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KIINTEISTÖT  OVAT  yhteiskunnalle ja ih-
misille tärkeitä monella tavalla. Kodit ovat 
paikoista läheisimpiä, ja yhtä lailla koem-
me merkityksellisiä hetkiä muualla raken-
netussa ympäristössä – istuessamme luen-
tosalissa tai nauttiessamme kulttuurista sa-
tavuotiaassa rakennuksessa. Tilat jättävät 
vahvan muistijäljen.

KIINTEISTÖT  henkivät vakautta. Vaikka 
ajat muuttuvat, rakennukset useimmiten 
pysyvät ja mukautuvat 
juuri sen hetken ihmis-
ten tarpeisiin. Raken-
nukset tarjoavat meil-
le päivittäin puitteet 
sujuvaan asioimiseen 
kaupoissa ja palveluis-
sa, suojaisan tai inspi-
roivan paikan työsken-
nellä tai turvalliset tilat 
hoitoon ja hoivaan. 

Kiinteistöt ovat ih-
mistä varten. Ja niiden 
takana on aina ihmi-
nen, sillä rakennetun 
ympäristön tuottama 
hyvinvointi ei synny it-
sestään. Vaatii ammattitaitoa pitää raken-
nukset kunnossa ja rakentaa uutta. Samoin 
tarvitaan kykyä ennakoida tulevaa, jotta ar-
vokkaat tilat vastaavat käyttäjiensä tarpei-
ta ajanmukaisesti. Tuhannet kiinteistö- ja 
rakennusalan osaajat tekevät tätä vastuul-
lista työtä päivittäin. 

NÄINÄ EPÄVARMUUDEN  aikoina kiinteis-
töillä on erityinen rooli paitsi taloudellisen 
vakauden tuojana myös ilmastonmuutok-
sen hillitsijänä. Rakennukset vastaavat noin 

30 prosentista Suomen energiankulutuk-
sesta ja hiilidioksidipäästöistä. Kiinteistö-
jen energiatehokkuutta tulee parantaa ja il-
mastopäästöjä vähentää. Vaatimus koskee 
kaikkia rakennustyyppejä asunnoista toi-
mitiloihin ja julkisiin tiloihin. Lähivuosien 
energiaremonttien mittakaavaa kuvaakin 
termi ”renovation wave”.

ONNEKSI ALAN  nopea muutos kestäväm-
mäksi on käynnissä. Useat vastuulliset kiin-

teistönomistajat ovat jo pie-
nentäneet ympäristövaiku-
tuksia, tavoitteenaan esi-
merkiksi kiinteistöjen hii-
lineutraalius vuonna 2030. 
Uusilta rakennuksilta odote-
taan esimerkillisyyttä pääs-
töjen minimoinnissa ja kier-
totalouden edistämisessä. 
Kohti kestävämpiä ratkai-
suja vievät myös työnteon 
tapojen muutos ja digirat-
kaisujen hyödyntäminen. 

PITKÄ JÄNTEISESSÄ  kiin-
teistöliiketoiminnassa tär-
keää on rahoitus, tuottojen 

ennakointi ja suhdanteiden yli katsomi-
nen. Korona-pandemiasta johtuvat talou-
delliset elvytystoimet ovat merkittävä mah-
dollisuus parantaa kiinteistöjen energiate-
hokkuutta, vähentää ilmastopäästöjä ja vah-
vistaa kansantaloutta. Energiaparannuksia, 
kuten aurinkopaneeleita ja lämpöpumppu-
ja, laitteistojen säätöjä ja jopa rakenteellisia 
korjauksia, voi toteuttaa nopeasti. Näiden 
työllistävä vaikutus kohdistuu koko arvo-
ketjuun. Vihreä investointi kiinteistöihin on 
sijoitus kestävään tulevaisuuteen.

Kiinteistöt näyttävät tien  
ilmastokestävään tulevaisuuteen

Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja  
Green Building Council 

Puheenvuoro 

04 ISKU INTERIOR 
Kalusteilla viruksia ja 
bakteereja vastaan

”Antimikrobisuuden 
vuoksi ei tarvitse 
tinkiä muotoilusta 
ja sisustamisesta.”

”Tartuntatautien  
riskit ovat tulleet 
osaksi arkipäivää.”

Isku Interiorin kehityspäällikkö 
Kari Soljamo

Lifa Air Finlandin tuotekehitysjohtaja  
Janette Mäkipää 

Rahataidon valmentaja 
Mikko Sjögren haluaa 
opettaa suomalaisia  
vaurastumaan viisaasti. 
Asuntosijoittaminen on 
yksi tehokkaimmista  
työkaluista varallisuuden 
kasvattamiseen.  

teksti anne kuusisto   
kuva varapuu

S ijoittamisen mestariksi ei 
synnytä, vaan taloustai-
tojen hiominen on koko 
elämän mittainen projek-

ti. Oivallettuaan tämän Valmennus-
yhtiö Varapuun perustaja ja raha-
taidon valmentaja Mikko Sjögren 
aloitti taloustaidon valmennuk-
sen ammattimaisesti ensimmäi-
senä Suomessa. Nyt valmentajan 
luennoilla on käynyt jo kymmeniä 
tuhansia omien taloustaitojen ke-
hittämisestä kiinnostuneita.  

Vaikka ihmisillä on kautta ai-

Valmennusyhtiö Varapuun perustaja  ja rahataidon valmentaja Mikko Sjögrenin luennoilla on vieraillut vuodesta 2005 lähtien jo yli 20 000 henkilöä. 

kojen ollut tarve saada apua ra-
ha-asioidensa hoitamiseen, on ta-
loustaitojen valmentaminen vie-
lä melko uutta Suomessa. Sjögre-
nin intohimona on valmentaa ih-
misiä ymmärtämään henkilökoh-
taisen talouden tasapainottamisen 
tärkeys osana yleistä hyvinvointia.

Tukea päätöksentekoon
Varapuu tarjoaa koulutuskokonai-
suuksia niin taloudellisen tilanteen 
korjaamiseen kuin säästämiseen ja 
sijoittamiseen. Peruskurssien lisäk-
si tarjolla on oppia myös sijoittami-
sen saralla jo pidemmälle edenneil-
le. Valmennusyhtiön tekemät asia-
kastyytyväisyyskyselyt osoittavat, 
että valmennuksista on ollut osal-
listujille hyötyä. Asteikolla 1-5 Va-
rapuun asiakkaat suosittelisivat 
koulutuksia lähipiirilleen keskiar-
volla 4,76. 

– Tarjoamme rautaisannoksen 
puolueetonta tietoa sijoitustoimin-
nasta. Menestyvän sijoittajan on 
kyettävä tekemään itsenäisiä pää-
töksiä, jotka tukevat hänen omia ta-
voitteitaan ja sijoittajaprofiiliaan. 
Liian usein sijoituspäätökset teh-

dään finanssifirmojen myyntipu-
heiden pohjalta. Huonoimmillaan 
välityspalkkiot ja muut kulut syö-
vät sijoituksen tuoton kokonaan, 
Sjögren varoittaa. 

Pääomana tietoa ja taitoa  
Sjögrenin mukaan asunnot ovat yk-
si väärinymmärretyimmistä omai-
suuslajeista. Siitä huolimatta asun-
tosijoittaminen on oikein toteutet-
tuna yksi väkevimmistä työkaluista 
merkittävän varallisuuden luomi-
seen. Toisin kuin yleisesti luullaan, 
asuntosijoittamisessa voi menestyä 
iästä ja tuloista riippumatta, mutta 
asuntosijoittamisessa voi kuitenkin 
epäonnistua, jos ei osaa ottaa huo-
mioon kriittisiä tekijöitä.

