös tunnettava. Hallituksen 
jäsenellä tulee olla myös aikaa hallitustyösken-
telyyn. Lisäksi hallituksen jäsenen tulee päivit-
tää tietojaan ja taitojaan.

Tapoja ratkaista edellä mainittu osaamisen 
vaatimus on kouluttautua alan koulutusyhtei-
söissä, Kiinteistöliiton ja sen jäsenyhdistysten 
tilaisuuksissa tai tilata oma koulutusohjelma 
tai opiskella itse asiantuntijoiden ja kirjallisuu-
den avulla.

Hallituksen on hyvä pitää huolta siitä, että 
taloyhtiön budjettiin varataan määräraha niin 
koulutukseen kuin tarpeellisen kirjallisuuden 

ja materiaalin hankkimiseen.
Myös koulutussuunnitelma on syytä laatia. 

Se voi muodostua seuraavista elementeistä: 
* hallituksen jäsenen peruskoulutus – uudet jä-
senet
* hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen jatko-
koulutus – vuosittain/tarpeen mukaan
* asiantuntija-/erityiskurssit – vuosittain/tar-
peen mukaan
* tapahtumat – vuosittain/kahden vuoden vä-
lein

Asunto- ja kiinteistö-
osakeyhtiön johtaminen 
vaatii osaamista
Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenten on tiedettävä, miten 
hallitus toimii, mikä on sen rooli ja vastuu. Ja tämäkään ei riitä, jos 
toimintaa halutaan kehittää ja parantaa taloyhtiön ja sen kaikkien 
osakkaiden hyväksi.

Kiinteistöalan Koulutuskeskus
www.kiinko.fi

Artikkelin on kirjoittanut Kiinteistö-
alan Koulutuskeskuksen toimitus-
johtaja, opetusneuvos, varatuomari 
Keijo Kaivanto.

Taloyhtiöiden hallituksella on suuri vastuu 
kaikkien osakkaiden elämänsä kenties suu-
rimman investoinnin - eli asunnon - hoidos-
sa. Työkaluja ja oppaita hallituksen jäsenten 
avuksi heidän työssään on olemassa. Toivot-
tavasti oppaita ja asiantuntijoiden tietoa käy-
tetään hyödyksi taloyhtiön asioiden hoidossa. 
Yhtiökokouksessa hallitusta valittaessa kan-
nattaa varmistaa, että hallituksella on tarpeel-
liset työkalut ja tietovarannot käytössään.

Taloyhtiöille on tietoa tarjolla - nyt jo-
pa yhdestä osoitteesta Taloyhtio.net -palve-
lusta - erittäin paljon. Taloyhtio.netin lisäksi 
Kiinteistöliitto ja kiinteistöyhdistykset tar-
joavat tietoa ja palveluja taloyhtiöille. Jä-
senyys kannattaa ja eduksi kaikille taloyh-
tiön osakkaille. Jäsenyyden hyödyistä löy-
tyy Ajassa-osiosta www.taloyhtio.net/ajas-
sa/jasenpalvelut.

Tietoa tarjolla taloyhtiöiden 
hallituksille ja asukkaille

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.wisepro.fi
http://www.kiinko.fi
http://www.taloyhtio.net/ajas-sa/jasenpalvelut
http://www.taloyhtio.net/ajas-sa/jasenpalvelut
http://www.taloyhtio.net/ajas-sa/jasenpalvelut
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Pemco Oy suunnittelee ja 
valmistaa lämmöntalteenotto- 
ja jäähdytysratkaisuja sekä 
suuria lämpöpumppuja. 
Kaikki ratkaisut mitoitetaan 
kohteeseen sopivaksi.

Laitteiden valinnassa korostuvat luotettavuus 
ja korkea energiahyötysuhde. Saneerauskoh-
teissa haasteita tuo laitteiden oikea mitoitus. 
Suunnittelussa otetaan huomioon muun muassa 
kuljetusaukot, käytettävissä olevat tilat tai ky-
seisessä kohteessa käytetyt lämpötekniset mi-
toitusperiaatteet.

Perinteisesti jäähdytysjärjestelmät on mi-
toitettu niin, että putkistossa kiertävä vesi läm-
peää seitsenasteisesta 12-asteiseksi. Toimitus-
johtaja Vesa Tammisen mukaan kasvattamalla 
lämpöeroa viidestä asteesta kymmeneen saavu-
tetaan paljon hyötyjä.

– Kokonaisinvestointi halpenee, käyttökus-
tannukset laskevat ja energiaa säästyy. Kun vet-
tä tarvitaan vähemmän, rakennuksessa kiertä-
vät putkistot voivat olla pienempiä ja veden lii-
kuttamiseen kuluu vähemmän energiaa. Lisäksi 
varsinaisten jäähdytyslaitteiden energiatehok-
kuus paranee.

Myös lämmöntalteenotto voidaan toteuttaa 

useilla eri tavoilla. Monessa kohteessa on edel-
leen ratkaisuja, joissa lämmöntuotto, jäähdytys 
ja ilmanvaihto ovat eriytetty toisistaan. Tam-
misen mukaan yhdistämällä energiavirrat yh-
deksi kokonaisratkaisuksi saavutetaan parem-
paa tehokkuutta.

Pemcon laaja osaaminen ilmanvaihdon ja 
kylmäpiirien mitoituksessa sekä oma valmistus 
lamellipattereista alkaen tarjoaa erittäin hyvän 
pohjan tehdä laajoja kokonaisratkaisuja.

Pemco on toimittanut kokonaisratkaisuja 
muun muassa lukuisiin suuriin datakeskuksiin. 
Nykyaikaisen mitoituksen ja oikein valittujen 
komponenttien avulla niissä on saavutettu suu-
ria energia- ja kustannussäästöjä. Datakeskuk-
sissa on hyödynnetty lämpöpumppua niin, että 
servereistä tuleva lämpö voidaan käyttää kiin-
teistön jäähdytykseen.

Pemco yhdistää energiavirrat

PEMCO OY
Puh. 03 887 410
pemco@pemco.fi
www.pemco.fi

Tämän päivän kerrostalon va-
kiovarusteisiin kuuluvat muun 
muassa wc:t, kylpyhuoneet, 
parvekkeet laseineen ja omat 
saunat. 

– Miksei myös hissi kuu-
luisi kaikkiin kerrostaloihin, 
joihin se on teknisesti mah-
dollista rakentaa. Nykyään 
taloyhtiöissä lisäksi pohdi-
taan ”tyhjien” ullakoiden hyö-
tykäyttöä eli asuntojen raken-
tamismahdollisuutta. Lisäker-
roksella voidaan rahoittaa esi-
merkiksi hissien rakentaminen 
ja muita peruskorjauskohtei-
ta, sanoo Helsingin kaupun-
gin hissiasiamies Erkki Ho-
lappa.

Puuttuva hissi on pystyt-
tävä rakentamaan myös niin sanottuun ar-
votaloon arvoja kunnioittaen. Suomessa on 
hyviä suunnittelijoita, jotka osaavat suun-
nitella taloon niin hissit kuin ullakkoasun-
notkin. 

