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EPÄVARMUUS. Se tuntuu olevan ainoa asia,  
josta voimme tässä ajassa olla täysin varmo-
ja. Talouden näkymät ja yritysten tulevai- 
suus, ihmisten työpaikat ja terveystilan- 
ne. Näitä meidän on koronan myötä entistä- 
kin vaikeampaa, jopa mahdotonta ennustaa. 

HARMAUDEN keskellä on näkynyt myös  
valonpilkahduksia. Yksi näistä on  
ollut rakentaminen, joka on tähän saak- 
ka selvinnyt kriisistä suhteellisen pienin  
vaurioin. Toisin kuin monessa Euroopan  
maassa, Suomessa on onnistuttu pitä- 
mään työmaat auki. Hankkeet ovat  
edenneet ja työpaikat on saatu valtaosin  
säilytettyä.

SYKSYN myötä rakenta-
misen suhdanteet ovat 
kuitenkin heikentyneet 
nopeasti ja näkymät ovat 
epävarmat. Tilauskanta 
on laskenut reilusti ta-
vanomaisesta, tuotanto 
on supistumassa voimak-
kaasti ja henkilöstöä on 
jouduttu vähentämään. 

T I U K E N T U N U T  pank-
kisääntely kiristää ra-
kentamisen rahoitus-
ta ja jopa estää hank-
keiden käynnistymis-
tä. Uusien asuntojen tarve tai kysyntä 
ei ole kuitenkaan vähentynyt. Kaupun-
gistuminen jatkuu ja Suomeen tarvitaan 
VTT:n arvion mukaan noin  35 000 uut-
ta asuntoa vuodessa. Kuntien heikko ta-
loustilanne puolestaan uhkaa hyydyt-
tää muun muassa koulujen ja päiväkotien  
välttämättömät rakennus- ja korjaus- 
hankkeet.

 KORONATILANTEEN  synkkeneminen ko-
rostaa julkisten toimien merkitystä. EU:n 
elpymispaketilla tulee olemaan suuri rooli 
koronanjälkeisessä jälleenrakennuksessa. 
Sen avulla voimme edesauttaa rakennetun 
ympäristön uudistumista, nopeuttaa digi-
taalista ja vähähiilistä siirtymää ja rahoit-
taa välttämättömiä tki-investointeja, joilla 
kiritään ilmastotavoitteita ja parannetaan 
kilpailukykyä.

RAKENNUSALAN merkitystä koko kansan-
taloudelle kuvaa se, että rakennettu ympäris-
tö työllistää joka viidennen Suomen työllisis-
tä eli puoli miljoonaa ihmistä. Rakennusin-

vestoinnit edustavat puoles-
taan 60 prosenttia Suomen 
kaikista investoinneista. 

IN VESTOINNIT  liikenne-
väyliin, muuhun infraan ja 
talonrakentamiseen vahvis-
tavat työllisyyttä, palautta-
vat tehokkaasti veroeuroja 
valtion ja kuntien kassaan, 
vivuttavat muuta talou-
dellista toimeliaisuutta se-
kä edistävät tehokkaasti il-
masto- ja ympäristötavoit-
teitamme. Ne luovat kasvun 
edellytyksiä tänään ja seu-
raaville vuosikymmenille. 

MAANKÄYTÖN ja rakentamisen osalta kes-
keisessä osassa on sujuva kaavoitus ja luvi-
tus, jotta kaikki elinvoimaiset hankkeet ete-
nevät viivytyksettä toteutukseen. Sujuvuus 
ei vaadi suuria rahallisia panostuksia, mutta 
lisää huomattavasti tuottavuutta ja tuloksia.

ELVYTYKSEN  paras hetki on nyt. Raken-
tamalla saadaan Suomen talous kasvuun.

Rakennetaan silta yli epävarmuuden

05 KOTISUN 
Takuulla kiinteistö  
kuntoon

”Muutos ei vaadi 
muuta kuin päätöksen 
ja siinä pysymisen.”
RAKLIn toimitusjohtaja  
Jyrki Laurikainen 

T emotek Oy rakentaa Es-
poon Matinkylässä kou-
lua. Koulussa tilaa 500 
oppilaalle ja rakennuk-

sen pinta-ala on yli 6000 neliömet-
riä. Koulupäivien jälkeen perheet ja 
yhteisöt käyttävät tiloja harrastus-
toimintaan ja kokoontumisiin. 

Rakennuksen on tilannut Espoon 
kristillisen koulun kannatusyhdis-
tys, ja sen toteuttaa Hoivatilat Oyj 
vuokramallilla.

– Terveellisyys, turvallisuus, laa-
tu ja kestävä kehitys ovat olleet tär-
keitä kriteereitä niin suunnittelussa 

Terveellisen talon raken-
taminen vaatii urakoitsi-
joilta olosuhteiden hallin-
taa kaikissa työvaiheissa. 
Siihen tarvitaan sekä 
tarkkaa suunnittelua että 
huolellisuutta työnteossa.

kuin toteutusvaiheessakin, kertoo 
työpäällikkö Janne Willman.

Sisäilmaston tavoitetasoksi on 
asetettu S2-luokka. Tavoitteisiin 
pääsy edellyttää pölyn, kosteuden 
ja vedenpoiston hallintaa rakennus-
työmaalla. Hyvällä työmaasuunnit-
telulla vältetään pöly- ja kosteuson-
gelmia jo rakennusaikana.

Kuivaketju10 ohjenuorana
Rakennusprosessin kosteusriski-
en hallintaan Temotek on valinnut 
Kuivaketju10-toimintamallin. Kui-
vaketju10-toimintamalli perustuu 
ketjuun, jossa riskit torjutaan ra-
kennusprosessin kaikissa vaiheis-
sa ja torjunnan onnistuminen to-
dennetaan luotettavalla tavalla. 

– Kuivaketju10 on hyvin jäsen-
nelty ja helposti lähestyttävä. Sen 
sisältö määritellään aina erikseen 
jokaiseen kohteeseen soveltuvaksi. 
Toteutumista valvoo ja ohjaa koko 
prosessin ajan kosteudenhallinta-
koordinaattori, Kantola sanoo.

Rakennustyömaalle pystytettiin 
sääsuoja siinä vaiheessa, kun beto-
nielementit oli asennettu ja vesika-
ton rakentaminen käynnistyi.

– Kattavan sääsuojan alla kaik-
ki työvaiheet voidaan tehdä säässä 
kuin säässä. Esimerkiksi seinäeris-
tyksen tarkistus ja julkisivujen muu-
raus päästään tekemään telineiltä 
käsin sateilta suojassa.

Jotta rakentamisessa käytettävät 
materiaalit ja tarvikkeet eivät pää-
se kastumaan, on tavaralogistiikka 

suunniteltu tarkasti. 
– Tavaroiden varastoimista työ-

maalla vältetään. Materiaaleja tila-
taan sopiva määrä kerrallaan ja nos-
tetaan suoraan työpisteisiin. Näin 
myös työskentely ja siivoaminen 
on helppoa, kun lattioilla ei ole yli-
määräisiä tavaroita.

Lattioiden betonivalun pitää kui-

vua riittävästi ennen päällystämis-
tä. Toisaalta valu ei saa kuivua liian 
nopeasti. Sitä varten betoniraken-
teisiin on asetettu anturit, jotka mit-
tavat kosteutta ja lämpötilaa. Lisäk-
si huonetilojen ilman kosteutta ja 
lämpötilaa seurataan Serviz Oy:n 
olosuhdeantureilla, jotka välittä-
vät mittaustiedot pilvipalveluun. 

– Mittausdatan ja siihen liitetyn 
betonin kuivumislaskentamallin 
avulla arvioidaan milloin betoni-
lattiat ovat päällystettävissä. Sa-
malla varmistutaan, että kuivu-
misolosuhteet ovat oikeanlaiset. 
Seurannan avulla pystytään myös 
reagoimaan mahdollisiin lämpöti-
la- ja kosteusolosuhteiden muutok-
siin. Näin vältytään yllätyksiltä, ja 
lattioiden päällystäminen tehdään 
oikea-aikaisesti, Kantola kertoo.

Satsaus kannattaa lopulta
Urakoitsijalta on edellytetty P1-puh-
tausluokitusta. Sitä varten työnjoh-
to on laatinut suunnitelman puh-
tauden hallitsemiseksi.

– P1-puhtausluokka on huomioi-
tu töiden aikataulutuksessa. Raken-
nus on jaettu lohkoihin ja osastoi-

hin. Työt etenevät niin, että samas-
sa osastossa ei koskaan tehdä yhtä 
aikaa pölyäviä ja puhtaampia työ-
vaiheita. Osastot siivotaan eri työ-
vaiheiden välissä, toteaa vastaava 
työnjohtaja Henri Kantola.

Työvaiheesta riippuen osastoja 
yli- tai alipaineistetaan, mikä estää 
pölyn leviämistä. Sitä tavoitellaan 
myös estämällä kulkua pölyisistä 
puhtaisiin osastoihin.

Olosuhteiden hallintaan tarvitta-
vat toimenpiteet nostavat rakenta-
misen kustannuksia. Mutta hyödyt-
kin ovat ilmeisiä.

– Satsaus olosuhteiden hallintaan 
maksaa varmasti itsensä takaisin. 
Epävarmoissa olosuhteissa raken-
taen syntyisi helposti virheitä, joi-
den korjaaminen on kallista. Tavoit-
teena pitää olla rakennus, joka on si-
säilmastoltaan terveellinen.

Matinkylän koulun omistaja ja 
käyttäjä ovat kiinnostuneita sisäil-
man laadusta myös siinä vaiheessa, 
kun oppilaat täyttävät luokkahuo-
neet. Sitä varten tiloihin on suun-
nitteilla antureita, jotka seuraavat 
sisäilman olosuhteita, kuten kos-
teutta ja kemikaalipäästöjä.

Vastaava työnjohtaja Henri Kantola ja työpäällikkö Janne Willman toteavat olosuhteiden hallintaan tarvittavien toimenpiteiden säästävän kalliilta rakennusvirheiltä.

Kosteus ja pölyt hallintaan  
rakennustyömaalla

teksti timo hämäläinen 
kuva juha arvid helminen

“
Tavoitteena on 
oltava rakennus, 
jonka sisäilma 
on terveellistä.
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“
Sukitus olisi  
hyvä toteuttaa  
vanhan putken 
ollessa vielä  
hyväkuntoinen.

P rojektinuotit Oy pyrkii nykyaikai-
silla menetelmillä tehostamaan 
rakennusvalvojien työtä sekä ajal-
lisesti että laadullisesti.

– Uusilla tekniikoilla pystytään kohotta-
maan valvonnan laatua ja tuottamaan tilaa-
jille lisäarvoa. Nykyjan tekniikan hyödyntä-
misen toivotaan auttavan myös asiakashan-
kinnassa. Tavanomainen valvonta ei enää 
riitä, toimitusjohtaja Ismo Sädekari kertoo.

Projektipäällikkö Mika Nykänen pyöritte-
lee kerrostalosta luotua 3D-mallia näytöllä. 
Yksittäiset tilakuvat on yhdistetty kokonai-
suudeksi, joka antaa mahdollisuuden liik-
kua virtuaalisesti kiinteistön eri tiloissa ja 
kerroksissa. Tarkasteltavana on Helsingissä 
osoitteessa Annankatu 28 sijaitseva, noin 5 
500 neliömetrin kokoinen saneerauskohde, 
jossa Projektinuotit Oy toimii projektinjoh-
to- ja valvontatehtävissä. 