– Sijoitusten onnistumista rajoit-
tava tekijä on aina sijoittaja itse. Sa-
massa markkinassa toiset pärjäävät 
ja toiset eivät. Toisin kuin yleensä 
virheellisesti luullaan, ratkaiseva 
tekijä ei niinkään ole tieto. Tiedon 
lisääminen ei yksistään paranna 
tilannetta. Kyse on siitä miten aja-
tukset, uskomukset ja tavat tuke-
vat vaurastumista edistäviä valin-
toja, toisin sanoen taidot joilla tieto 

viedään käytäntöön, Sjögren toteaa. 
Valmennusyhtiö Varapuu tar- 

joaa helposti seurattavan vaihe vai-
heelta etenevän prosessin asunto- 
ja- kiinteistösijoittamisen saralla. 
Asunnot ja kiinteistöt -valmennuk-
sessa tutustutaan asuntoihin omai-
suuslajina viimeisimmän markki-
natiedon ja vankan osaamisen poh-
jalta. Asunnot kuuluvat ammatti-
maisen sijoittajan salkkuun, ja kaik-
ki kurssin valmentajat ovatkin me-
nestyneitä ammattisijoittajia.

Valmennuksessa pureudutaan 
muun muassa siihen, miten asun-
tomarkkinat ovat muuttuneet 
2000-luvulla ja minkälaisella sijoi-
tusstrategialla syntyvät huomisen 
menestystarinat. 

– Opetamme, miten asuntoihin 
sijoitetaan menestyksekkäästi. 
Asunnot tarjoavat sijoittajan salk-
kuun tasaista kassavirtaa ja par-
haimmillaan merkittäviä arvonnou-
suja, mutta niiden arvo harvemmin 
häviää taivaan tuuliin. 

Sjögren on itse ostanut  ensim-
mäiset sijoitusasuntonsa Helsingis-
tä vuonna 2004. Tällä hetkellä hän 
pyörittää lähipiirin kanssa omista-

Kiinteistöt ja asunnot osana   
ammattisijoittajan salkkua 

Varallisuutta 
asunnoilla  
n Asunnot ja kiinteistöt 
-valmennus ja Asuntoilta™ 
antavat eväät asuntosijoit-
tamisen aloittamiseen. 

n  Valmennuksien tarkoi-
tuksena on tuoda tietoa ja 
taitoa sijoittajan itsenäisen 
päätöksenteon tueksi. 

n  Kurssien valmentajat 
ovat menestyneitä am-
mattisijoittajia.

maansa noin 10 000 neliön kiinteis-
tökokonaisuutta.  

Vallitsevien olosuhteiden vuok-
si valmennusyhtiö toteuttaa 16.3.-
31.5.2020 välisenä aikana järjestet-
tävät valmennukset kokonaisuu-
dessaan verkkototeutuksena.
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Kiinteistökauppapäällikkö Tauno Kandelin kertoo Metsähallituksen kaavoittavan aktiivi-
sesti valtion maa-alueita yritystoiminnan ja asumisen käyttöön. 

Myytävien ja vuokrattavien tonttien kattavan tarjonnan ohella 
Metsähallitus etsii, kaavoittaa sekä kehittää myös yritysten 
yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia tontteja.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva joona raevuori

Yksilöllisiä tontteja  
yritysten tarpeisiin

M onet saattavat yllättyä kuul-
lessaan, että Metsähallitus 
on Suomen mittakaavassa 
merkittävä yritystonttien 

myyjä ja vuokraaja. Metsähallituksen kiin-
teistökauppapäällikkönä toimivan Tauno 
Kandelinin mukaan Metsähallitus on vuok-
rannut useita satoja alueita erilaisiin liiketoi-
minnan tarpeisiin. Samaan aikaan se tekee 
myös jatkuvasti kauppoja uusista alueista. 

– Kaavoitamme aktiivisesti valtion 
maa-alueita yritystoiminnan ja asumisen 
käyttöön yhteistyössä kaupunkien ja kun-
tien kanssa. Tarjoamme valmiita tontteja, 
mutta pystymme myös etsimään, kaavoit-
tamaan ja räätälöimään yrityksen yksilöl-
lisiin tarpeisiin sopivia 
maa-alueita. Mahdolli-
suudet ovat laajat, sillä 
portfolioomme kuuluvat 
kaikki Metsähallituksen 
hallinnoimat valtion lii-
ketoiminnan maa ja vesi-
alueet, Kandelin kertoo.

Valtion maaomaisuus 
keskittyy pitkälti Pohjois- 
ja Itä-Suomeen. Erityisen 
paljon tontteja on tarjolla 
varsinkin suurten hiihto-
keskusten ympäristössä. 

– Matkailutonttien kaavoittamisessa ko-
rostuvat sekä ekologisuus että vastuulli-
suus. Esimerkiksi Itä-Rukalla Ruka Valleyn 
alue on suunniteltu niin, että matkailija ei 
tarvitse siellä autoa. Tällä hetkellä kaavoi-
tetaan muun muassa Korpi Capitalsin Ina-
rinjärven rantaan suunnittelemaa lomaky-
lää Nanguniemeen. Sodankylään Kakslaut-
taseen Arctic Resortin alueelle on kaavoi-
tettu vuosien kuluessa useita laajennuksia. 
Teemme parhaillaan myös yleissuunnitel-
mia kolmelle valtion retkeilyalueelle tavoit-
teena edistää yksityisiä investointeja ja pal-
veluliiketoimintaa.

Metsähallituksella on tarjolla myös muil-
le toimialoille, kuten esimerkiksi teollisuu-

teen, soveltuvia tontteja. Osa niistä sijait-
see eteläisemmässä Suomessa. Esimerkkinä 
Kandelin mainitsee puolustusvoimien käy-
töstä vapautuneet maa-alueet, kuten Mik-
kelin Kalevankankaan. 

– Liperiin kaavoitamme parhaillaan tont-
tia palvelinkeskukselle. Uusiutuvan energi-
an tuotantoa varten kartoitamme ja kehi-
tämme alueita tuulivoimapuistoja varten, 
Kandelin kertoo.

Investointitarve kevenee
Metsähallitus on yrityksille monessakin 
mielessä hyvä ja luotettava kumppani, kos-
ka esimerkiksi valtaosa sen yritystonteista 
voidaan myynnin ohella vuokrata vähin-

tään 40 vuodeksi. Mah-
dollisuus tontin vuokraa-
miseen keventää yritys-
ten investointitarvetta, 
etenkin liiketoiminnan 
alkuvaiheessa. 

– Meillä on pitkä histo-
ria ja toimimme pitkäjän-
teisesti, joten toimintam-
me jatkuvuutta ei tarvit-
se epäillä. Tämä on mo-
nesti tärkeää myös yritys-
toiminnan rahoittajille. 
Jos yrityksen tilatarpeet 

kasvavat, pystymme järjestelemään kunnan 
kanssa kaavamuutoksia ja laajentamaan yri-
tystonttien kokoa, Kandelin sanoo.

Rakentamisen Metsähallituksen kaavoit-
tamille tonteille voi aloittaa heti rakennus-
luvan saamisen jälkeen. Myös asiakkaan tar-
peisiin räätälöityjen tonttien kaavoitus ete-
nee yleensä ripeästi, sillä Metsähallituksel-
la on kaavoitusprosessiin tarvittavaa asian-
tuntemusta ja tiiviit yhteistyösuhteet kun-
tiin sekä kaupunkeihin.

– Jos yleiskaava on jo olemassa, tontin 
asemakaavoitus onnistuu nopeimmillaan 
jopa puolessa vuodessa tai vuodessa. Mah-
dolliset kaavavalitukset tietysti hidastavat 
prosessia, Kandelin toteaa.

