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Luotettava isännöinti on arjen sankari, jonka olemassa oloa  
ei aina huomaa, mutta jonka merkitys on elintärkeä. 
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JOIDENKIN mielestä ilman isännöintiä ta-
loyhtiöissä olisi kovin edullista ja sujuvaa 
asua. Mutta onko tosiaan näin? Mistä isän-
nöinnissä oikein maksetaan?

JOS ISÄNNÖINTIÄ EI OLISI, asumisen ar-
ki ei sujuisi. Kukaan ei hoitaisi taloyhtiöl-
le palveluita ja kilpailutuksia, huoltoa, sii-
vousta, pikku korjauksia, 
lukitusta ja turvallisuus-
palveluita, vakuutuksia 
tai lainoja tai vastaisi päi-
vässä kymmeniin osak-
kaiden kysymyksiin. Ra-
kennukset rapistuisivat, 
korjaukset jäisivät suun-
nittelematta ja tekemät-
tä, laskuja ei maksettaisi 
ja lainoja lyhennettäisi, 
kirjanpito ei valmistuisi 
eivätkä taloyhtiön tiedot 
pysyisi kasassa. Osakkai-
den monesti isoimman 
omaisuuserän, oman ko- 
din, arvo romahtaisi. 

MIKSI  taloyhtiön hallitus ei voisi itse hoi-
taa tätä kaikkea? Toki voisi, mutta hallituk-
set koostuvat usein tavallisista asukkaista, 
joiden ajankäytöstä ja osaamisesta kilpailee 
enenevässä määrin täysin muut kuin talo-
yhtiön hallinnoimiseen liittyvät asiat. Halli-
tustyö itsessään on jo aikaa vievää, saatikka 
kaikki yllä mainitut asiat siihen päälle. On 
syynsä, miksi tavallisessakin osakeyhtiössä 
hallitus palkkaa toimitusjohtajan hoitamaan 
ja johtamaan operatiivisia asioita: hallituk-
sella ei ole aikaa, ei tarvittavaa erikoisosaa-
mista eikä verkostoja.

ISÄNNÖINTIALALLA  on kuitenkin paljon 
kehitettävää. Maineessa on paljon vanhaa 
sekä uudempaa, kartellitutkinnan aiheut-
tamaa painolastia. Laatu ei näy eikä erotu 
vielä riittävästi. Alalta löytyy edelleen myös 
huonoja ja kankeita toimintatapoja. Kehit-
tämistä vaativat erityisesti asiakaspalvelu, 
asukasviestintä, taloushallintojärjestelmät 

sekä digitaaliset palvelut.

K U T E N  palveluliiketoi-
minnassa yleensä myös 
isännöinnissä täytyy pys-
tyä antamaan asiakaslu-
pauksia ja pitämään ne. 
Kaikista toimintatavoista 
täytyy voida kertoa asiak- 
kaalle. Esimerkiksi ta-
loushallintajärjestelmien 
on oltava avoimia halli-
tuksille ja osakkaille ja si-
donnaisuuksien palvelun-
tarjoajiin läpinäkyviä. Tä-
tä kaikkea myös asiakkai-
den on osattava vaatia.

ISÄNNÖINTILIITON tehtävänä on nousta 
itse ja nostaa ala kartellitutkinnan aiheutta-
masta luottamuskuopasta. Suunta on selvä: 
liitto edistää kaikin tavoin rehtiä, avointa ja 
luotettavaa isännöintialaa. Siksi Isännöinti-
liitto päivittää isännöinnin eettisiä ohjeita 
yhdessä Kiinteistöliiton, RAKLI:n ja Isän-
nöinnin Auktorisointiyhdistys ISA:n kanssa 
ja kehittää myös eettisten ohjeiden valvon-
taa. Kaiken keskiössä on kuitenkin jäsenten 
osaamisen kehittäminen, arjen työkuorman 
helpottaminen ja isännöinnin työn näky-
väksi tekeminen.

Mitä jos isännöintiä ei olisi?

07 HÄMEEN 
RAKENNUSKONE 
Vuokraus on  
kiertotaloutta 

”Kivimateriaalien 
kierrätysaste on yli 
80 prosenttia.”

”Neliöiden sijaan 
myydään koteja.”

HB-porras Oy:n toimitusjohtaja  
Satu Lipsanen 

POF Interiorin toiminnasta vastaava 
Juhani Grönberg 

Teollisuusrakentamista 
vankalla kokemuksella

RTA-Yhtiöt Oy:n ja Fingrid Oyj:n yhteistyö saa jatkoa, kertovat työpäällikkö Janne Heinonen ja projektipäällikkö Jarmo Henttinen.

T eollisuuden ja infrahank-
keiden erikoisurakointiin 
keskittynyt RTA-Yhtiöt 
Oy on tunnettu tehok-

kaasta projektinhallinnastaan ja 
vankkumattomasta ammattitaidos-
taan. Vuonna 1968 rakennusneuvos 
Raimo T.A. Virtanen aloitti yrityk-
sen toiminnan yhden koneen yhti-
önä. Yli 50 vuoden kokemuksella 
teollisuuden rakentamisen tarpei-
siin ratkaisuja räätälöinyt RTA-Yh-
tiöt on kasvanut vuosien varrel-
la tästä pienestä koneurakointeja 

tuottavasta perheyrityksestä mil-
joonaprojekteja tinkimättömällä 
ammattitaidolla toteuttavaksi inf-
ra- ja kokonaisurakoitsijaksi. Toi-
minnan ajurina on yrityksen koko 
puolivuosisataa kestäneen histo-
rian ajan ollut vahva sekä maanlä-
heinen ote rakentamiseen.

– Olemme samaan aikaan sekä 
joustavia että jämptejä. Pysymme 
aikatauluissa, vaikka olosuhteet 
matkan varrella muuttuisivatkin. 
Syvä ymmärryksemme erilaisis-
ta projekteista tekee yhteistyös-

tämme tilaajan kanssa aina suju-
vaa, työpäällikkö Janne Heinonen 
RTA-Yhtiöiltä kertoo.

Projektinhallinnalla iso rooli
RTA-Yhtiöillä keskitytään työnte-
kijöiden ammattitaidon jatkuvaan 
kehittämiseen ja pettämättömään 
projektinhallintaan. 

– Meillä projektien vetäjät ja 
työnjohtajat ovat pitkälle koulu-
tettuja alansa ammattilaisia, jotka 
tekevät työnsä suurella ammattiyl-
peydellä. Panostamme täsmällisyy-

teen ja helpotamme näin aina myös 
asiakkaidemme arkea. Suurin vah-
vuutemme on projektinhallinnassa, 
ja pääsääntöisesti pärjäämme ura-
kointikilpailussa aina sitä parem-
min, mitä vaativampi rakennushan-
ke on kyseessä, Heinonen toteaa  
hymyillen.

Mittava urakointihanke
Tällä hetkellä yksi RTA-Yhtiöiden 
mittavimmista työn alla olevista 
urakointihankkeista on Vantaan 
Tammiston sähköaseman uusi-
miseen liittyvä rakennusurakoin-
ti. Suomalaisen kantaverkkoyhtiö 
Fingrid Oyj:n hallinnoima hanke 
varmistaa pääkaupunkiseutulais-
ten sähkönsaannin nyt ja tulevai-
suudessa. RTA-Yhtiöt valikoitui 
projektin rakennusurakoitsijaksi 
kilpailutuksen seurauksena.

– Tammistossa sijaitseva kanta-
verkon sähköasema on pääkaupun-
kiseutulaisten sähkönsaannin sol-
mukohta. Nyt ikääntynyt avokyt-
kinlaitos uusitaan sisäkytkinlaitok-
seksi, mikä edellyttää todella mitta-
via maanrakennustöitä. RTA-Yhtiöt 
valikoitui hankkeen rakennusura-
koitsijaksi, koska oli yksinkertai-
sesti kustannustehokkain, projek-
tipäällikkö Jarmo Henttinen Fing-
ridiltä kertoo.

RTA-Yhtiöiden pitkä kokemus 
näkyy valttina hintakilpailussa.

– Kokemus tuo ymmärryksen 
riskeistä, ja riskien ymmärtäminen 
tekee niistä ennaltaehkäistäviä ja 
hallittavia. Näin hinnoitteluun ei 
tarvitse laskea niin paljoa riskiva-
raa, Heinonen toteaa.

RTA-Yhtiöillä ja Fingridillä on 
pitkä kokemus yhteistyöstä. 

– RTA-Yhtiöt on meille luotetta-
va kumppani, joka tekee laadukasta 
jälkeä ajallaan. Yhteistyömme jous-
taa molempiin suuntiin, ja kumpi-
kin tekee täsmällisesti sen mitä so-
vitaan, urakointityön tilaajan edus-
taja Henttinen kiittelee yhteistyötä 
RTA-Yhtiöiden kanssa.

Tammiston sähköaseman uu-
simisella on merkittävä vaikutus 
pääkaupunkiseutulaisten elämään.

– Alun perin Tammiston säh-
köasema on rakennettu 50-luvul-
la, eikä sen kapasiteetti riitä täy-
sin täyttämään tämän päivän vaa-
timuksia. Siitäkään huolimatta, et-
tä asemaa on vuosikymmenten ai-
kana kehitetty. Avokytkinlaitoksen 
muutos sisäkytkinlaitokseksi tur-
vaa sähkönsaannin toimitusvar-
muuden pääkaupunkiseutulaisil-
le tulevaisuudessakin, Henttinen 
avaa miljoonaprojektin yhteiskun-
nallista merkitystä.

Mittava uudistamishanke val-
mistuu vuoden 2021 aikana, mut-
ta RTA-Yhtiöiden ja Fingridin yh-
teistyö ei pääty tähän.

– Yhteistyömme jatkuu uusien 
projektien parissa, Henttinen ja 
Heinonen kiittelevät.

Vastuullisuus, täsmällisyys 
ja tinkimätön ammatti- 
ylpeys ovat kasvattaneet 
pienestä koneurakointeja 
tuottavasta perheyhtiöstä 
vuosikymmenten aikana 
miljoonaprojektien infra- 
ja kokonaisurakoitsijan.

teksti mari korhonen 
kuva joona raevuori

“
Kokemus tuo 
ymmärryksen 
riskeistä, mikä 
helpottaa niiden 
ennaltaehkäisyä.
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Yhteistyö takaa 
onnistuneen 
putkiremontin

H elsingin Etelä-Haagan 
puistomaisella alueella 
sijaitsee vuonna 1963 
rakennettu As. Oy Ora-

pihlajatie 3. Talo on tyypillinen ai-
kansa asuinkerrostalo: 4 kerrosta ja 
50 huoneistoa. Tyypillisiä tuon ajan 
rakennukselle olivat myös syyt, jot-
ka johtivat vesijohtojen, viemärei-
den, kylpyhuoneiden ja sähköjen 
kokonaisvaltaiseen uusimiseen.

– Talossa oli ollut pitkään viemä-
riongelmia ja vesivahinkoja. Aloi-
timme vuonna 2017 saneerauksen 
suunnittelun, Orapihlajantien isän-
nöitsijä Ossi Hänninen kertoo.