Oikeudenmukaisempi 
hinnoittelu
Vanha asunto-osakeyhtiölaki jakoi hissinra-
kentamisen kustannukset nelikerroksisessa 
talossa 25 prosenttia per kerros -periaatteel-
la. Samankokoinen huoneisto maksoi sa-

man summan kerroksesta riippumatta. Uu-
dessa laissa nyrkkisääntö on, että ensimmäi-
nen kerros maksaa kymmenen prosenttia, 
toinen kaksikymmentä ja niin edelleen. 

– Jos sisääntulotaso on ensimmäises-
sä kerroksessa ja hissi lähtee siitä, sisään-
tulokerroksessa hissivastikekerroin on yk-
si, kakkosessa kaksi ja niin edelleen. Täs-
tä lasketaan vastikeperusteinen kustannus. 
Uudet, kertoimilla muodostetut neliöt las-
ketaan yhteen ja taloyhtiölle jäävä osuus 
eli hissihankkeen nettohinta jaetaan uu-
della vastikeneliömäärällä. Sen jälkeen jo-
kaisen huoneiston omalla hissivastikeker-
toimella lasketaan potista oma osuus. Van-
haan maksukäytäntöön verrattuna alakerran 
asunto pääsee karkeimmillaan 60 prosenttia 
halvemmalla kuin sama huoneisto aiemmin 
alhaalla. Aikaisemmin puhuttiin, että ylä-
kerroksen hinnat nousevat nelinkertaisiksi. 
Todellisuudessa ne nousevat 60 prosenttia 
vanhasta yläkerran osuudesta. Jos neljän-
nen kerroksen huoneiston osuus oli ennen 
3000 euroa, se on nyt 4800 euroa. Vastaa-
vasti pihatasossa sijaitsevan huoneiston osa-
kas maksaa 1200 euroa, koska pääsee 60 
prosenttia halvemmalla. Mitään radikaalia 
ei ole siis tapahtunut, vaan hinnoittelu on 
tullut oikeudenmukaisemmaksi. Näin eräi-
den helsinkiläisten hissittömien asuintalo-
jen osakkaat ovat asian minulle ilmaisseet, 
kertoo Holappa. 

Yhteiskunta tulee vastaan
Holapan mukaan ainakin pääkaupunkiseu-
dulla taloyhtiöiden ihmiset ovat olleet erit-
täin tyytyväisiä uuteen järjestelmään. 

– En tiedä muun Suomen tilannetta, 
mutta täällä mennään positiivisessa hen-
gessä. Osakkeenomistajien ja taloyhtiöi-
den kannattaisi nyt rakennuttaa puuttuvia 
hissejä, kun yhteiskunta tukee hissien ra-
kentamista vanhoihin kerrostaloihin Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kaut-
ta. Sekä asunnon kauppa-arvo että käyttö-
arvo nousevat hissin myötä. Yleinen asu-
mismukavuus paranee sekä kulkeminen ja 

tavaroiden kuljettaminen helpottuvat. His-
sistä hyötyvät kaikki talon asukkaat sekä tu-
tut ja tuntemattomat vieraat. Monet suun-
nittelevat muuttavansa pois hissiremontin 
tieltä ja ostavansa uuden asunnon hissilli-
sestä talosta. Pitää muistaa, että muutto tu-
lee todennäköisesti kalliimmaksi ja vaival-
loisemmaksi kuin hissin rakentaminen ny-
kyiseen taloon. 

Hisseissä paljon 
valinnanvaraa
Hissityyppejä on monenlaisia ja riippuu ta-
lotyypistä, millainen mihinkin taloon sovel-
tuu.

– On olemassa konehuoneettomia köy-
sihissejä, nauhahissejä, ketjuhissejä, hyd-
raulihissejä, konehuoneellisia hissejä ja niin 
edelleen. Valinta riippuu myös siitä, mille 
asetetaan arvoa. Yhtenä kriteerinä voi olla 
esimerkiksi äänettömyys. 

Niin sanottuja veräjähissejä rakennettiin 
1920-luvulta 1960-luvulle asti, jolloin mark-
kinoille tuli sisäoveton hissi. Uudet hissimää-
räykset vaativat, että aina kun rakennetaan 
uusi hissi, siinä pitää olla myös sisäovi. Van-
hoja veräjähissejä ei ainakaan toistaiseksi ole 
ruvettu korjailemaan jälkikäteen. 

– Mainittakoon vielä ruuvihissi, mutta 
meillä Suomessa ei ole ammattitaitoa sel-
laisen rakentamiseen eikä kunnossapitä-
miseen. Täytyy sanoa, että ruuvihissit ovat 
taloyhtiöiden painajaisia; halpoja hankkia 
mutta kalliita korjata. Vian sattuessa ruuvi-
hissi seisoo muutaman viikon ennen kuin 
siihen saadaan tehtyä tai metsästettyä muu-
alta Euroopasta varaosia. Silloin tiedossa 
on erittäin kalliita korjauslaskuja, opastaa 
Holappa.

Hissiasiamies Erkki Holappa, Helsingin kaupunki:
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Hissin rakentaminen on nyt kannattavaa
Helsingin kaupungissa on lähes 4000 vähintään kolmikerroksista 
asuinkerrostaloa, joissa on hissittömät porraskäytävät. Koko 
Suomessa vastaavanlaisia kiinteistöjä on runsaat 20 000 kappaletta. 
Miksi niihin kannattaisi rakentaa hissit? Yksi vastaus on se, että 
taloyhtiön kehittäminen ei saa olla kiellettyä.

RAKLI ja Kiinteistöalan 
Koulutuskeskus palkitsevat 
vuosittain ansioituneita 
kiinteistö- ja rakentamisalan 
osaamisen kehittäjiä. Tänä 
vuonna Osaamisen kehittäjä 
-palkinnon sai Olavi Tikka.

Palkinto luovutetiin Tikalle Rakennuttaja-

päivillä 20. tammikuuta. Perusteina todet-
tiin, että Helsingin kaupungin rakennusvi-
rastossa työskentelevä Olavi Tikka on ollut 
mukana luomassa Suomeen rakennuttami-
sen täydennyskoulutusta, osallistunut koulu-
tuksen jatkuvaan kehittämiseen ja toiminut 
itsekin luennoitsijana. Tällä hetkellä Tikka 
toimii useissa alan koulutuksissa ja tapah-
tumissa muun muassa energiatehokkuuden 
asiantuntijana.

Ajankohtaista:
Osaamisen kehittäjä 
-palkinto Olavi Tikalle

 – www.kunnallissuomi.fi –

Kiinteistöliitto jäsenyhdistyksineen järjes-
tää yhteistyötahojensa kanssa taloyhtiöiden 
hallitustyöskentelyn kehittämispäivän lau-
antaina 19.3. klo 10-16 Helsingin Messu-
keskuksessa. Kahvit ja sisääntulo klo 9.30 
alkaen. Tapahtuma on tarkoitettu erityises-
ti taloyhtiöiden puheenjohtajille ja hallitus-
ten jäsenille.

Hallitusforumissa on erittäin monipuoli-
nen ohjelma: luentoja, asiantuntijaklinikoi-
ta, yritysten näyttelyosastoja sekä työpajo-

ja. Asiantuntijaklinikat ja yritysten näyttely-
osastot tarjoavat yksityiskohtaista tietoa hen-
kilökohtaisesti palvellen. Mm. lakiklinikka ja 
energiansäästöklinikka antavat osallistujille 
vastauksia kysymyksiin.