– Tiettävästi Suomen suurin 3D-kuvaus 
tehtiin sisäpurkutöiden jälkeen ennen ra-
kentamisen käynnistymistä. Halutessaan 
käyttäjä voi myös ottaa mittoja eri raken-
neosista sekä zoomata lähemmäksi yksi-
tyiskohtiin, Nykänen sanoo.

Rakennuttaja käytti 3D-kuvausta hyväk-
si jo tarjouspyyntövaiheessa jakamalla siitä 
linkin urakoitsijoille. Linkin kautta he pää-
sivät tutustumaan kohteeseen ja hyödyntä-
mään sitä muun muassa putki-, ilmanvaih-
to- ja sähköurakoiden tarjouslaskennassa.

– 3D-kuvaus kohteesta helpottaa tarjouk-
sen tekemistä ja parantaa laskennan tark-
kuutta. Kuvauksen avulla paikan päällä ta-
pahtuvien kohdekäyntien määrä vähenee, 
Sädekari toteaa.

Lennokkikameralla yläilmoihin
Projektinuotit-yhtiön rakennustekniset 
valvojat käyttävät kohteiden tarkasteluun 
myös lennokkikameraa, eli dronea.

– Dronen avulla saamme helposti ja kus-
tannustehokkaasti tarkastettua hankalia 
paikkoja yksityiskohtineen, kuten vesikat-
toja ja julkisivuja. Tarkastusta varten ei tar-
vita henkilönostimia eikä tarkastajien tar-
vitse kiipeillä katoilla. Tämä lisää työtur-
vallisuutta, Nykänen kertoo.

Droneen integrodun lämpökameran 
avulla voidaan havaita mahdolliset läm-
pövuodot. Lämpökamera löytyy myös 
MR-laseista, joiden käyttöä yhtiö parhail-
laan pilotoi.

Yhdistetyn todellisuuden MR-lasit tuo-
vat käyttäjän näkökenttään virtuaalisisäl-
töä. MR-lasit mahdollistavat esimerkik-
si suunnitelmien heijastamisen suoraan 
valvojan näkökenttään. Valvoja voi lasien 
avulla tarkastella hankkeeseen liittyviä do-
kumentteja sekä esimerkiksi 3D-malleja sa-
malla kun hän liikkuu kohteessa.

Lasien avulla yhtiö kehittää etävalvon-
taa osaksi valvontapalvelukokonaisuutta.

– Kaikki rakennustekniset valvojamme 
ovat työskennelleet vastaavina työnjohta-
jina. Kokeneina ammattilaisina he pysty-
vät olemaan urakoitsijan tukena suunnit-
telussa. Nykyaikaista tekniikkaa hyödyn-
täen saadaan tilaajalle paras tulos, Säde-
kari toteaa.

Projektinuotit Oy:n projektipäällikkö Mika Nykäsen ja toimitusjohtaja Ismo Sädekarin 
mukaan uudet tekniikat helpottavat rakennusten tarkastamista.

K uopiolainen Insinööritoimisto 
SRT Oy elää muutosten aikaa, 
sillä vetovastuu toiminnasta 
siirtyi nuoremmalle sukupol-

velle heinäkuun alussa. 
– Työsarkaa ja tekemistä riittää, naurah-

taa tuore toimitusjohtaja Otto Oksman.
Oksman suhtautuu uuteen tehtäväänsä 

innolla, mutta yrityksen perinteitä kunni-
oittaen. Suurille muutoksille ei ole tarvet-
ta, joskin mielessä on kasvattaa toimintaa 
hallituin ottein. 

Sparrausapua antaa oma isä, diplomi-in-
sinööri Pauli Oksman, joka oli mukana pe-
rustamassa insinööritoimistoa vuonna 1984 
neljän muun henkilön kanssa. Lokakuun 
puolivälissä hän sai Betoniteollisuus ry:n 
elämäntyöpalkinnon tunnustuksena inno-
vatiivisesta tavastaan lähestyä uusia asioita 
sekä kyvystään ratkaista ongelmia vaikeis-
sakin tilanteissa.

Vaikka Pauli Oksman toimii tällä hetkel-
lä Insinööritoimisto SRT:n hallituksen pu-
heenjohtajan ja neuvonantajan roolissa, ta-
paa hänet edelleen myös suunnittelupöy-
dän ääreltä.

– Siirtyminen uusiin rooleihin kävi meil-
lä sulavasti. Olen ollut töissä täällä yhtäjak-
soisesti vuodesta 2012 lähtien ja tehnyt siitä 
lähtien myös hallintoon liittyviä töitä. Ko-
ko ajan on ollut selvää, että haluan jatkaa 
yrityksen toimintaa, Otto Oksman kertoo.

Hyville tyypeille on töitä tarjolla
Viime vuosina myös projektipäälliköt ovat 
vaihtuneet nuoremman polven tekijöihin 
sitä mukaa, kun yrityksen perustajat ovat 
jääneet eläkkeelle. 

Moni projektipäällikkö on tullut aikanaan 
taloon suoraan koulun penkiltä ja jäänyt sil-
le tielle. Tällainen kehityskaari kuvastaa hy-
vin työntekijöiden sitoutumista sekä sitä, 
millainen SRT on työpaikkana.

– Olemme itsenäinen toimija, joten pys-
tymme antamaan työntekijöille mahdolli-
suuksia oman työn ja työtapojen kehittämi-
seen henkilökohtaisen kiinnostuksen mu-
kaan. Pyrimme myös ymmärtämään, että ih-
misillä on muutakin elämää kuin työ, Otto 
Oksman muotoilee.

SRT työllistää tällä hetkellä parikym-
mentä rakennesuunnittelija-insinööriä tai 
insinööriksi valmistuvaa. Hyvät tyypit ovat 
aina tervetulleita joukkoon.

– Meillä on tilaa hyville tekijöille ja mo-
nenlaiselle osaamiselle. Jos harkitsee muut-
toa Kuopion seudulle ja rakennesuunnittelu 
on itselle oikea ala, kannattaa ehdottomas-
ti kysyä meiltä, olisiko meillä käyttöä osaa-
misellesi. Annamme tilaisuuksia myös alan 
opiskelijoille, Oksman vinkkaa. 

Myös Järvenpäässä toimiva sisaryritys In-
sinööritoimisto SRT-Uusimaa Oy tarvitsee 
uusia osaajia palvelukseensa.

Referensseinä isoja kohteita
Insinööritoimisto SRT on oivallinen esimerk-
ki siitä, että maakunnistakin löytyy moni-
puolista rakennesuunnittelun osaamista 
palvelemaan koko maata. 

Erikoisosaamista ovat betoni- ja teräsra-
kenteet sekä esi- ja jälkijännitetyt betonira-
kenteet. Tehtäväkenttään kuuluvat lisäksi 
rakennesuunnitelmien ulkopuoliset tarkas-
tukset ja tuotekehitys. 

Suurin osa SRT:n kohteista on jo pitkän ai-
kaa sijainnut Kehä III:n sisäpuolella ja Var-
sinais-Suomessa. Viimeisimpinä suunnitte-
lupöydällä ovat olleet muun muassa Helsin-
kiin valmistunut SSA Valo -hotelli ja Tyksin 
Majakkasairaalan pysäköintitalo Turussa. 

– Kuopioon olemme viime vuosien aikana 
suunnitelleet 16-kerroksisen, sinisen toimis-
totalon, suurehkon koulun sekä uimahallin 
ja paikoitustalon modernisoitavan KalPan 
kotijäähallin yhteyteen.

Laadukas rakennesuunnittelu syntyy perinteisen insinööritaidon  
ja uuden sukupolven innon yhdistelmästä. Muutosten aikaa elävä 
insinööritoimisto etsii riveihinsä myös uusia lahjakkuuksia.
teksti pauliina rahunen  kuva iita sillanpää

Projektinuotit Oy käyttää työmailla valvontapalveluissaan apuna 
uusinta digitaalitekniikkaa, kuten 3D-kuvausta. Yritys myös pilo-
toi ensimmäisten joukossa MR-lasien käyttöä työmaaolosuhteissa.
teksti timo hämäläinen  kuva patrik pesonen

Nuori innokkuus 
täydentää vuosien 
kokemusta

Valvontapalvelujen 
uudet nuotit

Insinööritoimisto SRT Oy:n toimitusjohtaja Otto Oksman otti yrityksen vetovastuun  
heinäkuussa. Tavoitteena on kasvattaa toimintaa hallituin ottein.

n Projektinuotit Oy tehostaa  
rakennusvalvojien työtä hyödyntä-
mällä uusinta teknologiaa.

n Kohteiden 3D- ja dronekuvaus-
ten lisäksi yhtiö pilotoi MR-lasien 
käyttöä suunnittelutyössä.

n Menetelmien myötä tarkkuus  
lisääntyy, prosessit helpottuvat ja 
kustannukset laskevat. 

Moderni valvonta

K otiSunin toimitusjohtaja 
Pauli Mäkitalon mu-
kaan ilma-vesilämpö-
pumput ovat kasvatta-

neet suosioitaan erityisesti omako-
titalojen öljylämmitysjärjestelmien 
korvaajina. 

KotiSun on asentanut ruotsalai-
sen CTC:n ilma-vesilämpöpump-
pujärjestelmän muun muassa Jy-
väskylän Tikkakoskelle vuonna 
1957 valmistuneeseen omakotita-
loon. Järjestelmän hiljainen ulko-
yksikkö vastaa lämmön tuottami-
sesta ja sisäyksikkö siirtää lämmön 
vesikiertoiseen patteriverkostoon. 
Järjestelmää ohjataan sisäyksikön 
ohjauspaneelista, jota omistaja ke-
huu helppokäyttöiseksi.

KotiSunin toimitusjohtaja 
Pauli Mäkitalon mielestä 
pientalon LVI-remontin 
pitää olla asiakkaalle vai-
vaton ja helppo hankinta. 
Yrityksen missio on luoda 
huoletonta asumista.

KotiSun vastasi järjestelmän 
suunnittelusta ja toimituksesta se-
kä vanhan öljylämmityslaitteiston 
purkamisesta avaimet käteen -mal-
lilla. Talon omistaja sai työn osuu-
desta kotitalousvähennyksen. Täl-
lä hetkellä ilma-vesilämpöpumpun 
hankintaan voi hakea kotitalousvä-
hennyksen sijaan myös ARAn ener-
gia-avustusta tai ELYn 4000 euron 
tukea öljylämmityksestä luopumi-
seen.

– Ilma-vesilämpöpumpulla ener-
giankulutus vähintään puolittuu. 
Järjestelmän hyötysuhde on lähes 
samaa tasoa maalämmön kans-
sa. Investointi- ja elinkaarikustan-
nuksiltaan, esimerkiksi 20 vuoden 
tarkastelujaksolla, ilma-vesilämpö-
pumppujärjestelmä on useimmiten 
selvästi maalämpöä edullisempi. 
Asennus onnistuu myös pienille 
tonteille ja pohjavesialuille. 

Energiatehokkuus kasvaa
Lämpöpumppu on mitoitettava ta-
loon sopivaksi sekä asennettava ja 
säädettävä ammattitaitoisesti. Mä-
kitalo painottaa myös vanhojen 
patterien ja huonokuntoisen läm-
pöverkon uusimisen tärkeyttä. 
Näin voidaan ehkäistä putkivuo-
dot ja saadaan mitoitettua lämpö-
verkko sekä patterit matalalämpö-

järjestelmän tarpeisiin. Tikkakos-
ken kohteessa lämpöverkosto ja 
patterit on uusittu KotiSunin toi-
mesta jo aiemmin. 

