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KIINTEISTÖALA ON vahvassa vuorovaiku-
tuksessa ympäröivään yhteiskuntaan. Muu-
tosvoimat muokkaavat elämäämme estoitta 
tilojen kautta ja me niitä riippuen siitä, mi-
ten elämä meitä kuljettaa. Pandemia osoitti, 
miten tilat auttavat selviytymisessä ja mis-
sä kipupisteet toisaalta sijaitsevat.  

MUT TA KENEN  vastuulla on oikeastaan 
miettiä tulevaisuutta? Olemme varautu-
neet joihinkin akuutteihin kriisitilantei-
siin, kuten tulipaloihin 
ja jopa sotaan. Pande-
miaan kiinteistöala ei 
ollut varautunut, vaik-
ka on ollut selvää, että 
fyysisen tilan rooli nou-
sisi avaintekijäksi pyrit-
täessä estämään tarttu-
van taudin leviäminen.  

Y L L ÄT TÄVÄ N  kette-
rästi muutimme toi-
mintatapojamme. Eu-
rofoundin (2020) mu-
kaan etätyöhön siirtyi 
Suomessa enemmän 
ihmisiä kuin missään 
muussa EU-maassa, 59 
prosenttia. Tietoliiken-
nevalmiudet ja työtehtä-
vien laatu tukivat muutosta, ja huomasim-
me jopa tykkäävämme etäilystä. Me ihmiset 
olimme sopeutuvaisia ja sinnikkäitä, mutta 
kuinka valmiita olivat tilamme, kotimme ja 
työpaikkamme tähän muutokseen, jossa ti-
lankäyttö muuttui hetkessä.  

M O N E SSA  M I E L E SSÄ roolit vaihtuivat. 
Aiemmin joustavuudestaan ihaillut ihmi-
set, jotka olivat tottuneet työskentelemään 
julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, kuten 
kahviloissa, olivat yllättäen haavoittuvaisia 

ja kamppailivat yksiöidensä rajoissa. Paljon 
esitettiin kritiikkiä sekä asuntojen pienuut-
ta että muuntojoustavuutta kohtaan. Ihmi-
set hakeutuivat väljemmille vesille ja mök-
kikauppa kasvoi. Toimistot seisoivat tyhji-
nä syöden rahaa ja puskien ilmoille turhilta 
tuntuvia päästöjä. 

REILUT 15 VUOTTA  sitten aloin tutkia tu-
levaisuuden ennakointia kiinteistöalalla. 
Olen kuullut usein perusteluna esitetyn 

lausahduksen ”koska 
tulevaisuutta ei voi-
da ennustaa”– eikö to-
siaan? Sen varaanhan 
me nimenomaisesti 
rakennamme. Yhtä ai-
noaa päätöstä ei teh-
täisi, jos meillä ei oli-
si käsityksiä ja arvioita 
siitä, mitä tulevaisuus 
voi tuoda tullessaan. 
Rakennamme paik-
kaan, johon emme ar-
vele tulvan yltävän. 
Sijoitamme rahamme 
kohteeseen, jossa ar-
vioidut riskit sekä tuo-
tot ovat sopivat. Poh-
dimme, mikä on mah-
dollista, todennäköis-

tä ja toivottavaa.  

TULEVAISUUTTA HAHMOTETAAN erilai-
sina vaihtoehtoina, eikä se ole vain tynnyri 
täynnä sameita sattumuksia. Me itse myös 
luomme tulevaisuutta, sillä se on monilta 
osin itse-ennustavaa. Se, mihin uskomme 
ja mitä arvostamme, muokkaa tulevaisuutta 
päätöksentekomme ja toimintamme kaut-
ta. Mutta, jos meillä ei ole käsitystä tai toi-
veita tulevaisuudesta, millaisia päätöksiä 
silloin teemme?

Ennustetaan tulevaisuutta!

Puheenvuoro 

Sisältö
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M onet yritykset ja jul-
kisen sektorin toimi-
jat tuskailevat toi-
mitilakysymysten 

kanssa. Omiin tarpeisiin sopivia 
valmiita toimitiloja ei ole tarjolla. 
Tonttejakin on ehkä huonosti saa-
tavilla, ja uusien tilojen rakennutta-
minen vaati osaamista ja sitoo suu-
ria summia rahaa. WasaGroup Oy:n 
toimitusjohtaja Timo Pahkalan mu-
kaan Wasa360-palvelumalli on syn-
tynyt ratkaisemaan juuri edellä mai-
nitut haasteet.

– Tällaista mallia eivät muut tar-

WasaGroup on kehittänyt 
ainutlaatuisen Wasa360- 
palvelumallin, jossa  
asiakkaalle räätälöidään 
vuokratilat avaimet  
käteen -toimituksena. 
Asiakkaan ainoaksi  
velvollisuudeksi jää etu- 
käteen sovitun vuokra- 
summan maksaminen.

joa. Teemme toimitilojen hankkimi-
sesta ja ylläpitämisestä asiakkaal-
lemme helppoa ja vaivatonta. Sel-
vitämme asiakkaan tarpeet ja vas-
taamme sitten kokonaisvaltaisesti 
kaikista toimitilan hankintaan liit-
tyvistä toimista, Pahkala tiivistää. 

Asiakas tekee kiinteistöhank-
keen alkaessa vuokrasopimuksen, 
jonka pituus on tavanomaises-
ti 10–15 vuotta. Vuokrahinta sovi-
taan etukäteen, eikä se muutu so-
pimuskauden aikana. Asiakkaalle 
ei synny muita kuluja, kuin etukä-
teen sovittu vuokrahinta.

– Kannamme hankkeesta koko-
naisvastuun ja riskit sekä huoleh-
dimme laadusta ja aikataulussa py-
symisestä. Jos asiakkaan tilantar-
peen odotetaan kasvavan lähivuo-
sina, voidaan tämäkin huomioida 
kiinteistöhankkeessa. Esimerkiksi 
osa kiinteistön tiloista voidaan al-
kuvaiheessa vuokrata toiselle toi-
mijalle lyhytaikaisella sopimuksel-
la, Pahkala lisää.

Asiakkaan tarpeet etusijalla
Wasa360-mallilla tuotetaan täl-
lä hetkellä pääosin uudiskohteita, 
mutta konsepti taipuu yhtä hyvin 
olemassa olevan kiinteistön jalos-
tamiseen.

– Fokuksemme on asiakkaamme 

tarpeissa. Käymme asiakkaan kans-
sa dialogia koko kiinteistöhank-
keen ajan, jotta varmistamme par-
haan lopputuloksen. Huomioimme 
hankkeissa myös tilojen muunnel-
tavuuden ja kaupunkikehittämisen 
mahdollisuudet pitkällä aikavälillä. 
Tämä on ympäristö- ja ilmastosyistä 
tärkeää, Pahkala selventää.

Wasa360-malli sisältää kaikki 

tarvittavat toimenpiteet sopivan 
rakennuspaikan ja toteutustavan 
kartoittamisesta hankkeen suun-
nitteluun, rahoitukseen, rakenta-
miseen sekä kiinteistön ylläpitoon. 
WasaGroup vastaa kokonaisuuden 
hallinnasta ja ohjauksesta, mutta 
hyödyntää rakentamisessa useim-
miten vakiintunutta ja luotettavaa 
kumppaniverkostoa. 

– Urakoitsijan hankimme aina 
kohteen sijainnin ja rakennustyy-
pin mukaan. Näin pystymme toteut-
tamaan valtakunnallisesti myös eri-
tyisosaamista vaativia hankkeita.

Taustalla ketterä rahoitus
Ainutlaatuisen Wasa360-palvelu-
mallin mahdollistaa valmiiksi mie-
titty rahoitusratkaisu. WasaGrou-
pilla oli aiemmin oma hallinnoin-
tiyhtiö, jonka kiinteistörahastot ra-
hoittivat rakennushankkeita. Ra-
hastojen koon kasvaessa perus-
tettiin konsernista erillinen hallin-
nointiyhtiö Tuohex Capital Oy, joka 
sai Finanssivalvonnan myöntämän 
toimiluvan tämän vuoden alussa. 

Tuohex Capital sijoittaa raken-
nushankkeisiin Tuohex kiinteistö-
rahasto I Ky:n kautta, ja kiinteistöt 
tulevat rahaston omistukseen. Ra-
hoitusneuvottelut Tuohexin suun-
taan etenevät yleensä nopeasti, 
koska sijoittaja tuntee entuudes-
taan WasaGroupin tekemisen laa-
dun ja sopimusmallit.

– Tiivis yhteistyömme Wasa-
Groupin kanssa tarjoaa meille etu-
oikeuden päästä kiinni houkutte-
leviin sijoituskohteisiin. Voimme 
kuitenkin sijoittaa myös muiden 
toimijoiden hankkeisiin. Intressi-
nämme on sijoittaa kiinteistöihin 

Suomen parissakymmenessä suu-
rimmassa kasvukeskittymässä. Ra-
hastoa kiinnostavat erityisesti lii-
kenteen solmukohtiin ja kehätei-
den varsille sijoittuvat kiinteistöt, 
Tuohex Capitalin toimitusjohtaja 
Jussi Palmroth kertoo.

Tuohex kiinteistörahaston si-
joittajat ovat lähtökohtaisesti suu-
ria institutionaalisia sijoittajia. Täl-
lä hetkellä suurin rahasto-osuus on 
vakuutusyhtiö LähiTapiolalla. Si-
joituksia on virrannut uuteen ra-
hastoon varsin mukavaa vauhtia: 
sen koko kasvanut jo yli 50 miljoo-
naan euroon. Ensi vuoden aikana 
Palmrothin tavoitteena on tuplata 
rahaston koko. 

– Myymme kohteet edelleen 
markkinoille ja voisikin sanoa, et-
tä tuotamme WasaGroupin kanssa 
elintärkeää raaka-ainetta kiinteistö-
markkinaan, Palmroth sanoo.

WasaGroup on toteuttanut 25 
toimintavuotensa aikana yli 350 ra-
kennushanketta yli 50 eri paikka-
kunnalla. Rakennuksia on valmis-
tunut muun muassa liike- ja liikun-
tatiloiksi, päiväkodeiksi, kouluiksi, 
logistiikkakeskuksiksi sekä sosiaa-
li- ja terveysalan toimijoiden erilai-
siin tarpeisiin. Sekä WasaGroup et-
tä Tuohex Capital ovat molemmat 
kotimaisessa omistuksessa.

Tuohex Capitalin toimitusjohtaja Jussi Palmroth ja WasaGroupin toimitusjohtaja Timo Pahkala ratkaisevat organisaatioiden toimitilahaasteet ketterällä ja joustavalla otteella.

Toimitiloja ilman päänvaivaa

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva sami pulkkinen

“
Jos asiakkaan  
tilantarve kasvaa 
lähivuosina, voi 
senkin huomioida 
hankkeessa.

TAITOPLAN
Energiasäästöä LVI-suunnittelulla
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Kirves Asianajotoimisto Oy:n perustaja Lassi Kirves tietää, että taloyhtiöt voisivat välttää muun muassa 
rakennushankkeista syntyviä ylimääräisiä kustannuksia, jos niiden lainopillinen perusta olisi kunnossa.

Lainopillista tukea taloyhtiön hankkeisiin 

E nnakoimattomuus on ta-
vallista asunto-osakeyh-
tiöiden korjaus- ja lisä- 
rakentamishankkeissa ja 

johtaa helposti eripuraan osapuol-
ten kesken. Korjausrakentaminen 
on itsessään haastavaa ja lisäraken-
tamiseen liittyy paljon oikeudellisia 
erityiskysymyksiä.

– Taloyhtiöiden rakennushank-
keissa juridinen projektinhallinta 

on yhä puutteellista ja kaipaa kehit-
tämistä. Monissa tapauksissa epä-
varmuudelta ja ylimääräisiltä kus-
tannuksilta vältyttäisiin, jos laino-
pillinen perusta olisi alusta pitäen 
kunnossa, sanoo Kirves Asianajo-
toimisto Oy:n perustaja, asianajaja 
Lassi Kirves.

Hänellä on vuosien kokemus ra-
kennusalan juridiikasta rakennus-
liikkeiden ja asianajotoimistojen 

Lainopillinen tuki voi 
luotsata niin taloyhtiöt 
kuin urakoitsijat ohi kari- 
koiden. Juridinen selvitys- 
työ säästää osapuolet  
ikäviltä yllätyksiltä.

lainopillisissa tehtävissä. Käytän-
nönläheisen kosketuksen alaan hän 
sai työskennellessään aikoinaan bi-
tumieristäjän ammatissa.