Yhtiökokouksiin liittyvät asiat sekä mo-
net muut taloyhtiöiden toimintaan ja kehittä-
miseen liittyvät asiat ja toiminnot ovat vah-
vasti esillä hallitusforumissa. Ensimmäinen 
hallitusforum pidettiin 18.9.2010 ja siihen 
osallistui 280 hallitusaktiivia.

Taloyhtiöiden 
hallitusforum 
19.3. Helsingissä

mailto:pemco@pemco.fi
http://www.pemco.fi
http://www.kunnallissuomi.fi
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Stannah-porrashissi voidaan asentaa kaiken-
laisiin portaikkoihin. Hissin tuoliosa liikkuu 
portaisiin asennettavaa teräskiskoa pitkin. 
Koska tuolihissi vie vain vähän tilaa, eikä 
asentaminen vaadi rakenteellisia muutoksia, 
niitä suositaan erityisesti omakoti-, rivi- ja 
kerrostaloissa.

Sen sijaan julkisiin kohteisiin valitaan 
useimmiten kantavuudeltaan suurempi Hi-
ro-pyörätuolinostin, joka tuolihissin tapaan 
liikkuu portaisiin asennettavaa teräskiskoa 
pitkin. Hiron mallistossa on lisäksi pystysuo-
raan nostava malli, Hiro 450, joka voidaan 
asentaa myös katettuihin ulkotiloihin.

– Molempien hissien kisko-osat mitoite-
taan aina kohteen portaisiin sopivaksi. Tuoli- 
ja lavaosat ovat vakiotuotteita ja ne voidaan 
kierrättää uuteen kohteeseen tarpeiden muut-
tuessa, sanoo Pasi Jormalainen.

Stannah- ja Hiro-hissit toimivat sähkö-
moottorilla. Molemmissa hisseissä on myös 
akku, joten hissit toimivat myös mahdollisen 
sähkökatkon aikana.

Englantilainen Stannah ja saksalainen Hi-
ro Lift ovat tunnettuja hissivalmistajia, joiden 
laadukkaat ja pitkäikäiset tuotteet ovat saa-
vuttaneet vankan aseman Suomessakin. Pe-
rushuolto hisseille on tehtävä yhdestä kah-
teen kertaa vuodessa.

– Suomessa on käytössä useita pitkäl-
ti yli kymmenen vuotta vanhoja hissejä. Pi-
simpään yhdessä paikassa käytössä ollut his-
si on asennettu jo vuonna 1985, Jormalai-
nen tietää.

Stannahin ja Hiron tuotteita maahantuo 
Mediq Suomi Oy, joka on entinen Oriolan 

apuvälineosasto. Hissien myynnistä, asen-
nuksista ja huolloista vastaa kuopiolainen 
Ovimatic Oy, jonka valikoimaan kuuluvat 
myös kevythissit ja nosto-ovet. Ovimati-
cin ja Mediq Suomen yhteistyö käynnistyi 
1990-luvun puolivälissä.

Laadukkaat porrashissit 
koteihin ja julkisiin tiloihin
Ovimatic Oy toimittaa porrashissejä ja pyörätuolinostimia yksityiskoteihin 
ja julkisiin tiloihin. Hissit helpottavat vanhusten, vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten liikkumista tiloissa, joissa on portaita.

Stannah-porrashissit sopivat mai-
niosti yksityiskoteihin.

Ovimatic Oy
Puh. 017 263 2510
www.ovimatic.fi

Kiinteistöjen ylläpidon osal-
ta Senaatti-kiinteistöt tekee 
pitkän toimintavälin suun-
nitelmia, joissa tarkastellaan 
rakennuksien korjaustarpei-
ta. Vuosittain budjetoidaan 
tietty määrä kunnossapitora-
haa ja isompia tarpeita var-
ten haetaan investointirahoi-
tusta. Normaalin PTS-suun-
nittelun lisäksi Senaatti-kiin-
teistöt on tehnyt valtakunnan 
tasolla energiansäästökohtei-
den ja riskirakenteita sisältä-
vien kohteiden kartoitukset 
ja niiden pohjalta toimenpi-
desuunnitelmat. 

– Kiinteistöomaisuuden 
kunnossa pitäminen vaatii 
myös hyvät tekijät. Olem-

me saaneet kunnossapitokorjauksiin hy-
vät konsultit käyttämällä kilpailutuksessa 
hinta-laatu-valintakriteereitä. Hyvät ura-
koitsijat on puolestaan saatu määrittelemäl-
lä tarjouspyyntövaiheessa puitesopimus-
urakoitsijoiksi pyrkiville riittävän korke-
at kelpoisuusehdot. Sopimukset solmitaan 
kolmen, neljän vuoden ajaksi. Sinä aika-
na toimintatavat sekä vaatimamme taso ja 
standardit tulevat tutuiksi, jolloin yhteis-
työ on mutkatonta, kertoo kiinteistöpääl-

likkö ja talotekniikan asiantuntija Olli-Pek-
ka Bergman Senaatti-kiinteistöjen Oulun 
toimipisteestä. 

Senaatti-kiinteistöt käyttää palkkio-sank-
tiojärjestelmää. Jos kiinteistönhoito-organi-
saatio onnistuu ylläpidon toteuttamisessa hy-
vin, se saa bonusta. Epäonnistuessaan se jou-
tuu maksamaan tietyn määrän kiinteistön-
hoitopalkkiota takaisin. 

Kiinteistöpäällikkö Olli-Pekka Bergman, 
Senaatti-kiinteistöt:

Kiinteistön ylläpito 
tarvitsee kunnon tekijät
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Ylläpidossa on tarve kiinnittää huomiota kiinteistönhoito-
organisaatioiden osaamiseen. Senaatti-kiinteistöjen kehittämä 
laadun auditointikortisto ohjaa kiinteistönhoidon toimijoita 
taloteknisen osaamistason lisäämiseen. 
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Kevythissi täyttää rakennuksen 
esteettömyysvaatimukset 
helposti ja edullisesti, jos 
tilanpuute ja/tai korkeat 
kustannukset estävät 
tavallisen hissin rakentamisen. 
Kevythissin kustannukset ovat 
alle puolet tavallisen hissin 
hankintakustannuksista.

– Kuilullinen kevythissi soveltuu rakennuk-
seen, jossa määräykset edellyttävät hissiä, 
mutta sen käyttö on vähäistä. Kevythissiä 
suositellaan korkeintaan kolmikerroksiseen 
rakennukseen, koska hissin nopeus on ra-
joitettu 0,15 metriin sekunnissa. Eniten ke-
vythissejä asennetaan saneerauskohteisiin, 
mutta mikään ei estä sen asentamista myös-
kään uudisrakennukseen, kertoo Hissipörs-
si Oy:n toimitusjohtaja Matti Jyrkinen.

