
Energiatehokkuus
Rakennusten energiankulutuksen 

optimointi tehostuu henkilökohtaisen 
lämmönsäätelyn avulla. s. 10

Viemärisaneeraus
Sertifioidulla sukitusmenetelmällä 
tehty saneeraus säästää asukkaiden 

hermojen lisäksi ympäristöä. s. 7

Arvostus. Asiakas voi vaikuttaa rakentamisen laatuun. s. 5
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Kiinteistö

Tulevaisuuden hyvä asuminen 
syntyy avoimen yhteistyön ja  
rohkean vaikuttamisen kautta.   
Puheenvuorossa Jenni Hupli. s.2

Kaupungistuminen
Suomen kiihtyvä kaupungistuminen 
konkretisoituu kaupunkikulttuurin ja 
tarjonnan monipuolistumisena. s. 8
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M onissa suomalaisis-
sa kerrostaloissa on 
tuttu ongelma. Läm-
pö ei jakaudu asun-

tojen kesken tasaisesti, toisissa kär-
sitään kylmästä ja samaan aikaan 
toisessa asunnossa avataan ikku-
noita, jotta lämpötilaa saataisiin 
alemmas. Helen tarjoaa taloyhtiöil-
le ratkaisuksi Kiinteistövahtia. Pal-
velussa osaan taloyhtiön asunnois-
ta asennetaan kiinteät anturit, jot-
ka mittaavat kotien lämpötilaa ja il-
mankosteutta.

– Mittareita ei ole tarpeen asen-
taa jokaiseen asuntoon, vaan riittää 
että niitä löytyy ääriasunnoista, esi-
merkiksi niistä, joissa on kaikkein 
kylmintä, kertoo palvelun kehittä-
misessä mukana ollut Helenin ke-
hityspäällikkö Pekka Takki. 

Kiinteistövahti analysoi anturei-
den dataa ja tiedon perusteella oh-
jeistaa taloyhtiötä lämmityksessä. 
Kun säädöt on tehty oikein, ker-
rostalon asuntojen sisälämpötilo-
jen keskiarvo voidaan pitää toivo-

Etäpalvelulla lisää 
energiatehokkuutta

tulla tasolla. Tämä parantaa asumis-
mukavuutta huomattavasti ja tuo 
kustannussäästöjä turhaa lämmi-
tystä karsimalla.

– Säästö lämmityskustannuksis-
sa voi olla melkoinen, riippuen sii-
tä, miten korkealla lämpötila asun-
noissa on ollut alun perin. Nyrkki-
sääntönä on, että lämpötilan alenta-
minen asteen verran on viiden pro-
sentin säästö kuluissa vuositasolla. 

Kiinteistövahti auttaa myös huo-
maamaan kosteudesta johtuvat on-
gelmat ajoissa, jolloin niihin voi-
daan puuttua nopeammin. 

– Asumisen osuus hiilineutraali-
ustavoitteiden saavuttamisessa on 
merkittävä. Siksi asumisen energia-
tehokkuuteen kannattaa panostaa. 
Lämmityksen säätäminen vastaa-
maan todellista tarvetta on varsin 
helppo ja kustannustehokas tapa, 
Takki kuvaa.

Energiansäästö kiinnostaa
Takki vei ensimmäiset Kiinteistö-
vahti-anturit itse taloyhtiöihin pol-

kupyörällä ajellen. Nyt samoja mit-
tareita on asennettu jo 2000 Hel-
singin kaupungin vuokrakerrosta-
loon. Kiinteistövahdin on ottanut 
hiljattain käyttöön myös LähiTa-
piola sekä Riihimäen vuokra-asun-
not. Kiinteistövahti on tarjolla ko-
ko Suomessa. 

Kiinteistövahdin keräämä da-
ta on saatavilla verkkopalvelussa, 
jossa voi tarkastella koko kiinteis-
tön olosuhteita reaaliajassa. 

– Palvelun avulla on mahdollista 
säätää kiinteistön lämpötilaa mah-

dollisimman energiatehokkaaksi. 
Energiansäästö on yhtä kuin kustan-
nussäästö, kiteyttää Helenin asiak- 
kuuspäällikkö Reijo Lemetyinen. 

– Asumisen kustannusten alen-
taminen kiinnostaa luonnollises-
ti kaikkia, mutta nouseva tren-
di on ehdottomasti ilmastotietoi-
suus. Nyt halutaan säästää energiaa 
myös siksi, että se on ilmastoteko.   

Asumisen älyratkaisut
Moni meistä miettii, tuleeko asu-
misen älyratkaisuista lopulta niin 

monimutkaisia, että niiden hallit-
semisesta tulee tavalliselle ihmisel-
le liian hankalaa. Lemetyinen häl-
ventää pelkoja. 

– Asiakkaat ovat olleet tyytyväi-
siä siihen, että energiansäästön vas-
tuu ja ylläpito siirtyy näin alan am-
mattilaiselle. Raportoimme kaiken 
antureista saadun datatiedon asiak-
kaille selkokielisellä tekstillä, jossa 
kerrotaan helposti ymmärrettäväl-
lä tavalla, mitä toimenpiteitä asun-
nossa kannattaisi tehdä energian-
säästön eteen juuri nyt.

Kiinteistövahti-palvelu kertoo asiakkaille selkeästi, mitä toimenpiteitä asunnossa voi tehdä energiankulu-
tuksen pienentämiseksi. Pienempi kulutus on ilmastoteko, jonka avulla säästää myös rahaa.

Kiinteistövahti on taloyhtiöiden lämmityksen opti-
mointipalvelu, joka auttaa säätämään toivotun lämpö-
tilatason koko taloon. Samalla säästyy paljon energiaa. 
teksti anna gustafsson  kuva patrik pesonen

IMI Hydronicin teknisen päällikön Mikko Lättilän mukaan vesikiertoisten  
verkostojen tärkeät osat jäävät taloyhtiöissä usein vähälle huomiolle.

T ilanne on tuttu niille, jot-
ka asuvat vesikiertoisilla 
pattereilla varustetussa 
talossa. Talvi on tullut, 

asunnossa on erityisen kylmä ja 
patteri lotisee.

Patterien ilmaus voi ratkaista ti-
lanteen hetkellisesti, mutta läm-
mitysongelmien juurisyyhyn ei 
kuitenkaan aina puututa. Syy on 
usein paineistuksessa.

– Huomioiden ongelmien ylei-
syyden sekä vikatilanteiden merkit-
tävyyden asiaan kiinnitetään yllät-
tävän vähän huomiota. Ilman pääsy 
järjestelmään voitaisiin yleensä eh-
käistä helposti. Paisunta-astia ei sil-
ti ole asia, jonka taloyhtiöt tai huol-
to panisivat ensimmäiseksi merkil-
le. Laadukas paisunta-astia on täs-
sä silti avainasemassa, IMI Hydro-
nic Engineeringin tekninen päällik-
kö Mikko Lättilä toteaa.

Järjestelmän henkivakuutus 
Kun vesikiertoiseen järjestelmään 
pääsee ilmaa, alkavat monet asu-

Lämmitysjärjestelmän  
ongelmat ovat ehkäistävissä

misviihtyvyyttä sekä kiinteistön 
kuntoa ja arvoa vahingoittavat il-
miöt tulla esiin. Harva silti pohtii, 
mistä ilma järjestelmään ilmestyy.

Jos verkoston paine laskee liian 
alas, veden pinta laskee ylimpien 
kohtien alapuolelle. Tällöin jär-
jestelmän ylimpiin kohtiin syntyy 
alipainetta ja verkostoon pääsee 
ilmaa. Jotta vesikiertoinen lämmi-
tys- ja jäähdytysjärjestelmä toimi-
si, on paineen pysyttävä aina riittä-
vän korkeana.

Teknisessä tilassa sijaitsevan pai-
sunta-astian tehtävä on pitää paine 
oikeana ja ehkäistä ilman pääsy sul-
jettuun verkostoon. Astiakin vaatii 
huoltoa, jotta se toimisi oikein, sillä 
sen esipaine pienenee ajan myötä. 
Tällöin verkostonkin paine laskee 
ja ongelmia alkaa syntyä.

– Astioissa on suuria laatueroja. 
IMI Pneumatex -paisunta-astioissa 
on kaasutiivis, butyylikumista val-
mistettu kumipussi, jonka ansios-
ta esipaine pysyy astiassa pitkään.

Laadukkaan kalvon ansiosta 

putkistolle haitallisia kaasuja ete-
nee verkostoon selvästi vähemmän. 

Ison kiinteistön paineistus
Suurten, laajojen lämmitys- ja jääh-
dytysverkostojen kiinteistössä tar-
vitaan suuria paisunta-astioita. Täl-
löin on usein järkevämpää korvata 
tavallinen astia pienempikokoisel-
la paisunta-automaatilla.

Pneumatex Transfero Connect 
-paisunta-automaatti pitää verkos-
ton paineen tasaisena. Laite mittaa 
verkoston painetta ja pitää sen ha-
luttuna pumpun avulla. 

Transfero Connectiin on lisäk-
si integroitu alipaineilmanpoistin, 
joka alipaineistaa vettä erillises-
sä astiassa ja poistaa siihen liuen-
neet kaasut tehokkaasti. Tämä te-
kee järjestelmästä kustannustehok-
kaan verrattuna erillisiin laitteisiin.

Perinteistä paisunta-astiaa valit-
taessa tuotteen halpa hankintahin-
ta ei usein ole kokonaisuutena edul-
lisin ratkaisu. Käytettäessä paisun-
ta-automaattia voi laatua saada kus-
tannustehokkaaseen hintaan.