Yhteistoiminnallisuus avuksi
Kirves ja asianajotoimiston toinen 
lakimies, varatuomari Kim Aalto 
kannattavat yhteistoiminnallisten 
mallien ja avoimemman hankeke-
hittämisen omaksumista rakennus-
alalle. Yhteistoiminnallisuuden li-
sääminen hyödyttäisi erityisesti ta-
loyhtiöitä, jotka yllätystilanteessa 
saattavat joutua kutsumaan ylimää-
räisen yhtiökokouksen koolle teke-
mään uuden päätöksen.

– Urakoitsijan, projektinjohdon 
ja taloyhtiön edustajien olisi hyvä 
istua samalle puolelle pöytää ja so-
pia etukäteen menettelytavoista ja 
hinnasta, jos hanke venyy ja tulee li-
säajan kustannuksia. Avoimuus aut-
taa taloyhtiötä ymmärtämään, mitä 
lisäpäivät maksavat, Kirves kertoo.

– Kokeneen urakoitsijakumppa-
nin mukaan ottaminen jo suunnit-
teluvaiheessa auttaisi ehkäisemään 
erimielisyyksiä, Aalto ehdottaa.

Virhearviot vältettävissä
Kaikkein haasteellisimpia projek-
teja asunto-osakeyhtiöille ovat li-
särakentamishankkeet. Niissä tu-
lisi selvittää etukäteen taloudelli-
nen kannattavuus, asemakaava- ja 
maankäyttökysymykset sekä osak-
kaiden suostumus.  

– Näihin tilanteisiin suosittelem-

me oikeudellista neuvonantajaa, jo-
ka tekee riittävät selvitykset hank-
keen toteuttamiskelpoisuudesta, 
Kirves ja Aalto huomauttavat.

On taloyhtiöitä, jotka ovat käyt-
täneet suuria summia lisärakenta-
misen suunnitteluun ja joutuneet 
perumaan koko hankkeen. Näistä 
virhearvioista lainopillinen neu-
vonta voisi taloyhtiön säästää.

– Toivon, että taloyhtiöt käsittäi-
sivät juridisen tuen merkityksen. 
Me voimme osallistua kokouksiin, 
avustaa sopimusteknisissä neuvot-
teluissa ja osallistua hankkeen oike-
udellisen rakenteen suunnitteluun. 
Meillä on lisärakentamishankkeis-
sa päämiehinä sekä taloyhtiöitä että 
urakoitsijoita, Kirves kertoo.

Ennakoivaa suunnittelua
Kirves Asianajotoimisto on erikois-
tunut juuri rakentamiseen ja kiin-
teistökehityshankkeisiin, joita noin 
puolet sen toimeksiannoista kos-
kee. Toinen puoli liittyy riitatapauk-
siin, käytännössä urakkariitoihin. 

Suurissa infra-hankkeissa ja jul-
kisissa rakennusprojekteissa käy-
tetään jo allianssiurakkaa, joka pe-
rustuu yhdessä sovittuun toteutus-
muotoon, suunnitteluun ja raken-
tamiseen yhteisellä organisaatiolla. 
Vastuut ja riskit jaetaan tässä mal-
lissa osapuolten kesken.

– Malli ei ole suoraan siirrettä-
vissä taloyhtiömaailmaan, mutta 
sen hyviä puolia ei saisi unohtaa,  
Kirves päättää.

teksti ritva-liisa sannemann  
kuva mikko suutarinen

Siivouspalvelut tekevät tilasta turvallisen, ylläpitävät 
kiinteistön kestoa, auttavat pienentämään raken- 
nuksen hiilijalanjälkeä ja säilyttämään sen arvoa. 

Huomenta-ketjun yrittäjäkonsultti Tuija Laine kertoo, että yritysten 
kannattaa ulkoistaa arkea helpottavat työt luottosiivoojalle.

S iivouspalveluissa on ero-
ja. Parhaimmillaan siivous 
sujuu niin sulavasti, ettei 
sitä huomaa nyt eikä tu-

levaisuudessa. Ihmiset voivat hy-
vin ja jaksavat tuottavina työssään 
samalla kun kiinteistö ja ympäris-
tö kiittävät. Pahimmillaan ammat-
titaidottomuus tai puutteet siivous-
palveluissa aiheuttavat tilassa toi-
miville ihmisille terveysongelmia, 
kiinteistölle ylimääräisiä kustan-
nuksia ja ympäristölle turhaa kuor-
maa. Asiantuntijoiden mukaan hal-
pa hinta kuitenkin houkuttelee yhä 
edelleen jopa pimeille markkinoille, 
sillä monesti siivous nähdään vie-
läkin pakollisena pahana. 

– Väärillä menetelmillä ja aineil-
la voidaan lisätä jopa 30 prosenttia 
siivouskustannuksia. Samalla huo-
limattomasti hoidetun kiinteistön 
kunto laskee ja hiilijalanjälki kas-
vaa. Ammattitaitoinen ja koulu-

Pakollinen paha  
vai arvoa ylläpitävä
investointi?

tettu palveluntarjoaja osaa pitää 
huolta pintamateriaaleista asian-
mukaisella tavalla ja ajantasaises-
ti, jolloin voidaan välttää myös kal-
liita peruspesuja, pk-yrityksille sii-
vous- ja oheispalveluita tarjoavan 
Huomenta-ketjun yrittäjäkonsultti 
Tuija Laine kertoo.

Lassila & Tikanoja -konserniin 
kuuluva Huomenta tarjoaa asiak-
kailleen siivous- ja oheispalvelui-
ta henkilökohtaisella otteella yrit-
täjäpohjaisen toimintamallin avul-
la. Vuonna 2006 perustettu kotimai-
nen franchising-ketju on keskitty-
nyt erityisesti pienten ja keskisuur-
ten yritysten tarpeisiin.

– Huomenta-yrittäjät tarjoavat 
konsultoivaa palvelua ja auttavat 
yrityksiä räätälöimään kiinteistöä 
ja siellä toimivia ihmisiä parhaalla 
mahdollisella tavalla tukevan pal-
velukokonaisuuden, eli Siivouksen 
Menun. Palvelussamme pienyrittä-

jien henkilökohtaisuus ja sitoutu-
neisuus yhdistyy suuren taustaor-
ganisaation huippulaatuun.

Luotettava arjen apuri 
Huomenta-yrittäjät ovat asiakkail-
leen enemmän kuin siivoojia. Fran-
chise-yrittäjyyteen perustuva kon-
septi mahdollistaa siivouspalve-
lun tilaajalle vakituisen yhteistyö-
kumppanin, joka oppii tuntemaan 
kiinteistön ja sen tarpeet läpikotai-
sin. Luottamuksellinen suhde sa-
man siivoojan kanssa vapauttaa sii-
vouspalvelun tilaajilta huomatta-
van määrän resursseja. 

– Huomenta-yrittäjä mielletään 
usein osaksi asiakasyrityksen toi-
miston jengiä.

Kustannuksissa säästetään, kun 
tuttu ihminen tietää tilan tarpeet ja 
osaa hoitaa ne itsenäisesti ajallaan. 
Palvelun tilaaja voi keskittyä omaan 
ydinosaamiseensa ja jättää siivouk-
seen liittyvät asiat kokonaan Huo-
menta-yrittäjän harteille.

Usein siivoojan harteille voikin 
jättää asioita oletettua enemmän.

– Luottosiivoojalle kannattaa ul-
koistaa kaikki sellainen arkea hel-
pottava työ, mikä kustannuste-
hokkaasti auttaa yritystä keskitty-
mään oleelliseen. Huomenta-yrittä-
jät muun muassa hoitavat monien 
asiakkaidensa varaston ylläpitoa ja 
tilauksia, tekstiilihuoltoa sekä pie-
niä remonttitöitä. Osa yrittäjistä toi-
mittaa asiakkailleen myös toimisto- 
ja elintarvikkeita ja joku jopa huo-
lehtii skannauspalveluistakin, Laine 
listaa Huomenta-palveluiden monia 
mahdollisuuksia.

teksti mari korhonen  kuva huomenta toimitilapalvelut

Suomalaiset väestön- 
suojat ovat maailman 
mittapuussa harvinai-
suuksia. Muualla suojia 
rakennetaan lähinnä  
valtion ylimmälle joh- 
dolle ja miljonääreille.

L akisääteinen väestönsuoja 
on muutakin kuin pakolli-
nen paha, ainakin jos kan-
salta kysytään. Suomen 

Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK- 
in vuonna 2020 teettämän tutki-
muksen mukaan suomalaiset suh-
tautuvat erittäin myönteisesti väes-
tönsuojeluun ja kriittisesti väestön-
suojien rakentamista koskevan lain-
säädännön uudistamiseen. Tutki-
mukseen vastanneista jopa 89 pro-
senttia piti tärkeänä sitä, että väes-
tönsuojat pidetään kunnossa. Nii-
den koettiin lisäävän oman henki-

Asiakaslähtöisyys ja ratkaisukeskeisyys ohjaavat Suomen Turvakauppa Oy:n toimitusjohtaja Jani Rämäsen, liiketoimintajohtaja Lauri Pasolan ja tuotannon esimies Kalle Arellin toimintaa. 

lökohtaisen turvallisuuden tunteen 
lisäksi myös yleistä kansallista tur-
vallisuutta. 

Nykyaikainen väestönsuoja on 
muutakin kuin varautumiskei-
no aseellisiin selkkauksiin, kertoo 
FinnFort-väestönsuojaratkaisuja 
toimittavan Suomen Turvakauppa 
Oy:n toimitusjohtaja Jani Rämänen.

– Väestönsuojan avulla voidaan 
turvata kansalaisille esimerkik-
si vedenjakelu- tai viemäriverkos-
tokriisin sattuessa kuivakäymälä ja 
puhdas juomavesi hyvin nopealla 
aikataululla. Väestönsuoja on osa 
yhteiskunnallisiin kriiseihin va-
rautumista ja ihmisten inhimillis-
ten perustarpeiden turvaamista yl-
lättävien riskien toteutuessa.

Nykyaikaisissa taloyhtiöissä on 
löydetty väestönsuojille asukas-
tarpeita palvelevia käyttömahdol-
lisuuksia myös hätätilojen ulko-
puolella.

– Olemme pyrkineet pöllyttä-
mään perinteistä väestönsuoja-ajat-
telua ja monin paikoin onnistuneet-
kin siinä. Häkkikomeroiden rinnalla 
väestönsuojista on luotu kiinteistön 
asukkaille muun muassa harrasteti-

loja. Väestönsuoja voisi olla esimer-
kiksi loistava kotiteatteri sen erin-
omaisen äänieristyksen vuoksi, Rä-
mänen vinkkaa. 

Kaikki kerralla oikein
Suomen väestönsuojamarkkinat 
olivat usean vuoden ajan yhden toi-
mijan varassa, mutta viime vuosina 
markkinoille on saatu tervettä kil-
pailua. Alalla vallinneen monopo-
liaseman päättyminen heijastuu ra-
kennuttajille oikeudenmukaisena 
hinnoitteluna ja lisääntyneenä asia-
kaslähtöisyytenä. FinnFort-väes-
tönsuojaratkaisujen taustalla ole-
valla Suomen Turvakauppa Oy:llä 
on syvät juuret turvallisuusalalla, 
mutta väestönsuojamarkkinoille 
yhtiö tuli vuonna 2019.

– Suomen Turvakauppa Oy on 
perheyritys, jonka juuret yletty-
vät vuoteen 1994. Olemme siitä 
asti kasvaneet orgaanisesti, mutta 
kasvusta huolimatta pitäneet toi-
mintamme lähtökohtana perheyri-
tyksen alkuperäisiä arvoja. Asia-
kaslähtöisyys, ratkaisukeskeisyys, 
toimitusvarmuus ja vastuullisuus 
ohjaavat kaikkea toimintaamme,  

Rämänen painottaa. 
Suomen Turvakauppa onkin tun-

nettu konsultoivasta palveluottees-
taan ja kilpailukykyisestä hinnoit-
telustaan.

– Käymme aktiivista vuorovai-
kutusta pääurakoitsijan ja suun-
nittelijoiden kanssa parhaan lop-
putuloksen varmistamiseksi. Pa-
nostamme toimittamiemme tuot-
teiden käytettävyyden ja asennetta-
vuuden lisäksi myös työmaaturval-
lisuuteen. Varmistamme, että väes-
tönsuojan rakennuttamisessa kaik-
ki menee kerralla oikein käymällä 
itse asentamassa tekniikan paikan 
päällä ja tarkastamassa valamisvai-
heessa, että kaikki osat ovat oikeissa 
paikoissa, Rämänen antaa esimerk-
kejä yhtiön toimintaperiaatteista.