Kevythissi voidaan asentaa joko raken-
nuksen sisälle tai sen ulkopuolelle. Beto-
nikuilua ei tarvita, koska hississä on val-
miina alumiini- tai teräsrunkoinen lasikui-
lu. Kuilussa ei ole lämmitystä, mutta Jyrki-
sen mukaan tämä ja viime talvi ovat todis-
taneet hissin tekniikan toimivan moitteetto-
masti myös kovilla pakkasilla. Rakennuk-
sen sähköjärjestelmään ei yleensä tarvitse 
tehdä muutoksia, koska kevythissi on ener-
giatehokas ratkaisu. 

Hissipörssillä on usean eurooppalai-
sen kevythissivalmistajan edustus. Laajas-
ta tuotetarjonnasta löytyy varmasti paras 
mahdollinen ratkaisu jokaiseen kohteeseen. 
Hissipörssi Oy:n avaimet käteen -toimitus 
sisältää hissin asennuksen ja käyttöönotto-

tarkastuksen. Yritys myös huoltaa toimit-
tamansa hissit. 

Hissipörssi tarjoaa ratkaisun myös mo-
nissa vanhemmissa rakennuksissa esiinty-
vään ongelmaan: sisääntulon jälkeen on 
noustava muutamia portaita ennen ensim-
mäistä hissitasannetta tai rakennuksen si-
sällä on muunlaisia porrassiirtymiä. 

– Olemme toimittaneet moniin julki-
siin rakennuksiin pyörätuoleille tarkoitet-
tuja porrashissejä. Jonkin verran olemme 
asentaneet näihin kohteisiin asuinraken-
nuksista tuttuja tuolihissejäkin. 

Rakennus 
esteettömäksi 
kevythissillä

Tapainlinnan kouluun Hyvinkäällä on 
asennettu kevythissi.

Hissipörssi Oy
Kynttilätie 17
11710  RIIHIMÄKI
Puh. 020 743 2010
hissiporssi@hissiporssi.fi
www.hissiporssi.fi

Suomen Sisäilmakeskus Oy 
järjestää käytännönläheistä 
koulutusta rakennustöiden 
pölynhallintaan ja 
homesaneerausten 
suunnitteluun.

Kiinteistöjen kosteus- ja homevaurioiden 
korjaamiseen on ollut jo pitkään olemas-
sa erilaisia suosituksia ja ohjeita. Toimi-
tusjohtaja Jukka-Pekka Kärjen mukaan 
Sisäilmakeskuksen on koulutuksen kautta 
tuoda niiden rinnalle tietoa työmenetelmis-
tä, jotka kentällä on havaittu toimiviksi.

– Ennen kaikkea tarjoamme koulutuk-
sessa käytännön esimerkkejä, koska ne 
avaavat pölynhallintaa saneerauskohtees-
sa parhaiten. Toki taustalla on aina tutki-
mukseen perustuvaa tietoa, Kärki sanoo.

Koulutustilaisuuksissa Sisäilmakes-
kuksen asiantuntijat kertovat pölynhallin-
nasta valvonnan ja suunnittelun lähtökoh-
dista ja urakoitsijan näkemyksen tuo val-
takunnallisesti toimiva purku-urakoitsija. 
Pölynhallintaa ja saneerausta tarkastellaan 
myös työterveyden näkökulmasta: koulu-
tuksessa käydään läpi, miten kohteessa 
työskentelevien pitäisi suojautua.

Koulutukset ovat lyhyitä, puolen päi-
vän mittaisia tietoiskuja, joihin voivat va-
paasti ilmoittautua korjaussuunnittelijat, 
rakennuttajat, valvojat ja työmailla työs-
kentelevät henkilöt. Kärki kertoo, että tä-
män kevään aikana järjestetään neljä tilai-
suutta eri puolilla maata.

Sisäilmakeskus vie koulutuksen sisäl-
töjä eteenpäin myös Tekesin rahoittamas-

sa ja Itä-Suomen yliopiston vetämässä PU-
TUSA-tutkimushankkeessa, jossa haetaan 
hyviä käytäntöjä epäpuhtauksien hallintaan 
saneeraustyömailla. Viime syksynä käyn-
nistyneessä hankkeessa ovat mukana myös 
esimerkiksi Aalto-yliopiston Teknillinen 
korkeakoulu, VTT ja Työterveyslaitos. Si-
säilmakeskus toimii hankkeen rahoittaja-
na ja johtoryhmän jäsenenä sekä tuo hank-
keeseen kentältä keräämäänsä käytännön 
tietoutta.

Käytännön tietoa 
pölynhallintaan

Suomen Sisäilmakeskus Oy
Puh. 020 740 2540
www.sisailmakeskus.fi

Suojauksen ja osastojen pettäminen 
aiheuttavat lisäkustannuksia raken-
nustyömailla ja hidastavat työmaan 
aikataulua.

http://www.kunnallissuomi.fi
http://www.ovimatic.fi
mailto:hissiporssi@hissiporssi.fi
http://www.hissiporssi.fi
http://www.sisailmakeskus.fi
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Ri-Planin palveluita ovat rakenne- ja raken-
nussuunnittelu, rakennuttamispalvelut sekä 
työmaavalvonta. Kun asiakas uskoo koko 
projektinsa yrityksen osaaviin käsiin, hänen 
puolestaan hoidetaan myös kilpailutus, urak-
kaneuvottelut ja rakennuksen käyttöönotto.

– Pyrimme pitämään osaamisemme ajan-
tasalla ja koulutamme työntekijöitä jatkuvas-
ti. Käytössämme on myös alan uusimmat oh-
jelmistot, joista viimeisimpänä otimme käyt-
töön 3D-tuotemallinnusohjelman Teklan, 
kertoo Matti Laurinantti.

Enemmän kuin pinta
Ri-Planilla on runsaasti kokemusta esimer-
kiksi vanhojen kerrostalojen julkisivuremont-
tien suunnittelusta ja korjaushankkeiden läpi-
viennistä. Tyypillinen julkisivukorjausta kai-

paava kerrostalo on 1970-luvulla rakennettu 
lähiössä sijaitseva elementtitalo.

Perusteellinen julkisivuremontti merkit-
see kiinteistölle paljon pintaa enemmän. En-
sisijainen tavoite on lisätä kiinteistön ener-
giatehokkuutta ja asumismukavuutta. Monen 
kiinteistön kipupiste on heikko eristys ja tii-
veys, joten lisäeristys on usein tärkein ener-
gia-asioita ja viihtyisyyttä parantava tekijä.

– Esimerkiksi 1970-luvulla rakennettu-
jen kerrostalojen seinissä on vain kolmasosa 
siitä eristemäärästä, joka tänä päivänä vaa-
ditaan, joten talot ovat energiataloudellises-
ti huonossa mallissa.

Julkisivuremontissa tehtävät korjaukset 
määritellään kiinteistökohtaisesti. Eristyk-
sen lisäksi julkisivuremontissa kunnoste-
taan yleensä betonirakenteet ja rapataan tai 
levytetään pinnat. Myös parvekkeet ja nii-
den lattiat, vesikatteet ja vedenohjaus käy-
dään läpi.

– Parvekkeen lattian pitää olla tiivis, et-
tei satanut lumi ja vesi mene rakenteen läpi. 
Suosittelen ehdottomasti myös parvekelasi-
tusta, joka pitää parvekelinjat rakenteellises-
ti paremmassa kunnossa.