– Hyvin toimiva paineistus on 
yksinkertainen ratkaisu kiinteis-
tön ongelmiin. Kun ehkäistään il-
man pääsy järjestelmään, ehkäis-
tään samalla ongelmien syntymi-
nen. Tällöin myös koko verkosto 
kestää pidempään.

Taloyhtiöiden lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin  
pääsevä ilma aiheuttaa monia ongelmia kiinteistölle. 
Asia voidaan kuitenkin ratkaista helposti.
teksti joonas ranta  kuva tapio auvinen 

2.–3.10.2019 Messukeskus Helsinki

Kiinteistömessut kokoaa isännöitsijät ja muut kiinteistönhoidon  
ammattilaiset, päättäjät sekä korjausrakentamisesta vastaavat saman 
katon alle. Monipuolisessa ohjelmassa kuulet mm. kustannustehokkaasta 

putkiremontista, älykkäistä kiinteistöistä, isännöinnin  
ostamisesta sekä ilmastoviisaista taloyhtiöistä.
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MIKÄ ON arvokkain omaisuutesi? Usein 
vastauksena on koru, huonekalu tai muu 
vastaava tunnearvoa omaava muisto lähei-
seltä. Tätä omaisuutta vaalitaan rakkaudel-
la, ja se saakin usein kunniapaikan kodis-
ta tai roolin luottokoruna. Jos samaa ky-
symystä arvioidaan kuitenkin pelkästään 
eurojen perusteella, meidän suomalaisten 
arvokkain omaisuus on koti. Mitä asun-
to-osakeyhtiöihin tulee, merkittävimmät 
omaan asumiseen vai-
kuttavat päätökset teh-
dään yhtiökokouksessa 
osakkaiden toimesta. 
Onkin yllättävää, että 
vain harvaa kiinnostaa 
vaikuttaa arvokkainta 
omaisuuttaan koske-
vaan päätöksentekoon 
kotitaloyhtiön yhtiö-
kokouksessa, hallitus-
työskentelystä puhu-
mattakaan. Missä on 
vika? 

MAASSAMME ON kun-
nioitettava määrä asun-
to-osakeyhtiöitä – yli 88 000. Määrä sinäl-
lään puhuu sen puolesta, että kyseessä on 
edelleen toimiva asuinrakennuksen omis-
tusmuoto. Asunto-osakeyhtiölaki tarjoaa 
toimivat peruskivet yhtiön hyvään hallin-
nointiin ja antaa taloyhtiöille myös kohtuul-
lisesti vapauksia pelisääntöjen räätälöintiin. 

K AU P U N G I ST U M I N E N JA  digitalisaatio 
ovat jo muuttaneet odotuksiamme myös 
asumisesta. Koti ei ole enää pelkkiä neli-

öitä, pohjia, pintoja, kiintokalusteita taik-
ka kodinkoneita. Huomio kiinnittyy yhä 
useammin yhteisiin tiloihin, naapureiden 
kanssa muodostettavaan yhteisöön sekä ar-
kea helpottaviin asumisen palveluihin. Tu-
levaisuuden taloyhtiö tarjoaa hyvän asumi-
sen alustan ja mahdollistaa hyvän elämän.

LAKI SÄÄTÄÄ  yhtiön velvoitteista ja osak-
kaiden oikeuksista minimitasolla. Asumisen 

murroksessa viestintä, osal-
listaminen ja vuorovaikutus 
nousevat taloyhtiöiden luot-
totyökalujen joukkoon. Tar-
vitaankin lakia avoimempaa 
hallintomallia. Tällaisen tar-
joaa Taloyhtiön Hyvä Hallin-
totapa -suositus vuodelta 
2016. Suosituksen ovat val-
mistelleet ja julkaisseet Kiin-
teistöliitto, Isännöintiliitto, 
Kiinteistöalan hallitusam-
mattilaiset AKHA yhteistyös-
sä oikeusministeriön kanssa.

HYVÄ HALLINTOTAPA  pu-
kee sanoiksi vakiintuneet ja 

hyväksi koetut uudet käytänteet taloyhtiöi-
den hallinnoinnissa. Suosituksen keskiös-
sä on uudenlainen avoimuus tekemisessä 
ja osakkaiden aito osallistaminen.

HALLITUS JA  isännöinti, tehkää johdon 
toiminta arjessa näkyväksi ja osallistakaa 
asukkaita. Osakaskunta, antakaa rohkeas-
ti omistukselle kasvot ja vaikuttakaa. Yh-
dessä saadaan aikaiseksi tulevaisuuden hy-
vää asumista. 

Yhteinen hyvä – vaalitaan yhdessä 

Jenni Hupli
Päälakimies,  
Kiinteistöliitto

Puheenvuoro 04 KIINTEISTÖ- 
TYÖNANTAJAT 
Kiinteistöalan  
ympäristötalkoot 

TEKIJÄT | Päätoimittaja Sini Levisalo | Sisältökoordinaattori Mikko Tammi- 
lehto | Repro Salla-Maaria Syvänen | Toimittajat Anna Gustafsson, Suvi 
Huttunen, Timo Hämäläinen, Kari Kuisti, Tuomas I. Lehtonen, Joonas Ranta, 
Ritva-Liisa Sannemann, Taru Tammikallio, Aino Tiirikkala | Kuvaajat Eeva 
Anundi (kansikuva), Tapio Auvinen, Juha Arvid Helminen, Pekka Leino, Patrik 
Pesonen, Joona Raevuori | Kannen kuvauspaikka Helsinki Congress Paasitorni

”Hyvin toimiva  
paineistus on yksin- 
kertainen ratkaisu  
kiinteistön ongelmiin.”

”Harva sijoittaja 
omistaa kohteen vain 
seinien ja kattojen 
tähden.”
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Y K on asettanut monia 
kestävän kehityksen 
tavoitteita, jotka on tar-
koitus saavuttaa vuo-

teen 2030 mennessä. Yksi keskei-
nen tavoite on ilmastonmuutoksen 
hillitseminen. Jotta se saavutetaan, 
toimia vaaditaan myös kiinteistöjen 
omistajilta ja muilta kiinteistö- ja ra-
kentamisalan suurilta toimijoilta. 

Uusien kiinteistöjen kestävän 
rakentamisen rinnalla on erityisen 
tärkeää keskittyä olemassa olevan 
rakennuskannan päästöjen vähen-
tämiseen. Jo olemassa olevissa kiin-
teistöissä tuloksia saadaan aikaan 
paljon nopeammin.

– Kiinteistön kunnosta huoleh-
timinen koko sen elinkaaren ajan 
on arvokas ympäristöteko. Hyväl-
lä hoidolla ja ylläpidolla rakennuk-
sen elinkaarta saadaan pidennettyä 
ja minimoidaan kiinteistön aiheut-
tamaa ympäristökuormitusta, Kiin-
teistötyönantajat ry:n toimitusjoh-
taja Pia Gramén toteaa.

Kiinteistön päästöjä voidaan vä-

Kiinteistöalan  
ympäristötalkoot

hentää muun muassa parantamalla 
energiatehokkuutta. Pelkästään las-
kemalla lämpötilaa yhdellä asteella 
voidaan kiinteistön energiankulu-
tusta vähentää viidellä prosentilla. 

– Ennakoivalla ja energiatehok-
kaalla kiinteistön hoidolla ja yllä-
pidolla on iso vaikutus ilmaston-
muutoksen hillitsemiseen. Kiin-
teistöpalvelualan ammattilaiset 
ovat tässä avainasemassa. Henki-
löstön ammattitaidon merkitystä ei 
voi korostaa liikaa.

Ennakoivalla ylläpidolla tarkoite-
taan muun muassa kiinteistön ener-
gianhallintapalveluita ja siten olo-
suhteiden optimointia. 

– Kiinteistöpalvelualan ammat-
tilaiset huolehtivat myös sisäil-
man laadusta, jolla on suuri mer-
kitys kiinteistön terveydelle ja käyt-
täjien viihtyisyydelle, Gramén lisää.

Digitaaliset ratkaisut apuna
Kiinteistöala hyödyntää digitalisaa-
tiota yhä kasvavassa määrin sekä 
kiinteistöautomaatiossa että työs-

kentelyn tehostamisessa.
– Nykyään voidaan kerätä dataa 

siitä, paljonko tietyssä tilassa oles-
kellaan. Jos huomataan, ettei tilaa 
käytetä vaikkapa viikkoon, lämpö-
tila voidaan automaattisesti säätää 
hieman viileämmäksi ja näin sääs-
tää energiaa.

Lämpötilan tarkkailun lisäksi 
etävalvonnan avulla voidaan seu-
rata muitakin olosuhteita, kuten 
sisäilman laatua, sähkön, veden ja 
lämmön kulutusta tai vaikka valais-
tuksen tarvetta. Muutoksia voidaan 

tehdä tarvittaessa nopeasti.
– Jos kaikki toimii kuten pitää-

kin, paikan päälle ei tarvitse tur-
haan mennä tarkastuskäynnille. 
Tämä tehostaa työskentelyä ja vä-
hentää turhia ajokilometrejä, jol-
loin päästöt vähenevät entisestään. 

Jotta kiinteistön hoito ja ylläpito 
sujuisi mahdollisimman tehokkaas-
ti, on tärkeää, että kiinteistönhoita-
ja perehtyy kiinteistön ominaispiir-
teisiin, tekee havaintoja, vie niistä 
tietoa eteenpäin ja kirjaa tehdyt toi-
menpiteet ylös. 

– Tällöin kiinteistön kuntoa on 
helppo seurata ja tulevien korjaus- 
tarpeiden suunnittelu onnistuu 
myös pidemmällä aikajänteellä. 
Kaiken kaikkiaan ennakoiva ja ener-
giatehokas kiinteistön hoito ja yllä-
pito on kannattavaa niin talouden, 
ympäristön kuin kiinteistön käyttä-
jien kannalta. Hyvä hoito ja ylläpito 
auttaa säilyttämään kiinteistön ar-
von, ja hyvissä olosuhteissa myös 
käyttäjät ovat tyytyväisiä. Pienillä-
kin muutoksilla voidaan saada ai-
kaan isoja parannuksia.

Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén toivoo, että myös kiinteistöala osallistuu ympäris-
tötalkoisiin ja luo kiinteistöjen käyttäjille terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä tiloja.

Jopa kolmannes Suomen hiilidioksidipäästöistä aiheu-
tuu rakennuksista. Energiatehokkuutta parantamalla 
hiilijalanjälkeä voidaan vähentää pienilläkin toimilla.
teksti taru tammikallio  kuva kiinteistötyönantajat ry 

Suomalaisen rakenta- 
misen maine on saanut  
kolhuja. Voisiko raken-
tamisen laatu kasvaa ja 
maine parantua, jos työn 
tilaajat suhtautuisivat  
rakennusalan ammatti-
laisiin nykyistä arvosta-
vammalla asenteella? 

teksti aino tiirikkala 
kuva patrik pesonen

E nnen oli miehet rautaa ja 
rakentaakin osattiin kuu-
lemma paremmin, Tapio 
Rautavaaran kappaletta 

mukaillen. Epätarkat hokemat saa-
vat korjausrakentamisen ammatti-
laisen Kari Raskin kysymään, mil-
loin se ennen oli. 30 vuotta alalla 
työskennellyt Rask tietää, että ra-
kentamisen vaatimustaso on kas-
vanut vuosikymmenien saatossa.

– 1900-luvun alun talojen lattia 
saattaa viettää, mutta nykyrakenta-

Korjausrakentaja Kari Rask ja toimitusjohtaja Eerik Palola korostavat hyvien työskentelypuitteiden luomista. Hyvin varustellut työautot kuuluvat Postralla asentajien kalustoon.

misen laatuvaatimukset ovat toiset. 
Korvausilmakaan ei saa enää tulla 
seinän läpi, huomauttaa korjausra-
kentamisen palveluita taloyhtiöille 
tarjoavan Postran toimitusjohtaja 
Eerik Palola.

Rakentamisen laatuun vaikuttaa 
moni asia rakentamisprosessissa. 
Olennaista on, että laadun tuotta-
miselle on luotu edellytykset. 

Portinvartijoita ovat tilaajat. He 
valitsevat suunnittelijat ja työn te-
kijät, mutta laatu pohjaa viime kä-
dessä riittävälle ammattiosaamisel-
le ja tahdolle tehdä työ hyvin. Siksi 
Palola valitsee asentajansa huolella.

– Työntekijämme ovat taidoil-
taan ja asenteeltaan todellisia alan 
ammattilaisia. Haluamme yrityk-
sessämme arvostaa heitä korkealle.

Korjaus vaatii kokemusta
Postralla on tuhansia onnistuneesti 
toteutettuja projekteja ja tyytyväi-
siä asiakkaita. Palola on pohtinut 
paljon laadun ja työntekijöiden ar-
vostuksen välistä yhteyttä.

Postralla asentajia kutsutaan kor-
jausrakentamisen herrasmiehiksi. 
He ovat luotettavia ja asiakaspalve-

lutaitoisia ammattilaisia, jotka asia- 
kas päästää mielellään kotiinsa. 

Palola uskoo, että osaajiaan arvos-
tava yritys saa vastineeksi parhaan 
työpanoksen. Sama pätee asiak- 
kaan suhtautuessa kunnioittavasti 
työntekijään. 

Arvostuksen puutteesta saat-
taa sen sijaan joskus kieliä se, ettei 
ammattilaisen työstä haluta mak-
saa asianmukaista hintaa. Kun sit-
ten palkataan halvempi, vähemmän 
ammattitaitoinen tekijä, virheiden 
mahdollisuus kasvaa.

– Jotkut ajattelevat helposti, että 
rakentamis- tai remontointityön voi 
tehdä kuka vain. Samalla saatetaan 

sitten päivitellä sitä, että rakentajat 
ovat ammattitaidottomia eikä ny-
kyisin osata rakentaa.

Korjausrakentaminen eroaa uu-
disrakentamisesta sekä vaatii vuo-
sien opettelun ja kokemuksen. Van-
haa korjatessa pitää tietää, kuinka 
menneiden vuosisatojen ja -kym-
menten talot on rakennettu: mi-
ten niiden ilmanvaihto, lämmitys 
ja kosteudenhallinta toimivat ja mil-
laisia rakenneratkaisuja on tehty. 

Itsenäistä työtä
Uudella työmaalla aloittaessaan 
Rask dokumentoi kohteen kame-
ralla. Dokumentointia tehdään ko-
ko projektin ajan.

Asuntosaneerauksissa lattiat ja 
irtaimisto suojataan. Työmaa osas-
toidaan ja alipaineistetaan, jotta pö-
lyt saadaan koneellisesti pois.

Postran asentajien autot on va-
rusteltu säästämään asiakkaan ai-
kaa. Asentaja aikatauluttaa pro-
jektin niin, että se viedään maaliin 
mahdollisimman tehokkaasti. Esi-
merkiksi märkätilaremontti pitää si-
sällään eri työvaiheita, jotka vaati-
vat hyvää suunnittelua ja pidempää 

työkokemusta.
Rask hoitaa materiaalihankinnat 

niin, ettei kaupassa tarvitse käydä 
päivittäin, mutta työmaalla mahtuu 
silti työskentelemään.

Osaavat kollegat auttavat no-
peasti eteenpäin, jos vastaan tulee 
erityisen haastavia pulmia. Yksin- 
yrittäjyys on kuitenkin alalla yleis-
tä. Työyhteisön puuttuessa asiak-
kaan ja työntekijän välinen, arvos-
tava vuorovaikutus korostuu.

Palola uskoo, että asiakaskin voi 
vaikuttaa rakentamisen laatuun. 

– Kun tilaaja arvostaa työnteki-
jää, se sataa kaikkien laariin: saat 
hyvän tekijän paikalle, mikä sääs-
tää kustannuksia ja harmituksia. 
Ammattilaisen tekemä työ etenee 
suunnitellusti ja aika käytetään  
kohteessa tehokkaasti.

Ammattilaisilla on ammattiyl-
peytensä. He eivät halua jättää vir-
heitä taakseen.

– Lopputyön pitää olla siisti. On 
hieno hetki, kun asiakas kiittää hy-
vin tehdystä työstä. Ja hän tietää, 
että jos jotain kuitenkin olisi jäänyt 
huomioimatta, se tullaan korjaa-
maan, toteaa Rask, ammattilainen.

Rakennusalan herrasmiehet 
tekevät huolellista laatutyötä

“
Työntekijämme 
ovat taidoiltaan 
ja asenteeltaan 
todellisia alan 
ammattilaisia. 

A iemmin porraskäytä-
vien maalausurakoissa 
on esiintynyt tiettyjä 
puutteita: aikataulusta 

ei tiedetä tarkalleen edes aloitusta 
tai lopetusta, työnjohtajan yhteys-
tietoja ei välttämättä ole saatavilla 
ja vastuukysymykset sekä tiedot-
taminen voivat olla puutteellisia.

Joskus urakkaa myös tehdään 
sieltä täältä. Yksi mies tasoittaa 
alimmassa kerroksessa, kun toinen 
jo maalaa pintamaalia ylimmässä. 
Epäselvät työvaiheet aiheuttavat 
kummastusta asukkaissa. Porras-
käytävissä kun pitäisi pystyä myös 
kulkemaan remontin aikana. 

Asukkailla saattaa olla pitkän 
remontin aikana pelko tavaroiden 
ja vaatteiden tuhriintumisesta. Li-
säksi työvälineiden ja -tarvikkeiden 
säilyttämisestä ei ole sopimusta ta-
loyhtiön asukkaiden kanssa, vaan 
välineistö on levällään missä sattuu. 

Epäselvyydet ja  
venyvät aikataulut 
ovat historiaa

Sorcolorin kehittämä Porraskäy-
tävän maalaus viikossa -malli ene-
telmä on suunniteltu yhdessä ker-
rostaloissa asuvien ihmisten kans-
sa niin, että urakka sujuisi vaivatto-
masti ja siististi. Keskiössä ovat sel-
vät työvaiheet, aktiivinen työnjohto 
sekä runsas tiedottaminen. 

Luvatut asiat pidetään
YH Kodit Oy:n tekninen asiantunti-
ja Ilari Konttinen kertoo Sorcolorin 
valikoituneen heille sopivaksi ura-
koitsijaksi, koska arvioitu työaika 
oli selvästi lyhyempi kuin muilla 
palveluntarjoajilla. 

– Sorcolor suoritti keväällä koh-
teessamme porraskäytävän seinien 
sekä yleisten tilojen lattioiden ja sei-
nien maalauksen. Alun perin arvi-
oitu viikon työaika myös toteutui. 
Työ tehtiin muiltakin osin juuri niin 
kuin sovittiin, eivätkä asukkaat ol-
leet meihin yhteydessä missään 

urakan vaiheessa. Tämä oli seura-
usta hyvästä tiedottamisesta ja ri-
peästä työskentelystä. Työn jälki oli 
hyvää ja työskentelyalueet jätettiin 
puhtaiksi. Kokonaisuutena kaikki 
sujui vaivatta meidän näkökulmas-
tamme, mikä on onnistuneen ura-
kan merkki, Konttinen kehuu.

Viihtyisät ja raikkaat sisätilat
Porraskäytävät ovat jatkuvasti ko-
van rasituksen alla. Ravaaminen, 
muuttokuormien kanto ja rappusis-
sa leikkivät lapset jättävät nopeas-

Sorcolorin Porraskäytävän maalaus viikossa -malli suunnitellaan kohteen asukkaiden ehdoilla. Urakka 
tehdään mahdollisimman vaivattomasti, siististi ja runsaan tiedottamisen kera.