Kokeneet suunnittelijat
Suunnittelukumppaniksi taloyhtiö 
valitsi Rusttetin, koska sen toimin-
tamalli tiedettiin innovatiiviseksi 
tavaksi edistää prosessia.

– Kuulin tutuilta isännöitsijöil-
tä, että vastaperustetussa Rustte-
tissa on osaavia asiantuntijoita. 
Heidän kanssaan lähdimme teke-
mään hankeselvitystä, jonka perus-
tana oli Rusttetin tekemä osakasky-
sely, Hänninen kertoo.

Hankeselvityksen jälkeen yhtiö 
valittiin suunnittelijaksi. Työ kattoi 
pääsuunnittelun, LVI-, arkkitehti-, 
rakenne- ja sähkösuunnittelun se-
kä projektinjohdon ja valvonnan.  

Tässä vaiheessa päätettiin, et-
tä urakka toteutetaan RusttetMo-
nio-mallilla, jossa urakkakilpailun 
voittanut urakoitsija pääsee vaikut-
tamaan prosessin lopullisen toteu-
tuksen suunnitteluun.

– Valitsimme urakoitsijaksi Kiin-
teistösaneeraus H. Kärjen, jonka 
kanssa pidimme neljä suunnittelu-
kokousta. Urakoitsija pääsi tutus-
tumaan tarkemmin taloon ja anta-
maan ehdotuksia, miten työ kan-
nattaa paremmin, Hänninen sanoo.

Suunnitelmat ja materiaalit tar-
kentuivat neuvotteluiden ja kat-
selmusten aikana, mikä laski ura-
kan hintaa. Urakoitsijan ennakko-
tutustuminen kohteeseen edesaut-
toi myös sitä, että työt saatiin hy-
vällä vauhdilla liikkeelle ja etene-
mään sovitussa aikataulussa.

– Tavoitteena on kustannussääs-
töt. Urakoitsijoiden kanssa mietim-
me esimerkiksi, miten pystylinjat 
voidaan toteuttaa kustannustehok-
kaasti ja mitkä vaihtoehtoiset ma-
teriaalit ovat laadusta tinkimättä 
edullisempia, Rusttetin toimitus-
johtaja Timo Haapea sanoo.

Urakka eteni sujuvasti
Orapihlajantien urakka alkoi huo-
neistoissa elokuun alussa 2019 ja  
valmistui helmikuun lopussa 2020.

– Työ sujui todella hienosti ja ai-
kataulussa. Työmaakokouksissa ei 
juuri tarvinnut käsitellä asioita, sil-
lä ne oli sovittu jo ennakkoon tark-
kaan. Tärkeää oli se, että urakan 
valmistuttua kaikki oli aidosti val-
mista, eikä jälkikorjauksia juuri tar-
vittu, Hänninen muistelee.

Haapea korostaa RusttetMonio- 
mallin etuja saneerausprojektin 
suunnitteluvaiheessa.

– Kaikki asiakkaamme ovat ol-
leet erityisen tyytyväisiä siihen, 
että suunnitelmien laatiminen on 
RusttetMoniolla nopeampaa kuin 
perinteisellä mallilla. Tämä on 
mahdollista siksi, että pohjatyöt 
on tehty esisuunnitelmissa. Nii-
den perusteella tehdään urakoitsi-
jan kanssa lopulliset suunnitelmat, 
joita ei tarvitse enää toteutusvai-
heessa alkaa säätää, Haapea kertoo.

Taloyhtiöt arvostavat sitä, että 
tarkkojen suunnitelmien ansiosta 
lisätöitä kohteissa ei juuri tarvitse 
tehdä. Esimerkiksi Orapihlajantiel-
lä lisätyöprosentti oli 3,7 prosent-
tia, joka on merkittävästi alhaisem-
pi kuin alalla keskimäärin.

– On tietenkin selvää, ettei kaik-
kea voi tietää sataprosenttisen var-
maksi etukäteen, mutta urakan ai-
kaisia lisätöitä voidaan kehittämäl-
lämme mallilla vähentää merkittä-

Putkiremontti on harvoin taloyhtiölle ja sen osakkaille valtaisa ilonaihe.  
Innovatiivinen RusttetMonio-yhteistyömalli takaa sujuvan suunnittelun, 
kustannustehokkaan remonttiprosessin ja aina onnistuneen lopputuloksen. 

västi, Haapea korostaa.

Tyytyväisyys mittarina
RusttetMonio-mallin tuottaa tarkan 
budjetin urakalle. Parhaimmillaan 
se tuo asiakkaalle iloisen yllätyksen.

– Meillä käynnistyy kohde, jossa 
urakkahinta laski merkittävästi han-
kesuunnittelusta, Haapea sanoo.

Osakkaille on tärkeää, että heil-
lä on aikaa hankkia sijaisasunto re-
montin ajaksi, ja että he tietävät, 
kuinka pitkäksi ajaksi se tarvitaan.

– RusttetMonio on huomattavas-
ti osakasystävällisempi toimintata-
pa kuin perinteinen suunnittelu- ja 
urakointimalli, Haapea sanoo.

Asukkaiden tyytyväisyys on eri-
tyisen tärkeä mittari linjasaneeraus-
ten onnistumiselle.

– Yksivuotistakuu-kyselyssä 50 

Toimitusjohtaja 
Timo Haapean 
mukaan suunni-
telmien laatimi-
nen RusttetMo-
niolla on nopeaa 
ja kustannus- 
tehokasta.

Saneerausten suunnittelutyötä satojen urakoiden kokemuksella 
– Jatkoimme omassa firmassa 

sitä, mitä osaamme parhaiten, eli 
linjasaneerausten suunnittelua. 
Lähdimme jo varhain kehittä-
mään uudenlaista yhteistoimin- 
tamallia, jolla korjausrakenta-
misen projekteista haastavim-
piin kuuluvat linjasaneeraukset 
saadaan tehokkaammin maaliin.

RusttetMonio-yhteistoimin-
tamalli haastaa perinteisen toi-
mintatavan, jossa ensin tehdään 
suunnitelmat ja niiden perusteel-
la kilpailutetaan urakoitsijat. 

– Päädyimme malliin, jossa 
laadimme urakoitsijoille valmiik-
si kaiken mahdollisen materiaalin 
urakoiden tarkkoja tarjouslaskel-

SUUNNITTELUYRITYS Rusttetin 
toimitusjohtaja Timo Haapealla 
on vahvaa putkiremonttikoke-
musta neljältä vuosikymmenel-
tä. Rakennusinsinööriksi valmis-
tumisen jälkeen pitkä ura Talo-
keskuksen suunnittelijana ja lin-
jasaneerausyksikön päällikkönä 
tutustutti hänet satoihin putki-
remontteihin. Samalla kyti haa-
ve omasta yrityksestä.

Hän perusti Suunnittelutoi-
misto Rusttetin kahden kolle-
gansa kanssa vuonna 2016 ja on 
sen jälkeen luotsannut yritys-
tään tasaisen kasvun tiellä, työl-
listäen nyt jo 22 suunnittelualan 
asiantuntijaa.

Asunto-osakeyhtiö Orapihlajatie 3 Helsingin Etelä-Haagassa on RusttetMonio-kohde, jossa putkiremontti toteutettiin yhteistyömallia hyödyntäen.

mia varten. Varsinainen yksityis-
kohtainen suunnittelu tehdään 
sitten yhteistyönä, Haapea sanoo.

Tätä ajatusta Haapea lähti spar-
raamaan urakoitsijoiden kanssa 
tiedustelemalla heiltä, mitkä ovat 
ne rakenne- ja LVIS-suunnittelun 
perustiedot, joita urakoitsijat tar-
vitsevat urakkalaskelmia varten.

– Mallimme perustuu siihen, 
että voimme laatia jo urakan alus-
sa yhdessä suunnitelmamme niin 
tarkoiksi, että taloyhtiölle annet-
tava hinta pitää sisällään kaikki 
työt mahdollisimman kattavasti.

RusttetMonio on osoittautu-
nut menestykseksi. Sillä toteu-
tettujen urakoiden lopulliset 

teksti jukka nortio  kuva mikko suutarinen

asunnosta seitsemän vastasi ja kak-
si kertoi, ettei ole mitään puutteita. 
Olemme erittäin tyytyväisiä tulok-
seen, Hänninen kertoo.

Lupaukset lunastettiin
Kun Hänninen on nyt saanut hyviä 
kokemuksia RusttetMoniosta yh-
dessä kohteessa, käy hän parhail-
laan neuvotteluja Rusttetin kans-
sa myös toisessa taloyhtiössä hal-
lituksen puheenjohtajan roolissa.

– Rusttetin kaverit lunastivat 
lupaukset ja ovat maineensa ve-
roisia. He ovat keränneet pitkään 
kokemusta isoista saneerausura-
koista ja haluavat nyt auttaa asi-
akkaitaan omassa yrityksessään. 
Jatkossa voin suositella Rusttetia, 
kun hankkeita tulee vastaan, Hän-
ninen tiivistää.

Yhteistyö  
tuottaa etuja
n RusttetMonio on suun-
nittelutoimisto Rusttet Oy:n 
innovoima yhteistyömalli.

n  Urakkakilpailun voittanut 
urakoitsija pääsee vaikut-
tamaan lopullisen toteu-
tuksen suunnitteluun.

n Työt saadaan käyntiin 
nopeasti, kun kaikesta on 
sovittu etukäteen. Ennak-
kosuunnitelulla myös kus-
tannukset ovat matalat.

hinnat ovat pysyneet kahden 
prosentin sisällä suunnitellusta. 
Perinteisillä urakoilla tulee ylei-
sesti jopa 10–15 prosentin ylityk-
siä ja alle viiden prosentin heittoa 
pidetään hyvänä suorituksena.

Suunnittelutoimisto Rustte-
tin toiminta keskittyy pääasias-
sa pääkaupunkiseudulle, missä 
kohteita on ollut neljän vuoden 
aikana viitisenkymmentä.

– Olemme saaneet urakoitsi-
joilta palautetta, että näinhän 
asiat olisi pitänyt aina hoitaa. Täl-
lä mallilla urakka nähdään yhtei-
senä tekemisenä, jossa taloyhtiö, 
urakoitsijat ja suunnittelija ovat 
samalla puolella, Haapea toteaa.
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Purkutoimiala kasvaa käsi  
kädessä kiertotalouden kanssa

Digitaalisuus tehostaa hankkeiden turvallisuutta ja purkutöiden suunnittelua, kertovat Lotus Demolitionin Niko Rantanen ja Joonas Hiltunen.

M oni rakennus saat-
taa näyttää päälle-
päin priimalta, mut-
ta purkuammattilai-

nen näkee pinnan alle. Rakenteet 
ovat käyttöikänsä päässä tai nyky-
tietämyksellä virheellisiä, ja olemas-
sa olevien vaurioiden korjaaminen 
ei enää kannata, jolloin rakennus tai 
osa siitä on järkevää purkaa.

Purettavaa löytyy Suomesta ja 
maailmalta monelta saralta: asuin-
rakennuksista, toimitiloista, teol-
lisuudesta ja julkisrakennuksista.