– Lämpöpumpun hyötysuhde on 
sitä parempi, mitä matalampi on 
tuotettavan veden lämpötila. Vanha 
patteriverkosto ja patterit on mitoi-
tettu öljylämmitykselle, joka tuottaa 
yli 70°C menovettä. Lämpöpumpun 
hyötysuhde taas paranee, mitä al-
haisempi menoveden lämpötila on. 
Uusien patterien myötä lämmönluo-
vutuspinta-ala moninkertaistuu, si-
säilman kierto paranee ja asuintilat 
lämpenevät entistä tehokkaammin 
sekä tasaisemmin.

Sukitus ei estä asumista  
Tikkakosken kohteessa myös vie-
märöinti pistettiin viime vuonna 
kuntoon. KotiSunin Viemäripalve-
luiden työnjohtaja Mikael Syrjälän 
mukaan talon viemäriputket suki-
tettiin Eurofinsin, eli entisen VTT 
Expert Servicesin, sertifioimalla su-
kitusmenetelmällä. KotiSun myön-
tää putkistoille markkinoiden kat-
tavimman 20 vuoden materiaali- ja 
asennustakuun. 

Sukituksessa vanhan putken si-
sään syntyy itsekantava viemä-
riputki, jonka elinkaari on vähin-
tään 50 vuotta. Menetelmällä voi-

daan saneerata valurauta-, betoni- 
ja muoviviemärit. 

KotiSun Viemäripalvelut selvit-
tää vanhojen viemäreiden sanee-
raustarpeen viemärikameralla to-
teutettavalla kattavalla kartoituk-
sella. Kartoitus on asiakkaalle aina 
ilmainen, eikä se sido mihinkään. 

– Viemäriremontti alkaa olla 
kiinteistössä ajankohtainen, kun 
putkistolla on takanaan noin 40 
vuotta ikää. Sukitus on suositelta-
vaa toteuttaa hyvissä ajoin, vanhan 
putken ollessa vielä hyväkuntoi-
nen. Näin voidaan taata paras lop-
putulos, eikä mahdolliset vuodot 
vikaantuneissa putkissa ole ehti-
neet pilata talon rakenteita. Suki-
tuksessa rakenteita ja pintoja ei tar-
vitse purkaa ollenkaan, joten työs-
tä ei synny sotkua. Asunnossa voi 
myös asua koko sukituksen ajan. 

Sukitussaneeraus kestää arviolta 
2–5 päivää, kun perinteinen vie-
märiremontti veisi viikkoja tai jo-
pa yli kuukauden remontin laajuu-
desta riippuen, Syrjälä arvioi.

Epoksilla saumaton jälki
KotiSunilla on mittava kokemus 
pientalojen viemärisukituksista. Su-
kitustyö aloitetaan putkiston huo-
lellisella pesulla ja kuvauksella. Sen 
jälkeen putkeen sujutetaan paineil-
man avulla muovikalvollinen, epo-
ksihartsilla kyllästetty huopasukka.

Viemäriputkiston haarakohtiin 
asennetaan samasta materiaalista 
valmistettu haarakappale, joka kiin-
nittyy tiiviisti runkosukkaan. Kovet-
tuessaan epoksi muodostaa sukasta 
täysin saumattoman, itsekantavan 
putken. Saneerauksen valmistuttua 
työ dokumentoidaan videokuvauk-
sella sekä kirjallisella raportilla.

– Sukka on muovilla pinnoitetus-
ta huovasta tehdasvalmistettu tuo-
te. Epoksilla kyllästetty, kovettunut 
sukka on tasalaatuinen, kestävä se-
kä murenematon, kun taas esimer-
kiksi vaihtoehtoisen pinnoitusme-
netelmän haasteena on pinnoitteen 
epätasainen kerrosvahvuus. Itse-
kantavan rakenteen ansiosta sukka 
ei edellytä tartuntaa vanhaan put-
keen, kuten pinnoitteet.

KotiSunin viemäripalveluiden työnjohtaja Mikael Syrjälä sekä toimitusjohtaja Pauli Mäkitalo haluavat tarjota asiakkailleen parhaan mahdollisen putkiremonttikokemuksen. 

Takuulla kiinteistö kuntoon

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva mikko kuparinen 
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V uonna 1990 perustettu 
Rakennusvire on eri-
koistunut julkisivura-
kenteiden korjausra-

kentamiseen pääurakoitsijan roo-
lissa. Perheyrityksen liikevaihto on 
kasvanut sukupolvenvaihdoksen 
myötä vuosina 2017 - 2020 noin 50 
prosentin vuosivauhdilla.

Rakennusvireen toimitusjohtaja 
Pasi Luoma-Halkolan mukaan yri-
tyksen nauttima menestys pohjau-
tuu paljolti asiakaslähtöiseen toi-
mintastrategiaan. Asiakkailla hän 
tarkoittaa ennen kaikkea tilojen 
loppukäyttäjiä, kuten asukkaita 

Rakennusvire on saavut- 
tanut loistavia tuloksia 
panostamalla asiakas-
lähtöisyyteen. Nyt yritys 
toivoo saman ajatteluta-
van leviävän koko alalle.  

teksti timo hämäläinen
kuva joona raevuori

tai kauppakeskuksessa kävijöitä.
– Korjausrakentajien pitäisi ope-

tella palveluhenkisyyttä, ja nos-
taa käyttäjien toiveet ja tarpeet 
keskiöön. Toimimalla asiakasläh-
töisesti esimerkiksi reklamaatiot 
vuokralaisilta vähentyvät, mikä li-
sää myös kiinteistönomistajan tyy-
tyväisyyttä hankkeeseen.

Luoma-Halkolan mukaan kor- 
jausrakentamisessa on jääty jälkeen 
toimintakulttuurissa ja asenteissa 
verrattuna moniin muihin aloihin.

– Painopiste on rakentamisessa 
siirtynyt uudisrakentamisesta kor-
jaamiseen. Sen seurauksena moni 
työntekijä joutuu uuteen työympä-
ristöön, jossa pitää ottaa huomioon 
käyttäjien läsnäolo. Koska raken-
taminen on paikallista toimintaa, 
ei kansainvälinen kilpailukaan ole 
luonut painetta uudistumiselle. 

Yhteistyön henki
Luoma-Halkola kertoo palvelu-
henkisyyden lähtevän asiakkaiden 
tarpeiden ja toiveiden kuuntelus-
ta. Hyvä yhteistyön henki synny-
tetään keskustelemalla, esittämäl-

lä oikeita kysymyksiä ja sopimalla 
pelisäännöistä rakennusten käyttä-
jien, työn tilaajan ja muiden hank-
keeseen osallistuvien kanssa. 

– Kokonaiskuvan synnyttyä ra-
kentaminen sovitetaan vallitse-
viin reunaehtoihin, joissa kaikkien 
tavoitetilat pyritään huomioimaan. 
Tämä auttaa viemään projektin läpi 
yhteisymmärryksessä. 

Aina kaikki ei kuitenkaan mene 
suunnitellusti ja virheitä tapahtuu 
kaikille. 

– Mahdollisista virheistä tai aika-
taulun viivästymisistä pitää vies-
tiä avoimesti saman tien, kun ne 
havaitaan. Viivyttely asian kerto-
misessa voi aiheuttaa asiakkaille 
odottamattomia kustannuksia ja 
hankaluuksia sekä heikentää luot-
tamusta.

Luoma-Halkolan mielestä paras-
ta yrityksen markkinointia on se, 
että urakasta jää tilaajalle ja raken-
nuksen käyttäjille hyvä kuva.

– Tyytyväiset asiakkaat levittä-
vät tietoa hyvin sujuneista hank-
keista, mikä taas poikii uusia yh-
teydenottoja ja tilauksia. Syntyy 

imuvaikutus. Rakentajien tulisi 
ymmärtää paremmin siltojen ra-
kentamisen merkitys niiden polt-
tamisen sijasta. 

Mainetta paremmaksi
Luoma-Halkola tahtoo parantaa ko-
ko korjausrakentamisalan mainet-
ta. Huono maine ei ole kenenkään 
edun mukaista. 

– Uutisointi rakentamisesta on 
usein sävyltään negatiivista. Esiin 
nostetaan tapauksia, joissa laatu ei 
vastaa odotuksia, aikataululupauk-
set jäävät lunastamatta tai rakentaja 
on ollut epärehellinen. Asiakasläh-
töisessä strategiassa pyritään tun-
nistamaan huonon maineen syitä, 

myöntäen virheet ja toimimaan si-
tä kautta fiksummin.

Luoma-Halkola kehottaa yrityk-
siä tarkastelemaan asioita pitkällä 
tähtäimellä.

– Korkea palvelun ja tekemisen 
laatutaso voi lisätä hetkellisesti kus-
tannuksia, mutta pitkällä tähtäimel-
lä se maksaa itsensä takaisin parem-
man maineen ja uusien tilauksien 
muodossa. Pyrimme tekemään jo-
kaisen kohteen sellaisella asenteel-
la kuin rakentaisimme itsellemme. 
Korkea laatu ja hyvä maine lisäävät 
myös työntekijöiden ammattiyl-
peyttä ja motivaatiota.

Rakennusvireessä vaalitaan hyvä 
vire -arvoa: henkilöstön tyytyväi-
syys heijastuu ulospäin ja sitä myö-
tä mahdollistaa asiakkaiden tyyty-
väisyyden.

Rakennusvire tukee työnteki-
jöidensä hyvinvointia muun muas-
sa joustamalla työajoissa, suhtautu-
malla myönteisesti vapaapäiviin, pi-
tämällä työkuorman inhimillisenä, 
kannustamalla terveyden ylläpitä-
miseen liittyvissä asioissa sekä aut-
tamalla mahdollisissa ongelmissa.

Rakennusvireen toimitusjohtaja Pasi Luoma-Halkola tietää, että hyvä maine lisää työntekijöiden motivaatiota ja ammattiylpeyttä sekä johtaa ennen pitkää tilausten jatkumoon.

Korjausrakentamisessa täytyy 
kuunnella kiinteistön käyttäjää

Rakennuskohteiden 
laatuongelmat kuriin

TEH-Yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Kaukonen avaa mielellään valmistuneiden urakoiden laatumittaustuloksia uusille asiakkaille.

T EH-Yhtiöiden toimitus-
johtaja Mika Kaukonen 
kritisoi kovin sanoin Suo-
men luokatonta rakenta-

mista. Kaukosen mielestä kukaan ei 
ota todellista vastuuta tekemises-
tä ja asiat tehdään päin honkia. Le-
väperäisen tekemisen myötä asiak-
kaat ovat tyytymättömiä, kiinteistöt 

ajautuvat hallitsemattomaan korja-
uskierteeseen ja rakennusten käyt-
täjille aiheutuu terveysongelmia.

– Me haluamme uida vastavir-
taan. Olemme vuodesta 2019 lähtien 
kehittäneet laatuun, laadun mitat-
tavuuteen ja jatkuvaan oppimiseen 
perustuvaa toimintamallia, jolla ra-
kentamisen laatuongelmat saadaan 

näkemykset laadusta. Lisäksi raken-
nushenkilöstö tekee jokaisesta työ-
kohteesta itsearvioinnin.