Kaikki lähtee 
hyvästä suunnittelusta
Perusteellinen julkisivuremontti kestää kuu-
kausia ja se tehdään pääsääntöisesti kesäai-
kana. Sen aikana asuminen on varmasti epä-
mukavaa, koska kiinteistö on huputettu, il-

mastointi pois päältä ja remontin äänet kuu-
luvat. Laurinantin mukaan onkin ensiarvoi-
sen tärkeää pitää yhteyttä asukkaisiin ja ker-
toa avoimesti, miten remontti vaikuttaa asu-
miseen ja elämiseen.

Hankkeen sujumisen ja lopputuloksen 
onnistumisen kannalta tärkeitä ovat ammat-
titaitoinen suunnittelu ja valmistelu. Ri-Plan 
on kokenut insinööritoimisto, joka vie julki-
sivuremontit läpi tarvekartoituksesta ja suun-
nittelusta rakennuttamiseen, työmaavalvon-
taan ja käyttöönottoon asti ammattitaidolla.

Esimerkiksi kohteista Laurinantti nos-
taa kouvolalaisen As Oy Haapakaran, jon-
ka julkisivuremontti toteutettiin viime ke-
sänä. Ri-Plan vastasi kohteen suunnittelus-

ta, rakennuttamisesta ja työmaavalvonnasta. 
Kohde oli 1970-luvulla rakennettu pesube-
tonipintainen ja osaksi laatoitettu element-
tikerrostalo.

– Remontissa talon julkisivuun lisättiin 
eristystä ja parvekkeet laitettiin uusiksi. Jul-
kisivuun haettiin kolmiulotteisuutta käyttä-
mällä kivirouhepintaisten steni-julkisivule-
vyjen eri värejä ja eri karkeuksia, Laurinant-
ti kertoo.

Julkisivuremontilla tavoitellaan 
energiatehokkuutta ja viihtyvyyttä
Ri-Plan Oy on vuonna 1990 toimintansa aloittanut 
insinööritoimisto. Monipuolisen osaamisensa ja vankan 
kokemuksensa ansiosta yritys hoitaa uudisrakennus- ja 
saneerausprojektit ammattitaitoisesti alusta loppuun saakka.

Entistä ehompi. As Oy Haapakara perusteellisen julkisivuremontin jälkeen.

Ri-Plan Oy
Ilmarinkuja 3
45100  KOUVOLA
www.ri-plan.fi

Kouvolalainen As Oy Haapakara näyt-
ti tältä viime elokuussa, kun julkisivu-
remontti oli noin puolessa välissä.

Peruskorjaus 
Design & Build  
-mallilla
Design & Build -urakkamuoto 
edustaa melko uutta suuntaus-
ta tämän päivän urakoinnissa. 
Oulussa yksi esimerkki tästä 
on Senaatti-kiinteistöjen pe-
ruskorjaama, entisessä läänin-
hallituksen korttelissa sijaitse-
va virastorakennus 3. Vuonna 
1853 valmistuneen, suojellun 
rakennuksen tilat peruskorjat-
tiin Pohjois-Suomen aluehal-
lintoviraston käyttöön syksyl-
lä 2010.

– Hyödynsimme Design 
& Build -toimintamallia. Ha-
lusimme hakea markkinoilta 

uusia innovatiivisia ratkaisuja peruskor-
jauksen, erityisesti talotekniikan, tekemi-
seen. Käytimme hinta-laatukilpailutusta si-
ten, että laadun painoarvo oli 60 prosenttia. 
Asetimme muun muassa innovatiivisuutta, 
energiatehokkuutta, arkkitehtonista sovel-
tuvuutta ja huollettavuutta mittaavat kritee-
rit, joiden pohjalta valinta suoritettiin. Ko-
kemukset projektista olivat hykerryttävän 
mukavat, Bergman luonnehtii.

Virastorakennus 3 -hankkeessa pyrittiin 
tarkastelemaan järjestelmiä kokonaisuuk-
sina yksittäisten laitteiden ja koneikkojen 
sijaan. Yhdistämällä erilliset osat järkeväl-
lä tavalla tähdätään energiatehokkuuden li-
säämiseen. 

Jäämies visualisoi 
energiankulutuksen
Senaatti-kiinteistöillä on valmisteilla inves-
tointi- ja energiatehokkuutta koskeva etene-

missuunnitelma vuosille 2011 – 2020. Sil-
lä linjataan investointien ohjausta tarkas-
telemaan vähemmän energiaa kuluttavien 
järjestelmien mahdollisuuksia. Suunnitel-
maan on kerätty varsin kattava otos vaihto-
ehdoista, joita hyödynnetään tulevaisuuden 
hankkeissa silloin, kun se on taloudellisesti 
ja teknisesti perusteltua.

Senaatti-kiinteistöt on kehittämishank-
keissaan havainnut, että rakentamalla tek-
nisesti hyviä taloja on jo saavutettu lisää 
energiatehokkuutta. 

– Haluamme myös käyttäjät mukaan 
ympäristötalkoisiin, koska käyttäjien osuus 
talon energiankulutuksessa on luonnolli-
sesti suuri. Meneillään on projekti, jossa 
pureudutaan käyttäjien sähkön käyttöön 
ja näytetään heille selkeästi, kuinka paljon 
ja miten he pystyvät sähköä säästämään. 
Jäämies-konseptissa olemme visualisoineet 
mitatun energiatiedon esittämisen Jäämies-
animaatiohahmoksi, joka on mielenkiintoi-
sempi kuin tyypilliset pilarit ja palkit. Mit-
taamme talon sähkön, veden ja lämmön ku-
lutusta tuntitasoisena mittaustietona. Ener-
giankulutuksen perusteella Jäämiestä ohja-
taan infonäytöllä osoittamaan, miten talon 
energiankulutus on kehittynyt verrattuna 
tavoitteeseen.
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Kouvolan toimitilastrategian 
pääperiaatteena on ottaa 
huomioon asiakkaiden 
toiminnassa ja tilatarpeessa 
tapahtuvat muutokset sekä 
oman toimialan kehittyminen. 

Kun kuusi kuntaa yhdistettiin 
Kouvolan kaupungiksi vuon-
na 2009, kaupungin toimitilo-
jen määrä kaksinkertaistui.

– Nyt meillä on noin 
500 000 neliömetriä toimiti-
laa. Kiinteistöjen käyttöaste 
on suunnilleen ennallaan eli 
sisäiseen vuokrauskäytäntöön 
perustuen 95 – 98 prosenttia, 
kertoo toimitilajohtaja Timo 
Oksanen.

Kouvolassa on menossa 
neljä eri palveluverkkoselvi-
tystä. Terveyspalveluverkko-
selvitys edellyttää terveyspal-
velujen piirissä olevien raken-
nuksien mahdollista uusiokäyt-

töä ja osasta luopumista. Sama koskee liikun-
tatilojen palveluverkkoa. Kirjastoverkkosel-
vityksessä osa kirjastoista saatetaan lakkaut-

taa, ja niille pitää löytää muuta käyttöä. Li-
säksi on vielä museoverkkoselvitys.