– Purkutoimiala on hyvin tär-
keässä roolissa yhteiskunnan muu-

toksessa. Näemme, että kiertota-
lous muuttuu puheesta teoiksi, sa-
noo Lotus Demolitionin toimitus-
johtaja Timo Aarvala. 

Viimeisen 10 vuoden aikana pur-
kumarkkinat ovat moninkertaistu-
neet, eikä hiipumisen merkkejä näy. 
Pohjoismaisena edelläkävijänä Lo-
tus Demolition tähyää Keski-Euroo-
pan markkinoille, joilla puretaan il-
mastotoimien vauhdittamana hii-
livoimaloita sekä tulevaisuudessa 
myös ydinvoimaloita. Niitä on yk-
sinomaan Saksassa satamäärin. Seu-
raavat 20 vuotta ovatkin toimialan 
kannalta äärimmäisen kiinnostavat. 

Suomesta purettavaa löytyy 
useista syistä niin kaupungeista 
kuin maaseudulta. Muuttotappio-
paikkakunnille syntyy kaupungis-
tumisen seurauksena tyhjää raken-
nuskantaa – yksityisiä tai julkishal-
linnon rakennuksia – jonka ylläpi-
to ei kannata. Isoissa kaupungeis-
sa lukuisiin 1960- ja -70-luvulla ra-
kennettuihin lähiöihin on tehtävä 
perusparannuksia. Toimitilojen tar-
peet muuttuvat ja vaativat muutos-
töitä; moni toimistorakennus on jo 
muuttunut hotelliksi tai asuinta-
loksi. Myös koronapandemia lisää 
muutostarpeita. Työnantajat ja kiin-

teistönvuokraajat miettivät, millai-
siin toimistotiloihin työntekijät pa-
laavat pandemian jälkeen. 

– Myös teollisuuden murros on 
ollut merkittävä. Yksi esimerkki on 
paperiteollisuus. Tuotantolinjoja on 
täytynyt muuttaa, kun lopputuote 
on vaihdettu, tai sitten koko tehdas 
on purettu, Aarvala havainnollistaa. 

– Purkumarkkina on muuttunut 
pienestä piperryksestä valtavaksi 
toimialaksi, kun kiertotalous on tul-
lut mukaan. Me olemme veturina 
alalla, kiteyttää liiketoimintajohta-
ja Kimmo Palomäki. 

Eroon jäteluokittelusta
Rakennus- ja purkujäte muodos-
taa Euroopan unionissa määrältään 
suurimman jätevirran. EU on mää-
ritellyt jätevirtojen hallitsemisek-
si kunnianhimoiset tavoitteet, joita 
se ohjaa muun muassa lainsäädän-
nöllä. Aarvala ja Palomäki toivovat 
päättäjiltä näkemyksellisyyttä: kier-
totalouden materiaalivirtoja ei tulisi 
nähdä jätteenä, kuten nyt tehdään.  

– Purkujätteen uudelleenkäyttö 
on tärkeää, mutta nykyinen jätes-
tatus estää alan innovaatioita ja ke-
hitystä. Purkujäte on tutkittua, ja 
silti esimerkiksi purkubetoni luo-
kitellaan jätteeksi. Purkujätteellä 
on monia mahdollisuuksia korva-
ta vaikkapa luonnonkivipohjaisia 
materiaaleja, Palomäki perustelee.

Julkishallinnon tarjouspyynnöis-
sä hinta ei saisi olla ainoa kriteeri, 
vaan niihin tulisi sisällyttää laadul-
lisia mittareita. Purkujätteen osuus 
voisi olla yksi vaadittava kriteeri.

Purkutyömaan hiilijalanjälki
Ilmastovaikutuksia kuvaava hii-
lijalanjälki on yhä useamman yri-
tyksen seurantalistalla urakoitsi-
joita valittaessa. Lotus Demolition 
on Pohjoismaiden ainoa yritys, jo-
ka laskee purkutyömaan hiilijalan-
jäljen. Laskuri paljastaa esimerkiksi 
vähäpäästöisimmät työtavat. 

Lisäksi Lotus on innovoinut 
muun muassa ympäristöystävälli-
siä kuljetuksia sekä tuonut alalle 
digitaalisia ratkaisuja, joilla pääsee 
seuraamaan työmaatapahtumia. Di-
gitaalisuus tehostaa projektinhal-
lintaa ja hankkeiden turvallisuut-
ta. Molemmat ovat keskeisiä tavoit-
teita purkukohteissa, jotka tehdään 
usein äärimmäisen haastavissa ym-
päristöissä: toimivassa sairaalassa, 
vilkkaasti liikennöidyssä keskustas-
sa tai voimalaitoksessa. Purkami-
nen tällaisissa ympäristöissä onkin 
raudanlujien ammattilaisten työtä.

– Rakennusteollisuudessa pur-
kuala on loistava, sillä purkajat pää-
sevät näkemään koko rakentamisen 
kirjon, kiinteistötekniikan ja arkki-
tehtuurin, viimeiseltä sadalta vuo-
delta. Työntekijämme kokevat sen 
mielenkiintoisena, Aarvala kertoo.

Purkamisen asiantuntijat näke-
vät pintaa syvemmälle. Heitä ja hei-
dän erityisosaamistaan tarvitaan 
tulevina vuosina yhä enemmän. 

Teollisuuden murros, 
kaupungistuminen ja 
vanhojen rakennusten 
korjausvelka vauhdittavat 
purkutoimialan kehitystä. 
Alan yhteiskunnallinen 
merkitys kasvaa, sillä  
purkumateriaalit voidaan 
kierrättää tehokkaasti.

teksti helen partti 
kuva sanni hirvonen

J os myymälän avajaiset ovat 
tiettynä päivänä, palvelu-ura-
koitsijan tehtävänä on huo-
lehtia, että näin myös tapah-

tuu. Asiakkaidemme organisaati-
oissa on usein rajoitetusti resurs-
seja. Palvelu-urakoitsija voi ottaa 
vastuulleen hankkeen kokonais-
kuvan, sanoo AMP:n myyntijohtaja 
Raine Holmborg.

AMP Yhtiöt on valtakunnallinen 
liike- ja toimitilarakentamiseen eri-
koistunut palvelu-urakoitsija, jol-
la on taustallaan paljon kokemus-
ta myymälärakentamisesta. 

– Palvelu-urakointimallimme on 
kattava ja mukautuu aina asiakkaan 
tarpeisiin. Asiakas voi tilata työn 
avaimet käteen -toimituksena tai 
valita tarvitsemansa palvelun.

AMP:n palveluita käyttävät yk-
sittäiset tai ketjuasiakkaat, jotka ra-
kennuttavat liiketiloja tai kehittävät 

Ratkaisukeskeinen 
palvelu-urakoitsija 
tuo mielenrauhaa

vanhoja. Tyypillisiä töitä ovat tila-
muutokset kauppakeskuksissa tai 
ketjujen brändiuudistukset.

Hanke käyntiin työpajalla
Ketjuasiakkaiden kanssa toimiessa 
AMP:n kehittämä työpajamalli on 
tärkeä osa-alue yhteistoiminnan su-
juvuudelle. Se on luonteva tapa löy-
tää yhteiset toimintamallit nopeaan, 
sujuvaan ja taloudelliseen toteutuk-
seen, jotta yhteistoiminnassa ilme-
nisi vain positiivisia yllätyksiä. 

Työpajassa käydään läpi, millai-
sia odotuksia asiakkaalla on. Tie-
don keruun ja jalostamisen pohjal-
ta kehitetään yhdessä yksilöllinen 
yhteistoimintamalli, jossa sovittuun 
voi palata, jos matkan varrella tulee 
epäselvyyksiä tai projektin vastuu-
henkilöt vaihtuvat. Työpajan hyöty 
skaalautuu, kun urakoitavia kohtei-
ta on useita. AMP lähestyy mahdol-

lisia ongelmia ratkaisukeskeisesti.
– Kerromme, että olemme ha-

vainneet ongelman, ja esitämme 
suunnitelman sen ratkaisemiseksi.

Kun aikataulu on tiukka, luotet-
tavat kumppanit ovat tärkeitä. Yh-
tiöllä on luotettava ja ammattitai-
toinen valtakunnallinen kumppa-
niverkosto, joiden kanssa haasta-
vatkin tilanteet työmailla on help-
po ratkaista asiakkaan eduksi. 

Työmailla on huomioitava myös 
kestävä kehitys. AMP:n tavoite on 
saada työmaajätteen kierrätysaste 

jopa yli 90 prosenttiin.
– Meillä on menossa mittava pro-

jekti, jossa analysoidaan asiantunti-
jakumppanin kanssa kohteista syn-
tyviä jätemääriä ja niiden raken-

netta. Kyseisessä projektissa luo-
daan malleja toimivaan lajitteluun 
ja asiakasraportointiin työmaiden 
osalta, sanoo AMP:n operatiivinen 
johtaja Seppo Tikka.

Tarjoamasta löytyy myös kestä-
vää kehitystä tukeva 360°-läpinäky-
vyyspalvelu. Työmaan etenemistä 
dokumentoidaan 360-kuvin, jolloin 
asiakas pystyy seuraamaan projek-
tin etenemistä etäyhteydellä.

– Matkustamisen tarve vähenee, 
mikä säästää aikaa ja rahaa ja on sa-
malla ekologista, Tikka summaa.

Myyntijohtaja Raine Holmborgin ja operatiivinen johtaja Seppo Tikan mukaan AMP:llä pyritään aina  
siihen, että asiakkalle ilmenisi rakennustyön toteutuksesta vain positiivisia yllätyksiä.

Myymälärakentamisessa aikataulujen ja budjettien 
paineet ovat suuret. Palvelu-urakoitsija varmistaa, että 
rakennustyön tilaaja nukkuu yönsä rauhassa.

Tampereella rakennetaan omakotitaloa vuokrakoneilla, sillä kaikkea ei 
tarvitse omistaa. Kuluttajat kysyvät kalustoa myös viherrakentamiseen.

H ämeen Rakennuskone 
Oy eli HRK Konevuok-
raamot on toimittanut 
kalustoa työmaille jo 

46 vuotta ja tullut tutuksi isojen 
rakennusliikkeiden luotettavana 
kumppanina. HRK tarjoaa yrityk-
sille kokonaispalvelua, johon kuu-
luu työmaatilojen sekä vuokratta-
van kaluston kuljetukset ja asen-
nus. Mutta asiakkaina on yhä enem-
män myös kuluttajia, joita HRK pal-
velee laajalla tuotevalikoimallaan. 
Kalustoa riittää: pelkästään henki-
löstönostimia on noin 1600.

– Myös yksityisasiakkaiden kiin-
nostus konevuokrausta kohtaan on 
selvässä kasvussa, koska valveu-
tuneet rakentajat eivät halua ostaa 
laitteita kertakäyttöön tai lyhyeen 
tarpeeseen, toteaa HRK:n toimitus-
johtaja Sarita Huotari.