Porraskäytävä on taloyhtiön käyntikortti, jonka perus-
teella taloa myös arvioidaan. Uusi selkeä malli lupaa 
porraskäytävän maalauksen valmistuvan viikossa.
teksti ja kuva sorcolor 

ti jälkensä. Tuota voi hyvin kutsua 
elämäksi, sillä sitähän se on. 

Perinteisesti porraskäytäviä on 
kunnostettu linjasaneerauksen yh-
teydessä. Uudemman rakennus-
kannan osalta niitä ei kuitenkaan 
tehdä samalla tavalla, jolloin por-
raskäytävään ei välttämättä tulla 
kiinnittämään huomiota. 

Moderneilla maaleilla käsitelty 
porraskäytävä paitsi näyttää viih-
tyisältä, mutta parantaa myös ta-
lon sisäilmaa. Muovittomat ja ym-
päristöystävälliset maalit pitävät si-

säilman raikkaana ja laadukkaana. 
Porraskäytävän uudistaminen 

koetaan usein epämukavaksi, sil-
lä rapussa kulkeminen hankaloituu 
urakan ajaksi ja tuoreen maalin ha-
ju voi aiheuttaa osalle asukkaista 
päänsärkyä. Näihin seikkoihin ura-
kassa ei juuri voi vaikuttaa, mutta 
monet muut ongelmat Sorcolorin 
porraskäytävän maalaus viikossa 
-malli tulee poistamaan. 

Sorcolorin taloyhtiömyynti tar-
joaa lisätietoa Porraskäytävän maa-
laus viikossa -menetelmästä. 
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S uomessa on runsaas-
ti viemäriputkistoja, jot-
ka kaipaisivat saneeraus-
ta, ja vain murto-osa niis-

tä on korjattu. Putkiremontin voi 
tehdä monella tavalla, mutta yksi 
helpoimmista on sukitusmenetel-
mä, jossa putket korjataan sisältä-
päin ilman, että lattioita tai seiniä 
tarvitsee repiä auki. Asunto säilyy 
koko ajan asumiskelpoisena ja re-
montti vie vain 5-10 päivää asun-
toa kohden. 

– Asukkaiden ei tarvitse lähteä 
evakkoon ja työmaan ympäristö-
haitta on pienempi. Sukituksessa 

Putkiremontin ei aina 
tarvitse tarkoittaa monen 
kuukauden evakkoa ja 
seinien auki repimistä.  
Kotimaisella sukitusme-
netelmällä viheliäinen 
viemärisaneeraus hoituu 
siististi ja helposti vain 
muutamassa päivässä. 

teksti suvi huttunen  
kuva juha arvid helminen

talossa käy vähemmän ulkopuoli-
sia toimijoita kuin linjasaneerauk-
sessa, mikä tekee urakasta järjestel-
mällisemmän ja hallitumman, tote-
aa Snakelinerin liiketoimintajohtaja 
Johan Moilanen. 

Sukitusmenetelmän suosio kas-
vaa koko ajan. Samoin kotimaisuu-
den merkitys. Viemärisaneerauk-
seen on onneksi mahdollista vali-
ta kotimainen vaihtoehto aina tuot-
teista sertifioituun asennukseen 
saakka. Snakeliner suunnittelee ja 
valmistaa sukitukseen tarvittavia 
tuotteita Porvoossa sekä kouluttaa 
sertifioituja asennusyrityksiä.

Myös Snakelinerin kotimaan 
asiakaspalvelusta ja myynnistä vas-
taavan RS-Tarvikkeen tuotepäällik-
kö Jani Tunturi vahvistaa kotimai-
suuden merkityksen.  

– Moni asiakas arvostaa kotimai-
suutta, ja sen merkitys kasvaa ko-
ko ajan. Pystymme reagoimaan no-
peasti asiakastarpeen mukaan ja 
tuottamaan myös erikoistuotteita 
nopeasti, Tunturi kertoo.

Moilanen muistuttaa, että ko-
timaisen tuotteen valinta tukee 
myös suomalaista työllisyyttä ja 
auttaa kehittämään tuotteita ja 
palveluja entistä paremmiksi. En-
nen kaikkea asennuskohteiden ja 
eri tarpeiden mukaan tapahtuva 

tuotekehitystyö tukee ja helpottaa 
asennusliikkeiden asennustyötä. 

Ekologiset materiaalit
Idea Snakelinerin sukitusmenetel-
mään syntyi havainnosta, että mo-
ni muu sukitusmateriaali rypistyy 
putkistossa asennettaessa. Kehitys-
työt tuotteille on aloitettu jo vuon-
na 2014 ja markkinoille tuotteet lan-
seerattiin vuoden 2018 alussa. 

Snakeliner on ottamassa tuote-
kehityksessään käyttöön myös kier-
rätysmateriaalit: esimerkiksi epok-
situotteet ovat jo nyt ympäristöys-
tävällisiä ja hydrolyysistabiileja, eli 
niistä ei liukene mitään vesistöi-
hin. Pakkauksissa Snakeliner käyt-
tää biomuovia ja kartongin käyttöä 
on vähennetty, jotta hiilijalanjälki 
pienenee. Kotimaisuuden ansiosta 

myös toimitusketju on lyhyt. 
– Pitkät asiakassuhteet kertovat 

siitä, että asiakkaat ovat olleet mei-
hin tyytyväisiä. Hyvää tuotetta on 
helppo myydä, mikä sopii profii-
liimme mainiosti, Tunturi sanoo.

RS-Tarvikkeen varastolle Van-
taan Koivuhakaan on helppo tulla 
tutustumaan tuotteisiin sekä nouta-
maan niitä. Tuotteet myös toimite-
taan tarvittaessa työmaille paikka-
kunnasta riippumatta. Samalla voi 
hankkia kaikki suojausmateriaalit 
mukaan lukien paloajatkamattomat 
erikoistuotteet työmaan tai oman 
asunnon tilapäiseen suojaukseen 
remontin yhteydessä. Ajatuksena 
on, että asentaja saa ensiluokkaisen 
palvelun ja tuen yhdestä paikasta.

– Tuotevalikoiman kautta koi-
tamme tukea asentajaa niin, et-
tä hän pystyy keskittymään asen-
nukseen ja tekemään työn helpos-
ti ja laadukkaasti, Tunturi jatkaa.

Sertifikaatti takaa laadun
Snakeliner tarjoaa saneerausme-
netelmään ja tuotteiden käyttöön 
koulutuksen ja myöntää sertifikaa-
tin käyttöoikeuden yrityksille, joi-
den asentajat ovat suorittaneet kou-
lutuksen. Sertifikaattia hakevan on 
annettava asennusnäyte, jonka Eu-
rofins arvioi. Sertifikaatin saaneet 

yritykset auditoidaan vuosittain ja 
tarvittaessa Snakeliner antaa asen-
tajille lisätukea. 

Menetelmäsertifikaatin hyöty-
jä saadaan siirrettyä myös loppu- 
asiakkaalle, koska vakuutusyhtiöi-
den korvauskäytännöissä on eroja 
siinä, onko työn suorittanut serti-
fioitu vai sertifioimaton yritys.

Yksi sertifikaatin saaneista yri-
tyksistä on Onos Oy, jonka toimi-
tusjohtaja Kimmo Vartiainen uskoo 
sertifioinnin kertovan siitä, että yri-
tyksen voi luottaa tekevän laadu-
kasta jälkeä. Moni asiakas vaatiikin 
sertifiointia ja siitä on hyötyä myös 
remonttiin liittyvien vakuutusten 
yhteydessä.

– Sertifikaatti ja kotimaisuus 
ovat tärkeitä meille ja asiakkaille. 
Onokselle on myönnetty suomalai-
sen työn Avainlippu, joten Snakeli-
nerin tuotteiden kotimaisuus sopii 
hyvin yhteen sen kanssa. Snakeli-
nerilla on myös pitkä kokemus alal-
ta, ja koska kyseessä on kotimainen 
yritys, heille on helppo antaa palau-
tetta ja kysyä neuvoa.

Vartiainen kehuu, että asentajal-
le Snakelinerin tuotteiden käyttö on 
helppoa ja miellyttävää. Sukitus-
sukka asettuu putkistoon erittäin 
hyvin ja uudistetun putken käyttöi-
kä on peräti 40-50 vuotta.

Johan Moilanen, Kimmo Vartiainen ja Jani Tunturi kertovat toimijoiden välisen yhteistyön olevan tiivistä, jotta asiakas saa laadukkaat tuotteet ajallaan ja turvallisesti asennettuna.

Viemärit kuntoon sukituksella

“
Asukkaiden ei  
tarvitse lähteä 
evakkoon ja työn 
ympäristöhaitta 
on pienempi.
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H oumin toimitusjohtaja 
Matti Hartikainen ha-
vaitsi jo vuosia sitten, 
että ihmiset uhraavat 

valtavasti aikaa ja vaivaa kodin in-
vestointien kilpailuttamiseen. 

– Moni kilpailuttaa vakuutuk-
set, lainat ja lennot, mutta asunnon 
myynnin ja remontoinnin palvelu-
ja vertaillaan yhä työläästi.

Ei tarvitsisi, sillä keväästä 2018 
asti tarjolla on ollut palvelu, joka 
tekee työn kansalaisten puolesta. 
Hartikainen uskoo palvelun tulevan 
tarpeeseen, sillä Suomessa myy-
dään vuosittain noin 55 000 asun-
toa ja tehdään lukematon määrä eri-
laisia kodin remontteja.