“
Matkailutonttien 
kaavoituksessa 
korostuvat sekä 
ekologisuus että 
vastuullisuus. 

n Selainkäyttöinen kiinteistöjen 
 ylläpitojärjestelmä, josta löytyy 
oikeat palaset ylläpidon tehok-
kaaseen hallintaan. 

n Järjestelmä on suunniteltu kiin-
teistön tarpeisiin ja se sisältää työ-
kalut töiden ja tiedon hallintaan 
sekä raportointiin.

n Kiinteistön tiedot ja historia  
tallentuvat järjestelmään. Tiedot 
syötetään heti työsuorituksen jäl-
keen, jolloin tilaukset ja havainnot 
saadaan niitä tarvitseville.

Eners Oy:n kiinteistöjen tietojärjes-
telmä, tutummin sähköinen huol-
tokirja, on ymmärrettävä ja help-
polukuinen, ja tiedon syöttäminen 

siihen on helppoa. 
– Eners Oy käy yhdessä asiakkaan kans-

sa kohdekierroksilla, jolloin laaditaan oikea-
sisältöiset huolto-ohjelmat jokaiselle koh-
teelle. Samalla havainnoidaan mahdolliset 
korjaustoimet ja koulutetaan mukana ole-
va henkilöstö, Eners Oy:n toimitusjohtaja 
ja kiinteistötietojärjestelmän kehityksestä 
vastaava Timo Konttinen kertoo.

Järjestelmä toimii vaivattomasti myös 
mobiililaitteilla, joten esimerkiksi ylläpi-
don kannalta tärkeitä teknisiä piirustuksia 
voi katsella kohteessa tabletilla.

Ajantasaista informaatiota
Töiden ja tiedon hallinta sekä raportointi hel-
pottuvat ja tarkentuvat merkittävästi järjes-
telmän avulla. Tieto syötetään kohteessa he-
ti työsuorituksen jälkeen, jolloin työtilaukset 
ja havainnot saadaan heti niitä tarvitseville.

– Käytettävyyden ansiosta kiinteistönhoi-
tajat ovat omaksuneet järjestelmän osaksi 
päivittäistä toimintaa ja huomanneet kirja-
tun tiedon hyödyt ongelmia selvitettäessä.

Huollon työmääräys tulee järjestelmän 
kautta, ja määräys kuitataan. Näin nähdään 
koko ajan, missä tilassa tilaus on ja mitä on 
tehty, ja työn etenemistä voidaan seurata. 
Huoltotieto voidaan toimittaa myös esimer-
kiksi taloyhtiön asukkaille.

– Muistin varassa toimiminen ja keltaiset 
muistilaput eivät enää riitä nykypäivän me-
nossa. Järjestelmään kirjatut tehtävät muis-
tuttavat olemassaolostaan, vaikka haalarit 
käyttäisi välillä pesussa ja muistilaput löy-
tyisivät nukkasihdistä, Konttinen naurahtaa.

Eners Oy:n järjestelmä on juuri kiinteis-
töjen ylläpidon tarpeisiin tarkoitettu, ja se 
toimii ilman riippuvuuksia muihin järjes-
telmiin. Järjestelmää toimitetaan eri puo-
lille Suomea ja siitä hyötyvät esimerkiksi 
isännöitsijät, kiinteistönomistajat – kuten 

esimerkiksi vuokrataloyhtiöt – sekä huol-
toyhtiöt. Muun muassa vuosiraporteissa ja 
myyntitilanteessa tarvitaan aina oikeat tie-
dot kiinteistöstä sekä kirjaukset suoritetuis-
ta ja tulevista korjauksista.

Järjestelmän avulla omistaja saa helpos-
ti kiinteistöstä raportit ja yhteenvedot, ku-
ten energiatiedot sekä tilannetiedon huol-
totyötehtävistä ja viranomaistarkastuksista.
Järjestelmät monimutkaistuvat ja silloin 
tarvitaan yhä enemmän ajantasaista tietoa. 
Myös vanhoista kiinteistöistä on saatava tie-
dot uusille huoltomiehille.

– Huoltojen avulla kiinteistöt pysyvät kun-
nossa. Kun käytetään sähköistä huoltokirjaa, 
tieto pysyy tallessa. Tämä helpottaa esimer-
kiksi laitetakuiden selvittelyä.

Kiinteistön huoltokirjan pitäisi olla kuten 
auton huoltokirjankin, eli kiinteistön oma. 
Silloin ei ole ongelmana huoltoliikkeen tai 
isännöitsijän vaihtuminen ohjelmineen.

Kunnollinen ja oikea-aikainen ylläpito säilyttää kiinteistön arvon 
sekä säästää korjauskustannuksissa. Eners Oy:n selainkäyttöinen 
kiinteistötietojärjestelmä on nykyaikainen huoltokirja.
teksti jarmo seppälä  kuva iita siilanpää

Helpotusta töiden 
ja tiedon hallintaan

Eners Oy:n toimitusjohtaja Timo Konttinen kertoo, että yrityksen kiinteistötietojärjestel-
män avulla omistajat saavat helposti ajantasaisaista tietoa kiinteistöjen kunnosta.

Sähköinen 
huoltokirja

Kalusteilla viruksia ja 
bakteereja vastaan

Isku on kehittänyt vuodesta 2013 lähtien antimikrobisia kalusteita, joiden avulla voidaan vähentää merkittävästi mikrobitartuntoja.

Iskulla havahduttiin antibioot-
tiresistenttien bakteerien ja 
virusten aiheuttamaan ter-
veysuhkaan 2010-luvun alus-

sa. Monissa Iskun kalustamissa jul-
kisissa kohteissa käy päivittäin pal-
jon ihmisiä, joten ne ovat otollisia 
ympäristöjä terveydelle haitallisten 
mikrobien leviämiselle.

– Bakteerit ja virukset leviävät 
ilman ja kosketuspintojen välityk-
sellä. Altistuminen virukselle tai 
bakteerille tapahtuu ihmisen kos-
kettaessa mikrobien saastuttamaa 

pintaa ja tämän jälkeen kasvojaan. 
Julkisissa rakennuksissa erityises-
ti hygienian puhtauden paranta-
minen on yksi merkittävä keino 
estää infektioiden leviämistä. Pa-
ras hygieniataso voidaan saavut-
taa, kun yhdistetään antimikrobi-
set kalusteet, tilojen laadukas sii-
vous ja hyvä henkilökohtainen kä-
sihygienia, Iskun kehityspäällikkö  
Kari Soljamo summaa.

Antimikrobisista pinnoista teh-
dyt tutkimukset osoittavat, et-
tä pintamateriaaleilla voidaan vä-

hentää merkittävästi mikrobitar-
tuntoja. Iskun teettämissä tutki-
muksissa on todettu, että antimik- 
robinen pinta vähentää bakteerei-
den määrää 50–90 prosenttia. 

Antimikrobisia vaikutuksia on 
todettu olevan esimerkiksi puulla 
ja monilla metalleilla, kuten kupa-
rilla ja hopealla. Metalleja voidaan 
käyttää sellaisenaan, mutta useim-
min niitä käytetään yhtenä aineosa-
na antimikrobisissa yhdisteissä ja 
seoksissa. Kovat pinnat ovat pa-
himpia mikrobien levittäjiä, mutta 

myös verhoilukankaiden on tärkeä 
olla antimikrobiset.

– Me käytämme verhoilukankai-
ta, joiden kuiduissa oleva organo-
funktionaalinen silaani ehkäisee 
mikrobien sekä homeiden kasvua 
ja tuhoaa ne, Soljamo kertoo.

