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Aavatalo Oy:n toimitusjohtaja Johannes Halmevuo tietää, että isojakin korjaushankkeita voi viedä eteenpäin poikkeusaikoina. Tärkeää roolia näyttelevät yhteistyö ja uudet teknologiat.

RIKU KYLÄ

sa, jossa jokainen asunto on yksilöl-
linen. Muutostyöt on suunniteltava 
asuntokohtaisesti. 

– Kiinteistöön tehdään linjasa-
neeraus. Vesijohdot, viemärit, säh-
köt ja märkätilat uusitaan. Lämmi-
tysjärjestelmä tasapainotetaan. Ko-
ko kellarikerros uusitaan, Halme-
vuo luettelee.

Hankesuunnittelu alkoi vuonna 
2018. Sitä seurasivat toteutussuun-
nittelu 2019 ja vuonna 2020 urakan 
kilpailutus. Vuoden 2020 lopulla 
urakka käynnistyi. Urakan valmis-
tumista odotellaan 2022 alussa.

Peruskorjaushankkeen yhteydes-
sä taloyhtiö otti selvää kiinteistön 
energiatehokkuudesta ja mahdolli-
sesta energiamuodon muutoksesta. 
Maalämpö ei tullut kysymykseen, 
koska tontille ei saa rakentaa riittä-
västi kaivoja. Selvitysten perusteella 
taloyhtiö päätyi muun muassa läm-
mönsiirtimien uusintaan ja lämmi-
tysjärjestelmän tasapainotukseen. 
Hankkeelle saatiin Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskus ARAn 
myöntämä energia-avustus.

Projekti on edennyt tiiviissä yh-

Y hteistyökyky koronapan-
demian aikana on nous-
sut toistuvasti isännöitsijä  
Johannes Halmevuon 

mieleen. Jos hänellä ei sitä olisi 
ollut, moni hanke olisi jäänyt to-
teuttamatta.

– Onnistumisen edellytys on teh-
dä taloyhtiöiden hallitusten kans-
sa yhteistyötä. Tavoitteenamme on 
auttaa asukkaita ja osakkaita. Sil-
loin ei saa mennä sormi suuhun, Aa-
vatalo Oy:n toimitusjohtaja toteaa.

Halmevuo on auttanut taloyhtiöi-
den hallituksia ja osakkaita päätök-
senteossa, muun muassa sähköisten 
yhtiökokousten järjestämisessä. Ko-
rona-aikana moni taloyhtiö muutti 
kokouskäytännöt osittain digitaa-
liseksi. Hyvät kokemukset antavat 
olettaa, että kokoukset pidetään jat-
kossakin hybridimuodossa, eli osal-
listujat osallistuvat kokouksiin se-
kä paikan päällä että etäyhteyksin. 

Aavatalo hyödyntää kokouksis-
sa Microsoft Teamsin ohessa uutta 
sähköistä äänestysjärjestelmää Hej-
moa. Se oli varalla päätöksenteossa 
isossa peruskorjaushankkeessa, jo-
ka on parhaillaan tekeillä Aavatalon 
isännöimässä Asunto Oy Fredrikin-
katu 71:n kiinteistössä. 

Korjaushanke käynnistyi 
poikkeusajasta huolimatta
Etutöölöläiseen rakennukseen oli 
kertynyt aimo määrä korjausvelkaa, 
ja osakkaat antoivat vihreää valoa 
taloyhtiön hallituksen ehdotuksille. 
Fredrikinkatu 71 päätettiin moder-
nisoida. Se ei ole mikään pikkujuttu 
1920-luvulla valmistuneessa talos-

Poikkeusaikana isännöinnissä 
korostuu sujuva yhteistyö

teistyössä isännöitsijän ja taloyh-
tiön välillä. 

– Olemme pitäneet suunnitte-
lukokouksia ja selvittäneet muun 
muassa lisäsuunnittelun tarvetta. 
Projektin kustannusten seuranta, 
myös lisä- ja muutostöiden osalta, 
on toiminut hyvin Johanneksen joh-
dolla, kertoo taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja Laura Finne-Elonen.

Hankkeen toteutuspäätökset on 
tehty taloyhtiön osakkaiden kanssa 
hyvässä yhteisymmärryksessä.