Vuokraamalla kunnollisen lait-
teen säästää sekä hermoja että ra-
haa. Eniten kuluttajat kysyvät 

Vuokraus on kiertotaloutta
maanrakennuskalustoa viherraken- 
tamiseen sekä alumiinitelineitä ja 
erilaisia laitteita talonrakennuk-
seen, maalausurakoihin ja remon-
tointiin.

Kokonaisuus yhteistyössä
Omakotirakentaja ja remontoija löy-
tää kätevimmin oikean laitteen ot-
tamalla rohkeasti yhteyttä HRK:n 
asiakaspalveluun. Se voi tapahtua 
soittamalla, sähköisesti tai paikan 
päällä. Samalla voi pyytää tarjousta. 
Hinta sovitaan vuokrausvaiheessa.

– Pohdimme yhdessä asiakkaan 
kanssa kokonaisuutta ja laitevaihto-
ehtoja. Tavoitteena on löytää ratkai-
su, joka palvelisi kohteessa parhai-
ten ja säästäen kustannuksia, sanoo 
myyntijohtaja Markus Mäkinen.

HRK myös huolehtii, että kalus-
to toimitetaan perille sopivaan ai-
kaan ja noudetaan työn päättyes-
sä. Näin laitteet ja koneet eivät ole 
tiellä, kun työ etenee. Välineitä voi 
noutaa myös itse, jos käytössä on 
kuljetukseen sopiva kalusto.

Ammattirakentaja voi hallinnoi-
da vuokraamista HRK Vuokrain 
-mobiilisovelluksella. Laskutus ja 
tilinavaus hoituvat sähköisesti.

Turvalliset laitteet
Asiakas saa HRK:lta aina huolletun 
ja turvallisen laitteen. Asiakaspal-
velu opastaa laitteiden turvallises-
sa käytössä.

– Uusimme aktiivisesti kalustoa, 

seuraamme työturvallisuuslainsää-
dännön kehittymistä ja pidämme 
kaluston teknisesti korkeatasoise-
na, Huotari sanoo. 

HRK kuuntelee asiakkaiden toi-
veita ja alan kehittymistä, mikä oh-
jaa tulevaisuuden hankintoja. 

– Rakentajia kiinnostavat yhä 
enemmän muun muassa pölyn-
hallintaan liittyvät tuotteet, Mäki-
nen kertoo.

Myös ympäristöystävällisten 
laitteiden kysyntä on lisääntynyt, 
ja HRK pyrkii korvaamaan poltto-
moottorilla käyvää kalustoa. Sähkö- 
ja hybridilaitteissa kiinnostaa myös 
äänettömyys, sillä monissa kohteis-
sa melulle on asetettu rajoituksia.

Kaikkea ei kannata 
hankkia omistukseen, 
sillä vuokraamalla voi 
saada sekä neuvot  
että kaluston paikalle  
kiertotaloutta tukien.

“

teksti ritva-liisa sannemann   
kuva eino ansio

Kun aikataulu on 
tiukka, luotettavat 
kumppanit ovat 
tärkeitä.

Palvelualtis 
vuokraamo
n HRK Konevuokraamot 
on 1975 perustettu suoma-
lainen konevuokraamo. 

n  Vuokrauksen lisäksi 130 
henkilöä työllistävä yritys 
tarjoaa digipalveluita työ-
maan kalustohallintaan.

HRK.FI

teksti elina teerijoki  kuva joona raevuori
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POF luo uudiskohteista 
asukasta puhuttelevia 
koteja. Palvelukonsepti 
näkyy rakennusyhtiöille 
tasaisempana laatuna ja 
sujuvampina myynti- 
prosesseina.

teksti mari korhonen 
kuvat pof interior

P OF-brändi syntyi kahden 
visionäärin halusta tehdä 
helpompaa sekä tulok-
sellisempaa asuntomark-

kinointia. POF Visualsin toimitus-
johtaja Atte Miikkulaisella on taus-
ta kiinteistövälittäjänä, jolloin hän 
alun perin tutustui asuntokauppaa 
vauhdittavia myyntisisustuksia te-
kevään, POF Interiorin toiminnas-
ta vastaavaan Juhani Grönbergiin. 
Asiakassuhde muuttui yhtiökump-
panuudeksi vuonna 2016, kun idea-
rikkaat kaverit päättivät yhdistää 
voimansa ja perustivat uudiskoh-
teiden ennakkomarkkinointiin kes-
kittyvän yhtiön.

– Tuolloin myyntisisustuksiin 
keskittyvä POF Interior sai rinnal-

leen 3D-visualisointeihin erikoistu-
neen POF Visualsin, ja pian toteu-
tui myös Juhanin unelma sisustus-
verkkokaupasta. Nyt toukokuussa 
nämä kolme erillistä yritystä siir-
tyivät palvelemaan rakennusyhti-
öiden asuntomarkkinointia yhden 
brändin alle. Syntyi POF Visuals,  
POF Interior ja POF Design Shop, 
Miikkulainen kertoo konseptin ke-
hitysaskelista.

Kolmen palvelun synergia 
helpottaa markkinointia
POF syntyi, koska ihmiset ostavat 
koteja, eivät asuntoneliöitä. Brän-
din vahvuus onkin kolmen palve-
lukokonaisuuden synergia. 

– Edistämme kohteiden ennak-
komarkkinointia havainnollista-
malla tulevien asuntojen pohja-
kuvia ja mittasuhteita 3D-visuali-
sointikuvilla ja virtuaalimalleilla. 
Kun asunto on rakennettu, luom-
me siihen kodin tunnelman myyn-
tisisustuksella. Samalla toteutam-
me valokuvauksen asunnossa mai-
noksia varten. Lopuksi autamme 
rakennusyhtiötä jälkimarkkinoin-
nissa sisutusverkkokauppamme 
kattavalla palveluvalikoimalla, jos-
ta myös tuleva asukas voi halutes-
saan valita mieleisensä sisustuk-
sen uuteen kotiinsa, Grönberg ku-

vaa kattavan konseptin palvelua.
POFin yli 20:stä ammattilaisesta 

koostuva tiimi palvelee rakennus-
yhtiöitä koko asuntomarkkinointi-
prosessin ajan.

– Olemme ulkoistettu palvelu, 
mutta yrityksemme tahtotilana on 
palvella kuin rakennusyhtiön oma 
asuntomarkkinointiosasto. Tarjo-
amme jokaiselle asiakkaallemme 
tiimin niin ennakko-, kuin myös 
asunto- sekä jälkimarkkinoinnin 

tueksi, joten rakennusyhtiö sel-
viää koko markkinointiprosessista 
ainoastaan yhdellä, selkeällä briif-
fillä, POFin markkinointipäällikkö 
Sofia Ylihärsilä summaa. 

Pitkäaikaisia kumppanuuksia 
Yli 15 vuoden kokemus asunto-
markkinoilta on auttanut luomaan 
toimivan konseptin, joka palvelee 
optimaalisesti niin rakennusyhtiö-
tä kuin myös loppukäyttäjää.

POF brändin vahvuus on kolmen palvelukokonaisuuden synergia, joka kattaa rakennusyhtiöille koko asuntomarkkinoinnin prosessin, kuten YIT:n Rantakaaren kohteessa.

Mikä tekee asunnosta kodin?

POF Visualsin Atte Miikkulaisen ja POF Interiorin Juhani Grönbergin 
mukaan tunnelmalla on ratkaiseva rooli kotia ostaessa.

– Tunnemme alan prosessit, ai-
kataulut ja tahtotilan, joten pys-
tymme tekemään jatkuvaa tuote- 
ja palvelukehitystä asiakastarpeen 
mukaan, POFin perustajat kertovat.

POF luo rakennusyhtiöiden kans- 
sa pitkäaikaisia kumppanuuksia, 
joiden kulmakivenä on tasalaatui-
suus, toimintavarmuus ja henkilö-
kohtainen palvelu.

– Huolehdimme rakennusyhtiön 
puolesta yksittäisen rakennuskoh-
teen asuntomarkkinoinnin yhden-
mukaisuudesta. POFin visualisoin-
nit, myyntisisustukset sekä muut-
to- ja kauppalahjat noudattavat 
kaikki yhtenäistä linjaa ja jättä-
vät rakennusyhtiön brändistä yh-
tenäisen kuvan ennakkomarkki-
noinnista aina asunnon luovutuk-
seen saakka, Miikkulainen toteaa.

Yritys on ammattilainen luo-
maan asuntomarkkinointia yksi-
löllisesti aina asiakkaan ja kohteen 
tarpeisiin niin, että neliömetrien si-
jaan myydään kullekin kohderyh-
mälle sopivia koteja.

– Näin pääsemme tehokkaas-
ti käsiksi siihen tunnelmaan, jota 
loppukäyttäjä tulevalta kodiltaan 
hakee. Koteja ostetaan ensisijai-
sesti tunteella, joten tunnelmalla 
on ratkaiseva rooli ostopäätöksis-
sä, Grönberg kiteyttää.

P iharakentamisesta on 
viime vuosina tullut iso 
trendi. Betoniset kiveys-
materiaalit ovat pihoil-

le hyvä valinta, sillä ne ovat help-
pohoitoisia, kestäviä ja valikoimat 
ovat laajat. Laatuun kannattaa pa-
nostaa, jotta kiveykset kestävät pit-
kään Suomen vaihtelevissa säissä. 

HB-Betoniteollisuus on tehnyt jo 
vuosikymmeniä betonituotteita pi-
hoille ja julkisiin ulkotiloihin ympäri 
Suomen. Yritys on merkittävä toimi-
ja betonirakentamisen alalla. 

– Olemme sydämeltämme ai-
to suomalainen perheyritys, joka 
on tehnyt betonituotteita lähes 60  
vuotta. Tällä hetkellä tuoteper-
heeseemme kuuluvat monipuoli-
set harkko- ja pihakivituotteet, ker-
too HB-Betoniteollisuus Oy:n toimi-
tusjohtaja Virpi Nieminen.

– Kaikenlaiset betonituotteet ve-
tävät nyt. Valikoimastamme löy-
tyy laaja valikoima eri kokoisia ja 
-värisiä betonituotteita. Haluam-
me osaltamme tuoda alalle uutta, 
ja pyrimme siihen, että tuomme 

harkko -ja pihatuotepuolelle uu-
sia tuotteita vuosittain.

Panostus tuotekehitykseen
HB-Betoniteollisuudelle keskeisiä 
arvoja ovat luotettavuus, palvelu-
henkisyys ja laadukkuus. 

– Haluamme panostaa muun 
muassa tuotekehitykseen, toimin-
tavarmuuteen ja ihmisläheiseen 
palveluun, Nieminen sanoo.

Tuotekehitystä tehdään jatku-
vasti ideoimalla, seurailemalla alan 
ajankohtaisia ilmiöitä ja erityisesti 
kuuntelemalla asiakkaita.

– Pystymme vastaamaan haastei-
siin ketterästi, sillä olemme itsenäi-
nen ja kotimainen yritys. Kotimai-
suudella pitäisi olla kuluttajille ja 
julkisissa hankinnoissa enemmän 
painoarvoa, koska siten rahat jää-
vät kotimaahan, Nieminen pohtii. 