– Kouluverkkoselvitys on jo tehty, ja sen 
lopputuloksena vuoden 2013 vuoden syk-
syllä lakkautetaan 12 koulua. Niillekin pi-
tää keksiä muuta käyttöä tai panna ne myyn-
tiin. On myös suunnitteilla muuttaa kouluja 
tietyin tilajärjestelyin eri koulutustarkoituk-
siin esimerkiksi siten, että alakoulusta tulee 
ammattiopiston oppilaitos.

Strategian mukaisesti kaupunki tarjoaa ti-
lat tarvitseville joko itse rakentamalla, vuok-
raamalla tai peruskorjaamalla. Tarpeettomat 
rakennukset myydään pois. Viime vuoden ai-
kana myytiin kymmenen rakennusta, lähinnä 
kaupungin virkistyspaikkoja ja jo aikaisemmin 
käytöstä poistettuja kyläkouluja. Suurin yksit-
täinen kiinteistö on aikoinaan armeijalta ostet-
tu Pilvilinna-kerrostalo, jonka yksityinen si-
joittaja ostaa, peruskorjaa ja myy asuntoina. 

– Kehitämme omaisuusmassaamme ot-
taen huomioon tuottavuuden, elinkaaritalou-
dellisuuden ja yhteiskuntavastuun. Teemme 
parhaillaan energiansäästöohjelmaa ja tut-
kimme kaupungin energiayhtiön kanssa uu-
siutuvien energioiden käyttöä rakennusten 
lämmittämiseen. Tutkimme myös aina ajan-
kohtaisia sisäilmaongelmia ja niiden alkupe-
rää useissa kohteissa, Oksanen mainitsee.

Toimitilajohtaja Timo Oksanen, 
Kouvolan kaupungin tilaliikelaitos:

Monien toimitilojen 
kohtalona uusiokäyttö 
tai myynti
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Vuonna 2005 toimintansa aloittanut yritys on 
kehittänyt TILA-palvelukokonaisuuden jul-
kisen sektorin ja erityisesti kuntien toimitila-
johtamisen käyttöön. 

Toimitilahallinnon palveluille 
on selkeä tarve
Viime keväänä päättyneessä Tekes-hankkees-
sa TINA - tilatarpeen ennakointi Tilakonsultit 
kehitti TILA-kartoituksen.  

– Teimme kunnissa haastattelututkimuk-
sen tilahallinnon haasteista ja totesimme, et-
tä kunnat tarvitsevat palvelua, jolla ne pysty-
vät parempaan tilahallinnon strategiseen oh-
jaukseen. Monessa kunnassa tilahallinnon ko-
konaiskuva oli epäselvä eli ei ollut täyttä sel-
vyyttä toimitilojen kapasiteetista, teknisestä 
kunnosta ja toimivuudesta. TILA-kartoitus on 
osoittautunut erittäin tarpeelliseksi palveluksi, 
toimitusjohtaja Mikko Marja-aho kertoo.

Toimitilojen inventointiin perustuu myös 
TILA-salkutus. Siinä inventoidaan kunnan 
toimitilat ja selvitetään niiden kunto ja toi-
mivuus. Tilat ”salkutetaan” viiteen ryhmään: 
hankinta, käyttö, korjaus, muutos tai poisto. 
Kunnalle tehdään tarkka toimenpideohjelma 
tilahallinnon järkeistämiseksi. TILA-salku-

tuksen pilottihanke on 
toteutettu Sipoossa.

TILA-ennakoin-
nissa luodaan katsa-
us siihen, miten tilan-
tarve kehittyy tulevai-
suudessa. Tarkoituk-
sena on aikaansaada 
oikeanlaista tietoa ti-
latarpeen kehityksestä, jotta kunnassa ei teh-
dä vääriä investointi- tai korjauspäätöksiä. 
Joskus on esimerkiksi järkevämpää vuokrata 
tilaa tilapäistä käyttöhuippua varten kuin ra-
kentaa omia tiloja. 

TILA-strategiassa läpikäydään kunnan toi-
mitiloja koskevat omistajapoliittiset linjaukset. 
Näkemystä avarretaan tarkentamalla kokonais-
linjausta toimialakohtaisilla linjauksilla. TILA-
strategia laadittiin Sipoon kunnalle TILA-salku-
tuksen pilottihankkeen lähtökohdaksi. 

TILA-hankesuunnittelussa määritel-
lään ja kuvataan toimitilahanke niin tarkasti, 
että kunta pystyy tekemään hanketta koske-
vat päätökset siten, että aikaansaadaan kus-
tannustehokas ja järkevällä tavalla toteutet-
tava hanke. 

– Kyseessä on käynnistysvaiheen suun-
nittelu eli emme puutu arkkitehti- tai muuhun 
suunnitteluun. Suunnitteluvaiheen rakennut-
tamispalveluihimme kuuluu myös asiakkaan 
avustaminen kilpailutusasiakirjojen laadin-
nassa, Marja-aho sanoo.

TILA-palveluissa on kyse tuotteistetuis-
ta palveluista, mutta niiden sisältöä voidaan 
muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 
Marja-ahon mukaan tuotteistaminen takaa 

sen, että palvelun tuottaminen on tehokasta 
ja nopeaa ja hinnoittelu helppoa. 

Palvelut myös sähköisinä
TILA-palvelut ovat saatavissa myös sähköi-
sessä muodossa, mikä mahdollistaa kunnille 
palvelujen toteuttamisen omatoimisesti. Tar-
vittavat tiedot syötetään ohjelmistoon kun-
nassa ja ohjelmisto tuottaa haluttua tietoa toi-
mitilahallinnon tueksi. 

– Sähköiset palvelut ovat hyvä lisä myös 
konsultointiprojektiin. Kunta voi ylläpitää 
tietoja projektin päätyttyä ja käyttää niitä 
esimerkiksi tavoitejohtamisen tukena. Pilo-
toimme sähköisiä TILA-palveluja parhail-
laan Loviisassa, Marja-aho toteaa.

Sähköiset TILA-palvelut tuottaa Facilite 
Oy, jossa Tilakonsultit on osakkaana.

TILA-palvelut optimoivat toimitilahallintaa
Tilakonsultit TM2 Oy toimitiloihin liittyviä asiantuntijapalveluja 
julkiselle sektorille tarjoava yritys. Sen toiminnan tavoitteena on 
toimitilojen optimointi eli se, että tiloja käytetään järkevästi ja 
tehokkaasti ja että tilat ovat laadukkaita ja toimivia. 

Tilakonsultit TM2 Oy
Vanha Talvitie 19 B
00580  HELSINKI
Puh. 010 321 6000
info@tilakonsultit.fi
www.tilakonsultit.fi

 
Sähköpostiosoite on suojattu roskapostioh-
jelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla 
päällä nähdäksesi osoitteen.

Valtion uuden 
kiinteistöstrategian tarkoitus 
on yhdenmukaistaa valtion 
kiinteistövarallisuuden käytön 
ohjaus ja vahvistaa valtion 
omistajapolitiikkaa.

Valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten 
kiinteistövarallisuuden tasearvo on vuoden 
2009 tilinpäätöstietojen perusteella noin 10 
miljardia euroa. Lisäksi valtion omistuksessa 
olevan kiinteistövarallisuusluonteisen liiken-
neinfrastruktuurin tasearvo on noin 19 miljar-
dia euroa. Valtio tekee kiinteistövarallisuuteen-
sa investointeja tai hankkii kiinteistöjä vuosit-
tain yhteensä noin 300 – 400 miljoonalla eu-
rolla, kun mukaan ei lueta liikenneinfrastruk-
tuurin rakentamista.