FinnFortin väestönsuojeluliike-
toiminnan vetäjillä on yli 40 vuo-
den kokemus väestönsuojelualan 
vaativista tehtävistä, joten raken-
nuttaja voi luottaa yhtiön ammat-
titaitoon ja ratkaisukeskeiseen ot-
teeseen haastavissakin tilanteissa.

– Etsimme yhdessä asiakkaan 
kanssa kustannustehokkaita rat-
kaisuja ja annamme myös teknistä 

Kilpailu toi kaivattua piristystä 
väestönsuojamarkkinoille

Mikä  
FinnFort?
n FinnFort on Suomen 
Turvakauppa Oy:n hallin-
noima brändi, joka tarjoaa 
rakennusyhtiöille väestön-
suojiin liittyviä ratkaisuja.

n  Finnfort tuli väestön- 
suojamarkkinoille vuonna 
2019 murtamaan alalla 
vallinneen monopolin.

n  Terve kilpailu on ollut 
tervetullutta: uuden tulok-
kaan kasvukäyrä on ollut 
kova ja asiakaspalaute  
rakentavan hyvää.

teksti mari korhonen 
kuva suvi elo

apua asiakkaan haasteisiin, Rämä-
nen toteaa ja rohkaisee rakennut-
tajia kilpailuttamaan väestönsuo-
jaratkaisuja aktiivisesti.
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M istä tunnistaa toimi-
vat kiinteistöpalve-
lut? Se on helppoa, 
sillä ne ilmenevät 

kymmenistä seikoista työpäivän ai-
kana. Kiinteistöön tullessa sen ym-
päristö on siisti, nurmikko leikattu 
ja vihertyöt tehty. Aulassa saapujat 
ottaa vastaan asiantunteva ja palve-
leva henkilöstö. Yleisissä tiloissa ja 
toimistoissa pinnat ovat puhtaat ja 
ilma raikasta. Aidot viherkasvit te-
kevät tiloista viihtyisät ja puhdista-
vat ilmaa. Joku huolehtii puhtau-
desta ja viherseinistä säännöllisesti, 
kuten myös vaikkapa siitä, että kah-
vikoneet toimivat, niissä on tuorei-
ta papuja ja kahvi hyvää.

Tukipalvelut ovat niin suuri osa 
työpäiviä, että niiden puuttumisen 
huomaa vasta, jos jokin ei toimi. Ny-
kyaikaiset palveluratkaisut lähtevät 
jo siitä, että tilat on suunniteltu tar-
koituksenmukaisiksi, talotekniikka 
pelaa ja hissit kulkevat. Tärkeää on 
toki myös, että puhelinvaihteessa 
vastataan ripeästi ja postiasiat hoi-

tuvat sujuvasti. Kun kaikki toimii, 
työpaikan henkilöstö voi rauhassa 
keskittyä omiin tehtäviinsä.

Innovatiivisuutta ja älyä
Coorille kaikki edellä kuvattu on sen 
tarjoamien kiinteistöpalvelujen ar-
kea. Coor on Pohjoismaiden johta-
via palveluntoimittajia, ja sen asiak-
kaita ovat niin yksityinen kuin jul-
kinen sektori. Myyntijohtaja Jan  
Mäkelän mukaan Coorin vahvuus 
on kokonaispalvelun tuottamisessa.

– Tavoitteenamme on luoda tur-
vallisia ja toimivia työympäristöjä 
asiakkaidemme henkilöstön työ-
päivän helpottamiseksi. Palvelum-
me ovat räätälöitävissä, ja tuotam-
me niitä tähtiasenteella ammattitai-
toisen ja monimuotoisen henkilös-
tömme voimin. Asiakkaita kiinnos-
tavat erityisesti useiden palvelujen 
yhdistelmät, sillä kokonaisratkaisu 
on heille vaivaton, Mäkelä kertoo.

Coorin vahvuuksia ovat myös 
palveluinnovaatiot kuten mobiili 
Coor MyWorkplace -sovellus. Asiak- 

kaan henkilöstö saa ladattua mat-
kapuhelimiinsa helppokäyttöisen 
sovelluksen, jonka avulla on mah-
dollista tehdä erilaisia varauksia ja 
palvelupyyntöjä sekä lukea tiedot-
teita. Kätevästi puhelimella käy esi-
merkiksi neuvotteluhuoneen varaa-
minen. Sovelluksella voi tarkistaa 
myös henkilöstöravintolan lounas-

listan tai tehdä vikailmoituksia.
– Mobiilisovellus räätälöidään 

vastaamaan asiakkaan tarpeita. Sii-
hen saadaan mukaan vaikkapa tieto 
vapaista autopaikoista ja työpisteis-
tä. Asiakkaan tiloissa on QR-koodi-
tarroja, esimerkiksi neuvottelupöy-
dissä, kahvikoneissa, kopiokoneis-
sa ja hisseissä. Jos paikalle halutaan 
siivouksen tai huollon ammattilai-
nen, ilmoituksen teko hoituu koo-
dinlukijalla ja yhdellä napautuksel-
la, selvittää henkilöstö- ja viestintä-
johtaja Marie Styf-Mannonen.

Coorin kohteissa viestitään myös 
suurten infonäyttöjen avulla. Niitä 
on tyypillisesti toimistotalojen au-
lassa ja kerroksissa. Ajankohtaiset 
asiat tulevat ruuduilta kiinteistön 
käyttäjien tietoon, ja näytöltä voi 
vilkaista vaikka kiinteistöä sivua-
van julkisen liikenteen aikataulut.

Hoivakodeista teollisuuteen
Coor tarjoaa palvelujaan muissakin 
kuin toimistokohteissa. Asiakkai-
ta ovat myös muun muassa oppi-
laitokset, kauppakeskukset, hotel-
lit, hoivakodit ja teollisuuslaitokset. 

– Toimimme joka puolella Suo-
mea etelästä pohjoiseen. Pohjoi-
sin asiakkaamme on Lapissa, ku-
ten myös toimistomme, joka sijait-
see Rovaniemellä. Lisäksi meillä on 
valtakunnallisia asiakkaita. Liike-
vaihdoltaan ja henkilöstöltään suu-
rin palvelumme on siivouspalvelu, 
Mäkelä mainitsee. 

Suomessa coorilaisia on noin 

1 200, ja suurin yksittäinen asiakas 
työllistää yli 100 coorilaista. On koh-
teita, joihin riittää siivous, kun taas 
laajemmat palvelukokonaisuudet 
vaihtelevat muutamasta palvelusta 
jopa kolmeenkymmeneen. 

Styf-Mannonen kertoo Coorin 
kouluttavan kansainvälisen hen-
kilöstönsä huolellisesti. Koulu-
tus alkaa hyvästä perehdytykses-
tä yrityksen toimintaan ja kohtee-
seen. Ennalta hankittua ammatti-
taitoa täydennetään uusilla koulu-
tuksilla. Kehityspolku vie työnteki-
jää eteenpäin ja varmistaa yrityksen 
tavoitteen, tähtiluokan palvelun.

Henkilöstö voi keskittyä rauhassa tehtäviinsä, kun kaikki toimii. Kuvassa myyntipäällikkö Arto Happo.

Myyntijohtaja Jan Mäkelä, viestintäpäällikkö Anna-Mari Tikander ja henkilöstö- ja viestintäjohtaja Marie 
Styf-Mannonen keskustelevat toimivan työympäristön edellytyksistä.

Tuottavampi 
työympäristö
n Työympäristön suunnit-
telulla on suuri vaikutus 
työpaikan houkuttelevuu-
teen työmarkkinoilla.

n Suunnittelussa on huo-
mioitava se, että ihmiset ja 
työtehtävät ovat erilaisia.

n Huolellisesti suunniteltu 
toimisto on kestävä ratkai-
su, joka lisää samalla myös  
työn tuottavuutta.

Kun työtä voi tehdä kotona tai toimistossa,  
työympäristöjen tulee olla entistä houkutta- 
vampia. Tähtiasenteella tuotetut kiinteistö- 
palvelut kohentavat työntekijäkokemusta.

teksti liisa joensuu  kuva patrik pesonen

Työ sujuu, 
kun kaikki 
taustalla  
toimii

UPHouse LKV:n toimitusjohtaja Fanny Kourula ja myynti- ja markkinointi- 
johtaja Kati Helanto tietävät, että asuntokauppa on aina iso päätös.

A sunto- ja mökkikauppa 
on käynyt korona-aika-
na kitkatta, eikä isom-
paa jarrutusta ole luvas- 

sa jatkossakaan. Kaupungistumi-
nen ja muuttoliike kasvukeskuk-
siin jatkuu, korot ovat alhaalla ja 
kuluttajien luottamus on korkealla.

Kova kysyntä ja niukka tarjon-
ta on näkynyt myös asuntojen hin-
noissa, jotka ovat nousseet etenkin 
pk-seudulla tasaisesti ylöspäin. 
Hyvä markkinatilanne on pitänyt 
kiinteistönvälittäjät kiireisinä. Es-
poossa ja Helsingissä toimivan ko-
timaisen perheyrityksen, UpHouse  
LKV:n myynti- ja markkinointijoh-
taja Kati Helannon mukaan mita-
lilla on kuitenkin kääntöpuolensa.

– Alas painetusta välityspalkkios- 
ta on tullut alalla kilpailutäky, jo-
ka saattaa nousta jopa välittäjän va-
linnassa tärkeimmäksi valintakri-
teeriksi. Samalla jää myös tiedos-
tamatta, millaista ammattitaitoa ja 
osaamista onnistuneessa asunto- 
ja kiinteistökaupassa lopulta tar-

Asuntokaupassa kannattaa 
luottaa LKV-ammattilaiseen

vitaan, Helanto toteaa.
Helanto tähdentääkin, että on-

nistuneen asuntokaupan tueksi tar-
vitaan  paljon muutakin faktaa kuin 
vain isännöitsijäntodistus, korjaus-
suunnitelma ja yhtiöjärjestys. Näi-
tä dokumentteja ja taustatietoja on 
usein koottava kymmenistä eri läh-
teistä. Lisäksi on vielä tarkistettava, 
että ne ovat ajan tasalla.

– Parhaimmillaan tämä on mel-
koista salapoliisityötä, jota kuiten-
kin tehdään molempien osapuol-
ten hyväksi ja turvaksi. Onnistu-
neessa asuntokaupassa sekä myy-
jä että ostaja ovat tyytyväisiä lop-
putulokseen ja välittäjän työhön, 
Helanto avaa.

Välittäjä kantaa ison vastuun
Osa asunnon tai kiinteistön omista-
jista saattaa hyvän hinnan houkut-
tamana kokeilla asunnon myymis-
tä myös itse. Toimitusjohtaja Fanny 
Kourulan mielestä se tarkoittaa 
myös melkoista riskinottoa, sillä 
asunto- ja kiinteistökaupassa vas-

tuu annettujen tietojen paikkansa-
pitävyydestä ja samalla myyntikoh-
teen kunnosta on myyjällä.

Jos kaupanteon antaa kiinteis-
tönvälittäjälle, siirtyvät myös ky-
seiset vastuut hänen kontolleen.

– Matalien palkkioprosenttien 
sijaan kannattaakin mieluummin 
tarkastaa, että välittäjältä löytyy 
LKV-pätevyys. Hyvä ja osaava vä-
littäjä selvittää huolellisesti myynti-
kohteen tiedot, mutta käy läpi myös 
myyjän ja potentiaalisen ostajan 
tarpeet sekä rahoitustilanteen. Li-
säksi hän tuntee oman toimialueen-
sa ja sen hintatason jo ennakkoon, 
Kourula tähdentää.

Toinen UpHousen ammattilaisia 
harmittava piirre nykymarkkinois-
sa on kiire. Etenkin halutuimmissa 
kohteissa tarjousta tai ostopäätöstä 
odotellaan joskus jopa saman päi-
vän aikana.

UpHousessa linja on kuitenkin  
toinen. Asiakkaille annetaan riit-
tävästi harkinta-aikaa ja heille an-
netaan aito mahdollisuus oman tar-
jouksen tekemiseen.

– Tämä on meiltä täysin tietoinen 
valinta, sillä kyse on ostajan kannal-
ta todella isosta päätöksestä, joihin 
liittyy aina myös tunnetta. Siksi pe-
riaatteemme on, että myymme hä-
nelle pelkän asunnon sijaan uuden 
kodin, Helanto muistuttaa.

Asunto on useimmille elämän suurin ostopäätös,  
jossa pettymykset ja takaiskut käyvät kalliiksi. Niiltä 
välttyy parhaiten, kun kaupat tekee osaava välittäjä.
teksti content house  kuva sanni hirvonen

Ohjelmisto- ja asiantuntijayritys M.A.D.in toimitusjohtaja Arto Nieminen ja asiantuntija Ville Pietilä tutkivat 
yrityksen Twinview-sovelluksen dataa, jonka avulla muun muassa kiinteistöjen todellinen kunto selviää. 