Nopeampaa äänestämistä
Isojen korjaushankkeiden suunnit-
telu vaatii huolellista valmistelua 
niin taloyhtiöiden hallituksilta kuin 
isännöitsijältä. Aavatalolla on tek-
nistä osaamista ja kykyä hyödyntää 
erityyppisiä rahoitusmekanismeja, 
joilla voidaan auttaa taloyhtiötä ra-
hoittamaan kalliit hankkeet. 

Lauttasaarelainen taloyhtiö päät-
ti rakennuttaa lisäkerroksen rahoit-
taakseen linjasaneerauksesta synty-
vät kustannukset. Arabianrannassa 
sijaitseva taloyhtiö puolestaan myi 
tontistaan rakennusoikeutta, mis-

tä syntyi tulovirtaa niin ikään put-
kiremonttiin. 

Päätöksiä on siis mahdollista teh-
dä myös poikkeusaikoina. Olennai-
nen osa onnistumista on hankkei-
den huolellinen valmistelu ja ko-
kousten jouheva läpivienti. Hejmo 
Oy:n operatiivinen johtaja Jussi 
Alamäki on havainnut isoja ero-
ja kokouskäytännöissä; valmiudet 
etäkokousten järjestämiseen vaihte-
levat paljon. Joskus tarvitaan inten-
siivistä valmistelua, jotta kokoukset 
saadaan toteutettua sujuvasti. Säh-
köinen äänestys säästää aikaa.

– Ei tarvita ääntenlaskijoita ei-
kä äänestyslappuja. Hejmon avul-
la voidaan järjestää suljettu äänes-
tys ja käyttää painotettuja äänimää-
riä. Kokousta ei tarvitse myöskään 
keskeyttää ääntenlaskun ajaksi, Ala-
mäki kuvaa. 

Selainpohjaista Hejmoa on sovel-
lettu taloyhtiöiden kokousten ohel-
la laajasti myös muidenkin organi-
saatioiden ja yritysten kokouksissa. 
Kentältä on kuulunut hyvää palau-
tetta: sähköistä äänestysjärjestel-
mää on helppo käyttää. 

Isännöinti. Korona- 
ajan korjaushankkeet 
vaativat poikkeuksel-
lista toimintakykyä. 
Aavatalo panosti  
yhteistyöhön ja säh-
köiseen äänestysjär- 
jestelmä Hejmoon.
TEKSTI      HELEN PART TI
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TEEMU HEIKKILÄ

tus- ja maalaustöillä.
– Monena aamuna, kun olisi pi-

tänyt mennä kouluun, ajoinkin mo-
polla töihin, Kilpeläinen naurahtaa.

Kiinteistöhuoltopalvelut ovat pit-
kään kattojen ja julkisivujen maa-
laus- ja pesutöitä tehneen yrityksen 
uusin palvelulanseeraus.

– Laajensimme toimintaamme 

kiinteistöhuoltopalveluihin, koska 
maalaus- pesu ja julkisivuremontti-
töissä näkee valitettavan usein kun-
nostustyön valuvan hukkaan riittä-
mättömän kiinteistöhuollon joh-
dosta. Haluamme näin olla omal-
ta osaltamme varmistamassa, että 
asiakkaiden on helpompi ylläpitää 
kiinteistöjensä kuntoa ja arvoa, Kil-
peläinen avaa palvelulanseerauk-
sen taustoja.

Huoltoyhtiön palvelut on ensisi-
jaisesti suunnattu yksityisille kulut-
tajille ja pienille taloyhtiöille, joil-

P ihaa peittää aamulla pak-
su lumikerros, yöllä on nä-
köjään ollut varsinainen 
myräkkä. Lunta putoilee 

säälimättä edelleen ja pakkanen 
paukkuu terävästi talon nurkissa. 
Moisen lumimäärän mukanaan 
tuoma urakka tuntuu vastenmie-
liseltä, eikä pureva pakkanenkaan 
juuri houkuttele ulos. 

Lumitöiden sijaan napsautatkin 
kahvinkeittimen päälle ja hymyilet 
tyytyväisenä katsellessasi talvista ja 
lumista maisemaa. Joka-aamuinen 
hikoilu lumikolan varressa on on-
neksi vain ikävä ja kaukainen muis-
to, sillä tänä talvena olet ulkoistanut 
homman ammattilaisille.

