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TOIMIVA RAKENNETTU  ympäristö on ko-
ko yhteiskuntamme perusta. Rakentamisel-
la on myös merkittävä vaikutus siihen, mi-
ten koemme ympäristömme. ROTI 2019:ssa 
onkin viisaasti todettu, että ilman kauneut-
ta ei ole kestävyyttä. Rakennusala on yksi 
tärkeimmistä toimijoista ilmastonmuutok-
sen hillinnässä. Rakentamisessa ja raken-
nuksissa tehtävät valin-
nat vaikuttavat merkit-
tävästi hyvinvointiim-
me, ympäristöömme ja 
ilmastonmuutokseen. 

EUROOPASSA  rakenta-
minen kuluttaa enem-
män raaka-aineita kuin 
mikään muu teollisuu-
denala – noin 50 pro-
senttia raaka-aineista 
painoprosentteina mi-
tattuna. Lisäksi raken-
nusten käyttö aiheut-
taa noin 32 prosenttia 
energiankulutuksesta 
sekä 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistä.

RAKENNUSKANNASTAMME  SUURIN  osa 
on olemassa olevaa kantaa, uusia rakennuk-
sia rakennetaan vain noin 1 prosentin verran 
vuodessa. Uusien rakennusten merkitystä 
ei kuitenkaan tulisi vähätellä, sillä raken-
nukset ovat erittäin pitkäikäisiä. Uusien ra-
kennusten suunnittelussa ja rakentamisessa 
onkin otettava huomioon koko rakennuk-
sen elinkaari, niin että sen on hiilineutraali 
sisältäen materiaalien sekä käytönaikaisen 

energiankulutuksen ja huollon päästöt. Li-
säksi on tärkeää miettiä jo suunnitteluvai-
heessa rakennuksen osien kierrätettävyyt-
tä. Erityisesti kierrätettävyyden huomioimi-
sessa meillä on vielä tekemistä.

MATERIA ALITEKNOL OGIA  ON kehitty-
nyt huomattavasti viime vuosina. Meillä on 

jo itseään korjaavia materi-
aaleja, ultra-ohuita eristei-
tä ja merkittävästi pienempi-
päästöisiä materiaaleja. Ma-
teriaaleilla voi myös olla si-
säilmaa puhdistavia vaiku-
tuksia. Lisäksi rakennuk-
siin ja rakenteisiin integroi-
tavien anturien teknologia 
on kehittynyt paljon. Saam-
me paljon tarkempaa ja re-
aaliaikaisempaa kuvaa se-
kä rakennustyömaan edis-
tymisestä ja sen laadusta, 
että itse rakennuksen toi-
minnasta. 

TEKNOLOGIAN KEHITTYMINEN mahdol-
listaa sekä laadun parantamisen että pie-
nemmät päästöt. Samaan aikaan on kuiten-
kin muistettava, että rakennamme ihmisille 
ja ihmisten kanssa. Rakentamisessa ja kiin-
teistönpidossa tulisikin entistä enemmän 
kiinnittää huomioita myös vuorovaikutuk-
seen ja kommunikointiin. Huono kommuni-
kointi on lähes aina syynä huonoon loppu-
tulokseen. Winston Churchillin sanoin ”Me 
muokkaamme rakennettua ympäristöä, jon-
ka jälkeen se muokkaa meitä.” 

Rakennetun ympäristön toimivuus 
on yhteiskuntamme perusta

Miimu Airaksinen
Toimitusjohtaja  
RIL

Puheenvuoro 

06EKOVILLA 
Kiertotaloutta jo  
40 vuoden ajan 

”Ei asuntojakaan  
pitäisi myydä pelkillä 
neliöillä, vaan ideoilla 
siitä, mitä kodissa  
voi tehdä.”
VRP Etelä-Suomi Oy:n toimitusjohtaja 
Matti Koivunoro

Täysin muuttovalmiit kodit 
kiinnostavat asiakkaita. 
Konseptin markkina- 
johtaja Designtalo tarjoaa 
nyt kaupan päälle myös 
turvallisuutta lisäävää 
avaimetonta älylukkoa. 

teksti ritva-liisa sannemann 
kuvat teemu heikkilä 

Y li 30 vuotta pientalora-
kentamisessa toiminut 
Designtalo hyödyntää 
rohkeasti teknologian 

mahdollisuuksia. Viime vuodesta 
lähtien uusiin koteihin on kuulu-
nut vakiona avaimeton älylukko, 
jonka avulla etuoven voi avata ja 
lukita esimerkiksi koodilla, kauko- 
avaimella, kulkutunnisteella tai 
älypuhelimella.

– Älylukko tuo turvallisuutta ja 
helppoutta asumiseen. Ei tarvitse 

enää etsiä avaimia, kätkeä niitä ovi-
maton alle tai pelätä niiden jääneen 
sisälle, sanoo Designtalon myynti-
johtaja Lauri Konttila.

Konttila katsoo, että avaimetto-
muus helpottaa lapsiperheen ar-
kea. Vanhemmat näkevät älypu-
helimesta, jos ovi on jäänyt auki 
ja voivat lukita sen vaikka työpai-
kalta. Älylukon ansiosta tilapäisen 
kulkukoodin voi antaa esimerkik-
si siivoojalle tai nuohoojalle. Äly-
lukkoja on asennettu jo yli 200 000  

asuntoon. Yhteistyökumppaneina 
Designtalo käyttää Abloy Oy:tä ja 
Kaski-ovea.

Hiilineutraaleja koteja
Viime vuoden lopulla Designtalo toi 
markkinoille hiilineutraalin kodin, 
jossa hiilijalanjälki on hyvitetty. En-
simmäisten kotien rakentaminen 
alkaa keväällä, ja asiakkaat pääse-
vät muuttamaan niihin jo tämän 
vuoden puolella.

Hiilineutraalius saavutetaan 

ekologisilla eristeratkaisuilla, 
vähäisellä lämmitysenergialla, 
LED-valaistuksella ja päästökau-
palla. Päästöt kompensoidaan For-
tumin käynnistämällä Puro-hank-
keella, jonka avulla vähennetään il-
makehän hiilidioksidia. Suomessa 
tavoitellaan hiilineutraaliutta vuo-
teen 2035 mennessä, mutta Design- 
talolla tavoite on jo totta.

– Asiakas saa päästökaupasta 
todistuksen, jonka hän voi esittää 
esimerkiksi asuntoa myydessään. 
Uskomme, että sertifikaatti nostaa 
asunnon jälleenmyyntiarvoa.

Ympäristöministeriö on antanut 
ohjeen talon hiilijalanjäljen laske-
miseksi. Laskennassa otetaan huo-
mioon rakentamisen ohella asumi-
nen 50 vuoden ajanjaksolla. Talos-
ta voi saada myös hiilinegatiivisen, 
jos lisäenergianlähteenä on esimer-
kiksi aurinkosähkö.

Toteutus omissa käsissä
Designtalo on osa isompaa DEN 
Group -konsernia. Se on ainoa ta-
lotoimittaja, joka hotiaa koko toteu-
tuksen oman organisaation voimin  
– aina suunnittelusta omiin tehtai-
siin, talotekniikkaan ja maanraken-
tamiseen. 

DEN Groupilla on kokemus yli 
6000 muuttovalmistalon toimitta-
misesta. Koteja edustavat Design-
talon lisäksi hirsitalorakentamiseen 
keskittyvä Finnlamelli ja Ainoa- 
koti, joka on yhteistyötuotemerkki 
K-Raudan kanssa.

– Organisaatio toteuttaa sopi-
muksesta myös maaperätutkimuk-
set PohjanGeon ja maanrakennus-
työt PohjanTeon avulla sekä LVIS-
työt DEN Tekniikan kautta. Maanra-
kennustöistä annetaan kiinteä hin-
ta sen jälkeen, kun maaperätutki-
mukset on tehty. Hinta määräytyy 
maanäytteiden ja rakennuspaikan 
mukaisesti, Konttila kertoo.

Tontti+Talo-konseptin projektipäällikkö Esa Voutilainen ja Designtalon myyntijohtaja Lauri Konttila messualueelle nousevan Designtalon työmaalla.
 

Älykäs ja ekologinen  
koti muuttovalmiina

Uuden kodin ostajalla on mahdollisuus muokata sisätiloja, sisätiloja, ikkunoita sekä sisustusta.