65 työntekijästä koostuva henki-
löstö on yritykselle erityisen tärkeä. 

– Haluamme pitää henkilös-
töstä huolta. Tavoitteenamme on 
toimia yhdessä ja tuloksellisesti.  

Vahva jalansija markkinoilla
HB-Betoniteollisuus on valmista-
nut vuosikymmenien ajan myös be-
toniportaita. Vuonna 2020 yrityk-
sen porrasliiketoiminta erotettiin 
omaksi yhtiökseen.

Porrasliiketoimintaa jatkaa HB- 
Porras Oy, jonka taustalla vaikuttaa 
kaksi vahvaa perheyritystä: HB-Be-
toniteollisuus Oy ja 40 vuotta alal-

la toiminut Lipa-Betoni Oy, jonka 
konserniin kuuluu myös useampi 
rakennusalan yritys.

Perinteet ja voimien yhdistymi-
nen antavat HB-Portaalle vahvan ja-
lansijan betoniporrasmarkkinoilla. 

– Uuden järjestelyn myötä keski-
tymme entistä tehokkaammin ele-
menttivalmistamisen maailmaan,  
sanoo HB-Porras Oy:n toimitusjoh-
taja Satu Lipsanen. 

HB-Portaan päätuotteita ovat 
betoniportaat ja hiotut mosaiikki-
set askellankut, joita toimitetaan 
pääasiallisesti kerrostaloihin ja jul-
kisiin rakennuksiin, mutta myös ri-
vi- ja omakotitaloihin. 

– Testaamme erilaisia betonire-
septejä eri tuotteisiin, ja tuoteke-
hitystä tehdään jatkuvasti: esimer-
kiksi muutama vuosi sitten mark-
kinoille tuli HB-PIKE-porras, joka 
on tilankäytöltään erittäin tehokas, 
pieneen tilan mahtuva porrasmalli, 
Lipsanen kertoo.

HB-Portailla on näyttävät refe-
renssit. Yrityksen valmistamia be-
toniportaita on monissa kouluissa ja 
sairaaloissa eri puolilla Suomea, esi-
merkiksi Helsingin yliopistollisessa 
sairaalassa, HUSissa. HB-Porras on 
myös merkittävä työllistäjä. 

– Henkilökuntaa on tällä hetkellä 
35, ja monet työsuhteet ovat luon-
teeltaan pitkiä, Lipsanen sanoo. 

Digitaalisuuden lisääminen on 
osa yrityksen toiminnan kehittä-
mistä. Yrityksellä on porrasobjektit 

2D- ja 3D-muodossa ProdLib-palve-
lussa, josta arkkitehdit ja suunnit-
telijat saavat muun muassa tarvit-
semansa porrasobjektit tai -kuvat 
suoraan suunnitelmiinsa.

– Lisäksi teimme uudelle yrityk-
selle omat nettisivut ja päivitimme 
RT-tuotekorttimme. Sisäisessä toi-
minnassa olemme ottaneet käyt-
töön digitaalisia tuotannonohjaus-
järjestelmiä, Lipsanen lisää.

Ympäristöasiat huomioon
Kestävät ratkaisut ja ympäristöystä-
vällisyys ovat HB:n toiminnan taus-
talla merkittävässä roolissa.

– Tuotteidemme valmistukses-
sa käytössämme on vihreät serti-
fikaatit, ja otamme ympäristöasiat 
huomioon jatkuvasti tulevissa in-
vestoinneissa ja päätöksenteossa, 
Nieminen sanoo. 

Vaikka puurakentamisen ekolo-
gisuudesta puhutaan paljon, myös 
kivirakentamisella on osansa pääs-
töjen vähentämisessä.

– Betoni on poikkeuksellisen 
kestävä materiaali, ja sen käyttöi-
kä on vuosikymmeniä, jopa vuosi-
satoja. Kivimateriaalien kierrätys-
aste on yli 80 prosenttia. Kun be-
tonia ei voida enää käyttää, se voi-
daan murskata ja tällöin uusiokäyt-
tää. Betoni myös sitoo hiilidioksi-
dia tehokkaasti ja sen murskaus li-
sää sitovan pinta-alan määrää. Ki-
vipuoli työllistää suomalaisia laa-
jasti, Lipsanen muistuttaa.

Kotimainen 
betonituote 
on kestävä
 
HB-Betoniteollisuus ja HB-Porras valmistavat  
laadukkaita betonituotteita kotipihoille ja julkisiin 
tiloihin. Pitkä kokemus alalta tuo osaamista, ja  
toimijat panostavat tulevaisuuden rakentamiseen.
teksti elina jäntti kuva mikko kuparinen

HB-Betoniteollisuus Oy:n toimitusjohtaja Virpi Niemisen ja HB-Porras Oy:n toimitusjohtaja Satu Lipsasen mukaan HB-Betoniteollisuudella on pitkät perinteet kivi- ja betonituotteiden 
valmistamisesta pihoille ja julkisiin tiloihin. Vuonna 2020 yrityksen porrasliiketoiminta erotettiin omaksi yhtiökseen ja porrasliiketoimintaa jatkaa HB-Porras Oy.
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P ihma Oy on vuonna 2009 
perustettu, pääasiassa 
korjausrakentamiseen 
keskittynyt yritys, jonka 

toiminta-aluetta on pääkaupunki-
seutu. Palveluksessaan Pihmalla 
on tällä hetkellä viitisenkymmen-
tä alansa ammattilaista. Henkilö-
kunnan monipuolinen osaaminen 
kattaa kaiken hirsirakentamisesta 
paikallavalutöihin ja siltä väliltä.

– Pihma toimii laatu edellä. Pro-
jektit hoidetaan vastuullisesti, ja so-
vitussa aikataulussa, toteaa yrityk-
sen perustaja Marko Pihlajamäki.

Onnistunut rakennusprojekti 
pohjustetaan huolellisella ennak-
kosuunnittelulla. Tavoitteena on 
laadukkaan lopputuloksen lisäksi 
kustannustehokkuus. 

– Hyvä suunnittelu on tärkeää 
sen vuoksi, että hommat saadaan 
kerralla maaliin. Jos lähdetään te-

Ammattiylpeys  
takaa laadukkaan
lopputuloksen

kemään puolisuunnitelmalla, tulee 
mutkia matkaan. Huolellinen val-
misteluvaihe on tärkeä, sanoo nuo-
rempi kirvesmies Tuukka Turunen 
rakennusliike Pihma Oy:stä.

Työnjohdolla on tavoitteiden 
saavuttamisessa suuri rooli.

– Kun työnjohto pelaa, silloin 
myös suunnittelutyö on onnistu-
nutta. Työnjohto osaa myös heti 
puuttua asiaan, jos näyttää siltä, 
että homma ei etene toivottuun 
suuntaan. Vaikka nopeus on tär-
keää, ensin tehdään siististi – ha-
luamme tuottaa laadukasta jälkeä, 
Turunen toteaa.

Rehellisyys on ohjaava arvo
Pihma haluaa toimia hankkeissaan 
avoimin kortein ja etsiä yhteistyös-
sä pääurakoitsijan kanssa kullekin 
projektille oikean toteutuskelpoi-
sen hinnan. Rehellisyys on am-

mattitaidon ja kunnianhimon ohel-
la yksi yrityksen toimintaa ohjaa-
vista arvoista. Toimintaperiaatteet 
ovat tuottaneet tulosta, ja Pihmalla 
on useita, pitkäaikaisia yhteistyö-
kumppaneita – esimerkiksi Lujata-
lo, Varte ja NHK Putkiremontit Oy – 
joiden kanssa toteutetaan erilaisia 
projekteja laidasta laitaan. 

– Saimme Kauppalehden mitta-
reissa tunnustuksen Kasvaja 2021 
-yrityksenä, mistä koemme val-
tavaa iloa ja kiitollisuutta. Asiak-
kaat ja sitoutuneet työntekijät ovat 
mahdollistaneet yrityksen kasvun, 

ja tarkoitus on pysyä tällä tiellä, 
Pihlajamäki kertoo.

Asenne ratkaisee
Pihman ajatus on tuoda alalle am-
mattiylpeitä ammattihenkilöitä ja 
mahdollistaa työssä oppiminen. 

– Teemme hommat alusta lop-
puun mahdollisimman hyvin, et-
tei tule jälkikäteen mitään, mitä 
tarvitsisi korjata. Työn kautta op-
piminen on mahdollista ja kaikil-
le opetetaan, miten homma toi-
mii. Täytyy vain olla tarpeeksi in-
toa ja halua opiskella asiat. Asenne 

ratkaisee. Jotkut rakennusliikkeet 
ovat erikoistuneet tiettyihin asioi-
hin, mutta Pihmalla on poikkeuk-
sellisen laaja skaala osaamisessa, 
Turunen summaa. 

Osaamisen ja suunnitelmallisen 
työotteen lisäksi työnjäljessä näkyy 
hyvä Pihman hyvä työilmapiiri.

– Meillä on tosi rento ilmapiiri, 
kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja 
homma toimii – omasta mielestä-
ni paras työpaikka. Hyvä työilma-
piiri näkyy myös asiakkaalle: hom-
mat hoidetaan rennosti, mutta sär-
mästi, Turunen toteaa.

Pihma toimii laatu edellä, kertovat perustaja Marko Pihlajamäki ja veljensä, nokkamies Vertti Pihlajamäki.

Rakennusprojektin laatu ja aikataulussa pysyminen 
toteutuvat, kun urakoitsijalta löytyy motivaatiota. 
Ammattitaitoisen toiminnan takana on oikea asenne.

teksti vilma timonen  kuva mikko suutarinen

A sunto Oy Töölön Ke-
säkadun vetovoimas-
ta kertoo paljon se, et-
tä alle 30 asuntoa on 

enää vapaana, vaikka talon mitta-
va saneeraus valmistuu vasta jou-
luksi 2022.

Tulevat asukkaat ovat vaikutta-
neet poikkeuksellisen paljon ko-
tiensa ratkaisuihin. Asiakasläh-
töinen ja laajoja asuntokohtaisia 
muutostöitä salliva tuotantotapa 
on kohteen rakennuttajan Aura-
tum Asuntojen ansiota.

Päivittäistä yhteistyötä
Vaativa asuinkiinteistö, jossa teh-
dään paljon muutostöitä, ei ole 

Helsingin Töölössä sijait-
seva Yleisradion entinen 
pääkonttori saa arvoi-
sensa uuden elämän,  
kun sinne valmistuu 146  
korkealuokkaista asuntoa. 
Kohdetta rakennuttaa  
Auratum Asunnot.

helppo rasti rakennuttajalle eikä 
rakentajille. Auratum Asuntojen 
rakennuttajajohtaja Janne Hietala 
kertoo, miten tämä on ratkaistu.

– Näin iso kohde vastaa jopa kol-
mea tavallista asuintaloa. Lähes jo-
kaisessa huoneistossa tehdään kat-
tavia muutostöitä joko huonejär-
jestykseen tai pintoihin. Jotta nä-
mä asukkaiden vaatimukset toteu-
tuvat, vaaditaan tiivistä ja sujuvaa 
yhteistyötä sekä rakennuttajan et-
tä rakentajan välillä.