– Me teemme asiakkaan puoles-
ta ikävän työn ja ojennamme kuin 
tarjottimella oman alueen palvelun-
tarjoajat, jotka käännämme kisaa-
maan asiakkaiden ostopäätöksistä.

Vaikka palvelu toimii digitaalisen 
alustan kautta, Hartikainen ja asia-
kaspalvelupäällikkö Mikko Meritie 
tähdentävät ihmisen kohtaamisen 

Kätevä kilpailutus 
kodin hankintoihin

merkitystä. 
– Pyrimme olemaan aitoja ja re-

hellisiä kaikessa mitä teemme ja 
meillä on polte palvelemiseen, Har-
tikainen toteaa.

– Haluamme kohdata jokaisen 
asiakkaan yksilönä ja sydämel-
lä, riippumatta palvelukanavasta. 
Sellaiset projektit onnistuvat, jois-
sa on mukana rakkaus lajiin, Meri-
tie säestää.

Verkossa täytettävän kilpai-
lutuslomakkeen ohella yhtey-
den työntekijöihin saa myös pu-
helimitse tai chatin kautta. 

Helmet poimitaan mukaan
Houmi haluaa poistaa asunnon 
myyntiin ja kotiremontteihin liit-
tyvän huolen ja stressin. Samal-
la halutaan maksimoida asunnon 
arvo ja kustannussäästö. Hyvä vä-
littäjä ja nopea myyntiaika voivat 
tuoda tuhansien eurojen hyödyn  
asiakkaalle.

Houmin kumppaneina toimii 
kymmeniä kiinteistönvälitystoi-

mistoja Uudeltamaalta sekä Tu-
run, Tampereen, Oulun, Lahden ja 
Hämeenlinnan alueilta. Parhaillaan 
kumppaneita etsitään myös Itä- ja 
Keski-Suomesta.

– Me tarkistamme palveluntarjo-
ajien taustat ja laadun. Näin voim-
me yhdistää luotettavat firmat ja 
parasta palvelua ansaitsevat asiak- 
kaat, molemmat huomauttavat.

Samalla laajennetaan kumppa-
nuuksia remonttifirmoihin. Sekä 
kiinteistönvälitys- että remontti-
puolella on kumppaneina kaiken-

kokoisia yrityksiä. Suuresta tarjok-
kaiden joukosta poimitaan helmet. 

Kuluttajille kilpailutus- ja vertai-
lupalvelu on ilmaista, mutta kump-
panit maksavat Houmille provision 
toteutuvista toimeksiannoista.

Työ poikii suunnitelmia
Oma yritys siinsi Hartikaisen haa-
veissa nuoresta pitäen. Ennen Hou-
mia hän ehti kokeilla siipiään sa-
mantapaisella liikeidealla toimivas-
sa yhtiössä, jonka pohjalle Houmi 
rakennettiin. 

Meritie puolestaan pyöritti omaa 
pk-yritystä ja toimi myynti- ja mark-
kinointialalla sekä sosiaalialalla.

Jatkossa Houmi haluaa laajentaa 
palvelujaan myös taloyhtiöiden re-
monttitarjousten kanssa kamppai-
leville isännöitsijöille. Suunnitel-
missa on saada rahoitustarjouk-
setkin mukaan palveluun.

– Haluamme palveluista mahdol-
lisimman läpinäkyviä. Yksi tapa sen 
lisäämiseen on antaa verkkosivulla 
tilaa asiakkaiden palautteille, Harti-
kainen ja Meritie kaavailevat.

Houmin toimitusjohtaja Matti Hartikainen ja asiakaspalvelupäällikkö Mikko Meritie haluavat poistaa asun-
tojen myyntiin ja remontointiin liittyvän stressin kilpailutuspalvelunsa avulla.

Kodin myynnin ja remontoinnin kilpailuttamista ei 
tarvitse enää tehdä hiki hatussa. Uusi palvelu tarjoaa 
vertailun, kilpailutuksen ja tilaamisen ilmaiseksi. 
teksti ritva-liisa sannemann  kuva joona raevuori 

OLEMME  
KIINTEISTÖ 

-MESSUILLA
OSASTOLLA  
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Kemikaaliton vedenkäsittelyjärjestelmä parantaa huomattavasti 
talojen asumismukavuutta kohentamalla veden virtausta. Käy-
tännössä tehokkuus tarkoittaa pienempää kaukolämpölaskua.
teksti ilpo lommi  kuva kiinteistö-kys

Tehokkuutta  
veden virtaukseen

Kiinteistö-KYS on tyytyväinen Bauerin vedenkäsittelyjärjestelmään. Laadukas järjestelmä 
ei ole suuri kustannus miljoonien arvoisissa uudisrakennus- ja LVI-saneerauskohteissa. V altaosa helsinkiläisten kerrosta-

lojen ilmanvaihdosta toimii pai-
novoimaisesti. Näissä on yleis-
tä, että talon ilma ei vaihdu ja 

se on laadultaan heikkoa. Hyvä ilmanvaih-
to on tärkeää asumisviihtyvyyden kannalta. 
Järjestelmän uudistus on taloyhtiölle raskas 
projekti ja ilmanvaihdon korjaus törmää en-
nakkoluuloihin.

– Korjaaminen tai ennallistaminen on kal-
lista ja hankalaa, kertoo Sweco Taloyhtiöpal-
veluiden asiantuntija Kaj Karumaa.

Sweco on nyt uusinut taloyhtiön ilman-
vaihdon juuri hormeihin koskematta. Jotta 
malli voitiin todentaa, suunnitelma piti to-
teuttaa. Kumppani toimenpiteeseen löytyi 
Bulevardilta.

Tarpeenmukainen ilmanvaihto
Vuoteen 1954 asti ilmanvaihto asuinkerros-
taloissa toimi aina painovoimaisesti. Tuol-
loin nykyaikaisia puhaltimia tai venttiilejä 
ei ollut saatavilla.

Lämmin ilma pyrkii ylöspäin. Jotta ilma 
rakennuksessa vaihtuisi, tarvitaan lämpöti-
laeroja ja tästä seuraavaa ilman siirtymistä 
paikasta toiseen. Siksi painovoimainen il-
manvaihto toimii erityisesti talvipakkasilla.

– Kun lämpötilaeroa on liikaa, voi pai-
novoimainen ilmanvaihto toimia turhan-
kin hyvin, jolloin se kuivattaa sisäilmaa ja 
aiheuttaa vetoa.

Swecon suunnittelemassa ja koneellista-
massa ilmanvaihdossa tätä ongelmaa ei nyt 
ole. Ajatuksena on, että ilmaa vaihdetaan 
vain sen verran, kuin sisäilmasto milloin-
kin tarvitsee.

Remontin myötä Bulevardilla on käytössä 
kosteuteen ja lämpöön automaattisesti rea-
goivat aktiiviset venttiilit. Ratkaisu on ener-
giatehokas. Se myös vähentää kosteusongel-
mia ilmanvaihdon tehostuessa kosteusantu-

rin avulla. Venttiilien lisäksi järjestelmä vaa-
tii huippuimurin, joka pystyy vastaamaan 
muuttuvaan ilmamäärään, riippuen kaik-
kien linjassa olevien venttiilien asennosta.

Ratkaisu haastavaan kohteeseen 
Vuonna 1937 valmistuneessa, seitsemän ker-
roksen As Oy Bulevardia Bostads Ab -taloyh-
tiössä on 96 asuntoa. Rakennuksessa on teh-
ty linjasaneeraus 90-luvulla, mutta ilman-
vaihtoa ei ole koskaan kunnostettu.

Urakka sai alkunsa, kun paljastui, että eräs 
hormi yhdisti useamman huoneiston. Löytö 
selitti myös sen, miksi yhtiössä oli aiemmin 
huomattu ruoankäryn leviämistä asunnosta 
toiseen. Kun asiaa tutkittiin, osoittautui, että 
rakennuksessa oli 67 hormia, jotka yhdisti-
vät useamman asunnon tai että hormien vä-
lissä oli halkeamia ja reikiä. Asunnot yhdis-
tävä hormi on riskitekijä tulipalotilanteessa, 
ja ilman erikoisjärjestelyjä kielletty Suomen 
maankäyttö- ja rakennuslaissa.

– Kaiken uudistaminen alusta lähtien oli-
si ollut kallis urakka, toteaa asuntoyhtiön 
hallituksen puheenjohtaja Olli Nuutinen.

Kokeiluun valittiin 14 asuntoa, jotka oli-
vat kiinni akuuteinta korjausta kaipaavis-
sa hormilinjoissa. Riskit haluttiin selvittää 
perinpohjaisesti ennen urakan aloittamista.

– Jälkeenpäin palaute on ollut yksin-
omaan positiivista ratkaisun korjattua si-
säilman ongelmat. Muutoksen jälkeen il-
manlaatu parani jokaisessa asunnossa. Il-
manvaihtoa myös monitoroidaan.

Remonttia ollaan parhaillaan laajenta-
massa, jolloin kaikki asukkaat pääsevät 
nauttimaan uudistuksen tuomista eduista.

– Onnistunut pioneeriprojekti on vahva 
todiste siitä, että toistuviin ilmanvaihdon 
ongelmiin ja asukkaiden valituksiin on yk-
sinkertainen ja kustannustehokas ratkaisu, 
Karumaa toteaa.

Swecon asiantuntija Kaj Karumaa ja asunto-osakeyhtiö Bulevardian hallituksen puheen-
johtaja Olli Nuutinen ovat erittäin tyytyväisiä lopputulokseen.