Antimikrobinen Isku+ 
Isku on kehittänyt antimikrobisia 
kalusteratkaisuja vuodesta 2013 
lähtien. Ensimmäinen antimikro-
binen kalustekokonaisuus toteu-
tettiin lahtelaiselle työterveys- ja 
terveyspalveluja tarjoavalle Api-
la Terveys Oy:lle. Tuotteita on toi-
mitettu säännöllisesti työympäris-
töihin, kouluihin ja muun muassa  
tamperelaisen Tekonivelsairaala 
Coxan vuodeosastolle. Isku on ni-
mennyt antimikrobiset tuotteensa 
Isku+-brändillä. Lähes kaikki Iskun 
julkitilakalusteet on saatavissa an-
timikrobisina.

– Antimikrobisuuden vuoksi ei 
tarvitse tinkiä muotoilusta ja si-
sustamisesta, eikä antimikrobinen 
ominaisuus välttämättä juurikaan 
nosta kalusteen hintaa. Edullisim-
millaan Isku+ -kaluste saattaa ol-
la vain muutamia prosentteja kal-
liimpi kuin vastaava tavanomaisel-
la pintaratkaisulla toteutettu tuo-
te. Investoinnin takaisinmaksuaika 
on useimmiten lyhyt, kun huomi-
oidaan sairaspoissaolojen vähene-
misen tuomat hyödyt.

Innovaatioita yhteistyöllä
Antimikrobisten tuotekokonaisuu-
den tutkimus- ja  kehittämistyössä 
Isku on tehnyt yhteistyötä muun 
muassa Metropolia ammattikor-
keakoulun, Turun yliopiston, Sata-
kunnan ammattikorkeakoulun Ve-
si-Instituutti WANDERin, ruotsa-
laisen Kungliga tekniska högskola-
nin sekä brittiläisen antimikrobis-
ten lisäaineiden toimittajan BioCo-
ten kanssa. Hygli-hankkeessa Isku 
oli yhteistyössä laajan yritysjoukon, 
Satakunnan ammattikorkeakoulun 
ja Rakennustiedon kanssa toteutta-
massa sisätilojen hygieniakonseptin 
rakennustietokortit.

– Hygienian ja antimikrobisten 
materiaalien laaja-alainen tutki-
minen on tärkeää, jotta pystytään 
hahmottamaan niiden kokonaisvai-
kutus. Oleellisen tärkeää on kuulla 
myös kriittisiä äänenpainoja.

Antimikrobisten tuotekonsep-
tien kehittämiseksi ja markkinoimi-
seksi Isku on muodostanut useam-
man suomalaisen yrityksen kanssa 
HygTech -allianssin. Iskun lisäksi al-
lianssiin kuuluvat Oras, Abloy, Tek-
nos, sairaalakalustevalmistava Lojer 
sekä sairaaloiden wc- ja kylpyhuo-
neratkaisuja toteuttava Korpinen.

Isku on saanut myös paljon ky-
selyitä vallitsevan koronavirusti-
lanteen tiimoilta. Isku+-tuoteper-
he on osittain tehokas myös ko-
ronapandemian vastaisessa tais-
telussa. Tuotteissa käytetään 
EPA-hyväksyttyjä metalliseoksia, 
joiden kupari-ioneihin perustuva 
antimikrobinen vaikutus tehoaa 
tutkitusti COVID-19-koronaviruk-
seen. Muiden teknologioiden osalta 
tutkimustyö on käynnissä. Raken-
teellisesti koronavirusta vastaavan 
viruksen torjunnasta on jo saatu po-
sitiivista näyttöä. Isku on aktiivinen 
toimija ja kehittää tuotteita pande-
mian torjumiseksi.

Julkisten tilojen turvalli-
suutta voidaan parantaa 
Iskun antimikrobisilla  
kalusteilla. Haitallisten 
mikrobien aiheuttamia 
tartuntoja estetään anti-
mikrobisien pintojen ja  
hyvän hygienian avulla.

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva isku interior
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Helsingin kaupunki- 
ympäristön toimialan  
taloon asennettu läm-
mönsäätöjärjestelmä 
huolehtii, että kiinteistön 
lämmönjakelu hoituu  
tasaisesti ja kustannus- 
tehokkaasti. 

teksti pekka säilä 
kuva juho länsiharju

H elsingin Kalasatamaan 
kesällä 2020 valmistu-
va kaupunkiympäris-
tön toimialan talo tar-

joaa tilat muun muassa Helsingin 
kaupungin rakennusvalvonnalle, 
kaavoitukselle sekä ympäristöön 
ja asumiseen liittyville palveluil-
le. Kaupunkiympäristön talon ha-
lutaan ilmentävän Helsingin kun-
nianhimoisia ympäristötehokkuus- 
ja työympäristötavoitteita, joten 
hankkeella on korkeat tavoitteet. 

Kaupunkiympäristön talossa 

Suomen Talotekniikka Oy:n projektipäällikkö Matti Hirvonen ja IMI Hydronic Engineeringin aluemyyntipäällikkö Toni Porvali Helsingin kaupunkiympäristön toimialan talon työmaalla. 

noudatetaan lähes nollaenergiara-
kentamisen tasoa eli rakennuksen 
energiantarpeesta katetaan mer-
kittävä osa uusiutuvana energia-
na. Koska isossa kohteessa on lu-
kematon määrä erilaisia uudenai-
kaisia teknisiä järjestelmiä, on nii-
den yhteensopivuus saatava toimi-
maan saumattomasti.

Paine pysyy tasaisena
IMI Hydronic Engineering on toi-
mittanut valmistuvaan kohteeseen 
vesikiertoisen lämmitysjärjestel-
män säätöön tarvittavat tuotteet, 
kuten paisunta-automaatit, pai-
sunta-astiat, linjasäätöventtiilit se-
kä patteriventtiilit.

– Paisunta-automaatit huolehti-
vat lämmitysjärjestelmän paineis-
tuksesta pitäen verkoston paineen 
tasaisena. Paisunta-automaatissa 
on myös integroitu alipaineilman-
poistaja, jonka avulla lämmitys-
verkostosta saadaan tehokkaasti 
poistettua ilma, kertoo IMI Hydro-
nic Engineeringin aluemyyntipääl-
likkö Toni Porvali.

Kun verkoston paine pidetään 
oikeana, ei järjestelmään pääse il-

maa käytön aikana. Käyttöönoton 
ja huoltojen yhteydessä verkostoon 
päässyt ilma poistetaan keskitetys-
ti jo lämmönjakohuoneessa, jolloin 
ilmaongelmat saadaan minimoitua. 

Itse lämmitysverkosto tasapai-
notetaan linjasäätöventtiilien avul-
la siten, että lämpöenergiaa siir-
tyy jokaiseen kohteeseen juuri oi-
kea määrä. Tällöin verkoston jääh-
tymä on optimaalinen ja se toimii 
pienimmällä mahdollisella energi-
an kulutuksella. 

IMI Hydronic Engineering on 
alun perin linjasäätöventtiilien kek-
sijä ja nykyisin myös niiden suurin 
valmistaja maailmassa. Lisäksi yri-
tykseltä löytyy kokemusta yli 100 

000 projektista maailmanlaajuises-
ti sekä venttiilien toimittamisesta-
lukuisiin kohteisiin.

Kustannukset minimiin
Kaupunkiympäristön talo on ollut 
lämmönjakourakoinnista vastaa-
valle Suomen Talotekniikka Oy:lle 
iso ja haastava kohde, jossa on työs-
kennelty tiiviisti noin kaksi vuotta. 

Talotekniikan projektipäällikkö 
Matti Hirvonen kertoo, että kohtee-
seen asennetut IMI Hydronic Engi-
neeringin lämmönsäätöjärjestel-
mät ovat osoittautuneet toiminta-
varmoiksi ja helpposäätöisiksi.