Hietala ja kohteen asukasmuu-
tosprosessista vastaava rakennut-
tajapäällikkö Antti Vuorela ovat 
päivittäin tavattavissa työmaatoi-
mistossa. Heidän työnsä on sekä 
muutostöiden valvontaa että ra-
kentajien kanssa pulmatilantei-
den ratkomista.

– Työ vaatii sekä runsasta teknis-
tä osaamista ja paljon kokemusta ra-
kentamisesta että johtamis- ja pro-
jektinhallintataitoja, Hietala sanoo.

Tulevat asukkaat ovat olleet ra-
kentamisen aikana poikkeukselli-
sen kiinnostuneita näkemään, mi-
ten oman asunnon valmistuminen 
etenee ja onko heidän vaatimuk-
sensa ymmärretty oikein.

– Asiakkaamme saavat tulla tar-
kastamaan asuntojaan eri työvai-
heissa ja niin on myös käynyt. Eräs-

kin asiakkaamme halusi nähdä, että 
kosteissa tiloissa käytetty silikoni-
massa on juuri oikean väristä. Meil-
lä on matala kynnys niin, että asiak-
kaamme voivat helposti tulla tutus-
tumaan työmaalle. Toki korona on 
tuonut tähänkin omat rajoitteensa, 
Vuorela sanoo.

Laatujälkeä asiakkaan ehdoin 
Kun työmaata valvotaan koko sen 
valmistumisen ajan, ei yllätyksiä il-
mene siinä vaiheessa, kun asukkai-
den pitäisi muuttaa sisään. Jatkuva 
valvonta takaa myös sen, että työn 
jälki on aina vaatimusten mukaista.

– Kun olemme päivittäin työ-
maatoimistossa paikalla, saavat ra-
kentajat heti vastaukset heitä as-
karruttaviin kysymyksiin. Tämä on 
tiimityötä, jossa yhdessä ratkotaan 
esiin tulevat pulmat. Varmistamme 

työn laadun yhdessä sovituilla laa-
dunhallintakäytännöillä eli teem-
me eri työvaiheista malliasennuk-
set, joiden mukaan työt etenevät, 
Hietala korostaa.

Kesäkadulla Vuorela tekee jär-
jestelmällistä yhteistyötä rakenta-
misesta vastaavan Skanskan työ-
maahenkilöstön kanssa. Molem-
mat osapuolet pitävät huolen, että 
heillä on yhteinen näkemys muun 
muassa siitä, mihin mennessä asuk-
kaiden muutostoiveet tulevat sekä 
missä vaiheessa päätetään, mitkä 
muutokset voidaan toteuttaa ja mil-
laisessa järjestyksessä.

Asukkaiden vaatimukset on kir- 
jattu sähköiseen järjestelmään. 
Sieltä löytyvät niin maalien sävyt, 
lattiamateriaalien ja kaakeleiden 
tarkat koodit kuin myös muut yk-
silöllisen kodin tarkat yksityiskoh-
dat. Kun Hietala ja Vuorela kiertä-
vät työmaalla, he voivat helposti 
tarkastaa muun muassa sen, että 
kussakin huoneistossa on käytetty 
juuri sinne tarkoitettuja materiaa-
leja ja työmenetelmät ovat oikeita.

Jatkuva läsnäolo työmaalla var-
mistaa lopulta sen, että asiakkaat 
pääsevät muuttamaan viimeistel-
tyihin, yksilöllisiin ja uusiin kotei-
hinsa sovitusti ajallaan. Kun näin 
tapahtuu, ovat asiakkaat poikkeuk-

sellisen tyytyväisiä.
– Olemme saaneet huippupisteet 

Taloustutkimuksen tekemässä asia-
kastyytyväisyyskyselyssä, Hietala 
toteaa kiitollisena.

Asunto Oy Töölön Kesäkadun mittava saneeraus valmistuu jouluksi 2022. Tästä huolimatta 146:sta korkealuokkaisesta kaupunkiasunnosta ainoastaan alle 30 on enää vapaana. Tulevat 
asukkaat ovat vaikuttaneet poikkeuksellisen paljon kotiensa ratkaisuihin, sillä kohteen rakennuttaja Auratum Asunnot mahdollistaa kohteissaan asiakaslähtöisen tuotantotavan.

Parhaita koteja arvopaikoilla 

“
Kun työmaata 
valvotaan koko 
rakentamisen 
ajan, ei yllätyksiä 
ilmaannu.

Auratum 
tekee kodin
n Auratum Asunnot on 
vuonna 2009 perustettu, 
korkealuokkaisten asunto-
jen rakennuttaja

n  Kohteita on Helsingin  
arvoalueilla sekä Turun 
keskustassa ja Kupittaan-
puistossa.

n  Erityisosaamisena laadu-
kas hankkeiden toteutus ja 
korkea asiakastyytyväisyys.

n  Yritys on osa turkulaista 
Rausanne-konsernia, joka 
harjoittaa laajamittaista 
sijoitustoimintaa osake-, 
kiinteistö- sekä pääoma- 
sijoitusmarkkinoilla. 

teksti jukka nortio 
kuva joona raevuori
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Puukodeilla perinteinen 
rakennusosaaminen yh-
distyy moderniin tehdas-
tuotantoon. Pitkän linjan 
ammattilaiset ovat nyt 
siirtyneet ulkoilmasta  
sisäolosuhteisiin, jossa 
laatu on valvottua ja  
kuivaketju turvattua.

Puukoti Group Oy valmis-
taa moderneja koteja suo-
malaisille perinteitä ja ym-
päristöä kunnioittaen. Ko-

timaan metsien luonnollisista raa-
ka-aineista valmistetut kodit kestä-
vät aikaa ja säästävät luontoa.

– Kunnioitamme rakentamises-
samme ihmistä, luontoa ja alueen 
asuinympäristöä. Yhdessä asuin- 
alueen arkkitehtien kanssa näemme 
vaivaa sen eteen, että onnistumme 

Puukoti Group Oy:n toimitusjohtaja Simo Pitkälän sekä kaupallisen johtajan Antti Seppisen mukaan puu materiaalina tekee sisäilmasta terveellisen ja tunnelmasta lämpimän.

räätälöimään rakennuksen tontin 
sijaintiin sopivaksi. Asuntojen ym-
päristöystävällinen lämmitys ja il-
manvaihto sekä kestävät materiaalit 
puolestaan takaavat sen, että asun-
nossa on helppo elää ja hyvä hengit-
tää. Monipuoliseen rakentamiseen 
taipuva puu tekee sisäilmasta ter-
veellisen ja tunnelmasta lämpimän, 
Puukoti Groupin kaupallinen johta-
ja Antti Seppinen kuvailee.

Puukoti on ekoteko
Puun käyttö rakennusmateriaalina 
vähentää merkittävästi rakennus- 
teollisuuden tuottamaa hiilijalanjäl-
keä, sillä puurakentaminen on ko-
ko elinkaarensa ajan muita rakenta-
misen muotoja ympäristöystävälli-
sempi ratkaisu.

– Mikä olisikaan parempi raken-
nusmateriaali suomalaisille ko-
deille, kuin omissa metsissä kas-
vava puu. Raaka-ainetta ei tarvitse 
kuskata ympäri maailmaa, ja lisäk-
si kotimetsien oma puu toimii myös 
hiilinieluna ympäristölle. Hiilipääs-
töt pelkästään rakentamisen aikana 
ovat jopa 70 prosenttia betoniraken-
nusta pienemmät, Puukoti Groupin 

toimitusjohtaja Simo Pitkälä vertaa.
Etelä-Suomen seudulle puura-

kenteisia koteja valmistava Puu-
kodit on poikkeuksellisen ympä-
ristöystävällinen myös valmiiden 
moduulien logistiikkaan kytkeyty-
vässä ympäristökuormassaan.

– Tyypillisesti rakennusten mo-
duuleja kuskataan Suomen halki 
satoja kilometrejä. Meidän koh-
teemme sijaitsevat pääsääntöises-

ti muutaman kymmenen kilomet-
rin päässä tehtaaltamme, joten fos-
siilipolttoaineen kulutuksemme on 
pieni, Pitkälä kertoo.

Laadukasta tehdastyötä
Puukodit valmistetaan nykyisin 
Järvenpään tehtaalla tarkasti val-
votuissa olosuhteissa.

– Sarjatuotannon ehdottomana 
etuna on se, että asunnot liikku-

vat, eivätkä miehet. Näin pystym-
me valvomaan prosessia paremmin 
ja tarttumaan mahdollisiin epäkoh-
tiin välittömästi, Pitkälä kertoo ta-
salaatuisen työn taustatekijöistä.

Suojatuissa sisäolosuhteissa ra-
kennetut Puukodit pysyvät kuivina 
rakentamisen alusta loppuun asti.

– Tehdasrakentamisella estäm-
me työmaarakentamisessa aina läs-
nä olevan kastumisen riskin. Kuivat 
olosuhteet rakentamisvaiheessa tar-
koittavat terveellistä hengitysilmaa 
asumisvaiheessa, Pitkälä toteaa.

Nykyisin valvotuissa tehdasolo-
suhteissa Järvenpäässä rakenta-
misprosessi on hallittu ja kuiva-
ketju katkeamaton. Henkilöstölle 
tehdasolosuhteet näyttäytyvät tur-
vallisina työolosuhteina ja Puuko-
tien asukkaille tasalaatuisuutena ja 
terveellisinä elinolosuhteina.

– Siirryttyämme tehdasvalmis-
teiseen tuotantoon muun muassa 
selkäsäryistä johtuvat sairauspois-
saolot ovat vähentyneet merkittä-
västi, kun rakennusmateriaalin kan-
tamisen määrä on vähentynyt ja ra-
kentamiseen käytettävä teknologia 
kehittynyt, Pitkälä kertoo.

Ympäristöystävällinen koti 
modernilla tehdastuotannolla

teksti mari korhonen 
kuva riku kylä

Sisustussuunnittelija Inge Uotila sekä hänen siskonsa, toimitusjohtaja ja 
rakennusinsinööri Kristina Saarelainen pelaavat saumattomasti yhteen.

I nsinööritoimisto Peltomäki 
Oy on erikoistunut korjausra-
kentamiseen. Pitkä yrityshis-
toria ja vaikuttava referens-

silista kertovat ansiokkaasta työs-
tä, mutta yritys ei halua profiloitua 
vain erikoiskohteisiin, vaan kaikki 
korjauskohteet ja työt kiinnostavat.

– Toimitilojen muutoskohteet, 
päiväkodit ja koulut ovat tärkein 
leipäpuumme tänä päivänä. Teem-
me paljon tiivistyskorjauksia sisäil-
maongelmien vuoksi, mikä tuo uu-
det haasteet korjausrakentamiseen. 
Vanhoista kohteista paljastuu lähes 
aina yllätyksiä, mikä tuo mielenkiin-
toa rakentamiseen, perheyrityksen 
toimitusjohtaja, rakennusinsinööri 
Kristina Saarelainen toteaa.