Bulevardilla sijaitsevan taloyhtiön painovoimainen ilmanvaihto 
koneellistettiin hormeja uusimatta. Onnistuneen pilotin myötä 
malli tarjoaa nyt mahdollisuuden taloyhtiöille.
teksti joonas ranta  kuva joona raevuori

Painovoimainen 
ilmanvaihto 
toimivaksi

“

viä kalkkijuovia esimerkiksi kylpyhuonei-
den kaakeleissa. Vesikiertoisissa lattialäm-
mitysjärjestelmissä putkistojen tukkeutu-
minen ja korroosiovuotojen syntyminen on 
erityisen hankala ja kallis korjausurakka.

Ekologinen järjestelmä
Kolmas etu liittyy Helinin mukaan ympäris-
töasioihin. Ne ovat Kiinteistö-KYSissä isos-
sa arvossa.

– Meillä on Ekokompassi-sertifikaatti, 
johon Bauerin vedenkäsittelyjärjestelmä 
sopii erinomaisesti. Emme enää tarvitse 
kemikaaleja putkistojen puhdistamiseen. 

Myös lämpötalous para-
nee, kun energiankulu-
tus vähenee vesikierron 
tehostuessa. Järjestel-
män rahallinen sähkön-
kulutus on vain muuta-
mia kymmeniä euroja 
vuodessa.

Simpanen muistuttaa, 
että säästöjä tulee myös 
kaukolämpölaskussa, 
kun lämmönsiirtimien 
tehokkuus ja toimivuus 
paranevat. 

– Meillä on huoneisto-
pinta-alaa 70 000 neliömetriä, joten lämmi-
tyskustannuksissa on mahdollisuus tuntu-
viin säästöihin.

Bauer Watertechnology Oy:n tuotepääl-
likkö Mikko Timonen kertoo veden vaihte-
levataajuuksiseen sähkömagneettiseen kä-
sittelyyn perustuvan kemikaalittoman lait-
teiston tuotekehityksen ja tuotannon ole-
van Saksassa. Laitteistoa on tuotu Suomeen 
noin 20 vuotta.

– Käyttökokemuksia ja palkintoja on 
kertynyt vuosien mittaan paljon. Viimei-
sin on vuonna 2018 myönnetty pohjoismai-
nen Suuri Tuottavuuspalkinto. Käyttökoh-
teita on runsaasti teollisuudessa, julkishal-
linnon laitoksissa, asuntoyhtiöissä, toimi-
tilakiinteistöissä ja omakotitaloissakin, Ti-
monen lisää.

K uopion kaupungin ja Pohjois-Sa-
von sairaanhoitopiirin omista-
ma, 1230 huoneiston vuokra-
taloyhtiö Kiinteistö-KYS Oy on 

käyttänyt reilun kolmen vuoden ajan osassa 
kiinteistöjään Bauer Watertechnology Oy:n 
vedenkäsittelyteknologiaa käyttövesi-, pat-
teri- ja lattialämmitysjärjestelmissään. Hy-
vien kokemusten vuoksi Bauerin laitteis-
toja hankitaan lisää tulevien saneerausten 
yhteydessä.

Kiinteistö-KYSin toimitusjohtaja Juhani 
Simpanen ja kiinteistöpäällikkö Toni Helin  
ovat yhtä mieltä Bauerin järjestelmien kus-
tannustehokkuudesta ja 
lyhyestä takaisinmaksu-
ajasta. Samalla putkisto-
jen ja venttiilien kestoikä 
kasvaa merkittävästi sekä 
tarve tukkeutuma- ja vuo-
tokorjauksille vähenee.

Virtaus parani 
Simpanen mainitsee esi-
merkkinä vuokrataloyh-
tiön oman toimistokerros-
talon. Sen käyttövesiput-
kistot ehtivät osassa asun-
noista tukkeutua reilussa 
kymmenessä vuodessa melkein kokonaan.

– Toimistomme keittiön hanasta valui 
enää noin litra kuumaa vettä minuutissa, 
kun määrän olisi pitänyt olla ainakin kol-
minkertainen. Joissain asunnoissa hanois-
ta ei tullut kuumaa vettä lainkaan. Bauerin 
laitteiston asennuksen jälkeen vedentulo 
virkistyi muutamassa kuukaudessa. Tällä 
hetkellä sama toimiston hana laskee kuu-
maa vettä neljästä viiteen litraa minuutis-
sa. Vedensaannilla on tärkeä merkitys asu-
misviihtyisyydessä.

Helin mainitsee näkyvänä vedenkäsitte-
lyjärjestelmän hyötynä myös kalkkeumien 
katoamisen.

– Kuopion ja Siilinjärven vesijohtovesi on 
kalkkipitoista, mikä aiheuttaa putkistojen ja 
venttiilien tukkeumia, syöpymiä sekä ikä-

Järjestelmän 
sähkönkulutus  
on vain muutamia 
kymmeniä euroja 
vuodessa.  

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen kertoo, että on erityisen 
ylpeä kotikaupunkinsa vahvasta porilaisesta kulttuurista. 

S uomen kiihtyvä kaupun-
gistuminen konkretisoi-
tuu muuttoliikkeenä ja ra-
kentamisena, mutta myös 

kaupunkikulttuurin ja palvelutar-
jonnan monipuolistumisena.

– Isoimmat kaupungit brändää-
vät itseään kasvukeskuksina. Pori 
on Satakunnan maakuntakeskuk-
sena kasvanut pääasiassa kuntalii-
tosten kautta. Kaupungin väestöke-
hitys voisi olla parempikin, mutta 
kyllä tänne nuoriakin muuttaa, ker-
too kaupunkisuunnittelupäällikkö 
Mikko Nurminen.

Kerrostaloasumisen lisääntymi-
nen liittyy vahvasti kaupungistumi-
seen. Omakotitalotonttien myynti 
onkin Porissa vähentynyt merkit-
tävästi. Talojen rakentaminen ei 
enää kiinnosta nuoria samalla ta-
valla kuin heidän vanhempiaan.

Lisää asukkaita keskustaan
Lisää toimistotilaa ei kaupungin 
ydinkeskustaan enää rakenneta. 
Päinvastoin, yrityskäytössä olleita 

Kiihtyvä kaupungistuminen 
luo tilaa monipuolisuudelle

tiloja muutetaan asunnoiksi.
Jotta kaupungin keskusta-alue 

olisi mahdollisimman toimiva, 
tarvitaan palvelujen lisäksi osto-
voimaa. Porissa se tarkoittaa lisää 
väkeä ydinkeskustaan. Sinne muut-
taa esimerkiksi lapsiperheitä, mutta 
enemmänkin heitä sinne mahtuisi.

– Yksi kehittämishankkeen tär-
keimmistä tavoitteista on saada li-
sää asukkaita juuri ydinkeskustaan. 
Tehostamme maankäyttöä keskus-
tassa ja pyrimme välttämään kaa-
voitetun alueen laajentamista ja uu-
sien omakotialueiden avaamista.

Kaupungin keskustan tulee olla 
helposti saavutettavissa myös sen 
ulkopuolella asuville. Sinne pitää 
päästä kävellen, pyörällä, julkisil-
la kulkuvälineillä ja omalla autolla.

– Meillä on ehkä ylimitoitettuja 
katualueita, kun tietyt liikennerat-
kaisut on tehty 120 000 asukkaan 
kaupunkia varten. Mutta tämän-
tyyppisten asioiden muuttaminen 
on hidasta, myöntää Nurminen.

Tarvittavien toimien toteutta-

minen edellyttää selvää tavoitet-
ta. Nurminen näkee sen vuosi-
kymmenten päähän ulottuvana 
visiona Porin keskustan tulevai-
suudesta. Virkamiesten ja päättä-
jien lisäksi vision luomiseen osal-
listuvat muun muassa asukkaat, 
kiinteistöjen omistajat, kauppa-
kamari sekä yrittäjien edustajat. 

Murros muuttaa katukuvaa
Kauppa elää suurta murrosta ja 
se näkyy myös Porin katukuvas-
sa. Keskusta-alueen kehittämises-
sä tärkeä tavoite liittyy kivijalkata-
son liiketoimintaan. Se halutaan pi-
tää monipuolisena ja vireänä.

Se ei kuitenkaan onnistu pelkäs-
tään kaupungin ja yrittäjien voi-
min. Siihen tarvitaan pientä muu-
tosta kaupunkilaisten kulutustottu-
muksissa: käytetään kävelymatkan 
etäisyydellä olevia lähipalveluja.

– Me olemme tavoiltamme eh-
kä vielä maalaiskaupunki, mutta 
olemme muuttumassa. 

Nurmisen visiossa Porin ydinkes-
kusta on elämää sykkivä kokonai-
suus ympäri vuoden ja toiminnalli-
sesti avoin alue. Hän kertookin kau-
pungin vapauttavan omia tilojaan 
julkiseen käyttöön.

– Meillä on puistoja, mutta tänne 
pinnoitettuun ydinkeskustaan me 
tarvitsemme lisää vihreyttä.

Porin keskustan kehittämisen tavoitteena on lisätä  
alueen toiminnallista joustavuutta sekä tehdä tilaa 
rohkealle ja dynaamiselle tekemiselle.
teksti kari kuisti  kuva pekka leino

Dustcontrol FIN Oy:n tekniset myyjät Wilhelm Mansén ja Keijo Merikallio 
tahtovat korostaa pölynhallinan merkitystä rakennustyömailla.

L ain mukaan työstä ei saa 
aiheutua vaaraa työmaal-
la työskenteleville eikä 
muille työn vaikutuspii-

rissä oleville henkilöille. Oleellise-
na osana turvallisuutta on varmis-
taa, että hengitysteihin kulkeutuva 
ilma on mahdollisimman puhdasta.

– Urakoitsijoilla on päävastuu 
pölynhallinnasta työmaalla. Mut-
ta myös muiden, kuten rakennut-
tajan, suunnittelijan ja työnteki-
jän on osaltaan huolehdittava työ-
turvallisuudesta, kertoo tekninen 
myyjä Wilhelm Mansén Dustcont-
rol FIN Oy:stä.