Kiinteistöhuolto T. Kilpeläinen 

on Mäntsälässä sijaitseva huolto-
yhtiö, joka pelastaa asiakkaansa 
mielellään yllä kuvatun kaltaises-
ta pulasta ja palvelee koko Uuden-
maan alueella. Palveluvalikoimaan 
kuuluvat muun muassa kiinteistö-
huolto, ulkokunnossapito, lumi-
työt ja viemärikuvaukset. Vuonna 
2007 perustettu yritys työllistää täl-
lä hetkellä 12 henkilöä ja ammat-
titaitoisen lisähenkilökunnan tarve 
on jatkuva. 

Monipuolisia kiinteistöhuollon 
palveluita tarjoava huoltoyhtiö pys-
tyy reagoimaan asiakkaidensa tar-
peisiin nopeasti ja joustavasti, ei-
kä työn suorittaminen jää ainakaan 
ulottuvuudesta kiinni, sillä yhtiöl-
tä löytyy oma nostinkalusto, jolla 
päästään peräti 16,5 metrin korkeu-
teen. Pihan kapeimmillekin alueil-
le löytyy tarvittaessa näppärän ko-
koista konekalustoa. Joustavuutta 
palveluihin lisää myös se, että T. 
Kilpeläiseltä löytyy palveluhaluk-
kuutta muillekin kuin pelkille so-
pimusasiakkaille.

– Emme edellytä asiakkailtamme 
raskaita sopimuksia, vaan tarjoam-
me tarvittaessa myös kertaluontois-
ta kiinteistöhuoltopalvelua, lupaa 
toimitusjohtaja Tomi Kilpeläinen.

Kilpeläisellä kiinteistöhuoltoalan 
ammattitaitoa onkin kertynyt jo pe-
ruskouluikäisestä saakka, jolloin 
hän aloitti työuransa lumenpudo-

Huoltamalla huoleton talo
la ei ole voimassa olevaa kiinteis-
töhuoltosopimusta.

– Palvelumme voi tarjota esimer-
kiksi vanhuksille mahdollisuuden 
asua halutessaan pidempään oma-
koti- tai rivitalossa, kun raskaat lu-
mi- ja kunnossapitotyöt on ulkois-
tettu meille.

Kiinteistöhuollon palveluiden li-
säksi myös muut erikoistyöt hoitu-
vat laajan yhteistyöverkoston avul-
la, joten asiakas saa kaikki tarvitse-
mansa palvelut saman katon alta.

Palvelua ympäristöä sekä 
asiakasta kunnioittaen
Nopean reagoinnin ja joustavan 
palvelun lisäksi Kiinteistöhuolto 
T. Kilpeläiselle tärkeitä arvoja ovat 
asiakastyytyväisyys ja ympäristöys-
tävällisyys. 

Asiakaslähtöisyys ilmenee yri-
tyksen toiminnassa muun muassa 
siten, että sopimuskiinteistöille ni-
metään aina tietyt vastuuhenkilöt, 
jotka huolehtivat kohteen huolto- 
ja kunnossapitotöistä. Lisäksi sopi-
muskiinteistöillä on käytössään vuo-
den jokaisena päivänä kellon ympä-
ri toimiva päivystyspuhelin, jolloin 
myös yllättäviin ja pikaisiin huolto-
tarpeisiin saadaan nopeasti apua. 

Ympäristöystävällisyyteen yh-
tiö kiinnittää erityistä huomiota 
valitsemalla kiinteistöhuoltopal-
veluissaan mahdollisuuksien mu-

kaan ekologisempia vaihtoehtoja 
esimerkiksi valaistuksessa ja kan-
nustamalla myös asiakkaidensa va-
lintoja ekologisempaan suuntaan. 

Maalaus- ja pesupalveluissa käy-
tetään aina ympäristöystävällisiä ai-
neita ja maaleja ja huolellisella lo-
gistisella suunnittelulla pyritään vä-
hentämään tarpeettomia siirtymiä. 
Tulevaisuudessa yhtiöllä on hankin-
talistallaan myös sähköautot. 

Kiinteistöhuolto T. Kilpeläinen Oy:n valttina on asiakkaan tarpeen mukaan joustava palvelu ja laaja tarjonta. Luotettavien yhteistyökumppanien ansiosta kaiken saa yhden katon alta.

Asuminen. Uudella-
maalla toimiva kiin-
teistöhuoltoyhtiö  
palvelee ketterästi ja 
joustavasti. Korkeat-
kaan paikat eivät ole 
esteenä, kun omalla 
nosturilla kivutaan yli 
16 metrin korkeuteen.
TEKSTI      HEIDI EDELMAN

jota putkiremontin toteuttamiseen 
tarvitaan. Siksi hanke tulee aloittaa 
kokonaisuuden hallitsevan vastuu-
henkilön kanssa. 