DEN FINLAND OY on tehnyt uuden 
aluevaltauksen tarjoamalla ostajil-
le talon ohella myös tontin. Sopivia 
tontteja yhtiö etsii etenkin pääkau-
punkiseudulta ja kehyskunnista. 

– Tontti+Talo-konsepti sopii erin-
omaisesti myös täydennysrakenta-
miseen. Takapihan voi muuttaa hel-
posti rahaksi, toteaa projektipäällik-
kö Esa Voutilainen.

Hän pitää DENin luomaa konsep-
tia helppona sekä asunnon ostajal-
le että tontin myyjälle. Omistaja an-
taa ilman välityspalkkiota tonttinsa 
myyntiin ennakkomarkkinointiso-
pimuksella DENille, joka suunnitte-
lee asemakaavan mukaiset talot ja 

hyväksyttää ne viranomaisilla.
– Me laskemme rakentamiskulut 

pihatöineen, liittymä- ja rakennus-
lupineen sekä muine maksuineen ja 
laitamme kohteen ennakkomarkki-
nointiin, Voutilainen sanoo.

Ostaja tekee yhtiön avustuksel-
la tonttikaupan suoraan omistajan 
kanssa ja maksaa vain tästä kaupas-
ta varainsiirtoveron, ei siis lainkaan 
DENin kanssa tehtävästä rakennut-
tamissopimuksesta. Ostajan kaikki 
velvollisuudet siirtyvät yhtiölle ra-
kennuslupien hankinnasta vastaa-
van työnjohtajan tehtäviin. Plussaa 
on myös se, että ostaja voi muoka-
ta sisätiloja, ikkunoita ja sisustusta. 

Uusi aluevaltaus mahdollistaa  
talon ja tontin hankinnan kerralla 

“
Avaimia ei tarvitse 
enää etsiä, kätkeä 
ovimaton alle tai 
pelätä niiden  
jääneen sisälle.
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Hyvää asumista 
rakentamassa 

V RP Rakennuspalvelut on 
pitkän linjan rakennus-
alan yritys, joka aloitti 
toimintansa Keski-Suo-

messa 1980-luvulla. Yritys laajensi 
ensin Tampereen seudulle, ja kol-
me vuotta sitten se yhtiöitti Ete-
lä-Suomen toiminnot omaksi lii-
ketoimintayksikökseen. VRP Ete-
lä-Suomen palveluksessa on  täl-
lä hetkellä kolmisenkymmentä 
henkeä. Yhtiön toimitusjohtajana 
aloitti syksyllä  Matti Koivunoro.  
Yrityksen arvot, joissa korostuu 
korkea laatu ja asiakaslähtöisyys, 
tekivät Koivunoroon  vaikutuksen. 

– VRP on Etelä-Suomessa vie-
lä suhteellisen pieni rakennusalan 
yritys, mikä mahdollistaa yksilöl-
listen ratkaisujen tekemisen. Meillä 
on mahdollisuus kuunnella asiak-
kaiden toiveita ja suunnitella niiden 
pohjalta hyviä asumisratkaisuja. 

Perinteisesti rakennusalalla on 
urakoitsijat valittu enemmän hin-
nan kuin laadun perusteella. Nykyi-
sin on kuitenkin tullut myös urak-

kamuotoja, joissa kaikki osapuo-
let pyrkivät yhteisiin tavoitteisiin 
ja laatuasiat korostuvat. 

– Parhaita hankkeita ovat ne, 
joissa eri osapuolten tavoitteis-
ta puhutaan avoimesti, Koivuno-
ro pohtii.

Kaupunki laajenee 
VRP:llä oli vahva asema Keski-Suo-
messa. Laajentumista etelään puol-
si kuitenkin se tosiasia, että muut-
toliike suuntautuu tällä hetkel-
lä voimakkaimmin etelän suuriin 
kaupunkeihin, erityisesti pääkau-
punkiseudulle. Esimerkiksi Hel-
singin seudun väkiluvun ennuste-
taan nousevan lähes kahteen mil-
joonaan vuoteen 2050 mennessä. 

– Jokainen uusi ja vanha kau-
punkilainen tarvitsee paikan mis-
sä asua, Koivunoro summaa uusien 
asuntojen tarpeen. 

Pääkaupunkiseudun asuntojen 
hintojen nousu on puhuttanut niin 
kaupunkilaisia kuin päättäjiäkin. 
Tilastokeskuksen mukaan uusien 
asuntojen hinnat ovat olleet Hel-
singissä lähes 10 prosentin nousus-
sa. Koivunoro uskoo, että kehitteil-
lä olevien infrahankkeiden valmis-
tuminen tasaa hinnannousua, kun 
kulkeminen uusille asuinalueille no-
peutuu ja kaavoittaminen kiihtyy. 

Länsimetron kakkosvaiheen on 
tarkoitus valmistua vuonna 2022. 
Tuolloin metro jatkaisi Matinky-
lästä Kivenlahteen asti. Lisäksi 
Koivunoro nostaa esille muutaman 
vuoden kuluttua valmistuvan pi-
karaitiotie Raide-Jokerin, joka yh-
distää valmistuttuaan Itäkeskuksen 
ja Espoon Keilaniemen. Koivunoro 
muistuttaa, että monissa Euroopan 
suurkaupungeissa esikaupunkialue 

ulottuu maantieteellisesti laajalle 
alueelle. 

– Esimerkiksi Kirkkonummi tai 
Hyvinkää ovat eurooppalaisesta 
näkökulmasta vielä hyvin lähellä 
Helsinkiä. Meillä on varaa miettiä 
asennoitumistamme työmatkaliik-
kumiseen.

Laadun monet ulottuvuudet
Korkea laatu toistuu Koivunoron 
puheessa usein. Mitä laatu sit-
ten hänelle tarkoittaa? Tyytyväis-
tä asiakasta, asukasta ja työnteki-
jää, hän vastaa. Ammattirakennut-
tajalle rakentamisen korkea laatu 
tarkoittaa sitä, ettei rakennukses-
ta löydy suunnittelu- tai rakennus-
virheitä. Koko elinkaaren aikainen 
huoltotarve vähenee, kun rakennus 
on alun perin rakennettu huolelli-
sesti ja laadukkaasti. 

Asunnon ostajan näkökulmasta 
korkealla laadulla tarkoitetaan esi-
merkiksi rakentamisessa käytetty-
jä materiaaleja. VRP panostaa laa-
dukkaisiin, kestäviin materiaalei-
hin ja kodinkoneisiin, jotka hanki-
taan pääosin kotimaisilta toimitta-
jilta. Koivunoro ulottaa laatuajat-
telun myös asukkaiden toiveiden 
tarkkaan kuuntelemiseen. 

– Aina kun aloitamme uuden 
rakennushankkeen, toteutamme 
markkinatutkimuksen, jossa sel-
vitetään mitä tekijöitä asukkaat 
arvostavat omalla asuinalueel-
laan. Tutkimustulosten perusteel-
la osaamme ottaa ihmisten toiveita 
huomioon rakentaessamme uutta.

Asukkaita kuunnellen
Koivunoro kertoo esimerkin VRP:n 
toteuttamasta onnistuneesta mark-
kinatutkimuksesta. Pihlajiston 

alueella asuu paljon ikäihmisiä, 
mutta alueen vanhoissa kerrosta-
loissa ei useinkaan ole hissiä. Moni 
haluaa pysyä tutulla asuinalueella, 
mutta etsii modernia asuntoa, joten 
asukkaita kuunnellen alueelle tul-
laan suunnittelemaan helppokul-
kuisia, esteettömiä asuntoja. Mal-
min Tullivuoressa puolestaan ihmi-
set arvostavat luonnon läheisyyttä, 
joten ensi kesänä valmistuviin rivi-
taloasuntoihin suunniteltiin tavan-
omaista isommat pihat ja asuntoi-
hin paljon valoa. 

– Eri alueilla voi olla hyvinkin eri-
laiset vetovoimatekijät. Asukkaat 
ovat arvostaneet kullekin alueelle 
sopivia ratkaisuja, jotka selkeäs-
ti parantavat asumisviihtyvyyttä. 
Tätä meille tarkoittaa laatu.