– Jokaisen työvaiheen on kes-
tettävä päivänvaloa ja täytettävä 
rakentamiselle asettamamme kri-
teerit. Korkea laatu ei tarkoita kal-
lista hintaa. Kun teemme asiat ker-
ralla kuntoon, meille ei synny kulu-
ja virheiden korjaamisesta ja voim-
me pitää hintamme kilpailukykyisi-
nä. Pystymme myös antamaan työl-
lemme tavanomaisen kahden vuo-
den takuuajan sijaan viiden vuoden 
takuun. Takuukorjaustemme arvo 
tilausten kokonaisarvoon nähden 
voidaan laskea promilleissa.

kuriin. Oikotietä onneen ei ole. Tar-
vitaan hyvää suunnittelua, ammat-
titaitoinen henkilöstö, oikeat mate-
riaalivalinnat ja työskentelyolosuh-
teet, tarkasti suunnitellut prosessit, 
jatkuvaa valvontaa sekä systemaat-
tinen laadunhallintajärjestelmä.

Viiden vuoden takuu
TEH-Yhtiöt käyttää rakennus- ja sa-
neerausprojektiensa suunnittelus-
sa, toteutuksessa ja seurannassa 15 
numeerista mittaria. Niiden avulla 
varmistetaan halutun laatutason to-
teutuminen. Mittareiden avulla sel-
vitetään tilaajan, valvojan sekä ta-
loyhtiön hallituksen ja asukkaiden 

Julkisivurakentamiseen sekä -saneeraukseen erikois-
tunut TEH-Yhtiöt on lähtenyt taisteluun Suomen  
rämettynyttä rakennuskulttuuria vastaan.

teksti tuomas i. lehtonen  kuva suvi elo

Kaukosen mukaan TEH-Yhtiöi-
den laadukkaan jäljen mahdollis-
taa osaava ja sitoutunut henkilöstö, 
huolellinen perehdyttäminen, eri-
koistumisen mahdollistama osaa-
minen, realistinen aikataulutus, 
avoin tiedottaminen sekä jatkuvaan 
valvontaan ja sisäisiin auditointei-
hin perustuva prosessi. Jokaisessa 
kohteessa on myös oma työnjohtaja.

– Henkilöstö on tärkein voima-
varamme. Panostamme vahvasti 
rekrytointiin ja palkkaamme vain 
työnjäljestään ylpeitä tekijöitä. Hen-
kilökohtaisen perehdytyksen ohel-
la jokainen työntekijämme käy lä-
pi seikkaperäisen koulutusaineis-
ton. Laatukäsikirjamme mukaises-
ti toteutetusta urakasta palkitsem-
me kaikki kohteessa työskennelleet 
työntekijämme. Jaamme kohteen 
tavoitearvion ylittävästä katteesta 
puolet henkilöstölle. 

Hyvä maine luo kasvua
TEH-Yhtiöiden toimintatapa on 
otettu hyvin vastaan. Syyskuun lo-
pussa päättyneellä tilikaudella kon-
sernin liikevaihto oli 21 miljoonaa 
euroa. Kasvu edelliseen tilikauteen 
verrattuna oli yli 300 prosenttia. 

Kovan kasvun kääntöpuolena 
ovat haasteet työvoiman saatavuu-
dessa. Kotimaasta ei yksinkertaises-
ti löydy riittävästi osaavaa työvoi-
maa. Ratkaisu ongelmaan on löyty-
nyt romanialaisista työntekijöistä. 
Ulkomaisten työntekijöiden työsuh-
teiden hoitamista varten TEH-Yh-
tiöt-konserniin on perustettu Hen-
kilöstöyritys Fiabil Oy. 

– Täydennämme kotimaista hen-
kilöstöämme romanialaisilla työnte-
kijöillä, sillä heillä on tarvitsemaam-
me erikoisosaamista. Kohtelemme 
työntekijöitä reilusti taustasta tai 
kansallisuudesta riippumatta. Ul-
komaalaisten työntekijöiden palk-
kataso on sama kuin suomalaisil-
lakin ja he maksavat veronsa Suo-
meen. Työterveyshuollon ohella 
kaikille työntekijöille järjestetään 
tyky-toimintaa.“

Laadukas palvelu  
maksaa itsensä 
takaisin pitkällä 
tähtäimellä.

Laadukkaan 
rakentamisen 
15 askelta

n LASKENNAN OIKEELLISUUS 

n URAKKANEUVOTTELU 

n SIIRTO TOTEUTUKSEEN 

n TAVOITEARVIO 

n TUOTANNON ALOITUSPALAVERI  
n ASUKASINFO 

SUUNNITTELU

TOTEUTUS

SEURANTA

n VIIKKOPALAVERI 
n KUUKAUSIPALAVERI 
n HANKKEEN ETENEMINEN  

n ITSELLE LUOVUTUKSET 
n KYSELY LAADUSTA - MITTARIT 
n SISÄISET AUDITOINNIT  

n TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS 
n ASIAKASKYSELYT 
n SISÄINEN LOPPUARVIOINTI
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H ektinen työpäivä pää-
kaupungin vilskees-
sä on takana. Kun 
ajaa E18-moottoritietä 

itään, on alle tunnissa perillä idyl-
lisessä ja historiallisessa pikkukau-
pungissa. Kotiin tullessa ikkunois-
ta piirtyy Loviisanlahden yli vanha, 
1700-luvulla rakennettu alakaupun-
ki. Siellä on kaikki – paitsi kiire.

Merellisemmäksi asuminen tus-
kin voisi tulla. Koti voi olla pait-
si meren äärellä myös sen päällä – 
kelluvassa omakotitalossa. Jos mie-
luummin asuu kerrostalossa tai rivi-
talossa, sekin on mahdollista.

Loviisan Asuntomessujen projek-
tipäällikkö Niina Okkonen kertoo, 
että Loviisassa uskotaan vahvasti ai-
nutlaatuisen Kuningattarenrannan 
asuinalueen menestykseen. Ran-
taviivaa on lähes kaksi kilometriä, 
viheralueita kahdeksan hehtaaria.

Kaava jättää tilaa ideoille
Kuningattarenrannan alue sijaitsee 
kävelymatkan päässä kaupungin 
keskustasta ja sen palveluista. Kä-

Omakotiunelma 
meren päällä

vellen ovat saavutettavissa kaupat, 
koulut, päiväkodit ja kaikki muut ih-
misen kokoisen kaupungin palvelut.

Asemakaavasta on tehty mää- 
räyksiltään tarkoituksella niin väljä, 
että se mahdollistaa erilaisten asu-
misideoiden toteuttamisen.

Omakotitalotonttien ja kellu-
vien omakotitalopaikkojen haku 
alkaa maaliskuun alussa. Talot on 
tarkoitettu ympärivuotiseen asumi-
seen. Kuningattarenranta mahdol-
listaa täysin uudenlaisen asumisen 
muodon, jossa yhdistyy pikkukau-
pungin omaleimainen tunnelma ja 
elämäntapa.

– Asuntojen rakentaminen me-
ren päälle on Suomessa uutta, vaik-
ka maailmalla, esimerkiksi Hollan-
nissa, on haettu uusia asumisratkai-
suja jo pitkään. Kiinnostusta onkin 
ollut jo runsaasti, Okkonen kertoo.

Meren päälle on suunniteltu yh-
deksän kelluvan omakotitalon kort-
teli. Maan päällä on 22 omakotitalo-
tonttia, joista kymmenen on oma-
rantaisia. Suurimpaan osaan saa ra-
kentaa erillisen rantasaunan.

Myös pienimuotoinen, asumis-
ta häiritsemätön yritystoiminta on 
sallittua omakotitalojen yhteydes-
sä. Etätyön tekemiseen Kuningatta-
renranta nopeine valokuituyhteyk-
sineen antaa loistavan tilaisuuden. 

– Kuningattarenrannassa asues-
sasi et tarvitse erillistä kesämök-
kiä, kun asut jo valmiiksi saaristo-
luonnon keskellä. Meillä asunto on 
enemmän kuin koti.

Merinäköala lähes kaikista 
Kuningattarenrannalla on tarjota 
upeita tontteja aivan meren äärel-

lä myös yhtiömuotoisten kohteiden 
toteuttamiseen. Kerrostalotontte-
ja on kolme, samoin rivitalotontte-
ja. Lisäksi tarjolla on kaksi paritalo-
tonttia ja kaksi tonttia, joille voi to-
teuttaa esimerkiksi townhouse- tai 
pienkerrostalokohteita. 

– Tämä on harvinainen tilaisuus 
rakentaa kohteita, joiden lähes kai-
kista asunnoista saadaan upea me-
rinäköala ilta-auringossa kimmeltä-
välle Loviisanlahdelle. Loistava si-
jainti keskustan palveluiden äärel-
lä on asia, jota asukkaat varmasti 
osaavat arvostaa, Okkonen toteaa.

Kotiin omalla veneellä? Projektipäällikkö Niina Okkonen kertoo, että osalla Kuningattarenrannan talo- 
yhtiöistä on mahdollisuus omaan venelaituriin. Asukkaille se tarkoittaa arjen luksusta, jota ei muualta saa.

Loviisan Asuntomessut 2023 laajentaa suomalaisten 
käsitystä omakotirakentamisesta. Kuningattarenran-
nassa koti voi olla paitsi meren äärellä myös sen päällä.

Heat Rentin Marko Gustafsson ja Kalle Saarinen muistuttavat, että oikein suunniteltu työmaalämmitys 
vähentää kuluja ja edistää rakenteiden kuivumista.

Oikea lämpötila 
pelastaa työmaan V iimeistään lokakuu saa 

yleensä puhelimen soi-
maan Heat Rentissä, jo-
ka on keskittynyt suur-

ten työmaiden lämmitysratkaisui-
hin. Oikea lämpötila voi pelastaa 
työkohteen pitämällä rakentami-
sen käynnissä ja varmistamalla ra-
kenteiden kuivumisen. Asiakkaille 
palvelussa on parasta sen vaivatto-
muus ja ammattimaisuus.

– Kaikki hoituu yhdellä puhelul-
la. Tuomme laitteet, asennamme ne 
ja ylläpidämme niitä. Palveluumme 

Kun pakkanen hiipii työmaan nurkkiin tai betoni  
pitäisi saada kuivaksi, on aika tilata lämmitys- 
kalustoa. Heat Rent tuo lämpöä työmaalle ja  
huolehtii myös laitteiden ylläpidosta.

kuuluu polttoainemäärän etätark-
kailu. Huolehdimme tankkaamises-
ta automaattisesti, mikä pitää lait-
teet käynnissä, kertoo myyntipääl-
likkö Marko Gustafsson.

Suomen ilmasto tuo mukanaan 
monta muuttujaa, jotka on osatta-
va ottaa huomioon, ja kulloinen-
kin säätila vaikuttaa siihen, mi-
kä lämmityksen tarve lopulta on. 
Heat Rentin ydinosaamista on ottaa 
sääolot huomioon ja tarkkailla etänä 
työkohteen lämpötilaa ja kosteutta.

– Työmaan olot ja koko vaikutta-
vat siihen, minkä mittaluokan lait-
teet ovat tarpeen. Tärkeää on myös 
säätää termostaatit työhön nähden 
tarkoituksenmukaisesti. Kun tilojen 
lämpötila ja kosteustaso ovat seu-
rannassamme, tilanne on kaiken ai-
kaa hallinnassa, vakuuttaa logistiik-
kapäällikkö Kalle Saarinen.