Projektipäällikkö koordinoi ja 
hankkii tarvittavat esiselvitykset, 
ohjaa suunnittelutyötä, toimii ko-
kousten puheenjohtajana ja varmis-
taa, että hankkeen aikataulu ja ku-
lut pysyvät kurissa. Hän osaa valita 
oikeat tutkimukset ja tehdä niiden 
pohjalta kokonaisarvion, mitä ja 
milloin on järkevää korjata.

Riittävien tutkimusten pohjalta 
pystytään määrittämään tarpeelli-
set toimet. Vanhoissa taloissa saat-
taa olla muitakin ajankohtaisia kor-
jaustarpeita, jotka asiantuntija osaa 
yhdistää järkevästi samaan hank-
keeseen.

– Jos esimerkiksi taloyhtiön poh-
javiemärit uusitaan linjasaneerauk-
sen yhteydessä, usein on järkevää 
samalla kertaa uusia myös taloyh-
tiön pihat ja salaojat, Nurminen 
huomauttaa.

Laskelmat ja faktat selville
Nurminen mainitsee, että myös ta-
loyhtiön energiansäästöpotentiaali 
kannattaa selvittää ajankohtaisen 
remontin yhteydessä. Raksystem-
siltä voi tilata uusiutuvien energia-
muotojen kannattavuusselvityksiä, 
joista käy ilmi, millä toimenpiteillä 
taloyhtiö saa energia-avustuksia ja 
säästöä.

– Laskelmat ja faktat auttavat 
osakkaita tekemään päätöksiä, jois-

Putkiremontin aikana voi olla viisasta ehostaa taloyhtiön kuntoa muutenkin. Projektipäällikkö osaa optimoida taloyhtiölle parhaan kokonaisuuden.

K äyttövesi- ja viemäriputkien 
elinkaaren pituus on 40–60 
vuotta. Putkiremontit alka-
vat olla ajankohtaisia eten-

kin 1970-luvun kerrostaloissa, joi-
ta kaupungistumisen myötä kohosi 
Suomeen lähes 12 500. 

– Putkiston kuntotutkimuksella 
saadaan määritettyä järjestelmien 
kunto sekä järkevä uusimisajankoh-
ta ja sen laajuus, kertoo Raksystems 
Insinööritoimisto Oy:n rakennut-
tamisen ja valvonnan palveluiden 
osastonjohtaja Jarno Nurminen.

Nurmisella on peräti 20 vuoden 
kokemus yhteistyöstä taloyhtiöi-
den hallitusten ja isännöitsijöiden 
kanssa niin urakoitsijan kuin pro-
jektinjohtajankin roolissa. Nyt hän 
haluaa jakaa taloyhtiöille vinkit, 
kuinka putkiremontti saadaan su-
jumaan mallikkaasti.

Projektipäällikkö avuksi
Putkiremontit ovat kaikista isoin, 
kallein ja haastavin korjaushanke 

taloyhtiöille. Myös asukkaille ne 
ovat yleensä kerran elämässä -ko-
kemuksia. Siksi ne kannattaa to-
teuttaa hyvin.

Osakkailla ja yhtiön hallituksella 
on harvoin niin laajaa kokemusta, 

Pätevä projektinjohtaja  
sujuvoittaa putkiremonttia

ta koko taloyhtiö hyötyy myös tule-
vaisuudessa, hän painottaa.

Suunnitteluun kannattaa 
panostaa kunnolla
Hankesuunnittelu aloitetaan, kun 
kiinteistön kunto ja saneeraustar-
peet on määritelty. Tässä vaihees-
sa vertaillaan korjausvaihtoehtojen 
ominaisuuksia ja kustannuksia.

Kun yhtiökokous on päättänyt 
suunnitelman pohjalta putkire-
montin ja mahdollisten muiden 
hankkeiden korjaustavan, projek-
tipäällikkö kilpailuttaa työlle toteu-
tussuunnittelijat. Taloyhtiön valit-
tua suunnittelijat nämä laativat pii-
rustukset ja työselitykset. 

– Suunnitteluvaiheessa lyödään 
lukkoon jopa 95 prosenttia hank-
keen kustannuksista, joten siihen 
kannattaa panostaa.