Valtioneuvoston 21.12.2010 tekemän 
periaatepäätöksen mukaan valtion kiinteis-
töstrategian tavoitteet tulee ottaa huomioon 
kaikissa valtion omistuksessa tai määräys-
vallassa olevaa kiinteistövarallisuutta kos-
kevissa ratkaisuissa. 

Strategista kiinteistövarallisuutta ovat 
jatkossa sellaiset kiinteistövarallisuuserät, 
jotka ovat valtion tehtävien hoidon kannal-
ta tai omaisuuden luonteen johdosta välttä-
mättömiä omistaa. Muu valtion kiinteistöva-
rallisuus on luonteeltaan ei-strategista omai-
suutta.

Valtion kiinteistöomistusten tehokkaalla 

hoidolla, suhteuttamalla kiinteistöjen omis-
tusta valtion tilantarpeisiin nykyistä parem-
min sekä luopumalla valtiolle tarpeettomas-
ta omaisuudesta voidaan vapauttaa kiinteis-
tövarallisuuteen sidottua pääomaa ja samalla 
karsia tarpeettomia kustannuksia. Omistuk-
sia keskittämällä ja vahvistamalla yhtenäisiä 
toimintalinjoja parannetaan valtion konser-
niohjausta. Yhtenäisemmän omistajahallin-
nan kautta ylläpidon, peruskorjausten ja in-
vestointien osalta on saavutettavissa selviä 
synergia- ja mittakaavaetuja.

Keskittämällä valtion kiinteistöhallintoa 
asiantuntijaorganisaatioina toimiville Senaat-
ti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle valtion 
virastojen ja laitosten resursseja voidaan koh-
dentaa entistä paremmin niiden ydintoimin-
toihin. Valtion omaisuuden omistamisen ja 
hallinnan yleinen ohjaus kuuluu valtiovarain-
ministeriölle. Ministeriöiden tulee ottaa pe-
riaatepäätöksen linjaukset huomioon hallin-
nonalansa tulosohjauksessa. Kiinteistöstra-
tegian ottaminen huomioon konkreettisten 
omaisuuserien tasolla kuuluu jatkossakin ky-
seisen kiinteistövarallisuuserän omistajahal-
tijalle tai omistajalle.

Valtion kiinteistöstrategia on päivitetty 
valtiovarainministeriön asettamassa työryh-
mässä, jossa olivat edustettuina esimerkiksi 
kaikki ne ministeriöt, jotka ohjaavat suurim-
pia valtion kiinteistövarallisuutta hallinnoi-
via virastoja ja liikelaitoksia.

Ajankohtaista: Ajankohtaista:
Valtiolle uusi 
kiinteistöstrategia

Järvenpään Mestariasunnot 
Oy on valittu Vuoden 
rakennuttajaksi. Valintaraati 
arvosti erityisesti yrityksen 
innovatiivisuutta ja halua 
kehittää uutta sekä tiedon 
jakamista avoimesti. 

Vuonna 1995 perustetun Järvenpään Mesta-
riasunnot Oy:n emoyhteisö on Järvenpään 
kaupunki. Kymmenen henkilöä työllistävän 
yhtiön omistuksessa on noin viisikymmen-
tä kiinteistöä, joissa sijaitsee 1600 vuokra-
asuntoa Järvenpään alueella. 

Järvenpään Mestariasunnot kehittää in-
novatiivisesti uusia toimintatapoja ja ratkai-
suja, joita ohjaavat asukaslähtöisyys, tehok-
kuus ja vastuu ympäristöstä. 

Yhteistyössä Kuopion opiskelija-asunnot 
Oy:n kanssa Järvenpään Mestariasunnot ra-
kennuttaa Suomen ensimmäisiä nollaener-
giakerrostaloja. Kehityshankkeen tulokse-

na Järvenpään Jamppaan syntyy uusi seni-
oritalo puretun tilalle. Tavoitteena on luoda 
teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti 
optimaalinen konsepti toteuttaa ARA-kelpoi-
sia nollaenergiarakennuksia. Nollaenergia-
talo tarkoittaa taloa, joka tuottaa saman ver-
ran energiaa kuin mitä se vuositarkastelussa 
kuluttaa. Kehitystyössä ovat mukana myös 
ARA, Tekes ja Sitra.

Muita esimerkkejä Järvenpään Mestari-
asuntojen toteuttamista kohteista ovat Haa-
rajoelle valmiselementtiratkaisulla kahdessa 
viikossa pystytetty päiväkoti sekä kytketty-
jen omakotitalojen alue.

Yritys jakaa tietoa ja kokemuksia kehi-
tyshankkeistaan aktiivisesti alan yleiseen 
käyttöön muun muassa seminaareissa ja in-
ternetissä.

Vuoden rakennuttajan valitsee Asunto-, 
toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Ra-
kennuttajia on palkittu vuodesta 2008 alka-
en. Vuoden rakennuttajiksi on aikaisemmin 
valittu Finavia, Etera ja SOK. 

Järvenpään 
Mestariasunnot on 
Vuoden rakennuttaja

KunnallisSuomi
www.kunnallissuomi.fi

– www.kunnallissuomi.fi –

http://www.kunnallissuomi.fi
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Suomalaista rakennusteollisuutta pitkään 
palvellut maxit Oy Ab vaihtoi vuonna 2010 
nimensä Saint-Gobain Weber Oy Ab:ksi. 
Nyt Weber tunnetaan 44 maassa ympäri 
maailmaa. 

Saint-Gobain Weber Oy Ab tunnetaan 
hyvin rakennusteollisuudessa. Yhtiön tuot-
teita ovat esimerkiksi Kahi-kalkkihiekkatii-
let, Leca-kevytsoraharkot ja -sora sekä Ve-
tonit-kuivatuotteet. 

Saint-Gobain Weber Oy Ab:llä on laa-
ja tuotevalikoima lattioiden valmistukseen 
sekä uudis- että saneerauskohteissa. Ei ole 
sattumaa, että Weberin maailmanlaajuinen 
osaamiskeskus lattiaratkaisujen osalta sijait-
see Suomessa. Hyvä esimerkki uudenlaisesta 
energiatehokkaasta lattiaratkaisusta on Saint-
Gobain Weber Oy Ab:n markkinoima Com-
fort Lämpölattia, jota on asennettu vuodesta 
2005 alkaen noin 200000 neliömetriä. 

Nopeasti lämpötilan  
vaihteluihin reagoiva lattia
Lattialämmitys alkaa olla yhä tavallisem-
pi lämmitysmuoto kerrostaloissakin. Tä-

män vuoksi tarvitaan uudenlaisia lattiarat-
kaisuja. Comfort Lämpölattia on energiaa 
ja sitä kautta kustannuksia säästävä ratkai-
su vesikiertoisen lattialämmityksen toteut-
tamiseen.