T ietomallinnus eli BIM 
(Building Information 
Modeling) on ollut yk-
si rakennusalan digitali-

saation vauhdittajista ja laatutyöka-
luista. Se on nopeuttanut suunnit-
telua, parantanut eri osapuolten vä-
listä tiedonkulkua, tuonut rakenta-
miseen lisää tehokkuutta ja paran-
tanut lopputulemana myös laatua. 

Useimmiten näiden digitaalis-
ten kaksosten hyötykäyttö jää kui-
tenkin puolitiehen. Ne toki pyöri-
vät arkkitehtien, suunnittelijoiden 
ja työmaapäälliköiden näyttöpäät-
teillä ja tableteissa lähes päivittäin, 
mutta painuvat kuitenkin hankkeen 
jälkeen turhan helposti pilvipalve-
lun arkistoihin. 

Vaikka sähköisistä talokirjoista 

Tietomalleista ei ole  
otettu vielä kaikkea irti, 
vaikka ne ovat vakiinnut-
taneet asemansa tehok-
kaina digityökaluina.

on puhuttu jo vuosien ajan, on tie-
toa korjauksista ja muutostöistä 
kaivettava esiin muun muassa ta-
lo- tai kiinteistöyhtiön vuosikerto-
muksista, huoltoyhtiön raporteis-
ta, urakoitsijoiden laskuarkistois-
ta sekä kiinteistön käyttäjiltä. Pitä-
vää faktaa ei välttämättä löydy ke-
neltäkään.

Tietomalli uusiokäyttöön
Tähän pulmaan on pureutunut 
myös kotimainen rakennusalan 
ohjelmisto- ja asiantuntijayritys 
M.A.D., joka yhdistyi hiljan poh-
joismaisten kumppanustensa kans-
sa Nordic BIM Groupiksi. 

Yrityksessä ymmärretään BIM- 
teknologian hyödyt myös kiinteis-
töjen manageerauksessa, kunnos-
sapidossa ja elinkaarihallinnassa. 
Ratkaisu on Twinview-sovellus, 
joka helpottaa niin arkkitehtien, 
suunnittelijoiden, rakentajien, 
omistajien kuin hallinta- ja huol-
tovastaavienkin työtä.

Vaivattomasti eri käyttäjäryh-
mille jaettavan tietomallin avul-
la voidaan hallinnoida ja päivittää 
rakennuksesta kertyvää dataa, kir-
jata huoltotyöt reaaliajassa, kartoit-
taa eri kohteiden korjaustarvetta jo-
pa vuosikymmeniä eteenpäin, opti-
moida tilojen käyttöä sekä linkittää 
mukaan oheispalveluja, kuten ener-
giankulutuksen seurantaa.

Samalla paljastuu lahjomatto-
masti, mikä on kiinteistön todelli-
nen kunto ja korjaustarve.

– Rakennusaikana luotu tieto-
malli herää sovelluksen avulla uu-
delleen henkiin ja päivittyy taas 

ajan tasalle. Myös vanhemmat kiin-
teistöt saadaan sen avulla käteväs-
ti digiaikaan, kertoo asiantuntija  
Ville Pietilä.

Katse rakentamisesta kohti  
kiinteistöjen elinkaarta
Twinview rantautuu Suomeen Eng-
lannista, jossa kiinteistöjä koskeva 
raportointivelvoite on selvästi Suo-
mea tiukempi.

– Linja kiristyy lähivuosina meil-
läkin uuden maankäyttö- ja raken-
nuslain myötä. Yksi ohjuri on myös 
kiinteistökannan hiilijalanjälki, jota 
on pudotettava reilusti nykyisestä. 
Se ei onnistu ilman kokonaisvaltais-
ta näkemystä kiinteistön kunnosta, 
Pietilä toteaa.

Toimitusjohtaja Arto Niemisen 
mukaan katse pitääkin nyt suunna-
ta rakentamisen sijaan kiinteistön 
elinkaareen.

– Siellä syntyy myös valtaosa 
kustannuksista, Nieminen muis-
tuttaa.

Twinview’n pilotointi Suomessa 
on alkanut, ja mukaan haetaan kiin-
teistöomaisuutensa optimoinnista 
kiinnostuneita yrityksiä.

Kiinteistön kunto-ohjelma

teksti content house 
kuva joona raevuori

“
Vanhemmatkin 
kohteet saadaan 
sovelluksen 
avulla kätevästi 
digiaikaan.
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Koteja kaikille yrityksille

J yhkeä tiiliverhoiltu raken-
nus seisoo paraatipaikalla 
Porkkalankadulla. Sen ohit-
taa helposti ajatuksissaan, 
sillä sen julkisivua ei vielä 

korista kiinteistön uusi nimi Roihu. 
Rakennuksella on pitkä ja kunnia-
kas historia. Moni tuntee sen Kemi-
ran talona. 

Iso kemianalan yritys muutti kui-
tenkin majaa, ja Ruoholahden maa-

merkin kahdeksaan toimistokerrok-
seen ulottuvat tilat vapautuivat uu-
sille käyttäjille.

Kiinteistösijoitusyhtiö Genes-
ta osti kiinteistön value add -ra-
hastoonsa vuonna 2018, purki tilat 
betonille asti ja käynnisti kehitys-
suunnitelman. 

Talolla oli jo tarina, ja seuraavak-
si se tarvitsi nimen. Koska kiinteis-
tön julkisivun alkuperäiseen arkki-

tehtuuriin ei haluttu kajota, valon 
oli roihahdettava sisältäpäin. Niin 
syntyi Roihu. 

Pikkuhiljaa ensimmäiset vuokra-
laiset löysivät tiensä uudistettuihin 
tiloihin. Se näkyi syyskuisena aa-
muna paikalle rantautuvina työn-
tekijöinä. Yksi saapui pyörällä, toi-
nen kävellen, kolmas autolla. Työ-
matkan voi taittaa Roihuun näppä-
rästi lähes millä kulkuvälineellä ta-

hansa: linja-autopysäkit ja metro-
asema ovat kivenheiton päässä, sa-
moin vilkas Länsiväylä. 

Toistaiseksi kiinteistön pihaa 
koristavat kaksi hevoskastanjaa ja 
mullokselle käännetty maa. Ilme 
muuttuu, kun vihersuunnittelija 
ja puutarhuri pääsevät tositoimiin. 
Kesällä 2022 on määrä olla valmista 
niin ulkona kuin sisällä.

Genesta Suomi lupaa ”koteja kai-

kille yrityksille”. Roihun sisällä ar-
volupaus muuttuu konkreettisiksi 
ratkaisuiksi ja tulevaisuuden nä-
kymiksi. Moni Roihussa kierrellyt 
vuokralaiskandidaatti on hämmäs-
tyneenä kysynyt, voiko tällaista ol-
la olemassa.

Kyllä voi. Vakuuttavat Roihun ke-
hityshankkeesta vastaava Invest- 
ment Manager Anna Pihlajaniemi 
sekä Head of Investment Manage-

Toimistoihin ei tulla vain työskentelemään vaan myös kohtaamaan muita ja viihtymään. Genesta on luonut kodinomaisen konseptin 
Ruoholahteen. Pitkän historian omaava toimistorakennus Porkkalankadulla on saanut uuden nimen ja ilmeen. Roihu ällistyttää ja 
ihastuttaa tarjoamalla vuokralaisilleen poikkeuksellisen työympäristön huikeilla fasiliteeteillä.
teksti helen partti  kuvat mikko suutarinen

Roihun hyvinvointi-
tiloista löytyy pal-
jon muun lisäksi 
hulppean kokoi- 
nen uima-allas.

ment Marja Liisa Suutarinen.
Kaksikko vie kierrokselle kiinteis-

töön, josta on parhaillaan kuoriu-
tumassa täysin uudenlainen työn-
teon paikka.

Hyvinvoivat työntekijät ovat 
yrityksille kilpailuvaltti 
Roihun alakerroksen aulassa kiiltää 
graniittilattia hienoisen pölykerrok-
sen alla. Työhaalareihin sonnustau-
tuneet rakentajat toimittavat tehtä-
viään. Alakerrokseen avataan lop-
pusyksyllä iso ravintola-alue, joka 
on suunnattu kaikille ruoholahte-
laisille, ei pelkästään Roihussa työs-
kenteleville.

Compass Groupin vuokraamissa 
tiloissa voimakkaat tapetit luovat 
kodinomaista tunnelmaa. 

Siinä on tämän rakennuksen 
avainsana: kodinomaisuus.

– Roihu on hyvä paikka tehdä töi-
tä. Meillä on hyvinvointikonsep-
ti, jota yritykset voisivat varmasti 

hyödyntää rekrytoidessaan huippu-
työntekijöitä, Pihlajaniemi kertoo. 

Työnantaja ei voi aina kilpailla 
huippupalkoilla, eikä liksa ole kai-
kille työntekijöille tärkein kriteeri 
työpaikkaa valitessa. Firmat voi-
vat houkutella osaavaa väkeä myös 
poikkeuksellisella työympäristöllä. 
Pihlajaniemi mietti, mitä työpaikal-
la pitäisi olla, jotta siellä viihtyisi.  

– Ainakin pitäisi olla ruokaa, ra-
vintola, liikuntapalveluja ja sosiaa-
lisia tiloja, hän luettelee.

Niiden lisäksi tietysti hyvin toi-
mivat toimistotilat. Ne Genesta to-
teuttaa sitten, kun tilaan on löyty-
nyt sopiva vuokralainen, joka ker-
too toiveistaan ja tarpeistaan. Roi-
husta löytyy vielä kiinnostavia va-
paita tiloja.

Pihljaniemi ja Suutarinen esitte-
levät sisäpihan. Sinne kurkistamme 
valmistumaisillaan olevasta tilasta, 
jolle on jo löytynyt käyttäjä. 

– Sisäpiha on oikea törmäyspaik-

Genesta Suomen Head of Investment Management Marja Liisa Suutarinen ja Roihun kehityshankkeesta vas-
taava Investment Manager Anna Pihlajaniemi pyrkivät luomaan työympäristöjä, joissa voidaan hyvin.

ka, jonne voi ottaa eväät mukaan. 
Siellä on puutarha ja grilli ja varjoi-
saa kesällä, Pihlajaniemi kuvailee.

Sisäpihalla toteutuu jälleen ko-
din ajatus. Työn tuoksinasta voi 
välillä piipahtaa ulos, ja sitten taas 
jaksaa. Roihusta löytyy ylipäänsä 
lukuisia mahdollisuuksia ottaa vä-
lillä vähän rennommin. Ruoholah-
desta ei tarvitse poistua tykypäivä-
näkään. 

Oman näköinen toimisto
Roihun vapaana olevassa yläker-
roksessa avautuu avara ala kaa-
renmuotoisine ikkunasyvennyk-
sineen. On helppo kuvitella, mi-
ten viihtyisäksi paikaksi syvennys 
muotoutuisi. 

Talotekniikka on koko talossa 
uusinta teknologiaa. Kunhan re-
montti valmistuu, Genesta hakee 
vuonna 1986 rakennetulle kiin-
teistölle BREEAM in Use -sertifi-
kaattia ja ensimmäisenä Suomes-
sa Fitwell-sertifikaattia. 

Pihlajaniemi ei halua rakennut-
taa toimitiloja valmiiksi, ennen 
kuin oikea vuokralainen on löyty-
nyt; toimistotila räätälöidään ai-
na sopivaksi uuden käyttäjän tar-
peiden mukaiseksi. Tehtävä ei 
ole helppo koronaviruksen työn-
tekoon ja työskentelytapoihin ai-
heuttamien muutosten vuoksi. Mo-
ni käyttäjä ei nimittäin tiedä, mil-
lainen suhde lähi- ja etätyöllä tu-
lee olemaan ja miten muuttunut työ 
vaikuttaa tilatarpeeseen.

– Selvitämme tilatarvetta yhdes-
sä suunnittelutoimistojen kanssa. 
Esimerkiksi Franz Design rakentaa 
alustavan tilaohjelman asiakkaal-
le kehittämänsä pelin kautta, jossa 
asiakas pääsee rakentamaan omaa 
toimistoaan fyysisten elementtien 
avulla. Pelin avulla saadaan vuokra-
laisen tilantarve ja tilaohjelma opti-
moitua, Pihlajaniemi avaa.

 Oma toimisto voi siis olla kom-
pakti, mutta se voi myös laajentua 
rakennuksen muihin, yhteisessä 
käytössä oleviin tiloihin. Roihus-
sa ne on sijoitettu pääosin pohja-
kerrokseen. 