Espoon, Helsingin ja Vantaan 

Suurella sydämellä tehtyä 
korjausrakentamista

kaupungit ja Senaattikiinteistöt ovat 
tärkeimpiä puitesopimustilaajia.

– Vahvuuksiamme ovat luotetta-
vuus, ammattitaito ja kotimaisuus, 
joita vaaditaan esimerkiksi monissa 
turvaluokituskohteissa, mutta myös 
henkilökunnan sitoutuneisuus työ-
hön ja ylpeys omasta tekemisestä 
takaavat tasokkaan lopputuloksen, 
Saarelainen sanoo.

Sovitusta hinnasta ei lipsuta
Insinööritoimisto Peltomäki Oy 
toimii pääurakoitsijana ja toteut-
taa hankkeen kokonaisvaltaisesti. 
LVIS-työt annetaan tuttujen, hy-
väksi koettujen aliurakoitsijoitten 
huomaan. Vuorovaikutus työmaan 
ja tilaajan välillä on entistä tärke- 
ämpää, ja sen vuoksi yrityksessä on 
hankintapäällikkö Helena Kukko-
la, joka hoitaa kaikki tarjouskyselyt, 
hankinnat, hintavertailut ja asiakas-
tiedotteet. Saarelainen toimii lupa-
hankkeissa vastaavana työnjohtaja-
na ja lisäksi työmaalla on operatiivi-
nen työnjohtaja erikseen, joka hoi-
taa käytännön asiat työkohteessa.

– Meillä on pieni, mutta dynaami-
nen porukka, joka pelaa saumatto-
masti yhteen, Saarelainen summaa.

Kustannuksetkaan eivät paisu 
yllättäen. Saarelainen toivoo, että 
epäterve hintakilpailu rakennus-
alalla saataisiin paremmin kuriin 

sulkemalla pois selkeästi alihintai-
set urakkahinnoittelut sekä vaati-
malla urakoitsijoilta laatua.

– Onneksi arvokohteissa ja pui-
tesopimuskilpailutuksissa usein 
näin onkin, Saarelainen toteaa.

Uusi aluevaltaus
Yritys suuntautui korjausrakenta-
miseen, koska markkina vaati sitä, 
ja viime vuosina on palettiin lisät-
ty sisustussuunnittelu asiakkaiden 
toiveesta. Tilaratkaisut ja sisustus-
suunnittelu liittyvät korjausraken-
tamiseen: tilatarpeet muuttuvat.

Saarelaisen sisar Inge Uotila hoi-
ti ennen yhtiön talouspuolta, mutta 
2017 hän toteutti pitkäaikaisen haa-
veensa ja valmistui Helsinki Design 
Schoolista sisustussuunnittelijaksi.

– Olen suunnitellut sekä julkisen 
että yksityisen sektorin tiloja kuten 
päiväkoteja, omakotitaloja ja kesä-
mökkejä. Materiaalien tuntemus, 
ongelmakohtien ratkaisukyky ja 
värimaailma ovat asioita, joista saa 
kiitollista palautetta. Tärkeintä on 
täyttää asiakkaan tarpeet, tuoda ti-
la esiin ja löytää parhaat ratkaisut, 
jotka kestävät aikaa, Uotila sanoo. 

Sisustussuunnittelun tarjoami-
nen avaa mahdollisuuksia kehittää 
toimintaamme sekä toteuttaa laa-
jemmin asiakkaan toiveita kustan-
nustehokkaasti, siskokset toteavat.

Naisvaltainen Insinööri- 
toimisto Peltomäki Oy 
keskittyy korjausraken-
tamiseen, mutta uutena 
aluevaltauksena yritys 
tarjoaa myös sisustus-
suunnittelua.

teksti susanna bell 
kuva pia maria rautio

Idea-Puu Oy:n projektipäällikkö Rami Piipposen mukaan KAIKUA-järjestelmää ohjataan nopeasti ja  
kätevästi etänä, joko mobiililaitteelta tai PC:ltä.

Akustiikka hallintaan yhdellä hipaisulla

V ihdissä toimiva puuse-
päntehdas Idea-Puu on 
sisustanut julkisia tilo-
ja pian 40 vuotta. Aimo 

Schroderuksen perustama yritys on 
tehnyt pääasiassa erikoiskalustei-
ta sekä akustiikkaan liittyviä sisus-
tustöitä ympäri Suomea, erityisesti 
pääkaupunkiseudulla. Yrityksen kä-
sialaa nähdään muun muassa kes-
kustakirjasto Oodissa, Musiikkita-

lossa ja Kansallisoopperassa 
Muutama vuosi sitten Idea-Puun 

tiimi ryhtyi kehittämään entistä pa-
rempaa akustista tuotetta. 

– Tein esiversion, josta tuli kan-
nustavaa palautetta ammattilaisil-
ta. Tuotetta jatkojalostettiin ja nyt 
olemme valmiita tuomaan KAI-
KUA-akustiikkaratkaisun markki-
noille, kertoo yrityksen projekti-
päällikkö Rami Piipponen.

Suomalainen Idea-Puu 
Oy on tuomassa markki-
noille innovaation, jolla 
akustiikkaa voi säätää 
etänä ja yksilöllisesti aina 
tilan ja tilanteen mukaan.

KAIKUA on perinteisistä ratkai-
suista poikkeava tuote. Siinä yhdis-
tyvät heijastavat, hajottavat ja vai-
mentavat elementit, ja sitä voidaan 
ohjata etänä. Idea-Puulla on keksin-
nön patentti hallussaan.

Nopea säätö hennosta heviin
Avoimissa tiloissa ongelmana on 
usein jälkikaiunta-aika, jota halli-
taan erilaisilla ääntä vaimentavilla 
pinnoilla. Akustisten paneeleiden 
puutteena on, ettei niitä ole mah-
dollista muokata nopeasti vastaa-
maan erilaisia äänen kantavuuksia.

– Jos musiikkisalissa esiintyy 
ensin pieni lapsi ja sen jälkeen he-
vibändi, kestäisi käsisäätöisten ele-
menttien kääntäminen puolitoista 
tuntia, Piipponen valaisee.

Tuotteen akustiikkaseinät ovat 
säädettävissä parissa kymmenessä 
sekunnissa sovelluksen kautta tie-
tokoneelta tai mobiililaitteelta. Jäl-
kikaiunta saadaan haltuun helposti, 
nopeasti ja yksilöllisesti.

Säästää ja tuo tilaa
KAIKUA-tuotteen kehittely on vaa-
tinut akustiikan, elektroniikan ja 
tietotekniikan osaajien yhteistyö-
tä. Parhaiten ratkaisu tulee oikeuk-
siinsa julkisissa tiloissa kuten mu-
siikkisaleissa, monitoimitaloissa ja 
musiikkistudioissa, joissa äänisää-
dön ammattilaiset työskentelevät. 

Säätömahdollisuuden ansiosta 
tuote soveltuisi hyvin myös mu-
siikkioppilaitosten opetustiloihin, 

jolloin samassa huoneessa voitai-
siin soittaa harppua kuin rumpuja-
kin. Sama joustavuus koskee mu-
siikkistudioiden äänitystilanteita.

Ratkaisu vähentäisi tilan tarvet-
ta ja toisaalta toisi lisää tilaa esimer-
kiksi konserttisaleihin, sillä elemen-
tit ovat paksuudeltaan vain 26 sent-
tiä, kun perinteiset akustiikkaseinät 
vaativat metrin syvyyden.

KAIKUA-elementit ovat kuin 
pieniä kaappeja, joilla on korkeut-
ta 120 senttiä ja leveyttä 60 senttiä. 
Sisäeristeenä käytetään PET-kierrä-
tysmateriaalia, joka on pölyämätön-
tä ja päästötöntä.

– Elementit on helppo asentaa, 
purkaa ja siirtää, Piipponen vink-
kaa musiikkialan tekijöille, joiden 
studiot saattavat vaihtua tiuhaan.

Idea-Puu tähtää tuotteellaan ko-
timaan markkinoiden lisäksi Keski- 
Eurooppaan, jossa suuret konsertti-
salit ovat jo osoittaneet kiinnostus-
ta. Tuotteesta hyötyvät erityisesti 
äänisuunnittelijat, joilla on työn 
alla saneerauskohteita tai uudis- 
rakennuksia. Tuote on liisattavis- 
sa määräaikaisella sopimuksella.

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva idea-puu oy

“
Ongelmana 
avoimissa tiloissa 
on useimmiten 
jälkikaiunta-aika.

Puukoti Groupin toteuttama puutalo Helsingin vehreälle Leivosentielle.
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K umman valitsisi: mak-
saruohokaton vai kat-
topuutarhan? Kumpikin 
on mahdollinen, mutta 

ensin on tiedettävä, millaiselle ka-
tolle viherkatto on tarkoitus tehdä. 
Sen KH-Partio Oy:n työpäällikkö  
Jani Laine selvittää ensimmäisek-
si. Auto-, sauna- tai roskakatoksel-
le ei voi lisätä painoa samalla taval-
la kuin esimerkiksi kerrostalon ka-
tolle tai pihakansille. 

Laineella on parhaillaan kädet 
täynnä töitä, sillä viherkatot ovat 
entistä suositumpia. Toistaiseksi 
niitä ei löydy Suomesta kasapäin, 

Kaupunkien tiivistyessä 
tontit pienenevät ja viher- 
alueet siirtyvät osittain 
katoille. KH-Partio tekee 
viherkattoja isoihin ja 
pieniin kohteisiin. Osaa-
minen korostuu elope-
räisten kattojen hoidossa 
sekä asennuksessa.

mutta nyt voidaan jo puhua buu-
mista. Kysyntä on lähtenyt lentoon.  

– Jo kaupunkien kaavassa mää-
rätään, että tontin pinta-alasta tiet-
ty määrä täytyy olla vihreää. Tontit 
ovat pieniä ja tehokkaasti rakennet-
tuja, joten yksi mahdollisuus viher-
rakentamisessa on hyödyntää kat-
toa, Laine selventää. 

Rakennusliikkeiden suunnitte-
lijat lisäävät viherkatot uudisra-
kennusten piirustuksiin yleensä 
jo suunnitteluvaiheessa. Raken-
tamisen kiihtymisen myötä myös 
käyttökohteet moninaistuvat jat-
kuvasti. Raikas vihreä peittää mo-
nella paikkakunnalla muun muas-
sa parkkihallien kattoja ja kerrosta-
lojen sisäpihojen kansia. Istutusal-
taat ja kattopuutarhat luovat tun-
nelmaa ja viihtyisyyttä terasseille 
niin yksityisissä kuin julkisissakin 
ympäristöissä. 

Hoidettava kuin puutarhaa
Toimivien viherkattojen asenta-
minen ja hoito ei ole läpihuutojut-
tu, vaan osaamista vaaditaan niin 
tilaajalta kuin toimittajalta. KH- 
Partio auttaa tarvittaessa raken-
nesuunnittelussa ja antaa katta-
vat hoito-ohjeet, jotta viherkatto 
pysyisi kauniina ja elinvoimaisena. 