– Comfort Lämpölattia on ohut ja nope-
asti lämpötilan vaihteluihin reagoiva lämpö-
lattia. Sen toiminta perustuu askeläänivaati-
mukset täyttävään EPS-eristeeseen ja siinä 
olevaan alumiinilevyyn, joka levittää läm-
mön tasaisesti ja nopeasti tasoitekerrokseen 
ja sitä kautta huoneilmaan. Lattialämmityk-
sen menoveden lämpötilaa voidaan laskea 
jopa kymmenellä asteella, koska ohuessa 
rakenteessa ei ole paljon massaa lämmitet-
tävänä, lattiaratkaisujen myyntipäällikkö 
Timo Nuora kertoo.

Nuora huomauttaa, että Comfort Läm-
pölattiaa voidaan käyttää myös jäähdytyk-
seen. 

Comfort Lämpölattialla aikaansaadaan 
pintamateriaalia vaille valmis lattia. Parket-
ti, laminaatti tai laatoitus asennetaan sen 
päälle kuten tavallisestikin. Comfort Läm-
pölattialla on VTT:n tyyppihyväksyntä ää-

neneristävyydelle ja askeläänenvaimennuk-
selle.

Comfort Lämpölattia on erinomainen 
vaihtoehto asuinrakennuksiin, mutta sitä 
käytetään myös esimerkiksi toimistoissa, 
hotelleissa, sairaaloissa ja kaupoissa.

– Lattian rakenne on sellainen, et-
tä asennus vaatii koulutettua asennusryh-
mää. Meillä on eri puolilla Suomea 12 We-
berin valtuutettua lattiaurakoitsijaa, Nuo-
ra mainitsee. 

Weber Comfort 
Lämpölattialla 
energiatehokasta 
asumisviihtyvyyttä
Energiatehokkuus on avainsana tämän päivän uudis- ja 
korjausrakentamisessa. Saint-Gobain Weber Oy Ab:ssä 
tiedetään, että lattiaratkaisulla voidaan parantaa rakennuksen 
energiatehokkuutta sekä asumismukavuutta.

Saint-Gobain Weber Oy Ab
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381  HELSINKI
Puh. 010 442 200
www.e-weber.fi

Laajassa tuotevalikoimassa on kansainvälisesti 
tunnettuja laatumerkkejä, kuten Jung, Wieland, 
Theben, Eaton/Moeller, Spelsberg, ja Fluke. 
Valikoima kattaa perinteisen taloautomaati-
on, KNX-järjestelmään perustuvat ratkaisut ja 
langattomat järjestelmät. Tarvittaessa tuotteita 
räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi. 
Kiinteistöautomaation lisäksi Gycom Finland 
toimittaa tuotteita teollisuudelle. Yritys kuuluu 
pohjoismaiseen Gycom-konserniin.

Sakari Nurkki nostaa valikoimasta esiin 
saksalaisen Jung GmbH:n tuotteet, jotka tulivat 
Gycomin valikoimaan reilu vuosi sitten. Tar-
jonta ulottuu sähkökytkimistä ja pistorasiois-
ta monipuolisiin KNX-tuotteisiin. Jung tunne-
taan teknisesti tasokkaista ratkaisuistaan, jotka 
on valmistettu eurooppalaisten laatustandardi-

en mukaisesti. Myös muotoiluun ja materiaa-
livalintoihin on kiinnitetty huomiota. Esimer-
kiksi kytkimet on valmistettu teräksestä, alu-
miinista tai lasista.

Jungin älytalo
Jungin älytaloratkaisun avulla voidaan ohjata 
tarkasti muun muassa lämmitystä, valaistusta, 
ilmanvaihtoa ja turvatekniikkaa. Esimerkiksi 
toimistossa valaistusta voidaan vähentää lou-
nasajaksi ja valot voidaan sammuttaa läsnäolo-
tunnistuksen mukaisesti sitä mukaa, kun työn-
tekijät poistuvat tilasta.

Älytaloratkaisu perustuu KNX-järjestel-
mään, joka tuli markkinoille jo parikymmen-
tä vuotta sitten. Järjestelmästä on kehitetty ko-
ko ajan uusia, helppokäyttöisempiä versioita. 
Sähköistystä voidaan ohjata myös matkapu-
helimella.

– Matkapuhelimella voidaan esimerkiksi 
nostaa vapaa-ajanasunnon lämpötilaa pari päi-
vää ennen kuin sinne ollaan menossa. Toimis-
toissa matkapuhelimella voidaan muun muassa 
himmentää valoja, vetää kaihtimia ikkunoihin, 
käynnistää projektoreita tai laskea valkokan-
kaita, Nurkki luettelee.

Jungin älytaloratkaisu tukee myös langa-
tonta tekniikkaa, joten ratkaisu on helppo asen-
taa myös saneerauskohteisiin. Langattomas-
ti voidaan toteuttaa sähkönohjaus joko koko-
naan tai osittain. 

Helppokäyttöinen ratkaisu
Kun olosuhteita ohjataan älykkäästi tilanteen 
mukaan, energiatehokkuus ja mukavuus lisään-
tyvät. Lisäksi pystytään saavuuttamaan tuntu-
via säästöjä. Nurkin mukaan on käsittämätöntä, 
että älykäs sähkönohjaus on sen eduista huoli-
matta Suomessa ja muissakin Euroopan mais-

sa lapsenkengissä.
– Edelleenkään uudisrakennuksiin ei tehdä 

älykästä sähkönohjausta, mikä on käsittämä-
töntä, koska olemme Euroopan tasolla sitou-
tuneet energiansäästöön. Toimistossa säästöjä 
voidaan helposti saada lisäämällä läsnäolotun-
nistus valaistukselle ja myös lämmönsäätelyssä 
on paljon energiansäästömahdollisuuksia.

Yksi syy älykkään sähkönohjauksen yleis-
tymisen hitauteen voi olla, että järjestelmiä on 
pidetty hankalina käyttää. Tämän suhteen on 
viime vuosina otettu suuri harppaus eteen-
päin.

– Järjestelmien kehityksessä on painottu-
nut käytön helppous. Tänä päivänä ratkaisua 

on helppo käyttää, koska esimerkiksi kaikissa 
neuvotteluhuoneissa käyttöliittymä on saman-
lainen. Lisäksi sama käyttöliittymä monistuu 
yksityiskoteihin, Nurkki toteaa.

Älykäs sähkönohjaus säästää energiaa
Gycom Finland Oy toimittaa taloautomaatioratkaisuja, joissa 
korostuvat tehokkuus, energiansäästö, luotettavuus ja joustavuus.

Pyhän Laurin kappelin valaistuksen 
ohjaus toteutettu älykkäällä KNX-väy-
lällä. Kuvassa Jung Antrasiitti KNX-
painikkeet.

Gycom Finland Oy
Puh. 09 2525 2100
www.gycom.com

Avanto Arkkitehtien suunnittelema Pyhän Laurin kappeli vihittiin käyt-
töön 2010 elokuussa. Rakennuksen käyttöaikatavoite on 200 vuot-
ta, joten materiaaleissa on panostettu kestävyyteen ja vaihdettavuuteen.  
Rakennuksessa on käytetty tiiltä, luonnonkiveä sekä patinoitunutta kuparile-
vyä ja -verkkoa.

http://www.e-weber.fi
http://www.gycom.com
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