Idean asukkaiden toiveiden kar-

Erityisesti pääkaupunki- 
seudulle suuntautuva 
muuttoliike on kasvatta-
nut uusien asuntojen ky-
syntää. Yksi voimakkaasti 
kasvavista yrityksistä on 
VRP Rakennuspalvelut, 
joka hakee toimintaansa 
kasvua etelästä.  

teksti anna gustafsson 
kuvat patrik pesonen 

toittamiseen Koivunoro toi VRP:lle 
kuluttajateknologian puolelta. Kän-
nyköitä ja tietokoneitakin markki-
noidaan nykyisin teknisten ominai-
suuksien lisäksi mielikuvilla.

– Ei asuntojakaan pitäisi myydä 
pelkästään huoneluvulla, neliöillä 
tai hinnalla, vaan ideoilla siitä, mitä 
omassa kodissa voi tehdä.

Mukana ilmastotalkoissa 
Asuminen ja rakentaminen aiheut-
tavat 40 prosenttia Suomen hiili-
dioksidipäästöistä. Rakennusten 
lämmitys puolestaan nielaisee nel-
jänneksen maamme energiantar-
peesta. Helsinki on asettanut omak-
si ilmastotavoitteekseen olla hiili-
neutraali vuoteen 2035 mennessä. 

– Kaikkien panosta tarvitaan, jo-
ten vastuullisuus ja hiilineutraali-

suudesta puhuminen ovat tätä päi-
vää myös rakennusalalla. Tutkim-
me koko ajan erilaisia mahdolli-
suuksia parantaa asuntojen ener-
giatehokkuutta ja uusiutuvan ener-
gian käyttöä. Markkinoille on tullut 
erilaisia biolämpöratkaisuja, ja esi-
merkiksi Pihlajistoon on suunnitel-
tu aurinkoenergian hyödyntämistä, 
Koivunoro kertoo. 

Rakennusala on monessa mieles-
sä hyvä talouden mittari, sillä muu-
tokset rahoitusmarkkinoilla ja ta-
louden suunta heijastuvat nopeas-
ti juuri rakentamiseen. Vielä viime 
vuonna uusia rakennushankkeita 
käynnistettiin paljon ja rakentami-
nen jatkui kiivaana koko loppuvuo-
den. Uusien myönnettyjen raken-
nuslupien määrä on kuitenkin val-
tiovarainministeriön tilaston mu-

kaan kääntynyt tänä vuonna lähes 
20 prosentin laskuun. 

Koivunoro ymmärtää, että raken-
tamisen suhdanneluvut kiinnosta-
vat, mutta itse hän ei kuitenkaan 
näe rakentamisen varsinkaan pää-
kaupunkiseudulla olevan vähene-
mässä. VRP:n strategiana on ollut 
kasvaa maltillisesti, 10-15 prosentin 
vuosikasvua tavoitellen. Parhaillaan 
yrityksellä on pääkaupunkiseudulla 
käynnissä kymmenkunta hanketta. 
Helsingin Koskelassa on käynnisty-
mässä  tänä vuonna yli sadan uuden 
asunnon rakentaminen.

– Vaikka rakentamisen suhdan-
teet olisivatkin hiipumaan päin, 
meidän toiminnassamme ei näy 
hidastumisen merkkejä. Hyvälle 
rakentamiselle on aina kysyntää, 
Koivunoro päättää.

Aidosti hyvässä työpaikassa  
viihdytään ja voidaan hyvin 

paikalla niin hyvin tiedossa, että 
maanantaipalaverissa kysytään 
automaattisesti viikonlopun tree-
neistä. Jouluna Koivunoro antoi 
työntekijöille kuormituksen ja 
palautumisen varianssia käsit-
televän kirjan joululahjaksi. 

– Ihmiset tekevät työpaikan. 
Fiiliksen pitää töissä olla hyvä 
ja työn motivoivaa. Urheilussa 
on tärkeää fyysisen harjoittelun 
rinnalla muistaa palautua ja huo-
lehtia jaksamisesta. Samaa ajat-
telua pitäisi tuoda enemmän työ-
elämään. Tupakkatauko on hy-
vä juttu, mutta ilman tupakkaa. 

LAATUAJATTELU YLTÄÄ VRP: 
llä myös työntekijöihin. VRP ha-
luaa olla rakennusalalla tunnet-
tu hyvänä työpaikkana, jossa ih-
miset viihtyvät ja voivat hyvin. 
Myös turvallisuus on tärkeässä 
asemassa ja VRP on sitoutunut 
rakennusteollisuuden Nolla ta-
paturmaa 2020 -tavoitteeseen. 

Matti Koivunoro ei pelkää lait-
taa johtajana itseään peliin. Hän 
kannustaa omalla esimerkillään 
työntekijöitä huolehtimaan kun-
nostaan, jotta työssä jaksetaan 
paremmin. Koivunoron aktiivi-
nen triathlonharrastus on työ-

Toimistusjohtaja 
Matti Koivunoron 
mielestä tärkein-
tä on, että töissä 
voidaan hyvin, sillä 
työntekijät tekevät 
työpaikan. 

 

Pitkän linjan 
rakentaja 
n VRP Rakennuspalvelujen 
juuret ovat Keski-Suomessa 
Vaajakoskella, toiminta on 
alkanut vuonna 1985.

n  VRP laajeni Pirkanmaalle 
vuonna 2009 ja on toimi-
nut pääkaupunkiseudulla 
vuodesta 2016 lähtien. 

n  Yrityksellä on työnte-
kijöitä tällä hetkellä noin 
130, ja sen liikevaihto on 
noin 70 miljoonaa euroa.  

Syksyllä Malmin Tullivuoreen valmistuvien kotien suunnitteluun tuotiin luonnonläheisyyttä suurten ikkunoiden ja pihojen avulla. 



MAINOSLIITE RAKENTAMINENRAKENTAMINEN MAINOSLIITE

n  0706   n

Avainlipputunnuksen an-
sainnut Ekovilla on eko-
logisen rakentajan va-
linta. Sillä eristäessä voi 

pienentää rakentamisen hiilipääs-
töjä ja siten hillitä ilmastonmuutos-
ta. Ekovillan käyttö on myös inves-
tointi kiertotalouteen, sillä noin 90 
prosenttia eristeestä on kierrätettyä 
puukuitua. Ekovillatuotetta on sekä 
puhallusvillana että levyeristeenä. 

– Iso osa raaka-aineesta tulee lä-
heltä tehtaitamme kotikeräyspape-
rina ja sanomalehtien painotaloista. 
Paperi lajitellaan, ja meille sopiva 
kuiva ja  puhdas kiertokuitu käyte-
tään tuotannossamme, kertoo Eko-
villan toimitusjohtaja Mika Ervasti.

Raaka-aine murskataan, ja auto-
matisoitu tuotantoprosessi valmis-
taa murskeesta lämmöneristettä pa-
rissa minuutissa. Suurin osa tuot-
teista pakataan kierrätysmuoviin.  

Kotimaisen Ekovillan valmistuk-
sen ja käytön kuljetusten aiheutta-
mat päästöt pysyvät kurissa, kun 
kuljetusmatkat jäävät lyhyeksi.

Kiertotaloutta jo 
40 vuoden ajan

– Kulutamme hyvin vähän ener-
giaa tuotettua kiloa kohti ja sekin on 
100 prosenttisesti uusiutuvaa. Tuo-
tantomme on hajautettu kolmelle 
tehtaalle ympäri maata, ja lähiraa-
ka-aineen käyttö pienentää hiilija-
lanjälkeämme. Tehtaiden mittavat 
investoinnit ovat viisinkertaistaneet 
energiatehokkuuden 30 viime vuo-
den aikana.

Hiilineutraalia eristämistä
Käytetty Ekovilla on edelleen kier-
rätyskelpoista ja sitä voidaan käyt-
tää raaka-aineena myös yrityksen 
puhallusvillatehtailla. Tuotantoko-
neisto kierrättää murskatun levyn 
uudelleen puhallusvillaksi. 

– Kun rakennus puretaan tai pois-
tetaan, tuotettamme voidaan käyt-
tää sellaisenaan lämmöneristeenä. 
Lisäksi se sopii energian tuottami-
seen muun polttoaineen mukana ja 
laimentaen maanparannusaineena.
Puupohjaisen Ekovillan raaka-ai-
neessa, paperissa, on hiilivarasto. 
Tuotteeseen on sitoutunut monin-

kertaisesti hiiltä valmistuksemme 
energiankulutukseen ja hiilipääs-
töihin verrattuna. VTT on tehnyt 
tuotteistamme  ympäristöselosteen.