Viimeistään siellä käy pläkkisel-
väksi, että Roihu on talo, joka tar-
joaa kodin jokaiselle yritykselle ja 

jossa pidetään huolta ihmisten hy-
vinvoinnista.  

Aamulla uimaan, illalla 
laulamaan karaokea
Roihun hanakassa käytössä ole-
vat hyvinvointitilat vievät ensi nä-
kemällä sanat suusta. Konsepti on 
sisustusarkkitehtitoimisto dSign 
Vertti Kivi & Co:n käsialaa. Silmien 
eteen avautuu hulppean kokoinen 
uima-allas, jonka päädyssä siintää 
rauhallinen järvimaisema. Mikä sen 
rentouttavampaa kuin aloittaa tai 
lopettaa päivä uinnilla. Eikä siinä 
kaikki, sillä tilasta löytyy myös po-
reallas ja hierontahuone, täydentä-
mään palettia.

Viereinen klubihuone taipuu mo-
neen. On biljardipöytä, tikkatau-
lu, valkokangas, karaokelaitteet ja 
kirpputoreilta haalitut lautapelit 
Trivial Pursuit -bokseineen. 

– Mietin, että jos olisin itse etsi-
mässä yritykselleni kotia, mitä toi-
voisin uudelta työympäristöltä. Sen 
mukaan suunniteltiin klubihuo-
neen juttuja, Pihljaniemi kertoo ja 
lisää, että tilat voi varata itselleen 
tai ryhmälle varausjärjestelmästä. 

Genestan toiminta-ajatukseen 
kuuluu niin sanottu omistaminen. 
Sen mukaan jokaisella kiinteistöllä 
on omistaja, joka vastaa kohteen ke-
hittämisestä. Roihu on Pihlajanie-
men, kun taas  Hakaniemessä si-
jaitseva Väinö kuuluu puolestaan 
Suutariselle. Genesta etsii jatkuvas-
ti uusia sijoituskohteita value add - 
ja core pluss -rahastoihinsa.  

– Genestan käsissä perinteinen 
tekninen kiinteistöbisnes taipuu 
ihmistenväliseksi vuorovaikutuk-
seksi, Suutarinen korostaa. 

Pihlajaniemen sitoutuneisuus 
Roihuun ilmenee tuon tuosta pit-
kän kierroksen aikana. 

– Tiedän, mitä joka ikisen oven 
takana tässä talossa on, Investment 
Manager sanoo ja nauraa.

– Me sitoudumme kohteisiimme 
sydänverellä ja haemme käyttäjän 
parasta, Suutarinen lisää. 

Ennen kuin palaamme yläker-
roksiin, piipahdamme kuntosalil-
la. Se ei ole mikään synkkä mies-
luola, vaan kuntoiluun innostava 
monitoimitila. Laitevalinnoissa on 

muistettu noudattaa turvallisuutta. 
Eikä siinä kaikki. Isolla pelikentäl-
lä voi ottaa matsin vaikka kori- tai 
lentopallossa.

Kohtaamisia varten
Pihlajaniemi  ja Suutarinen pohtivat 
klubihuoneen pikkupöydän ääres-
sä tulevaisuuden työskentelyä. Ko-
rona-aika osoitti fyysisen läsnäolon 
tarpeellisuuden; toimistolle tullaan 
kohtaamaan työkavereita.

– Toimistolta haetaan energiaa ja 
apua työhön, Pihlajaniemi toteaa. 

– Niin, ihmiset on luotu teke-
mään yhdessä asioita, Suutarinen 
komppaa.

Vanhaan toimistomaailmaan tus-
kin lienee paluuta. Monet toimialat 
myöntyvät vastoin aikaisempia luu-
loja hybridityöhön. Genestaa muu-
tos kiinnostaa. Yhtiö selvittää vuok-
ralaisten tuntemuksia muun muas-
sa vuokralaistyytyväisyyskyselyjen 
keinoin. Niitä se on tehnyt jo kym-
menen vuoden ajan.

Ruoholahdessa Genesta haluaa 
kehittää palveluja koko alueelle, ei 
vain Roihun käyttäjille. Olemme 
kaupunkikehittäjiä, Pihlajaniemi 
sanoo pilke silmäkulmassa. 

Roihu on tila, 
joka elää
n Ruoholahdessa sijaitse-
vassa Roihussa on 13 000 
neliötä vuokrattavaa toi-
mistotilaa kahdeksassa eri 
kerroksessa.

n  Tilat elävät yritysten  
tarpeiden mukaan ja ovat 
vapaasti jaettavissa sekä 
muokattavissa. 

n Hyvinvointi on huomioitu 
kiinteistössä isosti: talosta 
löytyy muun muassa kat-
tavat kuntoilu- ja virkis-
tystilat saunaosastoineen 
ja palloiluhalleineen.
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T ietomallit (BIM) ovat rakennus-
alalla tulevaisuuden universaali 
kieli. Ne parantavat rakentami-
sen tiedonhallintaa, tehokkuut-

ta ja laatua. Tietomalleihin kootaan kaik-
ki rakentamisprojektia koskeva tieto, jotta 
se on ajantasaista, yhdisteltävissä ja saavu-
tettavissa eri osapuolille. Tietomallit ovat 
sovellettavissa lähes rajattomasti erilaisiin 
käyttötapauksiin, myös rakennusalan kes-
tävyyden edistämiseen.

Näiden visioiden tueksi on edistettävä se-
kä nykyisten että tulevaisuuden ammatti-
laisten tietomalliosaamista. LAB-ammatti-
korkeakoulu on mukana kehittämässä alan 
koulutusta Suomessa.

– Jokaisella rakentamisen ja kiinteistöjen 
parissa työskentelevällä on oltava perusym-
märrys tietomalleista, jotta ala hyötyy di-
gitalisaation tarjoamista mahdollisuuksis-
ta, lehtori Timo Lehtoviita LAB-ammatti-
korkeakoulun Teknologia-yksiköstä toteaa.

Kansainvälistä yhteistyötä
LAB-ammattikorkeakoululla on yhteinen 
tietomallikoulutuksen kehittämishanke Pie-
tarin valtiollisen arkkitehtuurin ja rakennus-
tekniikan yliopiston eli SPbGASU:n kanssa: 
BIM-Integration in Higher and Continuing 
Education (BIM-ICE, 2020–2022). Rahoitus 
hankkeelle tulee Kaakkois-Suomi - Venäjä 
CBC 2014-2020 -ohjelman kautta EU:lta, Ve-
näjältä ja Suomelta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää korkea-
kouluopiskelijoille ja rakennusalan ammat-
tilaisille suunnattua koulutusta. Tavoitteet 
pyritään saavuttamaan kehittämällä uusia 
koulutusmalleja ja lisäämällä tietomallinta-
misen osaamista korkea- ja jatkokoulutuk-
sessa sekä alan yrityksissä. Tässä juuri kan-
sainvälinen yhteistyö on tarpeen: vaikka ra-

kentamisprosessit eroavatkin maiden välil-
lä, kansainväliset tietomallistandardit yhte-
näistävät toimintatapoja. Yrityksille korkea-
tasoinen tietomalliosaaminen on edellytys 
kansainvälisille markkinoille pääsemiseksi.

– Tietomalleista saadaan irti suurin hyö-
ty, kun pyritään kohti yhtenäisiä käytäntö-
jä. Siksi on lisättävä ymmärrystä myös tie-
tomallien kansainvälisistä vaatimuksista, 
Lehtoviita korostaa.

LAB ja SPbGASU tekevät hankeyhteis-
työtä monella tasolla. Uusien BIM-tekno-
logioiden testauksiin on osallistunut opis-
kelijoita kummastakin korkeakoulusta, ja 
yrityskumppaneista on muodostettu yhtei-
nen verkosto. Tavoitteena on perehtyä myös 
muiden maiden BIM-kehityksen tilaan.

Lisää käyttömahdollisuuksia
Tietomalleihin perehtyvän olisi hyvä jo 
alussa tutustua avoimen tietomallinnuksen 
eli openBIM:n periaatteisiin. Tällöin tieto-
mallien avulla pyritään digitaalisen tiedon 
avoimuuteen, saavutettavuuteen ja käytet-
tävyyteen. Sen myötä kaikilla rakentamis-
prosessin osapuolilla on mahdollisuus tar-
kastella samaa projektia koskevia digitaali-
sia suunnitelmia riippumatta käytettävistä 
ohjelmistoista tai työvälineistä. Eri tahojen 
laatimia suunnitelmia voidaan tarkastella 
päällekkäin, jolloin rakennusvirheiden ris-
ki pienenee. 

Tietomallit mahdollistavat saatavilla ole-
van tiedon hyödyntämisen uusiin käyttö-
tapauksiin, kuten esimerkiksi kestävyyden 
parantamiseen. Tietomallien sovelletta-
vuutta havainnollistetaan BIM-ICE-hank-
keessa tekemällä määrittelyt muutamille 
käyttötapauksille, kuten tietomallien käy-
tölle hiilijalanjäljen laskennassa ja ener-
gia-analyysissä.

LAB-ammattikorkeakoulussa kehitetään tietomalli- eli BIM-osaamisen koulutusta. 
Opiskelijoiden kanssa on testattu uusia menetelmiä, kuten projektityöskentelyä.

P artners at Noste Oy:n toimitus- 
joh taja Laura Vatasen mielestä on 
harmillista, että kiinteistökehittä-
mishankkeet koetaan usein epä-

miellyttäviksi ja hallitsemattomiksi projek-
teiksi. Oikein johdettuina hankkeet nimit-
täin voivat edetä vakaasti kuin juna. Onnis-
tuneen projektin lopputuloksena saavute-
taan sekä taloudellisia että toiminnallisia 
hyötyjä.

– On oleellisen tärkeää, että kiinteistö-
kehitysprojektille valitaan heti alussa pro-
jektijohtaja, joka ymmärtää kokonaisuuk-
sia, pitää langat käsissään ja saa tuotua pro-
jektiryhmän jäsenistä parhaat puolet esiin. 
Projektijohtaja osaa valita hanketiimiin oi-
keat asiantuntijat, on tavoitteissaan määrä-
tietoinen, kykenee kantamaan ja jakamaan 
vastuuta sekä luo tiimin työskentelyyn tur-
vallisen ilmapiirin. Hyvä projektijohtaja 
on kuin oman orkesterinsa kapellimestari,  
Vatanen kuvailee.

Luovuutta ja kulukuria
Vatanen painottaa, että kehityshankkeen
suunnitteluvaiheessa realistinen kannatta-
vuusajattelu ja luovuus voivat hyvin kulkea
rinnan. Oleellista kuitenkin on, että projek-
tijohtaja hallitsee tilanteen ja pystyy pitä-
mään hankkeen kokonaiskuvan ja tavoitteet
kirkkaina mielessään.

– Suunnitteluvaiheessa tarvitaan ratkai-
sukeskeistä ja idearikasta mieltä. Samaan ai-
kaan tulee pystyä arvioimaan vaihtoehtois-
ten kehitysideoiden kannattavuutta realis-
tisesti. Mitä tiettyjen muutosten tekeminen 
vaikuttaa kokonaisuuteen, ja miten kustan-
nukset korreloivat saatavien tuottojen kans-
sa, Vatanen sanoo.

Kun suunnitteluvaiheessa on osattu 
huomioida mahdolliset aikataulua ja kus-
tannuksia muovaavat yllätykset, ei toteu-
tusvaihekaan muodostu kaaokseksi. Näin 

työrauha säilyy ja voidaan taata hankkeen 
tavoitteiden mukainen lopputulos.

– Taitava kapellimestari osaa rakentaa ko-
konaisuuden sellaiseksi, että sekä toteutus-
mallit että ihmiskemiat tukevat yhdessä on-
nistumisen kulttuuria. Projektijohtaja valvoo 
tehtyjen valintojen vaikutuksia koko projek-
tin läpi ja peilata niitä kokonaisuuteen. Juu-
ri tämä takaa projektin miellyttävän ja tasai-
sen etenemisen, Vatanen toteaa.

Vaikeastikin jalostettavalle 
kohteelle löytyy uusi elämä
Noste on kokonaisvaltaisesti toimiva kiin-
teistökehittämisen kumppani. Yritys voi joh-
taa asiakkaidensa suuret kiinteistökehittä-
mishankkeet alkuvalmisteluista ideointivai-
heeseen ja valmiiseen toteutukseen saakka. 
Yhtä hyvin Nosteen asiantuntijan voi kut-
sua myös avuksi projektin tiettyyn työvai-
heeseen – esimerkiksi konseptointiin, kan-
nattavuuden arviointiin tai valmiiden tilo-
jen vuokraamiseen.