Säästöjä etätiedolla
Työkohteiden lämpötilan ja kosteu-
den etäseuranta antaa kallisarvois-
ta tietoa, josta hyötyvät niin raken-
nuttaja kuin urakoitsija. Tietojen 
avulla voidaan varmistaa esimer-
kiksi, ettei betoni kuivu liian no-
peasti tai liian hitaasti. 

Heat Rentin toimittamat mag-
neettikiinnitteiset anturilaitteet 
lukevat ilmankosteutta ja hälyttä-
vät, jos kohteeseen määritellyt ra-
ja-arvot ylittyvät tai alittuvat. Kos-
teus vaikuttaa esimerkiksi betonin 
lujuuteen. Jäätynyt tai liian nopeas-
ti kuivunut betoni vetäytyy kasaan 
ja halkeaa. Märkä betoni puolestaan 
aiheuttaa kosteus- ja sisäilmaongel-
mia. Joskus etäseuranta paljastaa ra-

kenteiden tarkastamistarpeita, mikä 
myös säästää aikaa ja rahaa. 

– Antureiden ansiosta näemme 
etänä, onko tilassa esimerkiksi kyl-
mempi kuin pitäisi olla. Työmaan 
johto saa meiltä asiasta tiedon ja he 
voivat tutkia, onko vaikkapa ikkuna 
tai ovi jäänyt tilassa auki vai onko 
kenties seinissä lämpövuotoa. Tie-
to voi säästää isoja summia, etenkin 
jos rakenne vaatii uusimista ja saa-
daan korjattua ennen kuin pinnat on 
tehty valmiiksi, Saarinen selvittää. 

Lämmittimien valikoima ulot-
tuu pienistä kolmen kilowatin lait-
teista aina kookkaisiin 372 kilowa-
tin laitteisiin, jotka on rakennettu 
merikontteihin. Näitä mittavimpia 
lämmittimiä kutsutaan leikillisesti 
viljankuivureiksi, ja toimintaperi-
aate onkin hyvin samantapainen. 
Kuivuri lämmittää helposti esimer-
kiksi suuren hallityömaan.

Yleisin ja kysytyin lämmitin on 
195-kilowattinen Heatmobil. Osa 
laitteista toimii nestekaasulla, osa 
moottoripolttoöljyllä. Myös uusiu-
tuva HVO-diesel kuuluu valikoi-
maan ja voi olla osa palvelua, jos-
sa asiakkaalle tarjotaan hiilijalan-
jälkihyvitettyä lämmitystä. Tässä 
palvelussa yrityksellä on tukenaan 
yhteistyötaho, joka kasvattaa uutta 
kotimaista metsää sitomaan hiiltä.

Heat Rent toimii Helsingissä, 
Turussa, Tampereella ja Hämeen-
linnassa. Yritys pystyy hoitamaan 
useiden kymmenien työmaiden 
lämmityksen samanaikaisesti. Saa-
risen mukaan kalustoa hankitaan 
tarvittaessa lisää, sillä tapana ei ole 
myydä ei-oota.

teksti liisa joensuu  kuva juha arvid helminen

teksti eija anttila  kuva katia himanen 

Hyvä sisäilma tukee  
vireyttä ja jaksamista. 
Parhaiten ilmanvaihto 
saadaan toimimaan, kun 
rakennusprojektin osa-
puolet ovat joustavia ja 
kuuntelevat toisiaan.

E TS NORD on toimittanut 
ilmanvaihtolaitteet mo-
niin suuriin kohteisiin 
Suomessa, muun muas-

sa palkitun Olympiastadionin tiloi-
hin. Yrityksen laitteita tulee myös 
Meilahteen valmistuvaan Siltasai-
raalaan, Kuopion Portin kehittämis-
hankkeen rakennuksiin ja Virolah-
delle pian valmistuvaan kauppa-
keskukseen.

– Toimintamme on valtakun-
nallista ja kasvusuunnassa. Asiak-
kaitamme ovat rakennusliikkeet, 
suunnittelijat, urakoitsijat, tukku-
liikkeet ja loppukäyttäjät. Kokonai-
suuden toteutuksessa jokainen asi-
akas on meille tärkeä, toteaa ETS 
NORDin Suomen toimintojen maa-

ETS NORDin huuvat rakennetaan moduuleista, jolloin ne saadaan palvelemaan erilaisten ammattikeittiöiden tarpeita.

johtaja Jari Lehtonen.
Yritys on satsannut viime vuo-

sina erityisesti tuotekehitykseen. 
Työn alla on jatkuvasti isoja ja pie-
niä projekteja. Kehitystyö on tuot-
tanut innovaatioita, joilla yritys 
erottuu kilpailijoista.

Hyväksi työkaluksi on esimer-
kiksi osoittautunut yrityksen verk-
kokauppa, jota asiakas pystyy käyt-
tämään myös lokikirjana. Asiakkaat 
ovat kehuneet alustaa markkinoi-
den parhaaksi.

– Verkkokauppaa on kehitetty 
asiakkaita kuunnellen. Olemme 
onnistuneet tekemään siitä entis-
tä käyttäjäystävällisemmän, Leh-
tonen sanoo.

Räätälöityjä huuvia 
Tuotekehittely näkyy myös ammat-
tikeittiöiden ilmanvaihtolaitteissa. 
Teknisten ominaisuuksien ohella 
huuvissa kiinnitetään huomiota er-
gonomiaan, designiin, hygieniaan 
ja käyttökustannuksiin.

– Haluamme luoda mahdolli-
simman hyvät olosuhteet keittiö-
henkilökunnalle, jotta valaistus on 
kohdallaan, käryt poistuvat ja tilal-
le tulee raitista ilmaa mutta ei ve-
don tunnetta, kertoo tuotepäällik-
kö Marcus Hintze.

Ravintolakeittiöiden paistotavat 

ovat monipuolistuneet, ja siksi ETS 
NORD pyrkii räätälöimään monia 
eri valmistusmenetelmiä palvele-
via ratkaisuja. Parhaiten ilmanvaih-
to saadaan kohdalleen, kun tiede-
tään tarkasti asennuskohteen kaik-
ki olosuhteet. 

– Olemme kokkien kanssa yhtey-
dessä jo heti tuotekehitysvaihees-
sa, jotta saamme heidän toiveensa 
ja huomionsa tietoon. Asiantunti-
jamme suunnittelevat saatujen 
lähtötietojen pohjalta mittakuvat 
veloituksetta. Tämän jälkeen asi-
akas voi vielä tehdä omia 3D-mal-
linnuksiaan suunnitteluohjelmam-
me avulla, Hintze toteaa.

Yritys haluaa loppukäyttäjät en-
tistä tiiviimmin mukaan jo suunnit-
teluvaiheeseen parhaan tuloksen 
aikaan saamiseksi.

ETS NORDin huuvat saadaan pal-
velemaan monien erilaisten keit-
tiöiden tarpeita, kun ne rakenne-
taan moduuleista. Palaset voivat ol-
la minkä kokoisia tahansa, jolloin 
ne on helppo kuljettaa sisätiloihin 
ja sijoittaa paikoilleen. Tarvittaessa 
moduulit voi myös purkaa ja siirtää 
uuteen keittiöön.

– Purettavat ja kasattavat huuvat 
ovat uusi ja ainutlaatuinen ratkai-
su, Hintze kertoo.

ETS NORD ottaa huomioon myös 

huuvien hygienian ja puhdistetta-
vuuden: pestävät osat on helppo ir-
rottaa, huuvien kammiot ovat la-
serhitsattuja ja pinnat täysin silei-
tä ja tiiviitä. 

Korvat avoinna palautteelle
ETS NORD tarjoaa kokonaisvaltai-
sia ilmanvaihtoratkaisuja kaikenko-
koisiin rakennusprojekteihin, ku-
ten uimahalleihin, kouluihin, sai-
raaloihin, kerrostaloihin ja jäteve-
denpuhdistamoihin. Yrityksen pää-

tuotanto on Virossa Tallinnan teh-
taalla, mutta ilmanvaihtokanavia 
tehdään myös Suomessa, Ruotsis-
sa ja Tanskassa kunkin maan tar-
peisiin. Recairin ilmankäsittelyko-
neiden valmistus tapahtuu Vantaan 
tehtaalla.

– Tärkeintä on riittävä ja oikea-ai-
kainen vuorovaikutus sidosryhmi-
emme kanssa. Palautteen pohjal-
ta me toteutamme ja kehitämme ja 
jälleen kehitämme ja toteutamme, 
Lehtonen tähdentää.

Ilmanvaihto kerralla kuntoon

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva arno mikkor

Intohimona parempi sisäilma
n Suomen toimistot Van-
taalla ja Tuusulassa.

n Toimii Suomen ja Viron 
lisäksi myös Tanskassa ja 
Ruotsissa. Liiketoiminnasta 
suurin osa tulee Suomesta.

n  Osallistuu keittiöhuuvia  
esittelevällä osastolla  
Dubain maailmannäytte-
lyyn vuonna 2021.

n ETS NORD on vuonna 
1998 Virossa perustettu 
yritys, joka kehittää ja val-
mistaa IV-järjestelmiä. 

n  Yritys laajeni Suomeen 
vuonna 2011, kun osakkaiksi  
tulivat Markku Mattila ja 
Jari Lehtonen.

n Työllistää 370 henkilöä, 
joista Suomessa vajaa 100.

Loviisa 2023
n Omakotitalotonttien  
hakuaika on 1.3.–30.4.2021.

n  Myös yhtiömuotoiseen 
rakentamiseen on tontteja.

n  Lisätietoja saa projekti-
päällikkö Niina Okkoselta.

KUNINGATTARENRANTA.FI
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Tankit ja toiveet on tehty täytettäviksi 

POLTTOAINETTA TYÖMAILLE

K iinteistö- ja rakentami-
salan yhteinen #kynät-
pois-haaste houkutte-
lee alan toimijoita otta-

maan käyttöön sähköisen allekirjoi-
tuksen. Siirtymä tehostaa toimintaa, 
tuo säästöjä ja lisää ekologisuutta.

– Kyse ei ole vain sopimusten al-
lekirjoituksesta, vaan uusien proses-
sien käyttöönotosta esimerkiksi työ-
mailla. Yksinkertaisella muutoksella 
tuottavuus ja laatu paranevat selväs-
ti. Asia linkittyy myös kokonaistie-
donhallintaan ja johtamiseen, huo-
mauttaa Rakennusteollisuuden toi-
mitusjohtaja Aleksi Randell.

– Muutos koskee kaikkia. Ko-
konaishyöty KIRA-alalla on jo nyt 
kymmeniä miljoonia euroja, li-
sää RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki  
Laurikainen.

–  Samoin kuin korona-aika toi 
nopean digiloikan etätyöhön ja -pa-
lavereihin, tarvitaan tässäkin mu-
kaan se kriittinen massa, joka ei 
enää suostu palaamaan vanhaan 
käytäntöön. Tavoite on, että sähköi-

Kynät pois ja  
prosessit kuntoon

sestä allekirjoituksesta tulee arkea 
niin organisaatioiden sisällä kuin 
asiakkaiden, kumppaneiden ja vi-
ranomaisten kanssa, sanoo Randell.

– Muutos ei vaadi muuta kuin 
päätöksen ja siinä pysymisen. Me 
RAKLIssa siirryimme sähköiseen al-
lekirjoitukseen jo kaksi vuotta sit-
ten, rohkaisee Laurikainen. 