Laitetoimittajat vastaavat, et-
tä pölyntorjunnassa käytettävillä 
laitteilla saavutetaan haluttu puh-
taustaso. Suodatuskyvyn pitää säi-
lyä jatkuvasti luvatulla tasolla eikä 
pöly saa suodatuksen jälkeen levi-
tä takaisin ympäristöön.

Tarkka hiukkassuodatus
Kaikki rakennustyömaalla syntyvä 
pöly aiheuttaa ajan mittaan vaaroja 

Puhdas hengitysilma tekee 
työmaasta turvallisemman

terveydelle.  Vaarallisinta on näky-
mätön pöly. Mitä pienempi hiukka-
nen, sitä syvemmälle keuhkoihin se 
tunkeutuu.

– Varustamme kaikki liikutelta-
vat mallimme HEPA-suodattimilla. 
Ne puhdistavat ilman 99,995 pro-
sentin tarkkuudella, selventää tek-
ninen myyjä Keijo Merikallio.

Pölystä suurin osa erotellaan en-
sin hienosuodattimilla, jonka jäl-
keen kaikkein hienoimmat hiuk-
kaset siepataan HEPA-suodattimil-
la. Tekniikan ansiosta suodattimien 
vaihtotarve vähenee ja käyttökus-
tannukset pysyvät pieninä.

Merikallion mukaan imurijärjes-
telmissä kannattaa ehdottomasti 
käyttää vain alkuperäisiä sekä lai-
tevalmistajan testaamia ja hyväksy-
miä suodattimia. Muiden suodatti-
mien käyttö voi aiheuttaa pölyvuo-
toja ja konerikkoja.

Paras suoja saadaan, kun pöly 
kerätään talteen imusuojilla heti, 
kun sitä syntyy. Imusuojia löytyy 
useimmille käsikäyttöisille ja kiin-

teille työkaluille. Dustcontrol val-
mistaa myös räätälöityjä imusuojia. 

Yksityiskohdat ratkaisevat
Pölynhallintaan käytetään monen-
laisia malleja työstä riippuen. Man-
sénin mukaan Dustcontrol suunnit-
telee asiakasta kuunnellen parhaan 
ratkaisun.

– Meidän tehtävämme on sel-
vittää ja kertoa, millaisia ratkaisu-
ja kohteen pölynhallinta vaatii. On 
todella tärkeää mitoittaa laitteisto 
oikein, Mansén jatkaa.

Laitteistojen tekniset yksityis-
kohdat, kuten teho, ilmamäärä, 
esierottimien malli ja koko, suoda-
tinmateriaali ja letkujen koko, riip-
puvat työn ja pölyn laadusta.

Asiakkaan kannattaa selvittää 
myyjältä myös perusasiat: miten 
laitteiston huolto on järjestetty, mi-
tä huolto maksaa ja kuinka helposti 
tai nopeasti varaosia on saatavilla. 
Laitteistot suunnitellaan kestämään 
pitkäaikaista käyttöä, joten varaosia 
pitää saada myös tulevaisuudessa.

– Käytämme koneiden ja suo-
dattimien valmistukseen vain ma-
teriaaleja, joiden alkuperän tiedäm-
me. Kiinnitämme huomiota kaik-
kien komponenttien laatuun, jotta 
koneet eivät rikkoudu odottamat-
tomasti ja aiheuta ylimääräisiä kus-
tannuksia, Merikallio vakuuttaa.

Työmailla vaaditaan yhä tarkempaa pölynhallintaa. 
Dustcontrol poistaa epäpuhtaudet varustamalla liiku-
teltavat imurijärjestelmät HEPA-suodattimilla.
teksti timo hämäläinen  kuva joona raevuori
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Viikin ympäristötalo oli 
valmistuessaan vuonna 
2011 Suomen energiate-
hokkain toimistoraken-
nus. Energiatehokkuutta 
onnistuttiin vielä lisää- 
mään mySMARTLife- 
hankkeessa datan avulla. 

teksti aino tiirikkala 
kuva juha arvid helminen

K un henkilö viihtyy läm-
pöteknisesti mahdolli-
simman hyvin, hän voi 
keskittyä työn tekemi-

seen, kertoo VTT:n tutkimusjohta-
ja Pekka Tuomaala.

Tämäkin mielessä Viikin ym-
päristötaloon asennettiin vuon-
na 2017 sensorit ja älytermostaa-
tit, joilla voidaan säätää kiinteistön 
lämpötiloja huonekohtaisesti. VTT 
keräsi hankkeessa tietoa siitä, mil-
laisissa lämpötiloissa tilojen käyttä-
jät aikaansa viettivät. Jokaisella koe- 

Fourdegin teknologiajohtaja Mikko Kaijärvi toi Viikin ympäristötaloon älytermostaatit ja johtava tutkija Pekka Tuomaala VTT:n kehittämän lämpöaistimusmallin.

henkilöllä oli oma QR-koodi, jon-
ka kautta saattoi antaa palautetta 
kokemistaan olosuhteista. Kerätty 
data syötettiin VTT:n kehittämään 
lämpöaistimusmalliin, jonka perus-
teella määritettiin yksilöllistä viih-
tyvyyttä vastaavat lämpötilat. 

Vain 68 prosenttia koehenkilöis-
tä oli tyytyväisiä työympäristönsä 
lämmityksen ja jäähdytyksen ta-
soon ennen lämmönsäädön käyt-
töön ottoa. Sen jälkeen 98 prosent-
tia koki lämpötilan miellyttäväksi.

Yksilöiden väliset lämpöviihty-
vyyserot voivat vaihdella ± 2-3 as-
tetta. Yhden asteen muutos kiinteis-
tön lämpötilassa vastaa noin viittä 
prosenttia energiankulutuksessa.

– Energiatehokkuutta parannet-
taessa kannattaa kuitenkin huoleh-
tia siitä, ettei työ vaaraannu.

Asiantuntijaorganisaation ku-
luista nimittäin 90 prosenttia me-
nee henkilökunnan palkkoihin, yh-
deksän prosenttia tilakustannuksiin 
ja vain yksi prosentti energiaan. 

Kymmenen prosentin säästö
MySMARTLife-hanketta rahoittaa 
EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja 

innovaatio-ohjelma.
Helsingin osahankkeen taustalla 

on kaupungin tavoite hiilineutraa-
liudesta vuoteen 2035 mennessä. 
Sen saavuttamisessa rakennusten 
energiatehokkuuden parantamisel-
la on iso rooli. Viikin ympäristötalon 
osuuden kumppanit ovat Helsingin 
kaupunki, Forum Virium, VTT, He-
len ja Fourdeg.

– Pyrimme optimoimaan raken-
nuksen energiankulutusta ja lisää-
mään työskentelytyytyväisyyttä, 
kertoo Mikko Kaijärvi, termostaa-
tit toimittaneen Fourdegin tekno-
logiajohtaja.

Sensorit keräsivät tietoa läm-
mönsäädön muutoksista. Fourde-
gin pilvipalvelun älykkäät algorit-
mit huomioivat myös sääennus-
teet. Markkinoilla tarjolla olevan 
energian hintakin saatettiin laskea 
mukaan.

– Näihin tietoihin perustuen pil-
vipalvelu lähettää tiedon optimoi-
dusta lämpötilasta termostaatille.   

Koska moni Viikin ympäristöta-
lon ratkaisuista on edelleen aikaan-
sa edellä, merkittävien energian-
säästöjen saaminen oli haastavaa.

– Silti kohteessa saavutettiin läm-
mityskauden aikana 10 prosentin 
lämmityssäästö lähtötilanteesta. 
Energiakustannuksissa vuosisäästö 
on 2500-3000 euroa. Se on aika kova 
saavutus, Forum Viriumin projekti-
päällikkö Timo Ruohomäki toteaa.

Lisää avoimia järjestelmiä
Kaijärven mukaan tyypillisissä toi-
misto- tai asuntokohteissa älyter-
mostaateilla voidaan päästä 15-33 
prosentin energiansäästöön.

Lämpöolosuhteita voidaan op-
timoida miltei kaikissa rakennuk-
sissa, joissa on rakennusautomaa-
tiojärjestelmä. Sen lisäksi järjestel-
mään tarvitaan laajennettavuus. 

– Anturit ovat viime aikoina ke-
hittyneet kovasti ja nykyisin löytyy 
myös luotettavia langattomia antu-
reita, Tuomaala sanoo.

Rakennusten elinkaaren aika-
na tulee tarpeita uusille teknisille 
ratkaisuille. Kiinteistöautomaatiot 
ovat silti perinteisesti olleet melko 
suljettuja järjestelmiä. Ruohomä-
ki toivookin optimoitujen kokonai-
suuksien rakentamisen yleistyvän.

– Jos tehtäisiin muutoksia niin, 

että tulisi enemmän avoimuutta ja 
yhteentoimivuutta muiden järjes-
telmien kanssa, talojen toimintaan 
voisi saada lisää hienosäätöä.

Yksilöllinen lämmönsäätely  
optimoi energiatehokkuuden 

Omaa sähköä 
paneeleista 
n Viikin ympäristötalossa 
on aurinkopaneeleja ja 
Suomen ensimmäinen äly-
käs sähkövarasto eli akusto.

n  Älykäs järjestelmä oh-
jaa talon tuottamaa sähköä 
akkuun, sähköauton la-
taukseen tai myyntiin.

n  Sähkövarastoa voidaan 
ladata sähkön ollessa edul- 
lista ja käyttää, kun hinta 
on korkeimmillaan. 