Monesti juuri taloyhtiöiden läm-
mitys- ja jäähdytysverkostoihin 
pääsevä ilma aiheuttaa suurimmat 
ongelmat kiinteistön lämmitysjär-
jestelmälle. Kiinteistön käyttäjille 
tämä ilmenee lämmön epätasaisuu-
tena ja pattereiden lorinana. 

– Pattereiden ilmaus voi ratkais-
ta ongelman hetkellisesti, mutta on-
gelman perussyihin pitäisi puuttua 
jo lämmönjakohuoneessa. Lämmi-
tysjärjestelmän tasapainotuksella 
varmistetaan, että jokaisen patte-
rin virtaama on oikea, jolloin läm-

min vesi jäähtyy optimaalisesti ja 
luovuttaa lämpöenergian tasaises-
ti, Hirvonen toteaa.

Optimaalisen lämmönsäätelyn li-
säksi järjestelmän tasapainotuksel-
la minimoidaan pumppauskustan-
nukset ja hoidetaan koko kiinteistön 
lämmitys kustannustehokkaasti.

– Meiltä tilatut paineenpitojär-
jestelmät mitoitetaan aina tarvit-
tavaan tekniseen tilaan siten, että 
niiden käyttö on mahdollisimman 
vaivatonta. Toimitus onnistuu niin 
saneeraus- kuin uudiskohteisiinkin. 
Tarjoamme käyttäjille myös tarvit-
tavan käyttötuen ja koulutuksen, 
sekä viiden vuoden takuun paisun-
ta-astioille. Järjestelmän toimintaa 
voi seurata ja säätää myös etäkäyt-
töisesti, esimerkiksi reaaliaikaisel-
la paineenpidon ja kaasunpoiston 
seurannalla, Porvali kertoo.

– Hyvin toimiva paineistus on  
yksinkertainen ratkaisu kiinteis-
tön lämmönjakeluongelmiin. Kun 
ilman pääsy järjestelmään estetään, 
säästytään ongelmilta ja lämmitys-
verkosto kestää pidempään, Porva-
li kiteyttää IMI:n paineenpitoratkai-
sun edut.

Tasainen lämmönjako tuo 
säästöjä kustannuksiin

“
Hyvin toimiva 
paineistus on  
helppo ratkaisu 
lämmönjakelun 
ongelmiin.

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Kimmo 
Rytkönen kertoo, ettei urakoitsijan vastuu rajoitu virheen korjaamiseen.

Takuuaika on eräänlainen 
koeaika, koska takuuaika-
na ilmenneet virheet ole-
tetaan aiheutuneen ura-

koitsijasta, jolloin se on myös velvol-
linen ne korjaamaan, kertoo Asian- 
ajotoimisto Kuhanen, Asikainen & 
Kanerva Oy:n asianajajana toimiva 
Kimmo Rytkönen.

Mikäli urakoitsija kiistää vas-
tuunsa takuuaikana ilmenneistä 
virheistä, urakoitsijalla on todis-
tustaakka siitä, että virheet ovat 
aiheutuneet urakoitsijasta riippu-
mattomasta syystä, kuten esimer-
kiksi virheellisen käytön, kulumi-
sen tai huollon laiminlyönnin seu-
rauksena. Myös takuuaikana paljas-
tuneet tilaajan suunnittelijan suun-
nitteluvirheet ja tilaajan virheelliset 
materiaalivalinnat voivat olla seik-
koja, joiden seurauksena urakoitsija 
vapautuu takuuajan vastuustaan.

– Urakoitsijan korjausvastuul-
le takuuaikana kuuluvat kaikki ne 
suoritukset, jotka edellyttävät vir-

Urakoitsija vastaa takuuajan 
virheellisistä korjauksista

heellisen suorituksen saattamista 
sopimuksenmukaiseen kuntoon. 

Vastuu ei rajoitu pelkkään vir-
heen korjaamiseen, vaan myös suo-
jaukseen, purku- ja rakentamistyö-
hön sekä siivouksiin. Korjaus voi 
edellyttää jopa toimien ulottamista 
sen oman urakka-alueen ulkopuo-
lelle ja kokonaan toisen urakoitsijan 
suoritukseen, jos tällainen toimi on 
välttämätön virheen korjaamiseksi.

Korjaukset takuuaikana
Urakoitsijalla on oikeus päättää kor-
jaustapa edellyttäen, että se täyt-
tää urakkasopimuksen sisällön, 
korjausta koskevat määräykset se-
kä hyvän rakennustavan vaatimuk-
set. Tilaajalla voi olla oikeus kiel-
täytyä korjauksesta, jos on paina-
via syitä olettaa korjauksen epäon-
nistuvan tai korjauksia on yritetty 
tehdä useita kertoja jo takuuaikana 
niissä onnistumatta. 

Jos takuuajan päättymisen jäl-
keen ilmenee virheitä, tarkastellaan 

urakoitsijan vastuuta takuuajan jäl-
keisen vastuun kautta. Urakoitsi-
jan vastuu on tällöin olennaisesti 
rajoitetumpi. Tilaajan tulee osoit-
taa, että virhe on aiheutunut tör-
keästä laiminlyönnistä, täyttämät-
tä jääneestä suorituksesta tai puut-
teista sovitussa laadunvarmistuk-
sessa, joita tilaaja ei ole voinut  ha-
vaita vastaanottotarkastuksessa ei-
kä takuuaikana.

Jos urakoitsijan takuukorjaus 
epäonnistuu ja vastaavat virheet 
ilmenevät takuuajan päättymisen 
jälkeen, voi tilanne olla tilaajan kan-
nalta hankala, koska takuuajan va-
kuus on tällöin usein jo vapautettu.

– YSE-ehdoissa ei ole määritel-
ty sitä, että tehty korjaus aikaan-
saisi uuden vastaavan pituisen ta-
kuuajan. Mikään ei kuitenkaan es-
tä osapuolia sopimasta jollekin kor-
jaukselle erillisestä pidennetystä ta-
kuuajasta. Näin onkin monesti jär-
kevää toimia.

Mikäli takuuvastuuna korjatut 
virheet ilmenevät uudestaan ta-
kuuajan päättymisen jälkeen, indi-
koi se, ettei korjauksia ole alun pe-
rin tehty riittävässä laajuudessa tai 
urakkasopimuksen ja hyvän raken-
nustavan edellyttämällä tavalla; eli 
takuuvastuuta ei ole välttämättä si-
ten täytetty asianmukaisesti, Ryt-
könen summaa.

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen eli YSE 
1998:n mukaan takuuaika on kaksi vuotta vastaan-
ottotarkastuksesta. Jos tarkastusta ei pidetä, alkaa  
takuuaika rakennuskohteen käyttöönottopäivästä.
teksti kimmo rytkönen kuva tarmo valmela
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Vastuullista 
aurinkosähköä 
omalta katolta

M eillä on Suomes-
sa monia aurinko-
sähkön käytön etu-
ja, joita ei usein tule 

ajatelleeksi. Aurinkovoimala tuot-
taa pilviselläkin säällä, ja meillä 
on pitkä valoisa kausi huhtikuus-
ta syyskuulle. 

– Suomen viileä ilmasto on it-
seasiassa ihanteellinen aurinko-
sähkön kannalta, sillä aurinkopa-
neelit eivät tykkää kuumasta, ker-
too Solarigon myyntijohtajana toi-
miva Pekka Härkönen. 

Oikein asennetut aurinkopanee-
lit kestävät myös hyvin Suomen tal-
ven pakkaset ja lumen. Tästä huo-
limatta aurinkosähkön käyttö on 
Suomessa vielä lapsenkengissä 
muuhun maailmaan verrattuna.