Suunnitelmien pohjalta tehdään 
urakkakilpailutus varsinaisen re-
montin toteutusta varten. Urakoit-
sijan valinnan jälkeen projektipääl-
likkö auttaa taloyhtiötä löytämään 
asiantuntevat valvojat. Nämä huo-
lehtivat, että työt tehdään sopimuk-
sen mukaisesti.

Valvojat laativat myös muistiot 
mallikatselmuksista, ottavat kuvia 
työvaiheista, tekevät valokuvallista 
raportointia ja haluttaessa hoitavat 
takuuajan tarkastukset.

Asiantuntijaan voi luottaa
Kaikilla Raksystemsin projektipääl-
liköillä on insinööritason koulutus 

ja laaja työkokemus eri kokoisten 
hankkeiden toteuttamisesta alus-
ta loppuun. 

– Hyvän asiantuntijan pestaami-
nen on sijoitus, koska sillä säästää 
enemmän kuin maksaa. Kun putki-
remontin asioita tehdään oikeaan 
aikaan ja oikeassa laajuudessa, syn-
tyy kustannustehokkuutta, Nurmi-
nen vakuuttaa. 

RAKSYSTEMS

RIKU
 KYLÄ

Putket. Putkistojen 
kuntoa tulee seurata 
säännöllisesti ja ryhtyä 
korjaustoimiin ajoissa. 
Avainasemassa putki-
remontin onnistu- 
misessa on asiansa  
osaava projektinjohto. 
TEKSTI      RIT VA-LI ISA SANNEMANN 

Raksystemsin Jarno Nurminen on nähnyt 20 vuotta kestäneen 
uransa aikana putkiremontin jokaisesta eri näkökulmasta.

• Kannattaa valita  
malliasunnoksi yksi 
asunto, johon tehdään 
katselmukset kaikista 
työvaiheista. 

• Katselmuksissa on 
yleensä paikalla projekti- 
päällikkö, suunnittelijat, 
urakoitsija, tilaajan 
edustaja ja valvoja. 

• Näin saadaan selville 
 kaikkien hyväksymä 
standardi, jonka mu-
kaan toimitaan purku-
työstä kalusteasennuk-
siin koko taloyhtiössä. 

Lisävinkkejä 
remonttiin

RAKSYSTEMS.FI

TARJOAMME  
TARVITTAESSA MYÖS 
KERTALUONTOISTA 
HUOLTOPALVELUA.

• Kiinteistöhuoltoon 
kannattaa panostaa, jos 
haluaa omasta asumi-
sestaan viihtyisämpää. 

• Asukas säästää aikaa 
ja vaivaa, kun esimer-
kiksi suuremmat piha- 
työt käy tekemässä 
alan ammattilainen.

• Huoltoyhtiön panos 
myös näkyy päivittäin 
siistin ja huolitellun  
pihapiirin, kasviston ja 
julkisivun muodossa.

Vaivatonta 
asumista
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V antaan Martinlaak- 
sossa sijaitseva Raap-
pavuorenkuja 10 on 
vuonna 1972 valmis-
tunut kohde, jossa 

putkien lisäksi moni muukin asia oli 
saavuttamassa elinkaarensa pään. 
Tapio Korhonen, Asunto Oy Per-
tin-Salpan hallituksen puheenjoh-
taja kertoo, että taloyhtiön putkire-
montin suunnittelun yhteydessä ha-
luttiin miettiä putkiremontin ohella 
myös tulevien vuosien tarpeita en-
nakkoluulottomasti. 

– Koska tiedossa oli valtava työ-
määrä, jonka kokonaiskuvaa oli vai-
kea hahmottaa, otimme avuksem-
me rakennuttajakonsultin. Halu-
simme varmuuden siitä, että teh-
tävään valittava urakoitsija tietää, 
mihin lupautuu, eikä projektin ai-
kana tulee eteen odottamattomia 
lisätöitä ja ylimääräisiä kustannuk-
sia, Korhonen avaa. 

Haastattelukierrosten jälkeen 
kilpaan valikoitui kaikkiaan viisi eri 
urakointiyritystä, joiden tarjouk- 
set näyttivät olevan realistisella ta-
solla. Voittajaksi valikoitui lopulta 
Renovari Oy, joka pystyi antamaan 
kaikkein selkeimmän arvion vaadit-
tavista toimenpiteistä ja hankkeen 
kokonaiskustannuksista.