Noste toteuttaa kiinteistökehityshankkei-
ta yritysten ja julkisten organisaatioiden sa-
neeraus- ja uudiskohteisiin valtakunnalli-
sesti. Valtaosa kohteista on pk-seudulla, Tu-
russa ja Tampereella sijaitsevia haastavia sa-
neerausprojekteja. Yleisimmin saneeratta-
vana on pidempään käytössä ollut toimis-
torakennus.

– Meidän tehtävämme on löytää vaikeas-
ti jalostettavallekin kohteelle uusi elämä. 
Lähdemme liikkeelle asiakkaan kiinteistöl-
le asettamista toiveista ja vaatimuksista ja 
huomioimme hankkeen rajoitteet, kustan-
nusraamit sekä aikataulun. Tavoitteenamme
on edistää toimillamme rakentamisen ja va-
littujen ratkaisujen laatua sekä kiinteistöjen-
toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Us-
komme omaan tekemiseemme on niin vah-
va, että toimimme aina 100-prosenttisella 
tyytyväisyystakuulla, Vatanen kertoo.

Kapellimestari ohjaa orkesterin saumatonta yhteistoimintaa. 
Vaikka ote johtamiseen on napakka ja määrätietoinen, kaikilla 
muusikoilla on riittävästi vapautta tehdä työtään. Vastaavaa 
otetta kaivataan myös kiinteistökehittämishankkeisiin. 

Perusymmärrys tietomalleista tarvitaan, jotta rakennusala 
voisi hyötyä digitalisaation mahdollisuuksista. Samalla se on 
avain myös kansainvälisille markkinoille pääsyyn.

Kehityshankkeiden 
kapellimestari

Tietomalleista  
tulevaisuuden kieli 
rakennusalalle

Nosteen osakkaat Ville Kero, Miikka Alastalo, Teemu Alastalo, Ville Leikas ja toimitus-
johtaja Laura Vatanen toimivat aina 100-prosenttisella tyytyväisyystakuulla.

teksti eliisa punttila kuva tuomas keränen

teksti tuomas i. lehtonen  kuva joona raevuori

Monipuolinen erikois- 
tavaran keskus Kunin-
kaanportti on vakiinnut-
tanut paikkansa hyvien 
liikenneyhteyksien  
varrella Porvoossa.  

P orvoon seudulla asuvien 
ja kauempaakin tulevien 
ostosmatka suuntautuu 
Kuninkaanporttiin silloin 

kun tarvitaan muuta kuin päivit-
täistavaraa. Kaupan keskittymä si-
jaitsee hyvällä paikalla kahden väy-
län kainalossa. Eteläpuolella kul-
kee E18-moottoritie Helsingistä itä-
rajalle asti. Toinen aluetta rajaava 
väylä on Mäntsäläntie eli kantatie 
55. Kuninkaanportissa käyvätkin 
porvoolaisten lisäksi esimerkiksi 
Sipoosta, Loviisasta ja Mäntsälän 
suunnalta tulevat asiakkaat sekä 
itärajan ylittäjät. 

Porvoon kaupungin tonttipäällikkö Pekka Söyrilä kertoo, että Kuninkaanportti on kehittyvä yritysalue, jonne voidaan räätälöidä uusia tontteja yritysten tarpeiden mukaan.

Mitä Kuninkaanportista sitten 
haetaan? Kaikkea arkeen ja juhlaan. 
Pihalle ja puutarhaan. Kotiin, tien 
päälle ja vesille. Ostoskori täyttyy 
elektroniikasta, rautakaupan tuot-
teista, sisustustavarasta ja monesta 
muusta arjessa tarvittavasta – lem-
mikkejäkään unohtamatta. Kunin-
kaanportissa voi myös ostaa ja tan-
kata auton, hankkia huonekaluja ja 
lounastaa. Porvoon keskusta palve-
luineen, putiikkeineen ja persoo-
nallisine kahviloineen on sekin vain 
parin kilometrin päässä.

Porvoon kaupunki kehittää 
Kuninkaanporttia edelleen, sil-
lä alueella on hyvin kasvunvaraa. 
Kaupungin tonttipäällikkö Pekka 
Söyrilän mukaan myynnissä on pa-
rasta aikaa yksi erikoiskaupan tont-
ti, ja kaavaan on tulossa ensi vuo-
deksi kaksi suurempaa tonttia. Nii-
den näkyvyys moottoritien varres-
sa on todella hyvä.

– Alueen keskellä on vapaana 
valmis tontti, johon pääsee raken-
tamaan heti. Siinä on käytettävis-
sä on 3 300 kerrosneliötä. Kahdel-
la kaavaan tulevalla tontilla raken-
nusoikeutta on enemmän, toises-

sa 10 500 kerrosneliötä ja toisessa 
8 500 kerrosneliötä. Niiden välis-
sä kulkee alueen kokoojakaduista 
toinen, Ratsumestarinkatu. Tont-
tien asemakaava saataneen valmiik-
si vuoden lopulla. 

Räätälöitäviä tontteja
Porvoon kaupunki suhtautuu jous-
tavasti yritysten toiveisiin. Kunin-
kaanportin asemakaavaa voidaan 
räätälöidä tarpeitten mukaan. 

– Käymme läpi yrityksen tarpeet 
ja tarvittaessa räätälöimme kaavaa. 
Alue on pääosin avoin, joten kaavan 
hyväksynnän jälkeen rakentamisen 
aloittaminen on nopeaa. 

Vanhempi asemakaava mah-
dollisti alueelle myös toimistoti-
lat, mutta ne eivät kiinnostaneet 
yrityksiä. Tästä syystä myös kaksi 
kaavaan tulossa olevaa tonttia si-
jaitsevat liikerakennusten kortte-
lialueella. Söyrilän mukaan räätä-
löinnin kautta alueelle on edelleen 
mahdollista saada myös toimistoja, 
jos riittävän suuri toimija kiinnos-
tuu ajatuksesta.

– Sijainti ja liikenneyhteydet ovat 
erinomaiset. Helsingistä Kunin-

kaanporttiin ajaa 35 minuutissa. 
Lentoasemalta matka taittuu puo-
lessa tunnissa. Ajomatka Vuosaaren 
satamasta kestää vain 25 minuuttia. 
Työvoiman saatavuus on hyvä, ja 
potentiaalisia asiakkaita riittää. Li-
säksi Porvoossa asuntojen hintata-
so on alhaisempi kuin pääkaupun-
kiseudulla ja asuminen laadukasta. 

Saavutettavuus paranee
Porvoon kaupunki parantaa Kunin-
kaanportin saavutettavuutta tule-
vaisuudessa entisestään. Ehdotus-
vaiheessa olevassa kaavassa Ratsu-
mestarinkatua jatkettaisiin moot-
toritien eteläpuolen asuinalueelle 
Eestinmäkeen. Moottoritien ylit-
tävä silta mahdollistaisi saapumi-

Erikoiskaupan keidas kehittyy
kovalla vauhdilla Porvoossa    

sen alueelle uudesta suunnasta 
ja helpottaisi asukkaiden asioin-
tia. Kuninkaanportissa sijaitsevan 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen 
Porvoon pelastusasema puolestaan 
saisi uuden reitin ajaa moottoritien 
eteläpuolelle.

Uusi silta voisi valmistua aikai-
sintaan viiden vuoden sisällä. Tu-
levaisuudessa siintää myös toi-
nen, paljon suurempi hanke: Itä-
rata. Hanke on vielä alkutekijöis-
sään, mutta alueen visiossa Por-
voon uusi asema sijoittuisi Kunin-
kaanportin läheisyyteen.

– Itäradan ja uuden aseman ai-
kaikkuna on vähintään 10 vuotta. 
Itäradan rakentamisesta ei ole vie-
lä päätöstä, mutta Itäradan suunnit-
telua edistävän hankeyhtiön perus-
taminen on käynnissä. Kaupungin 
kannalta Itärata on kiinnostava han-
ke, jonka toteutumiseen halutaan 
panostaa. Uusi rata kytkisi Porvoon 
kiinteämmin osaksi metropolialu-
etta, ja esimerkiksi lentoasemalle 
pääsisi 18 minuutissa. Uusi rata ny-
kyaikaisine junineen kehittäisi Por-
voon lisäksi koko Itä-Uuttamaata ja 
itäistä Suomea, Söyrilä muistuttaa.“

Visiossa uusi 
asema sijoittuisi 
Kuninkaanportin 
läheisyyteen.

teksti liisa joensuu 
kuva ismo henttonen
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Laadukas siivous pitää 
rakenteet kunnossa

IC Siivouksen toimitusjohtaja Andre Loran kertoo yrityksen siivoojien ammattitaidon kehittyneen pitkien asiakassuhteiden ansiosta.

P uhtaiden tilojen merki-
tys on noussut yleiseen 
tietoisuuteen viimeis-
tään koronapandemian 

aikana. Ei ole samantekevää, mi-
ten erityyppiset tilat ja pinnat puh-
distetaan. 

– Sairaudet välittyvät epäpuh-
tauksien kautta ja ihmisen vas-
tustuskyky kärsii. Ihmiset tulevat 
helpommin sairaiksi ja lähtevät 
sairauslomalle. Kiinteistöissä epä-
puhtaudet vaikuttavat rakenteisiin. 
Tuotteille saadaan pidempi ikä, kun 

niiden puhtaudesta pidetään hyvää 
huolta, sanoo IC Siivouksen toimi-
tusjohtaja Andre Loran.

Fiksu kiinteistönhoitaja, huol-
to- tai isännöintiyhtiö, tilaa käyt-
töasteeseen perustuvan siivouk-
sen. Esimerkiksi vilkkaassa käy-
tössä olevien kiinteistöjen porras-
käytävät täytyy siivota kolme ker-
taa viikossa ja jossain tapauksissa 
myös ensimmäiset kerrokset ker-
ran päivässä.

Siivouksen määrän ja laajuuden 
sinetöivät sopimukset, jotka takaa-

vat niin tilaavalle asiakkaalle kuin 
siivousalan yritykselle pitkäkestoi-
sen yhteistyön. 

IC Siivous on toiminut alalla vuo-
desta 2006. Se tekee siivoussuun-
nitelmia ja siivouksia toimistoil-
le, teollisuudelle ja yrityksille Hel-
singissä, Espoossa ja Vantaalla se-
kä Tampereella. 

Aiemmin Info-Controller Oy:nä 
tunnettu perheyritys on kasvanut 
voimakkaasti ja työllistää nykyään 
lähes 70 työntekijää. Henkilöstön 
kädenjälki on saanut paljon kiitos-

ta. Espoon Asunnot Oy valitsi yri-
tyksen vuoden siivouspalveluliik-
keeksi vuosina 2015, 2016, 2017 ja 
2019. 

Tunnustusta on saanut myös sii-
voustyönjohtaja Irina Amelkina: 
Espoon Asunnot Oy valitsi Amel-
kinan vuoden 2017 siivouspalve-
lun palveluesimieheksi. Kiitos he-
rui hyvistä laatupisteistä ja positii-
visesta asiakaspalautteesta. 

– Paikat ovat meille tutut Espoos-
sa. Asiakkaat soittavat suoraan asia-
kaspalvelunumeroomme, Amelki-
na perustelee. 

IC Siivous on panostanut tehok-
kaaseen kommunikaatioon. Yh-
teys syntyy suitsait joko puheli-
mitse, Facebookin, Messengerin 
tai chat-palvelun kautta.

– Palvelutakuumme varmistaa 
nopean reagointiajan. Jos tulee 
reklamaatio, hoidamme sen saman 
päivän aikana, Loran toteaa.

Asiakkaat ovat pysyneet tyyty-
väisinä; iso osa IC Siivouksen sopi-
muksista on solmittu jo yli kymme-
nen vuotta sitten. Pitkän yhteistyön 
myötä asiakkaiden siivoustarpeet 
ovat tiedossa yksityiskohtia myö-
ten. Samalla myös siivoojien am-
mattitaito on kehittynyt.

Huono laatu tulee kalliiksi
IC Siivous tekee tiivistä yhteistyö-
tä Keski-Uudenmaan koulutuskun-
tayhtymä Keudan kanssa. Tulevat 
laitoshuoltajat suorittavat oppiso-
pimukseen perustuvan puhtaus- ja 
kiinteistöpalvelualan perustutkin-
non IC Siivouksen hoteissa. 

– Koulutus kestää puolitoista 
vuotta. Opiskelijat oppivat siivous-
aineista ja -välineistä ja miten esi-
merkiksi erilaisia pintoja hoide-
taan, Amelkina havainnollistaa. 