Enemmistöosuuden Solarigosta 

kesällä 2019 ostaneen Lumme Ener-
gian yritysmyynnin liiketoiminta-
johtaja Janne Laine on innoissaan 
Solarigon aurinkovoimaloiden avai-
met käteen -asennuksista. Ne hel-
pottavat asiakkaan päätöksentekoa 
ja lisäävät aurinkosähkön käyttöön-
ottoa. Parhaimmillaan Solarigon au-
rinkovoimala tuottaa 10—20 pro-
senttia kiinteistön sähköntarpees-
ta, ja Lumme Energia voi toimittaa 
loput asiakkaan toiveiden mukaan.

– Yhteistyöstämme muodostuu 
aivan uniikki mahdollisuus asiak-
kaalle. Voimme tarjota vastuullis-
ta aurinkosähköä ilman omia in-
vestointeja ja lisäksi huolehdimme 
asiakkaan kiinteistöjen muut säh-
köasiat. Erilaiset ympäristöystäväl-
liset ratkaisut ovat osaamisemme 
ytimessä. Meidän kauttamme saa 

esimerkiksi ekosertifioitua sähköä, 
jolla on myös Suomen luonnonsuo-
jeluliiton hyväksyntä, Laine kertoo. 

Voimala ilman investointeja
Tamperelaisen Kauppakeskus Duon 
katolla tehdään viimeisiä aurinko-
voimalan asennustöitä. Huhtikuus-
sa 2020 toimintansa aloittanut voi-
mala on Solarigon tämän hetken 
suurin Tampereella. Se on kooltaan 
452 kWp, ja se on tuottanut sähköä 
ensimmäisinä toimintapäivinään 
1—2 MWh vuorokaudessa.

Duon aurinkovoimala on Sola-
rigon, ja kauppakeskus saa voima-
lan tuottaman sähkön käyttöönsä il-
man siirtomaksuja ja veroja. Aurin-
kosähkösopimusmallilla kiinteistön 
ei tarvitse tehdä omia investointeja 
voimalaan, ja sopimusmallissa au-

rinkosähkön hinta on alhaisempi 
kuin verkosta ostettuna.

– Asiakas voi keskittyä omaan lii-
ketoimintaansa ja me huolehdimme 
myös huollon, seurannan ja rapor-
toinnin. Duossa aurinkovoimalan 
rakennuttamisen mahdollisti yh-
teistyö kauppakeskuksen omistajan 
NREP:n kanssa, Härkönen kertoo.

Pohjoismainen kiinteistökehi-
tysyhtiö NREP solmi loppuvuo-
desta 2019 puitesopimuksen uu-
siutuvan aurinkosähkön ostami-
sesta Solarigolta. NREP:n tavoittee-
na on asennuttaa aurinkovoimalat 
kaikkiin sen Suomessa sijaitseviin 
moderneihin kiinteistöihin, joihin 
ne vain on mahdollista toteuttaa. 

– Kiinteistöt ovat suuria energian- 
kuluttajia, ja NREP haluaa olla edel-
läkävijä alan päästöjen vähentämi-
sessä. Solarigon kanssa toteutetta-
villa aurinkovoimaloilla saamme 
tuotettua uusiutuvaa energiaa suo-
raan kiinteistöissämme ketterästi ja 
tehokkaasti, ja voimme omalta osal-
tamme edistää Suomen kunnian-
himoisia ilmastotavoitteita, ker-
too NREP:n sijoitusjohtaja ja osakas  
Jani Nokkanen.

Solarigon projektipäällikkö  
Ville Vairinen katsoo Duon aurin-
kovoimalan kännykkäsovellukses-
ta huhtikuisen aamun tuotantoti-
lanteen. Kello on 11 aamupäivällä ja 
voimala tuottaa sähköä 375kW te-
holla. Jokainen kauppakeskuksen 
asiakas voi lukea samat tiedot re-
aaliajassa pääaulan näytöltä. 

Startupista suurimmaksi
Solarigo aloitti viisi vuotta sitten 
startup-yrityksenä ja nyt se on Lum-
me Energian kanssa Suomen suurin 
kotimaisen aurinkosähkön myyjä. 
Vuoden 2019 aikana Solarigo raken-
si yli 40 aurinkovoimalaa. 

Viime kesänä alkanut yhteistyö 
Lumme Energian kanssa on vah-
vistanut yrityksen uskottavuutta ja 
tarjonnut mahdollisuuden toteut-
taa yhä suurempia voimaloita. Yh-
teistyön tekevät helpoksi yhteiset 
arvot, vastuullisuus, paikallisuus ja 
omavaraisuus. 

– Vastuullisuus on olennainen 
osa liiketoimintaamme. Järjestäm-
me esimerkiksi yhdessä yrittäjäjär-
jestöjen kanssa vastuullisuuskoulu-
tuksia paikallisille liikuntaseuroille 
ja tuemme aktiivisesti ympäristöp-
rojekteja, kuten Elinvoimainen jär-
vilohi -hanketta, Laine kertoo.

Vaikka  Lumme Energia on tuore 
yritys, sen juuret ovat vanhassa säh-
köyhtiössä, Suur-Savon Sähkössä.

– Asiakkaille jatkuvuus on tieten-
kin tärkeää, kun kyse on pitkistä, vä-
hintään 10—15 vuoden projekteista. 
On ymmärrettävää, että yhteistyö 
sähköyhtiön kanssa lisää luotta-

musta, Härkönen toteaa.
Omavaraisuuden ideaa Solarigo 

toteuttaa tekemällä kaiken maahan-
tuonnista lähtien itse. Aurinkovoi-
maloiden suunnittelutyö, toteutus, 
huolto ja raportointi tehdään kaikki 
omin voimin, ja alihankkijoita käy-
tetään ainoastaan suurempien tai 
erikoisempien kohteiden toteutuk-
sessa omien asentajien apuna. 

Vahvistuksen oman työnsä laa-
dusta Solarigo sai maaliskuussa 
2020, kun sille myönnettiin laadun-
hallinnan ISO 9001 -sertifikaatti. 

– Sertifikaatti on meille todel-
la ylpeyden aihe, sillä olemme oi-
keasti kiinnostuneita siitä, kuinka 
yritykset voivat hyötyä aurinkosäh-
köstä, Härkönen kertoo.

Pelkkä hinta ei ratkaise
Kulunut vuosi on Laineen mukaan 
hyvä esimerkki sähkömarkkinoiden 
suurista hintavaihteluista ja riskeis-
tä. Historiallisen lämmin vuosi laski 
sähkönkulutusta ja sateisuus korosti 
alueellisia hintaeroja Pohjoismaissa.

– Kun päälle tuli vielä koronakrii-
si ja poikkeustila, paljon energiaa 
kuluttavat kiinteistöt hyötyvät siitä, 
että joku, joka tuntee alan, huolehtii 
sähköasioiden kokonaisratkaisut. 

Monilla kiinteistöillä sähkö on 
iso kuluerä. Sähkömarkkinat ovat 
Laineen mukaan muuttuneet pal-
jon viimeisen kymmenen vuoden 
aikana, ja siksi on olennaista, että 
suunnitelmat ovat ajan tasalla. 

– Kuluja on mahdollista saada 
monin tavoin alas, kun lähdetään 
yhdessä miettimään kokonaisrat-
kaisuja. Aurinkovoimala voi olla yk-
si osa vastuullista suunnitelmaa. 
Olennaista on ottaa mukaan koko-
naisuuteen kaikki asiakkaan omis-
tamat kiinteistöt eri puolilla Suo-
mea. Silloin yksi ihminen huoleh-
tii raportoinnista ja siitä, että kaik-
kiin kiinteistöihin tulee asiakkaan 
toiveiden mukaista sähköä. 

Nykyisin toiveiden mukainen 
sähkö ei aina ole sama asia kuin 
halvin mahdollinen vaihtoehto. Yhä 
useammat ihmiset miettivät ener-
gian tuottamisen tapaa, vastuulli-
suutta ja paikallisuutta. 