Urakoitsijan ja taloyhtiön edus-
tajien kanssa käydyissä suunnitte-
lupalavereissa ideoitiin ja suunni-
teltiin ennakkoluulottomasti keino-
ja, joiden avulla 70-luvun taloyhtiö 
voisi ottaa merkittävän loikan myös 
talotekniikan osalta 2020-luvulle. 
Kokonaisvaltaisen urakointiprojek-
tin kunnianhimoisena tavoitteena 
oli mahdollistaa taloyhtiölle huol-
tovapaita vuosia ja saada samal-
la aikaan merkittäviä kustannus-
säästöjä.

– Aika pian kävi selväksi, että 
pelkän putkiremontin sijaan oli 
järkevämpää päivittää koko taloyh-
tiö tälle vuosituhannelle. Putkien 
lisäksi halusimme myös selkeää 
energiansäästöä ja taloyhtiön tek-
niikan huollon helppoutta, jolloin 
saataisiin säästöjä myös huolto- ja 

isännöintikustannuksiin. Samalla 
katsottiin parhaimmaksi ratkai-
suksi siirtyä maalämpöön ja lisätä 
asumisviihtyvyyttä yleisten tilojen 
kunnostamisella, Korhonen toteaa.

Urakoitsija sitoutui koko 
projektin toteutukseen
Urakoitsijaksi valittu Renovari Oy 
otti vastuulleen projektin kaikki 
suunnittelutyöt. Koska yrityksestä 
löytyy sekä LVI-, sähkö- että myös 
rakennuspuolen asiantuntemusta, 
pystyttiin mittava projekti toteutta-
maan 80-prosenttisesti talon oman 
väen voimin. Aliurakointia käytet-
tiin vain yksittäisiin tarpeisiin, mi-
kä auttoi pitämään projektin ko-
konaishallinnan omissa käsissä ja 
tarjoamaan asiakkaalle realistiset 

laskelmat urakan kokonaiskustan-
nuksista. 

– Koska lähes kaikki päätettiin 
tehdä uusiksi, ei uusia ja vanhoja 
rakenteita tarvinnut lähteä yhdis-
telemään. Tämä helpotti urakan 
suunnittelua ja toteutusta kaikilta 
osin, toteaa Renovarin toimitusjoh-
taja Marnet Mölder.

Putkiremontti toteutettiin perin-
teisellä menetelmällä, jossa kaik-
ki vesi- ja viemäriputket uusittiin. 
Myös kylpyhuoneet uusittiin kalus-
teineen, vedeneristeineen ja laatoi-
tuksineen. Asukkaille jäi mahdolli-
suus esittää myös omia toiveita ma-
teriaalien ja eri ratkaisujen, kuten 
esteettömän kulun suhteen.

Putkiremontin yhteydessä yh-
tiöön asennettiin maalämpö, joka 
sisältää poistoilman lämmön tal-

teenoton. Jokaiseen huoneistoon 
on laitettu myös varaus huoneiston 
viilentämistä varten. Maalämmön 
tuottamalla talteenottoenergialla 
pystytään lämmittämään myös ta-
loyhtiön uima-allas, jonka asukkaat 
halusivat saunatilojen saneerauk-
sen yhteydessä säilyttää. Myös löy-
lyhuoneesta otetaan lämpöenergiat 
talteen, joten saunan lämmötkään 
eivät enää karkaa harakoille.

– Jokaiseen huoneistoon on 
asennettu lämpötila- ja kosteus-
anturi, joka havaitsee yksittäisen 
asunnon lämpötilan vaihtelut ja 
mahdollistaa vikojen paikannukset 
helposti. Mahdollisesti tarvittavat 
toimenpiteet voidaan toteuttaa etä-
valvonnan avulla. Samalla huoleh-
ditaan siitä, ettei turhaa energian-
kulutusta pääse tapahtumaan. Kiin-
teistön valvonnasta on tehty viiden 
vuoden sopimus taloyhtiön ja ura-
koitsijan kesken, mikä tuo asiakas-
suhteeseen jatkuvuutta myös ura-
kan jälkeen, kertoo Renovarin han-
kintapäällikkö Vesa Siljamo. 

Asunnoissa on myös huoneisto-
kohtaiset etäluettavat vesimittarit, 
joista on suora Linkki isännöitsijän 
laskutusjärjestelmään.