Ympäristöministeriö pyrkii oh-
jaamaan rakennuksen elinkaaren 
hiilijalanjälkeä lainsäädännöllä jo 
2020-luvun puolivälissä. Puupoh-
jaiset tuotteet vievät kohti vähähii-
listä rakentamista. 

– 40-vuotisjuhlavuotemme kun-
niaksi yhteistyökumppanimme ta-
loteollisuudesta toi hiljan hiilineut-
raalin kodin asiakkaiden saataville.

Puukuidusta valmistettu Ekovilla tasaa kosteuden vaihtelua. Ekovilla Oy:n toimitusjohtaja Mika Ervasti 
kertoo sen olevan tärkeää etenkin Suomessa vuodenaikojen lämpötilaerojen rasittaessa puurakenteita.

Ekovilla on pientaloissa yksi Suomen suosituimmista  
kattojen ja seinien eristeistä. Se on luonnollisesti läm-
min, kierrätyskuidusta valmistettu ja hiilineutraali tuote.
teksti aino tiirikkala  kuva marja seppälä 

Lämpöeristeen tehtävä on pitää 
lämpö rakennuksen sisällä mahdol-
lisimman hyvin. Eristeiden tehok-
kuutta mitataan tavallisesti teoreet-
tisella lämmönjohtavuusarvolla, eli 
lambdalla. Mitä pienempi lukuarvo, 
sitä vähemmän eriste johtaa lämpöä 
ulos. Eristettä ympäröivä lämpötila-
ero aiheuttaa sen, että lämpöä kul-
keutuu ulos myös eristeen sisällä ta-
pahtuvien ilmavirtausten mukana. 
Tätä kutsutaan konvektioksi. 

Lämpimyyteen vaikuttaa siten 
myös eristeen kyky sitoa ilmaa. Tä-

tä lambda-arvo ei huomioi. Todelli-
nen lämmöneristyskyky on sitä pa-
rempi, mitä varmemmin ilma pysyy 
paikallaan eristeessä. 

– Puukuitu on luonnollisen läm-
min ja sen rakenne sekä tiheys hi-
dastavat eristeen sisäistä ilmavir-
tausta. Sen ansiosta Ekovilla on te-
hokas lämmöneriste.

Puukuiduilla on myös kyky si-
toa ja luovuttaa kosteutta, jolloin ne 
pystyvät tasaamaan kosteuden vaih-
teluita luonnon menetelmällä. Näin 
talon rakenteet saavat hengittää.

E telä-Suomen lähes lume-
ton talvi on ollut poik- 
keuksellisen hyvä perus-
tusten tekijöille. Maape-

rä ei ole päässyt kunnolla routi-
maan ja työt ovat edenneet joutui-
sasti. Säästä riippumatta perustus-
ten toteutustapaan vaikuttavat sekä 
tontin maaperä että rakennettavan 
kohteen ominaisuudet.

– Hyvän maaperän tontit ovat 
erityisesti pääkaupunkiseudulla 
vähissä ja siksi laadukkaasti teh-
dyt perustukset ovat rakennuksen 
kannalta erityisen tärkeässä roolis-
sa, kertoo Perustus-Ässä Oy:n toimi-
tusjohtaja Perttu Korhonen.

Perustus-Ässä on alan harvoja 
osaajia, joka on keskittynyt pelkäs-
tään perustusten rakentamiseen. 
Toteutustapoja on useita kohtees-
ta riippuen. Pehmeämmässä maa-
perässä voidaan valaa erillinen an-
tura, jolla saadaan perustuksille tar-
vittava kantavuus. Ontelolaatoilla 
toteutettavaa, tuulettuvaa alapoh-
jaa käytetään perustustapana ylei-

Perustukset eivät  
katso maaperää 

sesti silloin, kun maaperä on kostea. 
Maaperän ollessa taas liian pehmeä 
maanvaraisten perustusten tekemi-
seen käytetään paalutettavia perus-
tuksia, jolloin teräspaalut lyödään 
kantavaan maaperään. Kalliolle pe-
rusteet ankkuroidaan kallion varai-
sesti suoraan sen päälle. 

– Rakentajan kannattaa muis-
taa, että perustuskustannukset 
voivat vaihdella suurestikin riip-
puen tontin maaperästä. Kallioisille 
alustoille ankkuroitavat perustuk-
set ovat haastavimpia kohteita. Ne 
ovat myös meidän erityisalaamme. 
Ankkuroinnin avulla on mahdollis-
ta pystyttää perustukset hyvinkin 
epätasaisille pinnoille. Kallionva-
raiset perustukset ovat yleensä hie-
man kalliimpi tapa tehdä rakennuk-
sen perustukset, mutta kohteet ovat 
myös visuaalisesti näyttäviä ja ny-
kyisin myös hyvin kysyttyjä.

Esimerkkinä haastavan kohteen 
toteutuksesta Korhonen mainitsee 
Villa Pasilan työmaan, jossa tontin 
korkeuseroa ylä- ja alareunan välil-

lä oli kolme metriä. Työ saatiin lo-
pulta toteutettua kallionvaraisilla 
perustuksilla ilman ensimmäistä-
kään räjäytystyötä.

Panostusta asiakaspalveluun
Korhonen painottaa, että maaperä-
tutkimukset kannattaa teetättää hy-
vin, ennen varsinaisten rakennus-
töiden aloittamista. Erityisesti pien-
rakentajalla budjetti saattaa natista 
jo alkuvaiheessa, jos rakentamisen 
edetessä paljastuu, että maaperä ei 
kestäkään suunniteltuja rakenteita.

– Keskikokoisena yrityksenä 
vahvuutenamme on myös se, että 
voimme elää mukana asiakkaan ai-
katauluissa. Jos työmaalla tulee vii-
vytyksiä, pystymme sopeuttamaan 
toimintamme asiakkaan muuttu-
neeseen tilanteeseen, eikä siitä ai-
heudu yllättäviä lisäkustannuksia.

Korhonen toteaa, että osaavia 
perustusten tekijöitä on Suomessa 
harvassa, koska ala vaatii osaamis-
ta, jonka voi saavuttaa vain pitkäai-
kaisen kokemuksen kautta.  

– Panostamme myös asiakaspal-

veluun. Vastaamme kaikkiin yhtey-
denottoihin, ja tarjouksen kohteesta 
saa meiltä nopeasti. Käymme aina 
myös paikan päällä tutkimassa koh-
teen, jotta osaamme tehdä mahdol-
lisimman hyvän arvion tarvittavien 
perustusten tarpeesta. Samalla an-
namme arvion siitä, mitä työvaihei-
ta pitää ottaa huomioon nostokalus-
ton ja liikennejärjestelyjen suhteen. 
Itse perustusten tekoon meiltä me-
nee kohteesta riippuen 1-4 viikkoa 
sisältäen sopimuksen teon, suunnit-
telun ja itse perustusten teon.

Perustus-Ässä Oy on yksi rakennusalan harvoista osaajista, joka on keskittynyt pelkästään perustusten ra-
kentamiseen. Perustukset valmistuvat kohteesta riippuen 1-4 viikossa. 

Perustusten tekeminen on rakennusprojektin kriitti-
simpiä vaiheita. Perustus-Ässä Oy on alan erikoisosaaja, 
joka pystyy toteuttamaan kalliovaraisia perustuksia.
teksti pekka säilä  kuva perustus-ässä

K aikesta rakentamisesta 
lähes puolet kohdistuu 
olemassa olevien raken-
nusten saneeraamiseen. 

Korjausrakentamiseen käytetään 
vuosittain yli 10 miljardia euroa. 

– Rakennuskannan vanhetes-
sa linjasaneeraukset tulevat ajan-
kohtaisiksi yhä useammissa kiin-
teistöissä, toteaa TTS Työtehoseu-
ran rakentamisen liiketoimintayk-
sikön johtaja Kalle Laine.