– Ihmiset haluavat tietää, mis-
tä sähkö tulee. Mitä ekologisem-
paa ja mitä lähempää sähkö tulee, 
sen parempi. Hinta ei enää määrää 
kaikkea. Tämä kertoo ajatustapo-
jemme muutoksesta vastuullisem-

paan suuntaan myös energian tuot-
tamisessa, Laine toteaa. 

Alkuperän tuntemisen lisäksi 
yhä useampi ajattelee energiaoma-
varaisuutta. Härkönen toteaa, että 
myös tähän tarpeeseen oma aurin-
kovoimala on vastaus. 

– Erityisen hyvä valinta aurinko-
voimala on liikekiinteistöille, joil-
la on paljon jäähdytyksen tarvet-
ta. Oma voimala tuottaa eniten ke-
säkaudella, kun jäähdytyksen tar-
ve on suurimmillaan. Samoin täs-
tä hyötyvät esimerkiksi kauppakes-
kukset ja toimistotilat, joissa ilmas-
toinnin tarve on kesäisin suurim-
millaan, Härkönen sanoo. 

Tehdaskiinteistöissä aurinkovoi-
malasta ei alemman sähköveroluo-
kan takia saada välttämättä talou-
dellista hyötyä. Oma aurinkovoima-
la on kuitenkin yrityksen arjen vas-
tuullinen valinta, sillä sen avulla voi 
vähentää omaa hiilijalanjälkeään, 
lisätä paikallisesti tuotetun ja eko-
logisen energian määrää sekä tukea 
energiaomavaraista Suomea. 

– Tämä koskee meitäkin, sil-
lä olemme muuttamassa vuokral-
le Meijoun tiloihin ja olemme tästä 
innoissamme. Meijou pyrkii ener-
giatehokkaaseen toimitilarakenta-
miseen, ja meillä on suunnitteil-
la yhteistyö, Härkönen valaisee. 

Solarigon myyntijohtaja Pekka Härkönen ja projektipäällikkö Ville Vairinen iloitsevat 
Kauppakeskus Duon uudesta aurinkovoimalasta, joka tuottaa paikallista sähköä.

Aurinkosähkön suurimpia harhaluuloja on, ettei sen käyttö olisi Suomessa kan-
nattavaa. Etelä-Suomessa aurinkovoimala tuottaa energiaa samaan tahtiin kuin 
Pohjois-Saksassa. Kun kiinteistön alueella, kuten katolla, on ylimääräistä tilaa, 
on aurinkovoimalan rakennuttaminen vastuullinen ratkaisu.
teksti marjaana tunturi kuva eino ansio

“
Suomen viileä  
ilmasto on  
ihanteellinen  
aurinkosähkön 
kannalta.

Sähköä  
Solarigon 
voimalasta 
n Solarigon asiakkaiden 
katolle rakennettava aurin- 
kovoimala tuottaa vastuul-
lista ja paikallista sähköä.

n  Älykäs aurinkosähkö- 
järjestelmä mitoitetaan hyö- 
dyntämään tuotettu sähkö 
kiinteistön omaan käyttöön.

n Solarigo vastaa suunnit-
telusta, asennuksesta sekä  
rakennuskustannuksista.

n  Asiakas maksaa tuote-
tusta sähköstä kilpailu- 
kykyisen hinnan.

Tamperelaisen 
Kauppakeskus 
Duon katolta 
löytyy Solarigon 
vastuullista 
ja paikallista 
sähköä tuottava 
aurinkovoimala.



MAINOSLIITE KIINTEISTÖKIINTEISTÖ MAINOSLIITE

n  1110   n

Ennaltaehkäisy ja säännölli-
set tarkastukset ovat avain 
kiinteistön tekniikan opti-
maaliseen toimintaan. Oi-

kein toimivat järjestelmät takaavat 
käyttäjille miellyttävät ja terveelli-
set olosuhteet, samalla kun ne pi-
tävät käyttö- sekä korjauskulut 
aisoissa. Aihepiirin tuntee perin 
pohjin TPI Control, jonka osaamis- 
aluetta ovat kiinteistöjen olosuhtei-
den analysointi, datan kerääminen, 
analysointi ja kunnostukseen tarvit-
tavien suunnitelmien tuottaminen.

Jos kiinteistön tekniikassa 
piilee ongelma, sen liian 
myöhäinen korjaaminen 
kostautuu niin käyttäjien 
olosuhteissa kuin omis-
tajan kukkarossa. Ratkai-
sevaa on nopea reagointi 
pieniinkin signaaleihin.  

teksti liisa joensuu 
kuva juho länsiharju

– Tärkeää on tehdä näkymätön 
näkyväksi. Mitä nopeammin heik-
koihinkin signaaleihin reagoidaan, 
sitä vähemmällä päästään tilanteen 
korjaamisessa, painottaa TPI Cont-
rolin kaupallisena johtajana toimi-
va Elias Jusslin. Hänen mukaansa 
kiinteistöjen ylläpidossa on pääs-
tävä ongelmiin reagoivasta toimin-
nasta aktiiviseen ennakointiin se-
kä säännölliseen kunnossapitoon 
ja kontrollointiin.

Alkaa olosuhdeselvityksellä
Kun lämmitys-, jäähdytys- ja ilman-
vaihtojärjestelmät toimivat oikein, 
tilojen käyttäjät eivät yleensä kiin-
nitä niihin huomiota. Liiallinen läm-
pö, viileys, veto tai kohina sen sijaan 
häiritsevät jokapäiväistä elämää, 
ja niihin tulee tarttua viimeistään 
käyttäjien niitä kommentoidessa. 

TPI Control aloittaa oman työn-
sä olosuhdeselvityksellä, jossa tär-
keällä sijalla ovat käyttäjäkokemuk-
set. Se tutkii ja analysoi järjestelmi-
en tilan ja antaa toimenpidesuosi-
tukset. Vikojen  juurisyyt selvite-
tään esimerkiksi neste- ja kanavis-
tonäytteiden avulla. 

Kunnostuksessa yritys kor-
jaa olosuhdeselvitksessä havaitut 
puutteet sekä paljastuneet järjes-
telmäkohtaiset toimenpidetarpeet. 
Lopuksi olosuhteisiin vaikuttava-
talotekniikka säädetään optimaa-
lisimmalle tasolle.

– Kiinteistöjen ylläpitoon pä-
tevät samat lainalaisuudet kuin 
hammashuoltoon. Mitä harvem-
min asiakas käy tarkistuttamassa 
hampaansa, sitä enemmän korjat-
tavaa löytyy. Korjausta vaativa ti-
lanne pahenee nopeasti, ja tarvit-
tavat toimenpiteet käyvä sitä han-
kalammiksi, mitä pitempään ongel-
mat saavat jatkua, Jusslin toteaa. 

TPI Controlin asiakkaille toteute-

taan joka vuosi säännöllisesti kont-
rollikäynti, jossa varmistetaan, että 
prosessin läpäisseet järjestelmät toi-
mivat suunnitelmien mukaisesti ja 
tukevat päivittäishuoltoa. 

Tieto tuottaa hyvinvointia
Keinoäly ja robotiikka tulevat tuot-
tamaan tulevaisuudessa entistä täs-
mällisempää ja reaaliaikaisempaa 
tietoa järjestelmien kunnosta. Juss-
lin toivottaakin digitaaliset ratkai-
sut tervetulleiksi, mutta harmitte-
lee samalla alalle tyypillistä konser-
vatiivisuutta.