Pertin-Salpan hallituksen pu-
heenjohtaja Korhonen toteaa ole-
vansa erityisen innoissaan porras-
käytävien älytauluista, joiden kaut-
ta hoidetaan muun muassa sauna-
vuorojen ja pesutupavuorojen vara-
us sekä saunan lämmityksen pääl-
le laittaminen. Älytaululta on myös 
linkki isännöitsijän laskutusjärjes-
telmään, jonne tiedot esimerkiksi 
varatuista ylimääräisistä saunavuo-
roista siirtyvät huoneistokohtaista 
laskutusta varten.

– Älytaulun kautta tehtävät toi-
minnot ovat todella monipuolisia. 
Jos joku tilaa esimerkiksi ylimää-
räisen saunavuoron, kytkee auto-
matiikka lattialämmityksen ja kiu-
kaan päälle ennalta valituksi ajaksi. 
Myös saunan osalta voidaan valvoa 
lämpötilan kehitystä etäseuranta-
na, Korhonen kiittelee.

Kaikissa yleisissä tiloissa on ener-

Raappavuorenkuja 
10 oli putkiremontin 

tarpeessa. Isosta ura-
kasta haluttiin saada 

kaikki hyöty irti.

Saunatilat ja saunavuorojen varausjärjestelmäkin laitettiin uuteen us-
koon: nyt vapaita vuoroja voi varata taloyhtiön aulasta älytaulun kautta.

Pelkän putkiremontin sijaan koko rakennusta päätettiin uudistaa muutenkin. Nyt Renovari Oy:n remontoimassa 
Asunto Oy Pertin-Salpassa on modernia talotekniikkaa enemmän kuin monessa uudiskohteessa.

giaa säästävä led-valaistus, joka on 
liiketunnistimien avulla käytössä 
vain kulloisenkin tarpeen mukaan.

Kustannukset kurissa
Asuntoyhtiön liiketilat olivat olleet 
ennen remonttia huonolla käytöllä 
ja niistä saatavat tuotot lähes ole-
mattomat. Niinpä ne päätettiin yh-
dessä urakoitsijan kanssa muuttaa 
asuinhuoneistoiksi, joiden myyntu-
lot voidaan käyttää remontin kus-
tannuksiin.

Myöhemmin taloyhtiöön on 
tulossa vielä hissiremontti, jon-
ka toteutukseen haetaan esteet-
tömyysavustusta. Myös parkkipai-
kan asvaltti uusitaan sähkölataus-
pistokkeineen ja roskapiste päivi-
tetään nykyaikaiseen Molok-jäte-
järjestelmään.

– Kaiken kaikkiaan voi sanoa, 
että kokonaisvaltaisen remontin 
myötä taloyhtiöstämme löytyy 
enemmän nykyaikaista tekniikkaa 
kuin useammasta uudesta talossa. 
Rakennusvalvojakin ihmetteli, että 
ihan heti ei tule mieleen näin isoa 
kokonaisuutta. Paljon kertoo mie-
lestäni myös se, miten urakointi-
suunnitelman kokonaiskustannuk-
set pysyivät kurissa. Koko remontin 
kokonaisbudjetti oli 3,3 miljoonaa 
euroa ja lisätöistä tuli kustannuk-
sia yhteensä 1 342 euroa, Korhonen 
naurahtaa.

Renovarin toimitusjohtaja Möl-
der sanoo, että tämä on ollut mah-
dollista, koska tilaaja on tiennyt, 
mitä haluaa ja toiveiden pohjalta 
on voitu keksiä toimivat ratkaisut. 
Kun koko taloyhtiö on päätetty lait-

taa kerralla remonttiin, on myös ko-
konaiskustannukset helpompi las-
kea. Suunnitellussa budjetissa on 
voitu pysyä tarkasti, kun kaikki van-
hat rakenteet on ensin purettu pois 
ja saatu samalla tieto esimerkiksi 
kosteuden aiheuttamista vauriois-
ta. Näin uusien rakenteiden alle ei 
ole jäänyt myöskään mitään pom-
meja muhimaan ja nostamaan tu-
levaisuuden korjausvelkaa.