Laine mustuttaa, että kiinteistöä 
pitää huoltaa suunnitelmallisesti ja 
ajoittaa saneeraustoimet oikein. 
Työtehoseuran korjausrakentami-
sen koulutus antaa valmiuksia pää-

Korjausrakentamisessa 
tarvitaan osaavia työn-
tekijöitä sekä tehokkaita 
menetelmiä. Työteho- 
seura osallistuu urakkaan 
tarjoamalla ammatillista 
täsmäkoulutusta rakenta-
misen eri osa-alueille. 

teksti timo hämäläinen 
kuva juha arvid helminen

asiassa linjasaneerauksien sisäval-
mistustöihin sekä julkisivu- ja kat-
toremontteihin. Kursseille osallis-
tuu noin 400 opiskelijaa vuosittain. 

– Pitkäkestoinen koulutus tähtää 
tutkinnon suorittamiseen. Koulu-
tamme esimerkiksi korjausraken-
tamisen työnjohtajia. Työntekijöi-
tä koulutamme muun muassa perin-
teiseen ja koneelliseen purkutyöhön 
sekä kylpyhuoneiden rakentajiksi.

Työturvallisuus edellä  
Lyhytkestoiset asiantuntija- ja ser-
tifikaattikoulutukset antavat tai-
toja muun muassa lämpökuvauk-
seen, rakennusten tiiviyden mittaa-
miseen ja asbestipurkuun.

– Märkätilatöiden tekeminen vaa-
tii osaamista. Kaikki yksityiskohdat 
pitää tehdä oikein. Onnistumisen 
varmistamiseksi sekä työntekijällä 
että töiden valvojalla pitää olla voi-
massa oleva märkätilasertifikaatti.

Kattoremontin tekijöiden kou-
lutukseen osallistuvat saavat oppia 
sekä itse asentamisesta että erilai-
sista kattorakenteista, aluskatteista 
ja materiaaleista. Eritystä huomio-
ta kiinnitettään työturvallisuuteen 
ja korkealla työskentelyyn.

Työtehoseuran antama saumaus-
työntekijöiden koulutus on lisännyt 
ammattimaisten saumarien määrää 

ja nostanut ymmärrystä saumaus-
työn laadun merkityksestä. Koulu-
tetuille myönnettiin aiemmin sau-
maustyökortti. Viime vuoden lopul-
la se muutettiin sertifikaatiksi.

– Laadukkaan sauman tekemi-
nen edellyttää tietoa, osaamista ja 
käsityötaitoa, Laine sanoo.

Tällä hetkellä Työtehoseuran 
kaikista noin 800:sta rakennusalan 
opiskelijasta puolet saa korjausra-
kentamiseen liittyvää koulutusta.

– Kielitaito on osalla haasteena. 
Työturvallisuuden takia monissa 
tehtävissä vaaditaan vähintään koh-
talaista suomen kielen osaamista.

Työtehoseura tekee koulutet-
tavien rekrytoinnissa yhteistyötä 
ELY-keskusten ja TE-toimistojen 
kanssa. Yritykset voivat koulutus-
ten avulla kasvattaa omien työnte-
kijöidensä ammattitaitoa.

Virtautuksella tuottavuutta
Korjausrakentamiseen kokeillaan 
parhaillaan uutta toimintamallia, 
jossa eri työvaiheet tehdään tahdis-
tettuna niin, että hukka-aika jää mi-
nimiin. Työtehoseura ja Tampereen 
yliopisto ovat kehittäneet korjaus-
rakennustyömaan toimintaa parin 
vuoden ajan Euroopan sosiaalira-
haston rahoittamassa Raksavir-
taa-tutkimuksessa.

Töiden virtautus perustuu teolli-
suudessa tuttuun LEAN-oppiin. Ta-
voitteena on, että prosessi etenee 
hallitusti, resurssien kuormitus on 
tasaista ja keskeneräisiä töitä on ai-
na mahdollisimman vähän. Toimin-
tamallia on kokeiltu kahdessa koh-
teessa. Toinen niistä on Constin ura-
koima HOASin opiskelija-asuintalo-
jen remontti Kannelmäessä. 

– Osa työvaiheista saatiin jo kul-
kemaan kuin juna. Vaikka työt su-
juivat aikataulun mukaisesti, kehi-
tettävääkin löytyi, toteaa professori 

Arto Saari Tampereen yliopistosta.
Saaren mukaan töiden virtautus 

vaatii tarkkaa suunnittelua ja aika-
taulutusta sekä aitoa työmaan päi-
vittäisjohtamista.

– Töiden virtautuksella voidaan 
parantaa sekä työn tuottavuut-
ta että sen laatua. Myös tekijöi-
den työhyvinvointi kohenee. Uu-
den toimintatavan ansiosta asuk-
kaiden olo helpottuu, koska aika-
taulut ovat tarkkoja ja yksittäisessä 
asunnossa remontti kestää aiempaa 
lyhemmän ajan, Saari vakuuttaa.

Professori Arto Saari ja TTS:n rakentamisen liiketoimintayksikön johtaja Kalle Laine ovat vakuuttuneita, että töiden virtautuksen avulla työmaat etenevät hallitusti ja optimoidusti. 

Koulutuksella tietoa ja taitoa 
TTS kouluttaa korjausrakentajia
n RAKENTEIDEN KOSTEUDENMITTAAJA 
n ASBESTIKARTOITUS & ASBESTI-JA HAITTA-AINE-ASIANTUNTIJA  
n TYÖNJOHTOKOULUTUS (REAT) & TYÖMAAPÄÄLLIKKÖKOULUTUS (RET) 

n RAKENNUSTEN TIIVIYDENMITTAAJA & RAKENTEIDEN TIIVISTÄJÄ 

n TERVETALO-KOORDINAATTORI-PRO 
n SISÄILMASTOKOORDINAATTORI-PRO 
n KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI- PRO 
n PUHTAUDENHALLINTAKOORDINAATTORI-PRO 
n KATTOJEN KUNTOTUTKIJA-PRO  
n RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAAJA
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Hallirakenteet 
tehokkaasti  
uusiokäyttöön

Merihalli oli Helsingin 
Hernesaaren alueen 
suurin rakennus. Sen 
pinta-ala vastasi noin 

neljää ja puolta jalkapallokenttää. 
Wärtsilän telakan levyvarastona ja 
laivanosien valmistuspaikkana, sit-
temmin venevarastona toiminutta 
hallia ryhdyttiin purkamaan mar-
raskuussa 2018 tulevan asuntora-
kentamisen tieltä. Vuotta myöhem-
min joulukuun alussa tontti am-
motti tyhjyyttään.

– Helsingin kaupungin omista-
ma hallikokonaisuus oli rakennet-
tu useassa osassa 1970–90-luvuilla. 
Uudet osat oli liitetty edellisiin ja 
kattorakenteet olivat erilaisia, ker-
too Helsingin kaupungin rakennus-
töiden valvoja Risto Vuorio.

Eri-ikäisyys teki purkamisesta 

hankalampaa ja vaati täsmällisen 
suunnitelman.

– Viisi hallia ja lastauslaituri pi-
ti purkaa tarkassa järjestyksessä, 
kertoo purku-urakasta vastanneen 
Purkupiha konsernin osakas ja alue-
johtaja Santeri Karell.

Kun työmaa oli luovutettu ura-
koitsijalle, Purkupiha alkoi aktiivi-
sesti etsiä kokonaisena purettujen 
rakennusosien uudelleenkäytölle 
sopivia kumppaneita ja kohteita. 

– Tässä purkukohteessa kierrätys 
onnistui erityisen hyvin. Materiaa-
lia meni eri käyttäjille ympäri Suo-
mea, Karell kertoo.

Purkupihan aiempi asiakas, lah-
telainen Kestobetoni Oy löysi suun-
niteltuun betonielementtitehtaa-
seensa Merihallista teräsrungon 
pilarit, palkit, kattotuolit, nostu-

riradat ja viisi siltanosturia, joihin 
uusittiin koneistot. Rakenteen pin-
ta-alasta Kestobetonille meni noin 
neljännes. Se on paljon. Loput ra-
kennelman hallialueet jakautuivat 
useaan osaan eri käyttäjälle. Runko-
rakenteista lähes kaikille löytyi uusi 
käyttökohde sellaisenaan.

– Kaikesta runkorakenteesta uu-
delleenkäyttöön meni yli 85 pro-
senttia. Myös kaikille, lähes 20 Me-
rihallin nosturille löytyi uusi käyt-
tökohde Suomesta, Karell kertoo.

Merihallin metallista onnistuttiin  
kierrättämään yli 50 prosenttia pai-
noluokasta. Se mikä ei mennyt hyö-
tykäyttöön, sulatettiin.