– Omistajat ovat selvillä digitaali-
sista mahdollisuuksista, mutta kiin-
teistöalalla niihin tartutaan harmil-
lisen hitaasti. Digitekniikan tuotta-
man tiedon pohjalta kokonaisuuk-
sia on mahdollista hallita entistä pa-
remmin, mikä puolestaan lisää kiin-
teistön käyttäjien hyvinvointia. Mi-
tä tarkempaa tietoa on tarjolla, sitä 
paremmin sisäolosuhteet, energi-
ankäyttö ja kustannukset ovat kont-
rolloitavissa. 

TPI Controlin asiakkaita ovat 
suuret kaupalliset ja teolliset toi-
mijat, rakennusliikkeet, talotek-

niikkayritykset ja asuinkiinteistö-
jen omistajat. Yrityksen pääkont-
tori, laboratorio sekä tuotantolaitos 
sijaitsevat Pirkkalassa, mutta toi-
minta-alue kattaa koko Suomen, 
ja liiketoiminta painottuu kasvu-
keskuksiin.

TPI Controlin kaupallinen johtaja Elias Jusslin vakuuttaa, että asianmukaisesti ylläpidetyn kiinteistön elinkaari on pitkä ja kiinteistön arvo säilyy. 

Nopealla reagoinnilla voidaan 
ehkäistä vahingon syntyminen

“
Kiinteistöjen  
ylläpitoon ja  
hammashoitoon 
pätevät samat  
lainalaisuudet. 

Hyvinvoiva 
kiinteistö
n Hyvinvoiva kiinteistö  
on optimoitu energia- 
tehokkaaksi, jolloin myös  
kustannukset alenevat.

n  Ennakointi vähentää 
kiinteistön huollontarvetta 
oikeaikaisilla korjausinves-
toinneilla.

nToimivan kiinteistön tilan- 
käyttäjien tyytyväisyys ja 
hyvinvointi lisääntyyvät.

Näkymätön vihollinen 
torjutaan ilmasta käsin

LA500V-puhdistimen on todettu suodattavan epäpuhtauksia erittäin tehokkaasti, kertoo Lifa Airin tuotekehitysjohtaja Janette Mäkipää.

K oronakriisin aikana ilma-
välitteisten tartuntatau-
tien ja epäpuhtauksien 
riskit ovat tulleet taval-

lisille ihmisille osaksi arkipäivää. 
Ensisijaisina ohjeina ovat toimineet 
hyvä käsihygienia ja hengityssuo-
jainten käyttö julkisilla paikoilla.  
THL:n julkaisemien ohjeiden perus-
teella voi todeta, että kasvomaski ei 
suojaa käyttäjäänsä varmuudella it-
se virustartunnalta, vaikka estääkin 
hyvin virusta kantavaa ihmistä tar-
tuttamasta muita. 

Virusvälitteiset taudit tarttuvat 
ensisijaisesti pisara- ja kosketustar-
tuntana, kun henkilö yskii tai aivas-
taa. Pintojen osuus viruksen leviä-
misessä ei nykytiedon mukaan ole 
merkittävä. Saastepartikkeleita taas 
leijuu isommissa kaupungeissa jat-
kuvasti.

– Sisäilmaan päätyy viruspartik-
keleita sairastuneen ihmisen aivas-
taessa, yskiessä, tai ihan vaan pu-
huessa. Viruspartikkelit itsessään 
ovat todella pieniä, halkaisijaltaan 
jopa 10 000 kertaa hiekanjyvää pie-

nempiä. Se on vähän sama kuin ver-
taisi peukalonkynnen kokoa Parii-
sin Eiffel-torniin. Viruspartikkeleita 
leijailee ilmassa ja ne voivat tarrau-
tua myös ilmassa olevien isompi-
en hiukkasten pinnalle, kertoo Lifa 
Air Finlandin tuotekehitysjohtaja 
Janette Mäkipää.

Tehokas virusten torjunnassa
Lifa Airilla on kokemusta sekä hen-
gityssuojainten että ilmanpuhdis-
tuslaitteiden valmistuksesta.

– Erityisen suuret markkinat 

ovat Kiinan suurkaupungeissa, 
joissa energiantuotantoon käyte-
tään enimmäkseen kivihiiltä. Tä-
män takia myös kotiolosuhteisiin 
sopivat tehokkaat ilmanpuhdisti-
met ovat siellä nykyisin arkipäivää, 
Mäkipää toteaa.

Lifa Air on valmistanut ilman-
puhdistimia Kiinan tehtaillaan vuo-
desta 2015 alkaen.

– Suosituin mallimme on ollut 
Lifa Air LA500V. Suomessa nii-
tä on myyty etenkin yritysten toi-
mitiloihin ja kouluihin, joissa on 
kamppailtu homeongelmien kans-
sa. Nykyisen koronavirustilanteeen 
takia laitteiden kuluttajakysyntä on 
kasvanut jatkuvasti myös Euroopan 
alueella.

Lifa Airin valmistama ilmanpuh-
distin on varustettu puhdistuslait-
teesta irrallaan olevalla, siirrettäväl-
lä ilmanlaatumonitorilla, joka aistii 
jatkuvasti sisäilman laatua ja säätää 
puhdistimen toimintaa havaintojen 
perusteella. LA500V puhdistaa il-
maa noin 70 neliön alueelta eli se 
soveltuu hyvin myös kotikäyttöön.

– Puhdistimessa on sisällä niin 
sanottu HEPA-aktiivihiili-kombi-
suodatin, eli High Efficiency Par-
ticulate Air filter, johon on liitetty 
aktiivihiiltä. Suodattimella saadaan 
aikaan erittäin korkea pientenkin 
hiukkasten suodatusaste, ja aktii-
vihiili puolestaan suodattaa ilmas-
ta tehokkaasti kaasumaisia epäpuh-
tauksia. Ilmanpuhdistimen suodat-
timet ovat helposti puhdistettavia, 
ja myös vaihdettavissa. Itse puhdis-
tuslaite painaa 14 kiloa, joten se on 
helposti siirrettävissä haluttuun 
paikkaan huoneiston sisällä.

Kannettava ilmanpuhdistin
Laitteille suoritetuissa testeissä on 
todennettu, että LA500V suodattaa 
ilmasta sekä mikroskooppisen pie-
net viruspartikkelit että myös isom-
mat saastehiukkaset.

– Kiinalaisessa tutkimuslaborato-
riossa tehdystä testauksessa tutkit-
tiin LA500V:n kykyä suodattaa si-
säilmasta viruksia. Testauksen pe-
rusteella laitteen suodatusteho il-
massa oleviin viruspartikkeleihin 
oli 99,99 prosenttia.

Rohkaisevien tutkimustulosten 
ansiosta Lifa Airilla on tuotekehi-
tyksessä myös henkilökohtainen il-
manpuhdistin, jonka se uskoo haas-
tavan jopa perinteiset hengityssuo-
jaimet. Kyseessä on loppuvuodesta 
lanseerattava pieni kannettava il-
manpuhdistin.

– Se luo käyttäjälleen noin 50 
senttimetrin puhtaan hengitysil-
man vyöhykkeen missä ja milloin 
tahansa. Testien perusteella kannet-
tava ilmanpuhdistin suojaa käyttä-
jäänsä muun muassa liikenteen ja 
sisäilman epäpuhtauksilta sekä il-
man kautta leviäviltä viruksilta esi-
merkiksi julkisissa kuluneuvoissa.

Lifa Airin kehittämä  
ilmanpuhdistin suodattaa 
saastehiukkasten lisäksi 
myös viruspartikkeleita. 
Puolueettomissa tutki-
muksissa LA500V-laitteen 
suodatusteho on ollut  
lähellä 100:aa prosenttia. 

teksti pekka säilä 
kuva juha arvid helminen

% 
99,9

  ilmassa olevista  
viruspartikke- 
leista suodattui 
LA500V:n avulla.
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