Viherkattoa pitää hoitaa samal-

la tavalla kuin maan tasalla kasva-
vaa puutarhaa. Yksi tykkää helppo-
hoitoisesta, toinen on innokas vi-
herpeukalo. Se on tiedettävä, mitä 
omalta viherkatolta odottaa ja mil-
laiset mahdollisuudet esimerkiksi 
talo- tai huoltoyhtiöllä on viherka-
ton hoitoon. Tällä hetkellä viher-

kattojen kärkipaikkaa pitää help-
pohoitoinen ja kustannustehokas 
maksaruohokatto. Sitäkin on hoi-
dettava, sillä jos rikkaruohot pää-
sevät valtaamaan alaa, niistä tulee 
oikea vihulainen. Muita vaihtoeh-
toja ovat muun muassa keto-, niit-
ty- ja kunttakatot. 

– Hyvä nyrkkisääntö on, että ka-
tolla pitää käydä kaksi kertaa vuo-
dessa katsomassa, onko kaikki kun-
nossa. Muutoin viherkattojen hoi-

dossa ei ole mitään monimutkais-
ta, Laine vakuuttaa. 

On toki muistettava, että viher-
katot sijaitsevat korkealla ja katol-
la työskennellessä on aina huoleh-
dittava turvallisuudesta.

.
Kauneus- ja taloushyötyjä 
Viherkattojen kustannuksiin vai-
kuttavat neliömäärä sekä viherka-
ton rakenne. Jokainen vesikatto on 
omanlaisensa ja vaatii yksilöllisen 
ratkaisun. Viherkattoja voidaan ra-
kentaa tasakatoille ja loiville, jopa 
jyrkille katoille, mutta ei esimerkik-
si pelti- ja tiilikatoille. 

Katon ominaisuudet määrittävät 
pitkälti muun muassa sen, onko vi-
herkattorakenteessa käytettävä esi-
merkiksi reunakiveystä eli singeliä, 
joka voi vähentää tuulikuormaa ja 
toimia samalla palokatkona. 

– Viherkaton alle on asennettava 
myös aina juurensuojakermi, joka 
suojaa kattoa vaurioilta. 

Kun asennus on tehty oikein ja 
viherkattoa hoidetaan asianmukai-
sesti, sääolosuhteet eivät kasvien 
kuntoa kummoisemmin hetkauta. 

– Varsinkin maksaruoho on erit-
täin sitkeä kasvi. Se kestää oikein 
asennettuna pitkiäkin kuivia jakso-
ja ja myös sateista kesää, ihan niin 
kuin luonnossakin. 

KH-Partio asensi keväällä 2020 
valtavan viherkaton Turun yliopis-
ton kampukselle. Monien toimijoi-
den työmaa edellytti tarkkaa aika-
taulutusta, jossa jokaisen työvai-
heen oli mentävä nappiin. 

– Joskus työmailla on vaikea ym-
märtää, että me emme voi siirtää 
töitämme montaa päivää. Materi-
aalimme ovat eloperäistä ainesta. 
Ne on saatava levitettyä paikalleen 
nopeasti, sillä pidemmän odottelun 
myötä ne alkavat käydä ja syntyy 
turhaa hävikkiä.

Pitkää ikää ekologisesti
Onnistunut lopputulos on monen 
toimijan summa. KH-Partio satsaa 
asiantuntijaverkostoon ja käyttää 
pääasiassa Kekkilän ja Kerabitin 
viherkattotuotteita, muun muas-
sa Vegtechin sekä Sempergreenin 
maksaruohomattoja.  

Viherkatot tuottavat lukuisia 
hyötyjä ympäristölleen. Ne eivät 
pelkästään ilahduta silmää esteet-
tisyydellään vaan pidentävät myös 
esimerkiksi vesikaton elinikää. Ne 
sitovat pölyä ja suojaavat UV-sätei-
lyltä, pidättävät vettä ja vähentä-
vät siten hulevesien määrää. Sillä 
on merkitystä kasvavissa kaupun-
geissa, joissa hulevesiohjelmat ovat 
suurennuslasin alla.

KH-Partio Oy:n työpäällikkö Jani Laine levittää helppohoitoista ja kustannustehokasta Sempergreenin maksaruohomattoa teollisuusrakennuksen katolle Kate-Ässät Oy:n työmaalla. 

Viherkatot ovat nouseva trendi

“
Kun asennus  
on tehty oikein, 
sääolosuhteet 
eivät kasvien 
kuntoa hetkauta.

teksti helen partti 
kuva patrik pesonenM onissa taloyhtiöissä 

julkisivuremontteja 
on jouduttu siirtä-
mään kiireellisem-

pien putkiremonttien alta. Todel-
lisuudessa ilmaston lämpeneminen 
edellyttäisi julkisivujen huolto- ja 
korjausvälien lyhentämistä. 

– Kun rakenteet eivät pääse välil-
lä kuivumaan tai ne jäätyvät ja su-
lavat jopa useita kertoja viikossa, 
vaurioita muodostuu helpommin 
myös aiemmin hyvin toimineisiin 
rakenteisiin, sanoo Constin Talo-
yhtiöt-toimialan johtaja Risto Kivi. 

Ilmaston lämpeneminen on li-
sännyt Suomessa viistosateita, eli 
sadeveden päätymistä tuulen mu-
kana rakennusten pystypinnalle. 
Toinen arkinen ilmastomuutos on 
lämpötilojen sahaaminen talvisin 

jäätymispisteen ympärillä. Tämä 
asettaa julkisivut aiempaa huo-
mattavasti kovemmalle koetuksel-
le. Erityisesti rasittuvat eri pintojen 
liittymät ja useista eri materiaaleis-
ta koostuvat ratkaisut.

Maalaus tuo lisää käyttöikää
Julkisivuremontilla ja säännöllisel-
lä huollolla voidaan onneksi paran-
taa rakennuksen kestävyyttä uusia-
kin ilmastorasituksia vastaan. 

Esimerkiksi elementtisaumaus-
ten ja peltien kunto on keskeinen 
tekijä kosteuden pitämisessä pois 
rakenteista. Niiden kunto kannat-
taa tarkistaa vähintään viiden vuo-
den välein. Säännöllisen huollon 
voi jättää huoltosopimuksella myös 
Constin hoidettavaksi. 

Maalaus puolestaan suojaa il-

mastorasituksilta kuin sadetak-
ki. Ehjä maalipinta saa sadeveden 
valumaan alaspäin ja estää tehok-
kaasti sen imeytymistä rappauk-
seen ja rakenteisiin. Rakennuksen 
hilseilevä maalipinta on kuin rikki-
näinen sadetakki. Ajoissa tehdyl-
lä huoltomaalauksella julkisivul-
le saadaan suhteellisen helposti ja 
edullisesti lisää käyttöikää ennen 
isompia remontteja. 

Jos vauriot ovat päässeet pidem-
mälle, rakennuksen pintaan voi-
daan joissain tapauksissa raken-
taa kokonaan uusi, tuulettuva ra-
kenne, joka parantaa samalla sen 
energiatehokkuutta. Näin julkisi-
vulle saadaan uusi elinkaari sekä 
säästytään purkavalta peruskor-
jaukselta. 

– Kiinnostus tuulettuvaa julkisi-

vua kohtaan on viime vuosina ollut 
selvässä kasvussa, julkisivu-ura-
koinnin parissa jo vuosikymme-
niä toiminut Kivi kertoo. 

Parhaillaan Consti rakentaa uut-
ta, rapattua julkisivua vanhan pääl-
le vehreällä Keinulaudantiellä Hel-
singin Kontulassa.  

Lika kertoo huoltotarpeesta
Rakenteiden huono tuulettuvuus 
on ongelma erityisesti 1970-luvun 
ja osin myös 1980-luvun taloissa, 
joissa käytettiin eristeitä. 

Paksu tiiliseinä tuulettuu ja kes-
tää erilaisia säävaihteluita huomat-
tavasti paremmin. Puhdas tiili tai 
rapattu julkisivukin tarvitsevat kui-
tenkin säännöllistä huoltoa. 

– Jos rappauksessa tai tiilipin-
nassa näkyy selkeitä likakeskitty-
miä esimerkiksi ikkunoiden alla, on 
syytä tarkistaa ikkunapeltien kun-
to ja huoltomaalauksen tarve. Kor-
jaustarpeesta kertovat myös rapa-
tun julkisivun tummat alueet sa-
teen jälkeen, Kivi opastaa. 

Kattoremontissa voidaan paran-
taa julkisivujen kosteusrasitusta li-
säämällä räystäitä tai kasvattamalla 
olemassa olevien räystäiden kokoa. 

Teknisen korjauksen lisäksi jul-
kisivuremontissa voidaan paran-
taa asumismukavuutta esimerkik-
si laajentamalla parvekkeita tai ra-
kentamalla niitä sellaisiin taloihin, 
joissa niitä ei ole ennen ollut.  

Julkisivuremontin yhteydessä 
on usein järkevää korjata tai uu-

sia myös katto ja ikkunat sekä pi-
ha- ja viherrakenteet. Lisäksi kan-
nattaa selvittää mahdollisuus lisä-
lämmöneristykseen. Eri rakentei-
den ja pintojen korjaaminen ker-
ralla on vaivattomampaa ja kus-
tannustehokkaampaa kuin monta 
erillistä remonttia. 

– Selkeiden vaurioiden korjaa-
mista ei kuitenkaan kannata siir-
tää sen vuoksi, että niputtaa usei-
ta korjauksia yhteen. Jos rakennuk-
sen muut osat ovat kelpo kunnossa, 
kannattaa korjauttaa vain kiireellis-
tä korjausta vaativat osat. Mitä pa-
hemmaksi julkisivuvaurio pääsee, 
sen kalliimmaksi sen korjaaminen 
tulee, Kivi korostaa. 

Julkisivuremontti kannattaa 
Ympäristöministeriön tuoreen Pur-
kaa vai korjata -selvityksen mukaan 
peruskorjaaminen on purkavaa uu-
disrakentamista tehokkaampi kei-
no pitää lähivuosikymmenten hii-
lijalanjälki kurissa. 

Vaikka julkisivu jouduttaisiinkin 
purkamaan, on julkisivuremontti 
silti ympäristöteko verrattuna ko-
ko rakennuksen purkamiseen ja uu-
den rakentamiseen. Hyvin suunni-
teltu ja toteutettu julkisivuremontti 
parantaa aina myös kiinteistön ul-
konäköä ja arvoa. 

Talo tarvitsee 
ehjän sadetakin

As Oy Nummenmaja Vihdin Nummelassa sai julkisivuremontissa uuden ilmeen. Julkisivurakenteiden ja vesikaton kunnostuksen lisäksi uusittiin ikkunat ja laajennettiin parvekkeita.

Ilmaston lämpeneminen rasittaa julkisivuja aiempaa rankemmin, ja  
koetukselle joutuvat erityisesti pintojen liittymät. Julkisivuremontilla ja 
säännöllisellä huollolla voidaan parantaa rakennuksen kestävyyttä.

teksti ja kuva consti korjausrakentaminen oy
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