Murske maanrakennukseen
Resurssien tehokkainta käyttöä oli-
si ehkäistä jätteen syntymistä: pitää 

rakennukset ja rakenteet käytössä 
mahdollisimman pitkään. Jos pur-
kamiseen kuitenkin päädytään, jul-
kisten rakennusten purkua koske-
vien kiertotaloustavoitteiden etu-
sijaisjärjestyksen mukaisesti pur-
kumateriaalille tulisi pyrkiä ensin 
löytämään uudelleenkäyttötarkoi-
tus osina. Jos tämä ei onnistu, jär-
jestyksessä seuraavina tulevat uu-
siokäyttö materiaalina, hyödyntä-

minen energiana ja viimeisenä jät-
teen loppusijoittaminen.

– Purkukohteissamme keskimää-
rin puolet käyttökelpoisesta materi-
aalista menee tiedossa olevaan tar-
peeseen. Tässäkin toteutuu kysyn-
nän laki: se menee kaupaksi mille 
on kysyntää. Loppu lajitellaan, jat-
kojalostetaan tarvittaessa kierrätys-
asemillamme ja ohjataan jätehierar-
kian mukaisesti muuhun käyttöön, 
summaa Karell.

Merihallin purku on onnistunut 
esimerkki kiertotaloudesta. Myös 
betonista kierrätettiin huomatta-
va määrä: yli 95 prosenttia. Beto-
ni murskattiin ja pulveroitiin halut-
tuun raekokoon paikan päällä. La-
jittelevalla purkamisella ja oikealla 
murskaustekniikalla saadaan tuo-
tettua laatu- ja ympäristötekniset 
sekä tuotestandardin vaatimukset 
täyttävää, CE-merkittyä Demo-
rockia, joka on Purkupihan oma 
betonimursketuote.  

Haitta-aineettomaksi todettu 
kierrätysbetonimurske on maan-
rakentamisen uusiokiviainesta, jo-
ka soveltuu käytettäväksi monissa 
maanrakennuskohteissa, kuten tie- 
ja väylärakentamisessa sekä kentil-
lä ja pihoilla. Tontin laidalla kohoaa 
nyt Helsingin kaupungille jäänyt, 
noin 60 000 tonnin betonimurske-
keko. Se käytetään rakentuvan Her-
nesaaren täyttöihin.

Kierrätystavoitteet kasvavat
Purettu puu- ja muovijäte puoles-
taan päätyi kierrätyspolttoaineeksi 
sähkön ja lämmön tuotantoon. Bi-
tumikatteen elinkaari jatkui asfaltin 
sideaineena korvaten osan neitseel-
listä bitumia uuden asfaltin valmis-
tuksessa. Merihallin purkamispro-
sessissa syntyi kaikkiaan yli 100 000 
tonnia käsiteltäviä massoja. Tästä 
kierrätyskelpoisten massojen osuus 
oli yli 90 prosenttia. Loppu koos-
tui muun muassa kastuneesta ja 
likaantuneesta eristevillasta, hait-
ta-aineita kuten asbestia sisältävistä 
materiaaleista sekä lyijyn saastutta-
masta betonista.

Jätevirrat vaihtelevat saneeraus- 
ja kokonaispurkukohteiden välillä 
huomattavasti. Purkutoiminnan 
määrällisesti suurin jätelaji on mi-
neraalijäte, kuten betoni- ja tiilijäte. 

Vuorion mukaan rakentamises-
sa muodostuvat kaivuumaat, kivi-
ainekset ja purkumateriaalit ovat 
materiaaleja, jotka tulee hyödyn-
tää suunnitelmallisesti. Helsingin 
kaupungin tavoitteena on, että ra-
kennus- ja purkujätteistä kierräte-
tään materiaalina 70 prosenttia vuo-
teen 2022 mennessä.

Karellin mielestä vastaavan ta-
voitteen saavuttaminen valtakun-
nallisella tasolla vaatii merkittäviä 
toimia. Markkinoille täytyy syntyä 
aitoa kysyntää uusiotuotteille.

Uusioraaka-aineita ja -tuottei-
ta kohtaan on edelleen ennakko-
asenteita, eivätkä ne sen vuoksi 
kierrä niin tehokkaasti, kuin voisi-
vat. Monissa kaupungeissa purku-
kohteet kilpailutetaan yhä niin, että 
purkaja voi hävittää kaiken uudel-
leenkäytön ja kierrätyksen velvoit-
teiden puuttuessa. 

– Helsingissä kierrätystavoittee-
seen on tartuttu konkreettisesti.  Ra-
kennuslupaa ei välttämättä saa, joll-
ei suunnitelmassa ole esitetty, miten 
kierrätys hoidetaan, Vuorio sanoo.

Kun Merihallin purku oli saatu 
päätökseen, Purkupiha kaivoi vielä 
100 x 400 metrin hallialan auki noin 
metrin syvyyteen. Vanhat täyttöjen 
alle jäävät rakenteet dokumentoitiin 
ja alue täytettiin kalliomurskeella.

Haastetta kuljetuksissa
Purkupiha on toiminut alalla yli 15 
vuotta. Merihalli oli silti poikkeuk-
sellisen iso projekti. Suuria haastei-
ta purettujen rakenteiden poiskul-
jettamiseen toi se, että niitä piti kul-
jettaa Helsingin keskustan läpi.

– Ei ole niin pientä purkukoh-
detta, joka ei meitä kiinnosta, eikä 
niin suurta, jota emme voisi tehdä.
Pisimmät, uuteen käyttöön viedyt 
teräspalkit olivat 30-metrisiä. Kulje-
tuksiin tarvittiin erityisluvat ja nii-
den kellonajat olivat säädeltyjä. Nii-
tä kuljetettiin öisin, Karell summaa.

Karellin mukaan uusiokäytössä 
ja kierrätyksessä onnistuminen on 
merkittävä tuki purku-urakkako-
konaisuudelle. Kyse ei kuitenkaan 
ole vain rahasta vaan halusta toimia 
kestävästi ja ajatella asioita tulevai-
suuden näkökulmasta. 

Kokonaisena purettavien raken-
nusosien uusiokäyttö soveltuu eri-

tyisen hyvin teollisuusrakentami-
seen. Lahden Kestobetonin tuotan-
tolaitoksen laajennus oli jo suunni-
teltu, kun yrityksen tuotannonjoh-
taja Teemu Piironen lähti Merihallin 
työmaalle purkumateriaalia mittai-
lemaan. Pienin muutoksin uusi be-
tonielementtitehdas valmistui käyt-
tökelpoisista uusiorakenteista sato-
ja tuhansia euroja edullisemmin. 

– Oli hyvää tuuria. Alkuperäi-
seen suunnitelman nähden meille 
tuli yksi nosturi enemmän sekä lo-
pulta isommat nosturit ja nosturi-
radat, Piironen kertoo.

Purkumateriaalin käyttö vaatii 
tarkkaa suunnittelua sekä hyviä te-
räsrakennemiehiä purku- ja raken-
nusvaiheessa. Piha oli rautaa täyn-
nä, ja purkumateriaalin läpikäymi-
sessä meni kuukausi ylimääräistä 
aikaa, mutta kokemus oli Piirosen 
mukaan hyvä kaikin puolin.

– Uuden tehtaan runkomateri-
aalien uusiokäytön lisäksi energian 
käyttö ja hyödyntäminen on ajatel-
tu meillä pitkälle.

Kestobetonin laitos on todennä-
köisesti Suomen kestävimmin ra-
kennettu ja energiatehokkain be-
tonielementtitehdas. Sen lämmön 
talteenottosysteemi nappaa hukka-
lämmön, ja lämpöpumppujen avul-
la lämpö siirretään uudestaan käyt-
töön. Edistyksellisyys kätkeytyy uu-
den katon ja ulkokuorten sisään.

Lahtelaisen Kestobetonin tuotannonjohtaja Teemu Piironen kertoo yrityksen betoni- 
elementtitehtaan valmistuneen käyttökelpoisista uusiorakenteista.

Helsingin Hernesaaresta purettu Merihalli sai toisen elämän uuden betoni- 
tehtaan rakenteina Lahdessa. Jättimäisen hallikokonaisuuden purkanut Purku-
piha Oy toteuttaa kiertotaloutta rakentamisen alalla. 

teksti aino tiirikkala  kuvat purkupiha ja lasse simpanen

“
Tässäkin toteutuu 
kysynnän laki: se 
menee kaupaksi, 
mille on kysyntää.