WWW.MYSMARTLIFE.EU/ 
CITIES/HELSINKI/

V alurautaviemäreitä val-
mistavan Saint-Gobain 
PAMin myynti-insinöö-
ri Jouni Hakkarainen on 

harmissaan siitä, että vuosituhan-
nen alussa Suomeenkin rantautui 
liian paljon huonolaatuisia tuottei-
ta. Kyseiset tuotteet täyttivät huo-
nosti vuonna 1999 voimaan tulleen 
valurautaviemäristandardin (EN 
877). Saint-Gobain kehitti jo tuol-
loin systemaattisesti järjestelmään-
sä. Parannuksia olivat esimerkiksi 
uudet epoksipinnoitteet ja putken 
tasaisen laadun varmistava pinta-
käsittelymenetelmä.

Huonoissa viemäreissä on ha-
vaittu halkeamia, vuotoja, pinnoit-
teiden vaurioita ja irtoamisia jo en-
nen 10-vuotistarkastuksia. Sittem-
min huonot putket ovat poistuneet 
markkinoilta, mutta niiden aiheut-
tamat ongelmat huonontavat edel-
leen valurautaviemärien mainetta.

– Ongelman syynä ovat huonot 
valmistusmenetelmät. Kun valu-
rautaviemärijärjestelmä valmis-

Valurautaviemäri 
on varma valinta

tetaan hyvin, se kestää vähintään 
puoli vuosisataa. Meidän valmis-
tamamme SMU-valurautaviemäri-
putket säilyttävät muotonsa ja suo-
ruutensa, vaikka lämpötilavaihte-
lut olisivat suuria. Ne ovat myös 
markkinoiden hiljaisimpia ja palo-
turvallisimpia. Elinkaarensa päät-
teeksi tuotteet ovat 100-prosentti-
sesti kierrätettävissä. 

Saint-Gobain PAMin SMU-viemä-
riputkien laadun salaisuus on ainut-
laatuinen De Lavaud -valmistusme-
netelmä. Valun jälkeisellä lämpökä-
sittelyllä putkesta saadaan erityisen 
luja, sitkeä, hyvin iskuja kestävä ja 
tasalaatuinen. Käsittelyn synnyt-
tämään karheaan pintaan pinnoite 
tarttuu tiukasti ja kestää hyvin ko-
vaakin kemiallista rasitusta. 

Laatu ei maksa maltaita
Hakkaraisen mukaan SMU-järjes-
telmän tuotteet on testattu useis-
sa puolueettomissa testilaborato-
rioissa, muun muassa Fraunhofer 
Institut fur Bautechnikissa Saksas-

sa. Saint-Gobain PAM tekee itsekin 
aktiivista tutkimustyötä ja kehittää 
järjestelmiään yhä paremmiksi. 

Viemärikuormituksen mukaan 
valittavana on punainen SMU S - 
tai harmaa SMU PLUS -valurauta-
viemärijärjestelmä 

– SMU S soveltuu tavanomais-
ten kotitalouksien jätevesille ja 
SMU PLUS sopii aggressiivisten jä-
tevesien käsittelyyn, kuten sairaa-
loihin ja laboratorioihin. Siinä on 
SMU S -järjestelmää tuplasti pak-
sumpi epoksikerros ja lisänä sink-

2000-luvun alkupuolella asennetut huonolaatuiset viemärit heikensivät valurautaviemärien mainetta. 
Saint-Gobainin valurautaviemäri kestää kiinteistössä monta vuosikymmentä.

Saint-Gobain PAM lupaa valurautaviemärijärjestel-
miensä tekniseksi käyttöiäksi vähintään 50 vuotta. 
Materiaali on luonnostaan paloturvallinen ja hiljainen.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva saint-gobain pam

kikerros, joten putki kestää äärim-
mäisen hyvin kemiallista rasitusta, 
korkeita lämpötiloja sekä mahdol-
listaa maa-asennuksen. 

Molempien järjestelmien tuot-
teet on myös tarkasti identifioitu, 
ja alkuperä on aina helppo selvittää.

– Toimiva lopputulos saavute-
taan aina useiden ammattilaisten 
yhteistyönä. Käytettävän järjes-
telmän lisäksi myös viemäröinnin 
suunnittelun, urakoinnin ja asen-
nustyön valvonnan tulee olla sitou-
tunutta ja asiantuntevaa. 

Hakkaraiselle on tullut vastaan 
tilanteita, joissa ei ole käytettykään 
suunnittelijan suosittelemaa ja kiin-
teistön omistajien valitsemaa järjes-
telmää. Hän muistuttaa, että suun-
nittelija tekee järjestelmän tason-
määrityksen ja valvoja valvoo ura-
koinnin sopimuksenmukaisuutta.

– Hyvän viemärijärjestelmän va-
linta ei kaadu kustannuksiin. Esi-
merkiksi 10–20 miljoonaa euroa 
maksavan linjasaneerauksen kus-
tannuksista vain 0,5–2 prosenttia 
syntyy viemärijärjestelmästä. 

Joona Reunasen ja Pekka Sirénin mielestä projektimainen toimintatapa 
tuo parhaat tulokset, kun omistaja tavoittelee tuoton ja arvon kasvua.

T avanomaisen kiinteistö-
johtamisen haaste on se, 
ettei sillä ole usein sel-
keää alkua eikä loppua. 

Ilman perusteellista alkuanalyysiä 
ja ajallista päätepistettä työn tavoit-
teellisuus ja laatu helposti kärsivät.

– Uusi palvelu haastaa perintei-
sen kiinteistövarallisuuden johta-
misen projektiluontoisella toimin-
tamallillaan. Hieman liioitellen voi-
si sanoa, että emme edes halua pit-
käaikaisia toimeksiantoja, kertoo 
GEM Project Asset Management 
Oy:n Joona Reunanen.

Kiinteistönomistajan on myös 
helppo mitata GEMin työn tehok-
kuutta, kun malli on ”tulos tai ulos”.

Vuokraus, ylläpito ja kehitys
Perinteisesti kiinteistönomistaja on 
hoitanut asiat itse tai hankkinut pit-
käkestoisen palvelun yhden luukun 
kautta. Kiinteistön tuoton ja arvon 
kasvattamisen kannalta tämä ei kui-
tenkaan aina ole paras ratkaisu.

– Kiinteistövarallisuuden johta-

Projektipalvelu maksimoi 
kiinteistön tuoton ja arvon

minen on monitasoinen kokonai-
suus. Kun hallittavana on kymme-
niä asioita kerralla, jotkin osa-alueet 
jäävät luonnollisesti vähemmälle 
huomiolle. Ne voivat silti olla tuoton 
ja arvon kannalta valtavan oleellisia.

– Laitamme energiamme älyk-
kääseen vuokraukseen, ylläpidon 
järkeistämiseen ja vuokrausta tu-
kevaan kiinteistökehitykseen, li-
sää GEMin Pekka Sirén.

Vuokraus tehdään omistajan läh-
tökohdista. Toimenpiteisiin vaikut-
taa se, onko tavoitteena kohteen pit-
käjänteinen omistaminen vai myyn-
tikuntoon virittäminen.

Kiinteistökehitystoimia GEM 
miettii vuokrauksen näkökulmas-
ta. Operaatiot voivat vaihdella pie-
nistä ehostuksista järeisiin käyttö-
tarkoituksen muutoksiin. Kuhunkin 
projektiin ja urakkaan valitaan aina 
parhaat toimijat.

– Projektiluonteisessa mallissa 
kumppanit valitaan tapauskohtai-
sesti. Jos kiinteistönomistajalla on 
tietyt kumppanit valmiina, toimim-

me mielellämme näiden kanssa.
Kiinteistöissä ylläpitopuoli taas 

jää välillä vuokrauksen varjoon.
– Ylläpidon järkeistäminen ei 

tarkoita pelkkää kulujen mini-
mointia laadusta välittämättä. Ku-
luja voi helposti syntyä esimer-
kiksi vuosikymmenen takaisista 
jäänteistä, täydentää Reunanen. 

Kassavirta lopputuotteena
GEMin palvelun ei ole tarkoitus syr-
jäyttää nykyistä tapaa toimia, vaan 
tarjota lisävoimaa, kun sitä tarvi-
taan. Omistaja tai tämän palkkaa-
ma manageri hoitaa vuokra- ja ta-
loushallinnon GEMin vetämän kehi-
tysprojektin aikana kuten ennenkin.

Työ kulminoituu usein uusiin, 
vuokralaisten sekä kiinteistön omis-
tajan välisiin vuokrasopimuksiin. 
Niissä tiivistyvät projektin myötä 
saavutetut edut ja muutokset.

– Harva sijoittaja omistaa kohteen 
vain seinien ja kattojen tähden, kyl-
lä arvo tällöin muodostuu saatavas-
ta nettokassavirrasta, sanoo Sirén.

Reunanen ja Sirén huomauttavat, 
että mitä paremmin GEM homman-
sa hoitaa, sitä nopeammin projekti 
on ohi. Kiire heillä ei kuitenkaan ole.

– Kun työ on tehty kunnialla, 
poistumme taka-alalle. Ennen ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamista 
emme silti katoa mihinkään.

GEM tuo kiinteistönomistajille lisäresursseja. Kehitys-
projektit voidaan viedä läpi niin, että omistajan työksi 
jää vain päätöksenteko GEMin ehdotusten pohjalta.
teksti joonas ranta  kuva joona raevuori 



KIINTEISTÖ MAINOSLIITE

Kiinteistövahdilla säästät jopa 10 %  
taloyhtiön lämmityskuluissa 

Kiinteistövahti optimoi kiinteistön lämmitystä vaivattomasti. Se on ehkä maailman helpoin tapa 
parantaa asuinmukavuutta, säästää energiakuluissa ja tehdä asumisesta ilmastoystävällisempää.

Lue lisää helen.fi/kiinteistovahti

Loppuu se  
turha säätäminen