IC Siivous noudattaa lisäksi laa-
tujärjestelmää, joka alkaa asiakkai-
den hankinnasta, siivoussuunnitel-
man luomisesta ja sopivien työnte-
kijöiden valinnasta ja jatkuu sau-
mattomasti aina laadun tarkkai-
luun ja ylläpitoon. 

Amelkina tekeekin säännöllisiä 
laaduntarkkailukierroksia siivous-
kohteissa. 

– Me teemme sen, mitä lupaam-
me, Loran tiivistää.

Onnistumisen edellytys on kui-
tenkin luottamus omiin työnteki-
jöihin. Henkilöstön motivaatiota li-
sää mahdollisuus lisääntyneeseen 
vastuunottoon. Siivooja voi edetä 
IC Siivouksen leivissä palveluohjaa-
jaksi, joka vastaa kohteiden valvon-
nasta ja siivouksen logistiikasta. 

Siivousalan ammattitaito ei ra-
joitu yksinomaan henkilöstön osaa-
misen kehittämiseen. Johdon rooli 
korostuu erityisesti kohteiden sii-
voustarpeiden tunnistamisessa. Jos 
vaikkapa peruspesut tehdään riit-
tämättömästi, kiinteistöjen raken-
teet kärsivät. Siitä vasta kallis las-
ku lankeaa. 

Ammattitaitoisesti to- 
teutetut siivouspalvelut 
eivät ole itsestäänselvyys 
ankaran kilpailun värit- 
tämillä markkinoilla.  
IC Siivous on hyvästä  
laadusta useasti palkittu  
ja luotettava toimija.

teksti helen partti 
kuva patrik pesonen

“
Vilkkaassa  
käytössä olevat 
porraskäytävät 
tulee siivota  
kolmesti viikossa.

H yvinkäällä pääkont-
toria pitävä Kallioi-
nen Yhtiöt Oy on suo-
malainen perheyhtiö, 

jonka juuret ulottuvat vuoteen 
1973. Silloin Veijo Kallioinen aloit-
ti yhtiön yritystoiminnan maan-
rakennuksella. Vuosikymmenten 
varrella yritys on laajentunut mo-
nialakonserniksi, joka tarjoaa ty-
täryhtiöidensä kautta koneiden 
vuokrauspalveluita, maanraken-
nusta, nosto- ja kuljetuspalvelui-
ta sekä 1980-luvulta lähtien myös 
kiinteistösijoitusta.

– Kiinteistöala on kasvanut vuo-

Uuden toimitilan vuok-
raamiseen on tarjolla 
apua, jossa koko palvelun 
saa yhden oven takaa. 
Kallioinen Yhtiöt etsii  
tai rakentaa asiakkailleen 
sopivat tilat ja räätälöi  
ne yritysten yksilöllisten 
tarpeiden mukaan. 

sien varrella tasaisesti ja käsittää 
omien kiinteistöomistusten lisäk-
si vuokraustoimintaa ja kiinteistö-
kehitystä, kertoo kiinteistöpäällik-
kö Juha Vihavainen.

Kallioinen Yhtiöt Oy vuokraa 
Etelä-Suomessa lähes neljääkym-
mentä kiinteistöä, joissa toimii 
noin 120 vuokralaista. Kiinteistö-
ala käsittää jo kolmanneksen kon-
sernin liikevaihdosta.

Vuokralaisia joka lähtöön
Yrityksen vuokratiloissa pyörii mo-
nenlaista toimintaa aina teollisuus-
tuotannosta toimistotalojen yksi-
nyrittämiseen. 

Esimerkiksi Hämeenlinnassa 
valmistui kesällä Maustepalvelu 
Oy:n laajennusosa ja Vaasan Mus-
tasaareen on vireillä Kierto Oy:n 
kierrätyskeskuksen urakka. 

Hyvinkäälle Kallioinen Yhtiöt 
on puolestaan rakennuttanut kak-
si toimistotaloa ja Veikkariin mo-
dernin autoliikkeen, jonka tilat va-
pautuvat vuodenvaihteessa liike-
toiminnan muuttuessa.

– Ison piha-alueen ansiosta tilat 
sopisivat hyvin esimerkiksi käytet-
tyjä autoja myyvälle yrittäjälle, Vi-
havainen vinkkaa.

Kallioinen Yhtiöt on kiinteistösi-
joittajana keskisuuri toimija. Se sat-

saa pääasiassa projekteihin, joiden 
hintahaarukka asettuu 1–10 miljoo-
nan euron väliin.

Helppoa asiakkaalle 
Vuosittain konserni investoi muu-
tamaan uuteen toimitilaan. Toisi-
naan yhtiö vuokraa valmiita tiloja 
tai hankkii hallin, jonka remontoi 
asiakkaan tarpeisiin.

Projekti lähtee tavallisesti liik-
keelle niin, että asiakas kääntyy 
yhtiön kiinteistöpäällikön puoleen 
toimitilatarpeessaan, mutta yhtey-
denotto voi tapahtua myös toisin-
päin. Toimitiloja lähdetään raken-
tamaan vasta sitten, kun vuokra-
lainen on tiedossa.

– Vuokralaiselle tilanne on help-
po, sillä hänen tarvitsee vain neu-
votella meidän kanssamme, jon-
ka jälkeen me toteutamme hänen 
toiveidensa mukaisen hankkeen,  
Vihavainen toteaa.

Monialaisena konsernina Kallioi-
nen Yhtiöt pystyy tarjoamaan kiin-
teistöpalveluita kokonaisvaltaisena 
pakettina. Kun asiakas on esittänyt 
toiveen toimitilan reunaehdoista ja 
sijainnista, yhtiö etsii sopivan ton-
tin, järjestää suunnittelun, kilpai-
luttaa rakennuttajan ja projektin-
johdon sekä rahoituksen.

–  Me pystymme tuottamaan suu-

rimman osan rakennuspalveluista, 
joita asiakas ei itse pysty järjestä-
mään. Rakennusliikkeet käyttävät 
meidän maanrakennusosaamis-
ta, työkoneita ja kuljetusvälineitä,  
Vihavainen avaa.

Kun yhtiön kaikki toimialat tuke-
vat toisiaan, työt luistavat nopeas-
ti ja kustannustehokkaasti. Tämä 
vaikuttaa vuokratasoa alentavas-
ti. Konsernin palveluita käyttävät 
myös ulkopuoliset tahot. Esimer-
kiksi Hyvinkään ja Keravan kau-
pungit ovat tilanneet yhtiöltä inf-
ran koululaajennusten yhteyteen. 
Hämeenlinnassa yhtiö vastasi siir-
tolapuutarhan pohjatöistä.

Huoltoyhtiö suunnitteilla
Kallioinen Yhtiöt Oy vuokraa Ete-
lä-Suomessa lähes neljääkymmen-
tä kiinteistöä, joissa toimii noin 120 
vuokralaista. Kiinteistöala käsittää 
jo kolmanneksen konsernin liike-
vaihdosta.

Kallioinen Yhtiöissä on havait-
tu kiinteistöhuollon kasvava tarve. 
Tällä hetkellä konsernin palveluk-
sessa työskentelee kaksi huolto-
miestä, mutta resursseja tarvittai-
siin lisää.

– Oma huoltoyhtiö täydentäisi 
toimintojamme ja toisi lisää syner-
giaetuja, Vihavainen katsoo.

Hyvinkääläisen Kallioinen Yhtiöt Oy:n kiinteistöpäällikkö Juha Vihavainen kertoo, että kiinteistösijoitusta 1980-luvulta lähtien harjoittanut yritys on vuosikymmenten varrella laajentunut 
monialakonserniksi, joka tarjoaa asiakkailleen tytäryhtiöidensä välityksellä muun muassa koneiden vuokrauspalveluita ja maanrakennusta.

Vuokratilaa yhden oven takaa

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva teemu heikkilä

Kaivuutöistä 
kiinteistöihin
n Kallioinen Yhtiöt on  
hyvinkääläisen Veijo Kallioi- 
sen perustama yritys, joka 
aloitti toimintansa maanra-
kennustöillä vuonna 1973.

n  Nykyään yritys tarjoaa 
tytäryhtiöidensä kautta  
koneiden vuokrauspalve-
luita, maanrakennusta, 
nosto- ja kuljetuspalveluita 
sekä kiinteistösijoitusta.

n Tytäryhtiöitä ovat nosto- 
ja kuljetuspalveluita 
tarjoava Kallioinen Cranes, 
rakennuskonevuokraamo 
Kallioinen Rent sekä maan- 
rakennukseen sekä infraan 
keskittynyt Kallioinen  
Trade.

n  Kallioinen Yhtiöt Oy  
toimii nykyään emoyhtiönä 
ja kiinteistösijoitusyhtiönä. 
Yhtiön liikevaihto on 14 
miljoonaa euroa.
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H elsingin Etelä-Haa-
gassa sijaitsevassa 
Asunto-osakeyhtiö 
Vespertie 10:ssä on 
riittänyt viimeisinä 

kuukausina vilskettä. Vuonna 1972 
rakennetun pienkerrostalon pi-
ha-alue uudistetaan kesän ja syk-
syn aikana. Samalla vaihtuvat talo-
yhtiön sadevesi- ja salaojajärjestel-
mä sekä maan alla kulkevat tontti-
viemäri ja -vesijohto uudempiin ja 
ehompiin. Nyt peruskorjaus jatkuu 
rakennuksen sisätiloissa laajan lin-
jasaneeraushankkeen merkeissä.

Peruskorjausremontin kokonais-
vastuullisena pääurakoitsijana toi-
mivan Peeta KR Oy:n toimitusjoh-
taja Hannu Anderssonin mukaan 
Vespertien remontti toteutetaan 
niin sanottuna perinteisenä linja-
saneerauksena. Käyttövesi- ja vie-
märiputkistot uusitaan kokonaan. 
Lisäksi remontoidaan kaikkien 11 
asunnon kylpyhuoneet sekä yhti-
ön saunaosasto. Rakennuksen säh-
köistystä uusitaan yleisissä tiloissa 
sekä asuntojen märkätiloissa ja keit-
tiöissä. Muissa tiloissa tarvittavin 
osin. Samalla asuntoihin asenne-
taan nykyaikaiset tietoliikenneyh-
teydet. Andersson arvioi kolmi-
kerroksisen talon linjasaneerauk-
sen vievän 4–5 kuukautta. Valmista 
pitäisi olla joulukuun alkupuolella.

Mukana suunnittelussa
As Oy Vespertie 10 saneeraus toteu-
tetaan Suunnittelutoimisto Rusttet 
Oy:n kehittämällä RusttetMo-
nio-yhteistoimintamallilla. Rusttet 
on erikoistunut asuin- ja liikekiin-
teistöjen linjasaneeraushankkei-
den kattavaan suunnitteluun. Sik-
si RusttetMonio-mallikin on räätä-
löity vaativien linjasaneeraushank-
keiden tarpeisiin. 

– Taloyhtiö valitsi meidät teke-
mään ensin linjasaneerauksen han-
keselvityksen ja tilasi meiltä sen jäl-
keen hankesuunnitelman sekä to-
teutusvaiheen valvonnan. Yhtiö 
halusi toteuttaa hankkeen uudel-
la RusttetMonio -mallillamme, jon-
ka ideana on sitouttaa urakoitsija 
korjaushankkeeseen jo suunnitte-
luvaiheessa, heti korjausvaihtoeh-
don valinnan jälkeen, Rusttetin toi-
mitusjohtaja Timo Haapea kertoo.

Suunnittelutoimisto Rusttet to-
teutti hankkeesta tarkan suunni-
telmaluonnoksen ja tarjouspyyn-
nön. Niiden pohjalta linjasanee-
rauksen tarjouskilpailuun osallis-
tuneet urakoitsijat pystyivät anta-
maan tarjouksensa. Saatujen tarjo-

Käytännön kokemusta  
putkiremontin suunnitteluun 

usten pohjalta As Oy Vespertie 10 
valitsi hankkeen pääurakoitsijaksi 
Peeta KR Oy:n. 

– Tavanomaisessa linjasanee-
rausprosessissa urakoitsija vali-
taan vasta suunnitelmien valmis-
tuttua. RusttetMoniossa kuitenkin 
teemme hankkeen yksityiskohtai-
set rakennuslupasuunnitelmat ura-

koitsijan kanssa yhteistyössä. Näin 
voimme hyödyntää urakoitsijan 
käytännön kokemusta linjasanee-
raushankkeista suunnittelun apu-
na, Haapea toteaa. 

Luottamus syntyi jo alussa
Linjasaneerausurakoihin erikoistu-
neen Peeta KR Oy:n Anderssonille 
Rusttet on tuttu yhteistyökumppa-
ni monista projekteista, ja Haapean 
kanssa Andersson on tehnyt yhteis-
työtä aina 90-luvulta lähtien. Ves-
pertien kohde oli kuitenkin Peeta 
KR Oy: n ensimmäinen RusttetMo-
nio-mallilla toteutettu hanke.