Purkujäte  
materiaaliksi
n Helsingin Hernesaaressa 
sijainneen Merihallin runko- 
rakenteesta uusiokäyttöön 
meni yli 85%.

n Murskatusta ja pulveroi-
dusta betonista jopa 95% 
kierrätettiin.

n  Purkamisprosessissa 
syntyneistä massoista kier-
rätyskelpoista oli yli 90%.

Helsingin Herne- 
saaren Merihallin  
puretut materiaalit 
päätyivät tehokkaasti 
kiertoon eri puolille 
Suomea.
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Suomen suurimpiin beto-
nivalmisosien toimittajiin 
lukeutuva Betset kehittää 
vahvasti digitaalista pal-
veluympäristöä. Siihen 
liitettävillä sovelluksilla 
hallinnoidaan ja vakioi-
daan muun muassa työ-
maan toimintoja. 

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva teemu heikkilä

Pyöreitä vuosia juhliva per-
heyritys tarjoaa digitaali-
set palvelut veloituksetta 
asiakkailleen.

– Digitaalinen ympäristö helpot-
taa ja nopeuttaa rakentamisen osa-
puolien työtä hankkeen alusta lop-
puun asti, Betset-yhtiöiden suun-
nittelujohtaja Markku Räisänen 
kertoo.

Koska saatavilla ei ollut valmista 
tuotetta, Betset päätti luoda sovel-
luksen siirtämään tietoa suunnitte-

Betsetin valmisbetonin myyntijohtaja Jari Tast, elementtituotannon myyntijohtaja Juha Vasara ja suunnittelujohtaja Markku Räisänen yrityksen Nurmijärven betonielementtitehtaalla.

lun, tuotannon ja työmaiden välillä. 
Viime vuonna valmistunut Betset 
Extractor -sovellus linkittää suun-
nittelijan tekemän BIM 3D -mallin 
automaattisesti yhtiön toiminnan-
ohjausjärjestelmään. 

Aiemmin tieto siirtyi sähköpos-
tin välityksellä ja 2D-suunnitelmil-
la, joista elementtien geometria ja 
tarvikkeet jouduttiin poimimaan 
manuaalisesti ja tuotannon tilan-
netta raportoitiin Excel-taulukoil-
la. Prosessi oli altis virheille ja vii-
västyksille.

Tieto myös mobiililaitteille
Rakenne- ja elementtisuunnitte-
lijat ovat tehneet 3D-malleja jo yli 
kymmenen vuotta pääosin Tekla 
Structures -ohjelmistolla. Bet- 
setin sovelluksen avulla suunnitte-
lijat pystyvät elementtidatan siir-
ron lisäksi seuraamaan tuotannon 
tilannetta reaaliajassa ja ohjelmoi-
maan tuotantoon esimerkiksi val-
mistuskieltoja.

Palveluympäristössä kaikki 
Tekla-mallinnetut kohteet julkais-
taan Trimble Connect -pilvipalve-
luun, joka on linkitetty reaaliajassa 

Betset-tuotantoon. Näin esimerkik-
si valmistuksen elementtikohtais-
ta tilannetta ja tehdasjakoa voidaan 
helposti seurata visuaalisena, mal-
lipohjaisena esityksenä.

Räisäsen mukaan vastaanotto 
työmailla on ollut innostunutta. 
Merkittävä hyöty kaikille on reaa-
liaikaisen ja automaattisesti päivit-
tyvän tiedon jakaminen ja tallenta-
minen myös mobiililaitteilla.

Uusia ratkaisuja kehitteillä 
Digitaaliseen palveluympäristöön 
siirtyminen on merkinnyt vilk-
kaampaa vuorovaikutusta raken-
tamisen osapuolten välillä. Betset 

kuuntelee avoimin mielin yhteis-
työkumppaneilta kantautuvia ide-
oita ja jatkaa niiden kehittelyä.

– Digitalisaatio avaa kaiken aikaa 
uusia mahdollisuuksia, joilla voim-
me palvella entistä kattavammin 
asiakkaita, toteaa elementtituo-
tannon myyntijohtaja Juha Vasara.

Nyt digitalisaatioon liittyvät rat-
kaisut ulottuvat noin 1,5 vuoden 
päähän, mutta palvelujen kehit-
tämisen uskotaan olevan jatkuva 
prosessi. Tekeillä on muun muassa 
sovelluksia työmaatoiminnoille ja 
asennusaikataulujen digitalisointi.

Kehitteillä on myös QR-koodia 
hyödyntäviä mobiilitoimintoja, 
joilla helpotetaan tiedon hakemis-
ta ja tallentamista työmaiden vaih-
televissa sääolosuhteissa.

Betonia huippukalustolla
Sen lisäksi, että Betset-yhtiöt toi-
mittaa betonisia valmisosia toimi-
tila-, teollisuus- ja asuntokohteisiin, 
se valmistaa ja myy valmisbetonia 
kaikenlaiseen ja kaikenkokoiseen 
rakentamiseen.

– Yhtiössä on haluttu investoida 
omaan kuljetus- ja pumppauskalus-

toon toimitusvarmuuden takaami-
seksi, kertoo valmisbetonin myyn-
tijohtaja Jari Tast.

Viimeisimpiä hankintoja ovat uu-
det autobetonipumput, jotka on va-
rustettu 47 ja 56 metrin puomistolla. 
Ne ovat tekniikaltaan alan huippua. 
Uusissa Putzmeister-pumpuissa on 
muun muassa iLS-pumppausyksik-
kö, joka pienentää polttoainekulu-
tusta. Pumpuissa on myös vajaa- 
tuentamahdollisuus, jota tarkkail-
laan tukijalkojen valvontajärjestel-
mällä. Se estää puomin avaamisen 
suuntaan, jossa tuenta ei ole riittävä.

Valmisbetonia toimitetaan pie-
nistä kohteista isoihin, aina posti-
laatikon anturoista massiivisiin sil-
toihin. Betset-yhtiöt käyttää oman 
kaluston ohella myös pitkäaikaisia 
ja ammattitaitoisia aliurakoitsijoi-
ta valmisbetonin kuljetukseen ja 
pumppaukseen. 

Betset pyrkii varmistamaan tuot-
teilleen laadukkaat, vaatimukset 
täyttävät ja kustannustehokkaat 
tuotantosuunnitelmat ohjaamalla 
ja kommentoimalla asiakkaan ele-
menttisuunnittelua mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa.

Digitaalinen palvelu linkittää 
rakentamisen osapuolet

“
Merkittävä hyöty 
on reaaliaikaisen 
tiedon jakaminen 
ja tallentaminen 
mobiililaitteilla. 

Yhdessä Suomen vilkkaimmista 
kiinteistöstä oli syyskuussa 2019 
suurvahinko lähellä, kun ajat-
telematon WC:ssä kävijä heitti 

kankaisen käsipyyhkeen vessanpönttöön. 
Kohteen LVI-seurannasta huolehtinut Iso-
veli-pumppaamoseuranta antoi hälytyk-
sen päivystäjän matkapuhelimeen, kun jä-
tevesipumppaamon teho putosi äkillisesti 
puoleen. Paikalle rientänyt huoltomies huo-
masi nopeasti, että ongelman aiheutti vesi-
pumpun ympärille kietoutunut käsipyyhe.

– Ilman järjestelmän antamaa hälytystä, 
olisi pumppaustehon hidastumisesta ai-
heutunut kiinteistöön valtava vesivahinko 
ja mittavat korjauskustan-
nukset, Tero Auvinen Talo-
kaivo Oy:stä kertoo.

Kiinteistön vahingolta 
pelastanut Isoveli-pump-
paamoseuranta on digitaa-
lisesti toimiva älykäs laa-
jennusmoduuli, joka on 
suunniteltu pumppaamo-
jen etävalvontaan. Pump-
paamotilaan asennetut 
seuranta-anturit mittaavat 
veden virtaaman ja veden 
pumppaustaajuuden sekä 
siinä mahdollisesti tapahtuvat poikkeamat. 
Mittausantureihin yhteydessä oleva Isove-
li-sovellus valvoo pumppaamon tilannetta 
reaaliaikaisesti ja antaa ongelmatilanteissa 
hälytyksen suoraan määritellyille vastaan-
ottajille matkapuhelimeen tai Talokaivon 
valvontakeskukseen.