KIRA-ala digitalisoituu
Kiinteistö- ja rakentamisalaa on pi-
detty konservatiivisena ja hitaana 
muuttumaan. Kuitenkin viime hal-
lituskaudella käynnistetty KIRA-di-
gi-hanke ja sen pohjalta syntynyt KI-
RAHub todistavat muuta. Alan kes-
keiset järjestöt ovat yhdessä kuntien 
ja keskeisten ministeriöiden kanssa 
vauhdittamassa toimialan kestävää 
digitalisoitumista. Kansainvälisesti 
kotimainen kiinteistö- ja rakentami-
sala onkin monessa mielessä digita-
lisoitumisen edelläkävijä. 

– Mahdollisuudet hyötyä digitali-
saatiosta rakennetussa ympäristös-
sä ovat valtavat, ja olemme hyväs-

sä vauhdissa, sanoo Laurikainen.
Ihmisten arkea helpottamaan 

voidaan tarjota täysin uusia ratkai-
suja esimerkiksi älyteknologian ja 
robotiikan avulla. Tiedon harmo-
nisointi parantaa tuottavuutta niin 
työmailla kuin rakennetussa ympä-
ristössä muutenkin. Kestävyys ja 
ekologisuus on tärkeä yhteinen ta-
voite, jonka edistämiseksi on synty-
nyt runsaasti uusia ratkaisuja.

– Digitalisaatioon panostamises-
ta hyötyvät kaikki. Rakennuskantaa 
tulee  jatkuvasti uudistaa, ei vain yl-
läpitää, toteaa Randell.

RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen ja Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Kiinteistö- ja rakentamisala haastaa #kynätpois-kam-
panjalla kaikki alalla toimivat sähköisen allekirjoituk-
sen käyttöönottoon. 

teksti tiina salo  kuva juho länsiharju

#kynätpois-haaste 
n #kynätpois haastaa koko kiinteistö- ja rakentamisalan  
sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon. 

n  Sähköinen allekirjoitus tuo selvää ajan ja rahan säästöä.  
Paperista luopumisella on myös positiivisia vaikutuksia  
ympäristöön. 

Laske sähköisen allekirjoituksen tuomat säästöt, ilmoittaudu 
mukaan ja haasta myös muut osallistumaan: www.kynatpois.fi

Rakennusala uudistuu 
laadukkaalla tiedolla

Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja Laura Apilo korostaa, että rakennusalalla virheettömän ja jäsennellyn tiedon merkitys vain kasvaa.

R akennustiedon uuden 
toimitusjohtajan Laura 
Apilon mukaan digitali-
saatio on tulossa voimal-

la rakennus- ja kiinteistöalalle. Di-
gitaalisia työkaluja käytetään suun-

nittelun ohella jo tuotannon ohjauk-
sessa, kohteiden luovutuksissa se-
kä rakennusten ylläpidossa ja elin-
kaaren hallinnassa. Kun digisovel-
luksia osataan hyödyntää optimaali-
sesti, ne parantavat alan tuottavuut-

Tämä tarkoittaa esimerkiksi materi-
aalien tehokasta kierrättämistä sekä 
ratkaisuja, jotka pienentävät raken-
tamisesta ja rakennusten käytöstä 
aiheutuvaa energiankulutusta.

Käsitys asumisesta muuttuu
Apilo uskoo, että asumiseen ja työs-
kentelyyn liittyvät tottumukset 
muuttuvat seuraavina vuosikym-
meninä merkittävästi. Konserva-
tiivisen rakennusalan pitäisi pys-
tyä uudistumaan samassa tahdissa.

– Oleellinen kysymys on, mil-

ta, laatua ja kustannustehokkuutta. 
Digitaalisuuden ohella toimi-

alaan vaikuttavat myös ekologisen 
ajattelun lisääntyminen ja ilmas-
tohaasteet. Rakennuksilla on suu-
ri merkitys muun muassa yhteis-
kuntamme hiilidioksidipäästöihin, 
joten konkreettisia toimenpiteitä on 
tehtävä nopeasti.

– Rakentamisessa ja rakennus-
ten käytössä on pyrittävä resurssi-
viisauteen. On kehitettävä tapoja, 
jotka vähentävät luonnonvarojen 
kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. 

Digitalisaatio, ympäristökysymykset sekä asumisessa 
ja työn tekemisessä tapahtuvat muutokset vievät 
rakennusalaa kohti suurta murrosta. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuva juho länsiharju

laisia tiloja tulevaisuudessa tar-
vitsemme? Kodin ja työpaikan raja 
häilyy, väestön ikääntyminen tuo 
omat vaatimuksensa asunnoille 
ja asumiseen liittyvät tarpeet kai-
ken kaikkiaan monimuotoistuvat. 
Asuntoihin kaivataankin aiempaa 
enemmän muunneltavuutta. Talo-
yhtiöihin halutaan myös lisää yh-
teiskäyttötiloja ja erilaisia asumis-
ta tukevia palveluja. 

Rakennustieto on ollut tuotta-
massa tietoa kiinteistö- ja rakennus-
alan tarpeisiin 1940-luvulta lähtien. 
Apilo näkeekin, että Rakennustie-
dolla on keskeinen rooli myös alaa 
koettelevan murroksen etulinjassa. 

– Virheettömän, luotettavan ja jä-
sentyneen tiedon merkitys raken-
nus- ja kiinteistöalalla kasvaa koko 
ajan. Tehtävämme on varmistaa, 
että alan organisaatiot saavat kaut-
tamme kaiken tarvitsemansa tiedon 
vaivattomasti. Tiedon on tuettava 
asiakkaidemme prosesseja ja sen tu-
lee olla laadukasta, ajantasaista se-
kä harmonisoitua, Apilo summaa.

Vahva panostus digitaalisen 
tiedon kehittämiseen
Apilo haluaa kehittää Rakennustie-
don digitaalista julkaisutoimintaa 
niin, että asiakkailla on aina käytös-
sään omiin tarpeisiinsa optimoitua 
ja ajantasaista tietoa.

– Olemme tehneet paljon työtä 
digitaalisten palveluidemme ke-
hittämiseksi, mutta tehtävää vielä 
riittää. Meidän on pystyttävä palve-
lemaan asiakkaitamme yhä parem-
min. Jatkuva kehittyminen ja uusiu-
tuminen on elinehto menestymisel-
le kaikessa yritystoiminnassa.

Apilo on toiminut Rakennus-
tiedon toimitusjohtajana elokuun 
alusta lähtien, jolloin yhtiön edel-
linen toimitusjohtaja jäi eläkkeelle. 
Ennen Rakennustieto Oy:lle siirty-
mistä rakennusinsinööriksi (DI) ja 
rakennusalan tohtoriksi valmistu-
nut Apilo on tehnyt pitkän uran Tek-
nologian tutkimuskeskus VTT:llä, 
jossa hän toimi VTT Expert Services 
Oy:n toimitusjohtajana.

– Edellisessä työssäni muutosti-
lanteet tulivat tutuiksi. Tästä koke-
muksesta on nykyisessä tehtäväs-
säni hyötyä. On tärkeää, että pys-
tymme hahmottamaan alan kehi-
tyssuunnat ja reagoimaan muu-
toksiin ennakoivasti, Apilo toteaa.

Ajantasaista 
tietoa alalle
n Rakennustieto Oy on 
kiinteistö- ja rakennusalan 
tietopalveluiden ja julkai-
sujen kustantaja.

n  Edistää hyvää kaavoitus-,  
rakennus- ja kiinteistönpi-
totapaa tarjoamalla puolu-
eetonta ja ajantasaista tie-
toa rakentamiseen.

n  Julkaisee rakennusalan 
säännöksiä, ohjeita, tuote- 
tietoja ja vastauksia tekni-
siin ongelmiin. Tunnetuin 
tuote on RT-kortisto. 
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A rkkitehtitoimisto Leh-
to Peltonen Valkama 
Oy:llä eli LPV:llä on pit-
kä historia julkisten ra-

kennusten suunnittelusta. Viime 
vuosina LPV on päässyt yhä useam-
min suunnittelemaan kohteita, jois-
sa ekologisuus on yksi tärkeimmis-
tä kriteereistä.

– Moni rakennuttaja hakee sisäil-
maongelmien takia vaihtoehtoja ny-
kyiselle rakentamistavalle. Tilaajat 
kiinnittävät myös entistä enemmän 
huomiota rakennusten elinkaaren 
aikana syntyvään hiilijalanjälkeen, 
arkkitehti Arto Aho toteaa.

Kestävä rakentaminen 
edellyttää monipuolista 
osaamista. Ennen kaik-
kea se vaatii kaikilta osa-
puolilta sitoutumista  
rakennushankkeeseen  
ja sen tavoitteisiin.  

teksti timo hämäläinen 
kuva juha A. helminen

Kestävän rakentamisen suosion 
kasvuun on tarvittu rohkeita esi-
merkkejä. Monille kyse on mah-
dollisuudesta näyttäytyä edistyk-
sellisenä toimijana.

– Nyt uskalletaan jo rakennut-
taa muitakin kuin perinteisiä beto-
nielementtitaloja, sanoo arkkitehti  
Annika Marttinen. 

Muustakin kuin puusta
Kestävässä rakentamisessa otetaan 
huomioon rakentamisen ja raken-
nuksen ekologiset, taloudelliset ja 
sosiaaliset näkökohdat. Keskeisiä 
tavoitteita ovat energiataloudelli-
suus, luonnonvarojen järkevä käyt-
tö, pitkäaikainen kestävyys, toimi-
vuus, terveellisyys ja viihtyvyys. 

– Ekologiset rakenteet ovat 
yleensä yksinkertaisia, joten ne ei-
vät aiheuta yllätyksiä. Rakenteiden 
yksinkertaisuus tuo turvallisuutta 
ja vähentää virhemahdollisuuksia. 
Rakenteiden huoltaminen ja kor-
jaaminen on helppoa, Aho sanoo. 

Ekologisen materiaalin ei tar-
vitse aina välttämättä olla puu-
ta. Esimerkiksi keraamisista Po-
rotherm-kennoharkoista voidaan 
rakentaa ulkoseinää, joka ilman 

erillistä eristekerrosta täyttää tiu-
kat lämmöneristävyysvaatimukset.

– Suunnittelussa ei pidä sitoutua 
yhteen ratkaisuun. Rakentamiseen 
pitää valita ratkaisut, joilla saadaan 
kulloinkin paras ja kestävin tulos. 
Kullekin materiaalille löytyy omin 
käyttötarkoitus, Marttinen sanoo. 

Kestävä rakentaminen tarkoittaa 
myös sitä, että rakennuksen käyt-
tötarkoitus joustaa. Tilat suunni-
tellaan muunneltaviksi siltä varal-
ta, että käyttötarkoitus muuttuu tai 
käyttäjä haluaa muokata tiloja uu-
sien toimintatapojen mukaisiksi.

– Esimerkiksi kouluihin suunni-
tellaan nykyään uusien pedagogis-
ten ajatusten mukaisia oppimisym-
päristöjä. Parasta ja lopullista tila-
ratkaisua tuskin on kuitenkaan vie-
lä luotu. Esimerkiksi koronapande-
mia tuo varmasti opettajille uutta 
tietoa siitä, millaisia tiloja koului-
hin tarvitaan, Aho pohtii.

Ajantasaista osaamista  
LPV on suunnitellut rakennuksia 
monenlaisista materiaaleista. Toi-
miston arkkitehdeistä 15 työsken-
telee Helsingissä ja 13 Jyväskylässä.

– Kehitämme itseämme koko 

ajan kestävän rakennussuunnit-
telun osaajina. Seuraamme jatku-
vasti viimeisintä alan tietoa. Paras-
ta oppia olemme saaneet niistä ra-
kennushankkeista, joissa olemme 
olleet suunnittelijoina, Aho toteaa.