Anderssonin mielestä RusttetMo-
nio vaikuttaa kaikin puolin hyvin ra-
kennetulta kokonaisuudelta, joka 
helpottaa oleellisesti myös urakoit-
sijan työtä. Tarjouspyyntö luonnos-
suunnitelmineen oli sellainen, että 
kokenut urakoitsija pystyi siitä laa-
timaan riittävän tarkan tarjouksen.

– Ensimmäisten kokemusten 

perusteella RusttetMonio on hyvä 
malli. Osallistumalla suunnittelu-
vaiheeseen, voimme varmistaa, että 
edellytykset laadukkaaseen loppu-
tulokseen sekä budjetissa että aika-
taulussa pysymiseen ovat olemas-
sa, Andersson sanoo. 

Hän pitää myös tärkeänä, että yh-
teinen suunnitteluvaihe antaa ura-

koitsijalle mahdollisuuden tutustua 
Rusttetin suunnittelijoihin ja talo-
yhtiön edustajiin hyvissä ajoin en-
nen linjasaneerauksen alkua. 

– Toteutusvaiheen käynnistyes-

sä meille syntyi hyvä käsitys asi-
akkaan toiveista. Myös luottamus-
suhde projektin osapuolten välil-
lä muodostui vahvaksi. Jos projek-

Uudessa RusttetMonio-yhteistoimintamallissa urakoitsijan osaamista hyödynnetään linjasaneerauksen suunnitteluvaiheessa.  
Yhteistyömallin ansiosta urakoitsija pääsee suunnittelutyön ohella valmistelemaan, resursoimaan ja aikatauluttamaan toteutus- 
vaihetta. Näin voidaan varmistaa putkiremontin ripeä sekä kustannustehokas toteutus laadusta tinkimättä.

teksti tuomas i. lehtonen  kuvat mikko suutarinen

tin edetessä tulee vastaan haastei-
ta, on niiden selvittäminen paljon 
helpompaa, kun keskusteluilmapii-
ri on hyvä, Andersson pohtii.

Haasteet ratkaistaan ennen 
remontin aloittamista
RusttetMonio-mallissa vastuu 
suunnittelutyöstä on hankkeen 

suunnittelijoilla. Urakoitsija voi 
kuitenkin kertoa suunnitelmista 
omat näkemyksensä ja ehdottaa to-
teutusta järkevöittäviä muutoksia. 

Anderssonin mielestä linjasanee-
rauksissa voidaan saavuttaa sääs-
töjä, kun putkistojen reitityksiin ja 
materiaalivalintoihin kiinnitetään 
riittävästi huomiota jo suunnittelu-
vaiheessa. Juuri näiden valintojen 
tekemisessä kokeneesta urakoitsi-
jasta on paljon hyötyä.

– Käytännön kokemuksemme 
avulla voimme auttaa löytämään 
helpoiten toteutettavat reitit put-
kistoille ja valitsemaan hinta-laa-
tusuhteeltaan parhaat materiaa-
lit. Pystymme myös havaitsemaan 
luonnossuunnitelmista mahdol-
liset päällekkäisyydet, epäjatku-
vuuskohdat tai ristiriitaisuudet. 
Näin ne voidaan korjata jo ennen 
toteutusvaiheen alkamista. Rusttet-
Monio-yhteistyömallin hyödyt ko-
rostuvat varmastikin vanhoissa ja 

suuremmissa kohteissa, joissa on 
rakennusvaiheessa esimerkiksi käy-
tetty erityyppisiä rakenneratkaisu-
ja, Andersson pohtii.

RusttetMonio-yhteistyömallin 
ansiosta urakoitsija pääsee suunnit-
telutyön rinnalla valmistelemaan, 
resursoimaan ja aikatauluttamaan 
toteutusvaihetta. Andersson uskoo 
tämän mahdollisuuksien mukaan 
lyhentävän linjasaneerausten läpi-
menoaikaa ja parantavan myös vies-
tintää yhtiön osakkaiden ja asukkai-
den suuntaan. Saneeraukseen kulu-
van ajan lyhentyessä asukkaille re-
montista aiheutuva haitta pienenee. 

– Yhteistoimintamallin ansiosta 
pystymme aloittamaan linjasanee-
rauksen nopeammin ja mahdolli-
suuksien mukaan lyhentämään sen 
kestoa. Vespertien kohteessa olem-
me olleet mukana keväästä lähtien 
ja saimme toteutuksen käynnistet-
tyä elo-syyskuun vaihteessa. Val-
mista on joulukuun alussa. Rusttet-
Monio lyhentää remontin läpime-
noaikaa 12 viikosta noin kymme-
neen viikkoon, koska olemme pys-
tyneet ajoissa aikatauluttamaan to-
teutuksen vaiheet ja kiinnittämään 
projektiin aliurakoitsijoina toimivat 
erikoisammattilaiset. Perinteisellä 
toteutusmallilla olisimme tulleet 
projektiin mukaan vasta elokuus-
sa. Syksy olisi mennyt urakkaval-
misteluihin ja remontti olisi saa-
tu käyntiin vasta tammikuussa,  
Andersson laskee.

Tarkkuutta budjetointiin
Rusttet on kehittänyt RusttetMo-
nio-yhteistoimintamallia useam-
man vuoden ajan. Haapean mukaan 
uudella mallilla on viety onnistu-
neesti läpi useiden taloyhtiöiden 
putkiremontteja pääkaupunkiseu-
dulla. Kohteissa on toteutettu Ves-
pertien kaltaisia perinteisiä linjasa-
neerauksia, mutta joukkoon mah-
tuu myös sukitus- ja pinnoitusme-
netelmällä toteutettuja hankkeita.

– RusttetMonio -yhteistoiminta-
malli on jo osoittanut toimivuuten-
sa. Yhdessä urakoitsijoiden kanssa 
olemme pystyneet tekemään suun-
nitelmat niin tarkoiksi, että urakka-
hintaan on saatu laskettua mukaan 
kaikki työt ja materiaalit. Lisätöitä ei 
kohteissa ole ollut juuri tarpeen teh-
dä. Urakoiden lopulliset hinnat ovat 
pysyneet kahden prosentin sisällä 
suunnitellusta. Perinteisillä urakoil-
la tulee yleisesti jopa 10–15 prosen-
tin ylityksiä ja alle viiden prosentin 
heittoa pidetään hyvänä suorituk-
sena, Haapea kertoo.

“

As Oy Vespertie 10 putkiremontti toteutetaan vaativiin saneerauskohteisiin räätälöidyllä RusttetMonio-mallilla.

Mallin hyödyt  
korostuvat sekä 
vanhoissa että 
suuremmissa  
remontoitavissa 
kohteissa. Peeta KR Oy:n 

projektipäällikkö 
Harri Andersson, 
vastaava mestari 
Mike Viitakangas ja 
työnvalvoja Joona 
Rantanen Vesper-
tie 10 -työmaalla.
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Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

T aitoplan on oululai-
nen, koko maan alueel-
la toimiva taloteknii-
kan suunnittelutoimis-

to. LVI-suunnittelu on yrityksen 
ydinosaamista, mutta käytännös-
sä kyse on yhä useammin koko ra-
kennusprosessin ajalle sijoittuvas-
ta kokonaisuudesta, joka ulottuu 
hankesuunnittelusta toteutukseen.

– Kun kiinteistön suunnittelu 
tehdään alusta asti talotekniikan 
toiminnallisuus edellä, mukaan ei 
tule ainoastaan energiavaatimus-
ten ehdoilla tehtyjä kalliita ratkai-
suita, Taitoplanin toimitusjohtaja 
Lauri Taipale painottaa.

Taitoplanin asiakkaat ovat pää-
asiassa talotehtaita ja rakennusliik-
keitä. Niiden kanssa tiiviisti työs-
kenneltyään Taipale on oppinut 

tunnistamaan rakennusalalla juu-
ri nyt korostuvia riskejä: Energia-
tehokkuuteen liittyviä laskelmia 
tehdään aiempaa enemmän ja on 
odotettavissa, että niitä tulee li-
sää. Hän sanoo, että tavoite on oi-
kea, sillä kiinteistöjen energianku-
lutuksella voidaan vaikuttaa aidos-
ti ilmastotavoitteisiin. Jos energia-

laskelmia eksytään käsittelemään 
irrallaan muusta prosessista, aika-
taulu- ja kustannusriskit kasvavat 
kuitenkin nopeasti.

– Jos energialaskelmaa lähde-
tään korjaamaan esimerkiksi kas-
vattamalla kiinteistön vaippaa pa-
remman eristysarvon perässä, lop-
putuloksena on metrin paksu ja erit-
täin kallis ulkoseinä. Samaan ener-
giataseeseen päästäisiin taloteknii-
kan keinoin kymmenen kertaa hal-
vemmalla.

Kattava työkakalupaletti
Taitoplan tekee energialaskentaa 
kaikkien kokoluokkien kiinteistö-
hankkeisiin itse. Samalla on koros-
tunut käsitys siitä, miten tärkeää on 
pitää se osana muuta LVI-suunnit-
telua. Taipale huomauttaa, että las-

kennan vinoutumisen huomaami-
nen liian myöhään hukkaa rahaa ja 
vie aikaa.

– Jos joku tekee vain laskennan 
ottamatta huomioon sitä, että las-
kelmaan pitää myös jollain laitteel-
la yltää, niin toteuttamisesta tulee 
todella hankalaa. Suunnitteluarvo-
jen tulee olla aina lähtökohtana lai-
temitoituksia tehtäessä.

Energiatavoitteiden saavuttami-
sen ratkaisu löytyy usein hyvästä 
talotekniikasta. Taitoplan pystyy 
suunnittelemaan asiakkailleen 
kustannustehokkaasti toteutetta-
van talotekniikan, sillä asiantunti-
joiden osaaminen ulottuu sen jo-
kaisella osa-alueelle.

– Laskenta voidaan nähdä eri-
koisalana, mutta meillä se on osa 
asiantuntijoiden laajaa työkalupa-
lettia. Siksi asioita ei kokeilla um-
pimähkään, vaan voimme arvioida 
suoraan mikä on se kannattavin ja 
helpoin keino päästä tavoitteisiin.

Taipale sanoo, että energia- ja il-
mastolaskennan saaminen erotta-
mattomaksi osaksi LVI-suunnnitte-
lua vaatii myös asenteiden muutta-
mista. Aivan ensimmäiseksi pitää 
hylätä ajatus siitä, että laskelmia 
tehdään vain siksi, että niitä vaa-
ditaan laissa.

– En ihmettele vastakkainasette-
lua, jos jokainen laskelma koetaan 
vain menoeränä ja aikataulurasit-
teena. Tavoite on kuitenkin huoleh-
tia ilmastosta ja siinä työssä olemme 
itse täysillä mukana. Talotekniikalla 

voi vaikuttaa valtavasti energianku-
lutukseen ilman aikataulujen pettä-
mistä ja kustannusten karkaamista.Energiasäästöä 

LVI-suunnittelulla

Talotekekniikan suunnittelutoimisto Taitoplanin toimitusjohtaja Lauri Taipale kertoo, että yritys on yhä useammin mukana kiinteistöprojekteissa jo hankesuunnittelusta lähtien.

Kiinteistöjen energiankulutuksella on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden 
täyttämisessä. Energiatehokas ja vähähiilinen rakennustapa saavutetaan usein 
kustannustehokkaimmin hyvällä LVI-suunnittelulla ilman vippaskonsteja.
teksti juha-pekka honkanen kuva taitoplan

“
Tavoitteiden  
saavuttamisen 
ratkaisu löytyy 
usein hyvästä  
talotekniikasta.

Suunnittelu 
määrittää 
kustannuksia
n Hankesuunnittelu mää-
rittää ison osan rakennus-
kustannuksista. Panostus 
alkuvaiheen suunnitteluun 
tuo säästöjä rakennuksen 
elinkaaren ajan.

n  Talotekniikan laatutason 
määrittely on osa hanke-
suunnittelua. Kun energia-
tehokkuuteen ja ilmasto- 
vaikutuksiin kiinnitetään 
enemmän huomiota, talo-
tekniikan rooli kasvaa.

n Hankesuunnittelussa  
tulee määritellä, miten  
rakennusta hallitaan, sillä 
sen laiminlyönti näkyy 
suurena sähkölaskuna.

n  Energiankulutusta pitää 
pystyä myös seuraamaan.  
Ainoastaan näin voidaan 
pienentää entisestään 
päästöjä ja energiakuluja.