Jälkiasennettava tuote
Isoveli-pumppaamoseurannan avulla pääs-
tään etänä kiinni ongelmaan, jos pumppaa-
mojärjestelmässä ilmenee poikkeamia nor-
maalista. Asiakkaalle voidaan antaa järjestel-

män katseluoikeudet, joiden avulla pääsee 
myös itse matkapuhelimellaan näkemään 
pumppaamon tilan.

Auvinen kertoo, että aikaisemmissa kiin-
teistöautomaatioratkaisuissa pumppaamoi-
ta ei ole yleensä kauko-ohjattu mitenkään, 
vaan hälytys on saatu yleensä siinä vaihees-
sa, kun vesivahinko on jo käsillä.

– Pumppaamot sijaitsevat monesti han-
kalasti tavoitettavissa paikoissa maan al-
la. Niissä ei käydä päivittäin, vaan ainoas-
taan rutiinitarkistusten yhteydessä. Jos jo-
tain normaalista poikkeavaa pääsee tapah-
tumaan, ei sitä välttämättä huomata riittä-
vän ajoissa. Suurempikin vahinko voi pääs-

tä syntymään  ilman, et-
tä kukaan ehtii reagoi-
da ongelmaan. Isossa 
kiinteistössä vesipump-
pu pumppaa kymme-
niä kuutiota vettä tun-
nissa, mikä tarkoittai-
si esimerkiksi kauppa-
keskuksessa merkittä-
vää vesivahinkoa lattia-
pinnoilla.

– Isoveli-pumppaa-
moseuranta on myös 
jälkiasennettava tuo-

te, joka voidaan integroida osaksi kiinteis-
tön automaatiojärjestelmää siten, että vain 
pumppujen ohjaus uudistetaan. Järjestel-
män seuranta on ympärivuorokautinen ja 
sisältää tarvittaessa myös huoltosopimuk-
sen. Itse seurantaohjelmiston päivitykset 
hoituvat automaattisesti.

Seurannasta on tulossa tämän vuoden ai-
kana myös kuluttajaversio, joka sopii oma-
kotitalojen ja mökkien seurantaan. Sovelluk-
sessa on asiakkaalle valmis mobiilikäyttöliit-
tymä ja sen asentaminen on helppoa kaik-
kien valmistajien pumppaamoihin.

Isoveli-sovellus valvoo pumppaamon tilannetta reaaliaikaisesti ja antaa ongelmatilan-
teissa hälytyksen matkapuhelimeen ja Talokaivon valvontakeskukseen.

Y li 30 vuotta ilmanvaihdon tuote-
ratkaisuja tarjonneen Terveysil-
man myyntipäällikkönä toimiva 
Markus Mäkinen on seurannut 

alan kehitystä aitiopaikalta.
– Ilmanvaihdon vaikutus asumistervey-

teen on vihdoin saamassa ansaitsemaansa 
huomiota. Sisäilmakorjaukset tulisi kuiten-
kin ottaa vieläkin konkreettisemmin osaksi 
kiinteistöjen peruskorjausten suunnittelua, 
sillä Suomessa on yhä yli miljoona asuntoa, 
joista toimiva ilmanvaihto puuttuu koko-
naan, Mäkinen painottaa.

Viime vuosina saneerausvuoroon tullees-
sa rakennuskannassa on paljon taloja, joissa 
ilmanvaihto ei toimi. Etenkin 1970-1980-lu-
vun talojen korvausilman järjestämisestä ei 
ole huolehdittu asianmukaisesti. 

– Kattavan tuotevalikoiman ansiosta pys-
tymme tarjoamaan ratkaisut kaikenlaisiin 
kohteisiin. Oli kyse sitten vanhojen vent-
tiilien saneerauksesta tai uuteen läpivien-
tiin asennettavista korvausilmaventtiilistä. 
Laadukkaiden tuotteiden lisäksi haluamme 
tarjota asiantuntevaa palvelua, ja siksi toi-
mintamme perusta on alusta asti ollut tavoi-
tettavuus. Meillä on aito halu vastata asiak-
kaidemme tarpeisiin ja haasteisiin.

Korvausilmaa Käärmetaloon
Käärmetalo on 1950-luvun asuntorakenta-
misen tunnetuimpia kokonaisuuksia Hel-
singissä. Parhaillaan peruskorjauksen al-
la olevan talon korjauksen ensimmäinen 
vaihe valmistui viime keväänä. Korjauk-
sen suunnittelusta vastasivat Kati Salonen 
ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy. Hanke pal-
kittiin arkkitehtuurin Finlandia-palkinnol-
la vuonna 2019.

– Peruskorjauksen tarve oli mittava. Ta-
lotekniikkaa päädyttiin uusimaan monilta 
osin. Mittavista uudistuksista huolimatta 
Käärmetalon ilmanvaihto päädyttiin suun-

nittelemaan painovoimaisena, sillä täysin 
koneellisen ilmanvaihdon katsottiin ole-
van liian haasteellista toteuttaa. Painovoi-
maisen ilmanvaihdon nähtiin myös säästä-
vän energia- ja huoltokustannuksissa sekä 
ehkäisevän sisäilmaongelmien syntymis-
tä, kertoo peruskorjauksen pääsuunnitteli-
ja Mona Schalin. 

Asuntojen ilmanvaihto oli kuitenkin puut-
teellista, sillä alkuperäiset korvausilmaka-
navat oli suljettu. Ilmanvaihto toteutettiin 
kunnostamalla poistohormit ja asentamal-
la asuntoihin puuttuvat korvausilmavent-
tiilit. Korvausilmaventtiileiksi valittiin ter-
mostaattiset Velco-venttiilit, jotka asennet-
tiin asuntojen oleskelutiloihin.

– Kun korvausilmaventtiilit säätyvät it-
se ulkolämpötilan mukaan, vältytään käyt-
täjävirheiltä, kuten venttiilien sulkemisel-
ta. Termostaatilla varustetut venttiilit ovat 
tässä suhteessa turvallisempi valinta, Scha-
lin linjaa.

Suodatin pysäyttää epäpuhtaudet
Velco-korvausilmaventtiili sisältää vahater-
mostaatin, jonka ansioista kylmällä ilmal-
la venttiilin avaus kiertyy pienemmälle ja 
lämpimällä suuremmalle. Lämpölaajenemi-
seen perustuva, tekniikaltaan yksinkertai-
nen venttiilimalli on huoltovapaa ja vaivaton 
ratkaisu. Käärmetalon ilmanvaihdon sanee-
raus toteutettiin Velco VLK -sarjan venttii-
likokonaisuuksilla, jotka venttiileiden lisäk-
si sisältävät VTT:n testaamat, korkean vai-
mennustason takaavat äänenvaimentimet 
sekä F-7-luokan Filtrete-suodattimet. Filt-
reten teho perustuu sen kuiduissa olevaan 
staattiseen sähkövaraukseen, joka vetää pie-
netkin hiukkaset puoleensa kuin magneetti. 
Filtrete estää epäpuhtauksien kuten katupö-
lyn ja allergeenien pääsyn sisätiloihin, sekä 
suodattaa tehokkaasti terveydelle kaikkein 
haitallisimpia pienhiukkasia. 

Ilmanvaihdon tulisi olla kiinteä osa korjausrakentamista aina 
suunnittelusta toteutukseen. Toimiva ilmanvaihto lisää raken-
nuksen käyttöikää sekä asumismukavuutta.
teksti ja kuva laura hamppula    

Vesivahinko on yksi pahimmista kiinteistöjen kohtaamista ka-
tastrofeista. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ongelma havaitaan, 
sitä pienemmillä kustannuksilla myös korjaustöissä päästään.
teksti pekka säilä  kuva juho länsiharju 

Yli miljoona asuntoa 
ilman toimivaa  
ilmanvaihtoa

Älykäs kiinteistö 
osaa ennakoida  
vesivahingon

Keski-Uudenmaan Ilmastointi Oy:n Nuutti Hyttinen ja Terveysilman myyntipäällikkö 
Markus Mäkinen suorittamassa ilmanvaihdon katselmusta.

“
Aiemmin hälytys 
on saatu yleensä 
siinä vaiheessa, 
kun vesivahinko 
on jo käsillä.
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