Marttinen toteaa, että Suomessa 
löytyy jo hyvää ekologisen raken-
tamisen osaamista kaikilla tasoilla. 
Nyt tarvitaan vain kaikilta osapuolil-

ta tahtoa kestävään rakentamiseen.
– Tarjousten arvioinnissa pitäisi 

kriteerit laatia niin, että halvin hinta 
ei automaattisesti voita. Investoin-
nin lisäksi pitäisi tarkastella koko 
käyttöiän kustannuksia. Tulisi huo-
mioida myös muita kuin rahassa mi-
tattavia arvoja – miten rakennus vai-
kuttaa viihtyvyyteen, hyvinvointiin 
ja terveyteen, Marttinen sanoo.

Arkkitehteina toimivien Arto Ahon ja Annika Marttisen mukaan ekologiset rakenteet ovat yleensä yksinkertaisia, mikä tuo turvallisuutta ja vähentää virhemahdollisuuksia.

Kestävä rakennus syntyy  
ammattilaisten yhteistyöllä

Espoon Tiistilään suunnitellaan puurakenteista koulua ja päiväkotia. 

T ocoman tunnetaan ra-
kennusalan ohjelmis-
toistaan. Yhtiön ohjel-
mistoja käyttää Suomes-

sa yli 4 000 rakennusalan ammat-
tilaista. Asiakkaina on niin suuria 
kuin pieniä yrityksistä. 

– Missiomme Tocomanissa on 
tehdä rakentamisen hallinnasta 
helpompaa. Projektinhallinnan 
kokonaisuus koostuu laskennan 
ja tuotannon järjestelmistä. Näil-
lä alueilla olemme aina halunneet 
olla parhaita ja siihen on pyritty 
kohdistamalla osaamisemme näi-
den osakokonaisuuksien kehittä-

Rakennusprojektin  
onnistuneeseen läpivie-
miseen tarvittava tieto 
voi olla pirstaloitunutta, 
eikä tavoita oikeita hen-
kilöitä. Tocomanin ja  
Admicomin avulla tieto 
saadaan reaaliaikaisesti 
eri osapuolien käyttöön.  

miseen. Järjestelmästämme on tä-
hän asti puuttunut taloudenohja-
us- ja hallinta, mutta Admicomin 
yrityskaupan myötä tarjontamme 
kattaa myös tämän, kertoo Toco-
manin asiakkuus- ja myyntijohta-
ja Jari Kangassalo. 

Maaliskuussa 2020 Admicom os-
ti Tocomanin koko osakekannan. 
Admicomin päätuotteena on Admi-
net-toiminnaohjausjärjestelmä, jo-
ta käyttävät rakentamisen, talotek-
niikan ja teollisuuden alan yrityk-
set. Reaaliaikaisesta seurannasta 
sekä automatisoidusta projektin- 
ja taloushallinnosta kiitelty Admi-
comin palvelukokonaisuus täyden-
tyy nyt Tocomanin tehokkailla ra-
kentamisen työkaluilla.

– Tocomanin ja Admicomin inte-
groituminen helpottaa rakennus-
yrityksen ja -projektienhallintaa, 
sekä ohjelmistovalintoja. Ohjel-
mistokokonaisuutemme yhdessä 
auttavat asiakasyrityksiä paranta-
maan aidosti liiketoiminnan kan-
nattavuutta, sanoo Admicom Fin-
landin toimiala- ja myyntijohtaja 
Joni Haapamäki.

– Rakennusalalla ei ole ollut 
aiemmin yhtä kattavaa rakentami-
sen ohjelmistokokonaisuutta. Yh-
dessä pääsemme tarjoamaan mark-
kinoiden kokonaisvaltaisimman ra-

kentamisen tietojärjestelmän, tote-
aa Kangassalo.

– Tarjoamamme ohjelmat tuo-
teperheen sisällä liittyvät saumat-
tomasti toisiinsa. Kun järjestelmän 
kehitys on yksissä käsissä, välty-
tään muun muassa eri ohjelmien 
integraatioihin sekä tiedon pirs-
taloitumiseen liittyviltä riskeiltä, 
Kangassalo jatkaa. 

Tieto kulkee saumattomasti  
Admicomin ja Tocomanin ohjel-
miston tarjonta avaa läpinäkyvän 
leikkauksen rakennushankkeeseen 
ja sen etenemiseen aina luonnos-
vaiheesta hankkeen toteutukseen 
ja jälkilaskentaan asti.

Rakennusliikkeen organisaatio 
koostuu tyypillisesti neljästä eri 
tahosta; johto, laskenta, tuotanto, 
talous. Pullonkauloja prosesseihin 
muodostuu siitä, kun nämä tahot 
“istuvat” eri puolilla organisaatio-
ta ja tietojärjestelmien puuttumi-
sen tai puutteiden vuoksi tieto ei 
kulje organisaation sisällä.

Tocoman ja Admicom tuo nämä 
tahot yhteen niin, että reaaliaikai-
nen oikea tieto on oikeilla ihmisil-
lä, oikeassa paikassa. Läpinäkyvän 
tiedon avulla rakennusliikkeen yri-
tysjohto voi luottaa, että urakat on 
laskettu oikein, tuotanto tietää mi-

hin tavoitteet ja laskenta perustuu, 
jolloin voidaan ohjata omaa työn-
suunnittelua. Lähtötieto on saata-
villa ja työnsuunnittelu tarkentuu 
prosessin aikana. 

– Myös ongelmat tunnistetaan jo 
ennen työn toteutusta, jolloin nii-
hin voidaan puuttua heti. Fiktio 
päätöksenteossa johtaa helposti 
ikäviin faktoihin tilinpäätöksessä, 
Kangassalo toteaa.

Kun ohjelmat tukevat ja seu-
raavat hankkeen toteutusta päi-
vittäin, on projektia helppo ohjata 
kohti menestyksekästä lopputulos-
ta, Haapamäki täydentää.

– Tieto tarkentuu rakennuspro-
sessin edetessä. Ohjelmien selain- 
ja tietokantapohjaisuus tuo järjes-
telmään avoimuutta ja läpinäky-
vyyttä. Roolitetussa ympäristössä 
tiedon jakaminen ja muutosten hal-
linta on helppoa. Selainpohjaisuus 
tarjoaa vaihtoehtoisia käyttötapo-
ja, kertoo Haapamäki 

Päällekkäisten töiden ja virhei-
den minimoimiseksi kaikilla hank-
keeseen osallistuvilla sidosryhmil-
lä täytyy olla yhteys järjestelmään. 
Esimerkiksi suunnittelijan, tilaa-
jan, työmaalla olevien työnteki-
jöiden sekä alihankkijoiden pitää 
pystyä tarkastella projektia missä 
vain ja milloin vain. 

– Kullekin käyttäjälle tarjotaan 
näkymä, joka palvelee juuri hänen 
tarpeitaan ja ohjelmistojen pitää 
tukea tämänkaltaista avoimuutta, 
Kangassalo vakuuttaa.

Asiakaskeskeisesti ja kaiken 
kokoisille yrityksille 
Haapamäen mukaan Admicomin ja 
Tocomanin ohjelmistot soveltuvat 
niin pienille kuin isoillekin yrityk-
sille. Yritys voi hankkia joko yksit-
täisiä ohjelmia tai laajemman ko-
konaisratkaisun. 

– Asiakkaamme ovat toimintam-
me keskiössä. Ohjelmistomme ke-
hitetään aina asiakasta ja loppu-
käyttäjää kuunnellen. Tällöin jär-
jestelmät tarjoavat työkaluja, jotka 
helpottavat päivittäistä työntekoa 
ja puhuvat samaa kieltä käyttäjän 
kanssa, kertoo Kangassalo.

Admicom ja Tocoman kehittä-
vät yhdessä ohjelmistojaan, jotta 
ne palvelisivat yrityksiä jatkuvasti 
muuttuvassa toimintaympäristös-
sä. Admicom on suomen nopeim-
min kasvava ohjelmistoyritys, jon-
ka kasvuvauhtiin Tocoman pyrkii 
uudistuksilla asiakasta kuunnellen.  
Ensi vuoden vaihteessa Tocoman 
tuo markkinoille uuden selainpoh-
jaisen sovelluksen kustannus-ja 
määrälaskentaan.

Tocomanin asiakkuus-ja myyntijohtaja Jari Kangassalo ja Admicon Finlandin toimiala- ja myyntijohtaja Joni Haapamäki haluavat tuoda helpotusta rakennushankkeiden läpivientiin.

Oikea tieto oikeilla henkilöillä 

teksti timo hämäläinen 
kuva joona raevuori 
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Lukkaroinen Arkkitehdit 
haluaa kaataa suunnit-
telun raja-aitoja ja löytää 
uudenlaisia yhteistyön 
malleja avoimen tiedon-
jaon pohjalta. Myös tilo-
jen käyttäjät osallistetaan 
suunnitteluun.

Y li 40 vuotta toiminut 
Lukkaroinen Arkkiteh-
dit on kasvanut Pekka 
Lukkaroisen perusta-

masta yrityksestä 75 monialaosaa-
jan suunnittelutoimistoksi, jolla on 
toimipisteet sekä Oulussa että Hel-
singissä. Yksi syy kasvulle on ollut 
vahva osaaminen julkisten kohtei-
den suunnittelussa.

Tällä hetkellä Lukkaroinen Ark-
kitehdit on mukana Helsingissä si-
jaitsevan Laakson yhteissairaalan 
suunnittelussa kolmen muun toi-

Uudenlaiset yhteistyömallit ovat arkkitehti Anni Myllymäen, Business Development Manager Meiju Granholmin, arkkitehti Pirkko Kukkuraisen ja sisustusarkkitehti Ilona Törmikosken alaa.

miston kanssa. Espoon puolelle on 
suunnitteilla Jorvin sairaalan uusi 
osastorakennus. Oulussa ollaan uu-
distamassa yliopistollista sairaalaa. 
Projekteihin osallistuu myös kaksi 
muuta suunnittelutoimistoa.

Koulurakentamisessa Lukkaroi-
nen Arkkitehdit on mukana Kera-
vanjoen yhtenäiskoulun suunnitte-
lussa sekä Suomen kaikkien aikojen 
suurimmassa yksityisten ja julkisten 
toimitilojen yhteishankkeessa, jossa 
Espooseen luodaan uusia oppimis-
ympäristöjä yhteensä viiden koulun 
ja kolmen päiväkodin voimin.

– Yhteistoimintamallit ovat meil-
le luonteva tapa toimia. Haluamme 
aktiivisesti kaataa raja-aitoja eri toi-
mijoiden kesken, jakaa avoimesti 
tietoa ja luoda sen pohjalta erilai-
sia yhteistyön tapoja. Näin saam-
me tuotua myös oman vahvan nä-
kemyksemme ja lisäarvon eri hank-
keisiin, sanoo Lukkaroinen Arkki-
tehdit Oy:n liiketoiminnan kehi-
tyksestä vastaava Meiju Granholm.

Käyttäjät mukaan ideointiin
Lukkaroisella kaikki suunnittelutyö 
pohjautuu luovaan ajatteluun, jos-

sa jokaiselle rakennukselle kehite-
tään oma vahva idea ja identiteetti.

– Tärkeitä näkökohtia ovat tilan 
ymmärtäminen ja kokemukselli-
suus. Pyrimme huomioimaan käyt-
täjien tarpeita jo suunnittelun alussa 
ja kehittämään heidän kanssaan uu-
denlaisia tilaratkaisuja muuttuviin 
tarpeisiin. Lisäksi osallistamme hei-
tä käyttöympäristön suunnitteluun 
erilaisilla virtuaalimalleilla. Tämä on 
ollut yksi yrityksemme kantavista 
arvoista jo aivan alusta asti, josta on 
tullut kiitosta myös asiakkailta, ker-
too Lukkaroisen design manager ja 
arkkitehti Petri Pettersson.

Hyvä esimerkki tällaisesta käyt-
täjien osallistamisesta on Kuopioon 

rakennettava Taidelukio Lumit, jos-
ta rakentuu 600 oppilaan luovien 
alojen erityisoppilaitos. Arkkiteh-
tuurikilpailun voittaneessa suunni-
telmassa tilaratkaisut on jaettu vyö-
hykkeellisesti – avoimet ryhmätyös-
kentelyä painottavat oppimisympä-
ristöt ovat aulan vieressä ja työrau-
haa vaativat tilat kerroksen ulkoreu-
noilla. Taidelukio sijoittuu Kuopion 
Musiikkikeskuksen vierelle merkit-
tävään kulttuuriympäristöön.

Sairaala- ja hoitotilaympäristöi-
hin yritys on suunnitellut asiakkai-
den toiveiden perusteella erityisiä 
solumalleja. Ajatuksena on, että 
henkilökunta pystyy liikkumaan ja 
sijoittumaan tiloissa mahdollisim-
man vaivattomasti, samalla kun asi-
akkaat ohjataan odotustiloihin, jois-
ta on tehty kokemuksellisesti rau-
hoittavia ympäristöjä.

– Hoito- ja toimenpidehuonei-
den taakse voidaan sijoittaa erityi-
siä henkilökunnan tukikohtia, joi-
den kautta he voivat esimerkiksi 
konsultoida toisiaan tai hakea vä-
lineitä ja tarvikkeita. Solut mah-
dollistavat myös monihuonetyös-
kentelyn, jossa lääkäreillä voi olla 

hoidossa yhtä aikaa useita potilai-
ta, kertoo tiimipäällikkönä toimiva 
arkkitehti Merja Pesonen.

Avoin työkulttuuri palkitsee
Rakennussuunnittelun ohella myös 
sisustussuunnittelu ja maankäytön 
suunnittelu ovat Lukkaroinen Ark-
kitehtien vahvoja osaamisalueita. 
Julkisten hankkeiden ohella toimis-
to palvelee myös yksityisiä tilaajia.

Henkilökunta koostuu sekä mo-
nen ikäisistä että monen eri alan 
osaajista. Paljon alan hiljaista tietoa 
omaavien konkareiden vastapaino-
na on nuoria ja innovatiivisia suun-
nittelijoita. Avainhenkilöstöä myös 
sitoutetaan omistusosuuksilla.

– Uskon, että yksi merkittävä te-
kijä kasvussa on ollut hyvä työil-
mapiiri. Toimistossamme on ollut 
erittäin pieni vaihtuvuus, ja hyvään 
maineeseen perustuen meidän on 
ollut suhteellisen helppo rekrytoi-
da osaavia suunnittelijoita. Moni-
puolisella osaajajoukolla aiomme 
jatkossakin olla mukana luomassa 
kaunista, laadukasta sekä kestävää 
elinympäristöä nykyisille ja tulevil-
le sukupolville, Granholm lupaa.

Käyttäjälähtöinen ympäristö 
ei synny vain yhdestä kynästä 

“
Jokaiselle  
rakennukselle  
kehitetään oma  
vahva idea ja  
identiteetti. 

teksti pekka säilä 
kuva juha arvid helminen

V aikka nykyisin puhutaan 
paljon sisäilma- ja kos-
teusongelmista julkisis-
sa tiloissa – kuten kou-

luissa ja virastoissa – esiintyy on-
gelmia paljon myös yksityisten ih-
misten kodeissa. Tänä päivänä ra-
kennusten tiiveysmittaukset ovat 
arkipäivää, mutta tiivistämisessä 
käytettävät liuotinpohjaiset tuot-
teet aiheuttavat edelleen terveys-
riskejä niin rakentajille kuin raken-
nusten käyttäjillekin. 

Monien tuotteiden tartuntaomi-
naisuudet eivät ole myöskään pitä-
viä kaikille materiaaleille tai kosteil-
le alustoille. Myös koostumuksel-
taan erilaisia tuotteita sekoitetaan 
keskenään, usein huonoin tuloksin.

Build Care Oy on suojaaviin pin-
noitteisiin erikoistunut suomalai-
nen yritys, jonka toiminnan kivijal-

kana on hengittävä ElaProof-pinnoi-
teteknologia. 

Useissa tutkimuslaitoksissa testa-
tun 1-komponenttisen pinnoitteen 
toimivuus perustuu polymeerike-
mian innovaatioon. Tuotteet val-
mistetaan Suomessa, ja ne on kehi-
tetty erityisen vaativiin olosuhtei-
siin. Yritykseltä löytyy tuotteita se-
kä sisä- että ulkotiloihin.

– ElaProof Indoor on vesipohjai-
nen tiivistysmassa rakenteiden ja 
rakennusten sisäilmatiivistykseen 
sekä radonsuojaukseen. Tuotteen 
elastisuus ja tarttuvuus erilaisille 
rakennusmateriaaleille mahdollis-
taa turvallisen ja varman tiivistämi-
sen yhdellä tuotteella lähes kaikis-
sa olosuhteissa, kertoo Build Caren 
toimitusjohtaja Jarno Kontio.

Tuote pitää saumat tiiviinä myös 
rakennusten ja rakenteiden eläessä, 

sillä tuotteella on markkinoiden pa-
ras halkeaman silloituskyky. Tämä 
ominaisuus on erityisen tärkeä, sil-
lä se määrittää elastisen materiaalin 
kykyä säilyä ehjänä alustaan synty-
vien halkeamien tai rakenteissa ta-
pahtuvien liikkeiden kohdalla. Tuo-
te myös levittyy helposti esimerkik-
si pensselillä tai lastalla. Sisätiloissa 
se kuivuu nopeasti ja muodostaa sa-
malla ilmatiiviin kalvon, mikä sääs-
tää ylimääräisiltä työvaiheilta.

Turvallinen ja hajuton
Useimpiin kilpaileviin tuotteisiin 
verrattuna ElaProof Indoor on tur-
vallinen käyttäjälle. Sille on myön-
netty myös M1- ja EC 1 -päästöluoki-
tukset. Luokituksiin kelpuutetaan 
sellaiset sisällä käytettävät raken-
nusmateriaalit, joista haihtuu erit-
täin vähän yhdisteitä huonetilaan 

ja jotka ovat hajuttomia.
– Tuotteella on voimassa kaksi 

Suomalaista patenttia ja yksi EU-pa-
tentti. Lisäksi laaja kansainvälinen 
patentointi ovat valmisteilla. Käyt-
tökohteita löytyy lukemattomia, jo-
ten tuotteen vieminen kansainväli-
sille markkinoille on myös ehdotto-
masti tavoitteenamme.

Osaksi tilan sisustusta? 
ElaProofin ominaisuuksiin on pe-
rehtynyt myös sisäilma-asiantun-
tija Sauli Paloniitty, joka on alan 
kouluttaja sekä erilaisten tiiveys-
mittausmenetelmien kehittäjä. Pa-
loniityn mielestä ElaProofin tuot-
teissa kokonaisuus on loppuun 
saakka mietitty.

– Avainsanoja ovat tuotteen vis-
kositeetti, tarttuvuus, peittoisuus 
ja asennusystävällisyys. Lisäk-
si ElaProofin vesihöyryn läpäise-
vyyden on voitu osoittaa olevan 
jopa satakertaisesti parempi kuin 
kilpailijoilla. Myös 1-komponent-
tisuudesta on selkeää etua, sillä se 
säästää ylimääräisiltä työvaiheilta 
ja vähentää materiaalihukkaa.

Paloniitty toteaa, että kaikil-
la ammattilaisillakaan tiiveysasi-
at eivät aina ole hallussa. Markki-
noilla on lukemattomia tuotteita, 
ja monesti rakennusalan ammat-
tilaisetkin valitsevat tiivistämi-
seen useita eri materiaaleja, joita 
sotketaan keskenään, eikä lopputu-
los vastaa enää tarkoitustaan. Vaik-
ka ElaProof on jo sellaisenaan täy-

sin toimiva tuote, näkee hän siinä 
myös tulevaisuuden kehitysmah-
dollisuuksia.

– Tämänkaltaisista tuotteista 
voitaisiin kehittää myös sisustuk-
sellisesti entistä näyttävämpiä, 
jolloin esimerkiksi kylpyhuone-
remontista selvittäisin 1-kompo-
nenttisella, helposti levitettävällä 
pinnoitteella, joka toimisi samalla  
vesieristeenä.

Pinnoite, joka 
pitää ja joustaa

Build Caren toimitusjohtaja Jarno Kontio ja sisäilma-asiantuntija Sauli Paloniitty kertovat ElaProofin mahdollistavan turvallisen tiivistämisen lähes kaikissa olosuhteissa. 

Useissa tutkimuslaitoksissa testatun ElaProof Indoor -pinnoitteen toimi-
vuus perustuu uraauurtavaan polymeerikemian innovaatioon. Sisäilma-
tiivistykseen sekä radonsuojaukseen kehitetty tuote on M1-hyväksytty.

teksti pekka säilä  kuva juho länsiharju 

Turvallista 
tiivistämistä
n ElaProof Indoor on kehi-
tetty sisäilmatiivistykseen 
ja radonsuojaukseen.

n  Elastinen sekä erinomai-
sesti tarttuva pinnoite- ja 
tiivistysmassa useimmille 
rakennusmateriaaleille.

n ElaProof on liuotinvapaa 
ja sen pH-arvo on neutraali 
– käsittely ei vaadi erityisiä 
suojavarusteita.

n Markkinoiden paras hal-
keaman silloituskyky. 

n Kestää vettä ja pakkasta,  
levitettävissä myös tuo-
reelle betonille. 



RAKENTAMINEN MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisu

Ota yhteyttä 
asiantuntijoihin:

Tämän päivän kaivinkone: hiljainen, tehokas ja ympäristön huomioiva. Säästä 30 % polttoainekuluissa ja  
saavuta entistä enemmän tehoa Komatsun hybriditeknologian avulla. Langaton KOMTRAX-seurantajärjestelmä 
ja Komatsu SpaceCab™ -ohjaamo näyttävät suuntaa kaivinkoneiden kehitykselle ja vakio-ominaisuuksille. 

Tampereen palvelukeskus  Metallitie 6, 33960 Pirkkala
Helsingin palvelukeskus  Minttupelto 7, 02920 Espoo
Oulun palvelukeskus  Linnunrata 6, 90440 Kempele

Keskus puh.
020 775 8400
www.sr-o.fi

Määrittele edelläkävijyys
HB365LC-3 hybridikaivinkone
245 hv /  35-38 t työpaino /  2,66 m3 kauha

Kaikki rakentaminen 
on viherrakentamista

MIKKO IHAMÄKI, 0400 582 777
Pääkaupunkiseutu ja Länsi-Uusimaa

JAKKE HYVÄRINEN, 040 525 6478
Pääkaupunkiseutu ja Itä-Uusimaa

VISA MÖNKKÖNEN, 040 450 9278
Myyntipäällikkö, konevuokraus