– Mielestäni merkittävä seikka 
kokonaisuudessa on myös se, että 
se kaikista halvin urakkatarjous ei 
ole välttämättä aina paras. Kun tar-
tuimme kohtuuhintaiseen, joskaan 
ei halvimpaan tarjoukseen, saimme 
tarkasti suunnitellun urakkapake-
tin, jonka laskelmat myös pitivät. 
Taloyhtiö saattoi ottaa tarvittavan 
lainan huoletta, eikä tarvinnut pe-
lätä, että urakan aikana ilmenisi 
ongelmia, jotka vaatisivat lisälai-
noituksen ottamista. Siten myös 
osakkaat pysyivät tyytyväisinä, kun 
asuntokohtaista korjausvelkaa ei 
kertynyt kohtuuttomasti ja asunto-
jen ohella saatiin myös taloyhtiön 
yhteiset tilat kuntoon. Nykyaikai-
silla ratkaisuilla saimme huomat-
tavia säästöjä myös isännöinnin ja 
huollon kustannuksiin, Korhonen 
summaa.

Kaikkinensa Raappavuorenkuja 
10:n remontti kesti kilpailutus ja to-
teutus mukaan lukien kaksi vuotta.

– Voin vakuuttaa että, vaikka 
urakka työllisti myös taloyhtiön hal-
litusta melkoisesti, voi lopputulok-
sesta olla ylpeä. Luulen, että olem-
me saunaillan ansainneet, Korho- 
nen päättää.

HALUSIMME  
VARMUUDEN SIITÄ, 
ETTÄ URAKOITSIJA 

TIETÄÄ, MIHIN  
LUPAUTUU.

Kattavampi urakka 
kantaa kauemmas
Modernisointi. Taloyhtiön nykyaikainen putkiremontti voi olla enemmänkin kuin pelkkä  
putkien ja kylpyhuoneiden uusimisurakka. Vantaalaisessa taloyhtiössä päätetiin päivittää  
samalla kertaa koko rakennus tälle vuosituhannelle.
TEKSTI      PEKKA SÄILÄ
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Päästötön liikenne vaatii 
lisää latauspisteitä 

S iirtymä kohti päästötön-
tä liikennettä on ilmas-
totavoitteiden saavutta-
misen edellytys. Suomen 

valtion tavoitteena onkin kasvattaa 
ladattavien autojen määrää nykyi-
sestä reilusta 65 000 kappaleesta 
jopa 700 000 autoon vuoteen 2030 
mennessä. Tämän toteutuminen 
edellyttää mittavia kehitysaskelia 
kiinteistöjen latausinfrastruktuu-
rissa. Tällä hetkellä latausinfra laa-
haa jäljessä, nykyinen 40 prosentin 
vuotuinen kasvu ei riitä tulevaisuu-
den tarpeisiin. Niihin vastaaminen 
edellyttää latauskapasiteetin kas-
vun kaksinkertaistamista.

Parkkisähkö Oy on suurten kiin-
teistöjen latauskumppani, joka 
mahdollistaa siirtymän vastuulli-
seen tulevaisuuteen asteittain ky-
synnän mukaan.

– Olemme tehneet siirtymän 
kiinteistöille mahdollisimman 
helpoksi niin, että kapasiteettia 
voi kasvattaa vähitellen kysynnän 
mukaan. Rakennamme latausval-
miuden kiinteistölle kaapeloinnilla 
kerralla valmiiksi, jonka jälkeen la-
tauslaitteita voi hankkia optimaali-
sesti tarpeen mukaan, eikä koskaan 
yli tai ali, Parkkisähkön toimitus-
johtaja Kari Laine kertoo.

– Tarjoamme mahdollisuuden 
myös latauslaitteiden vuokrauk-
seen. Vuokravaihtoehto on help-
po ja turvallinen – lataustarpeet 
tai tekniikka voivat muuttua uu-
den auton tai asuinpaikan vaihdon 
myötä, yhtiön operatiivinen johtaja 
Markku Peräniitty täydentää jous-
tavan konseptin kuvailua.

Jokaiselle riittää tehoa 
Asunto-osakeyhtiöiden kannal-
ta sähköautojen yleistyminen tar-
koittaa lakisääteistä velvollisuutta 
asukkaiden yhdenvertaisen lataus-
mahdollisuuden turvaamiseksi. Pe-
rinteiset lämpötolpat ja niiden ka-
pasiteetti ei tähän kuitenkaan rii-
tä, sillä riskinä on sähkönjakelun 
ylikuormittuminen ja pistorasian 
kuumeneminen.

– Ratkaisumme mahdollistaa 
sen, että taloyhtiössä jokaiselle riit-
tää sähköä riittävällä teholla auton 
lataukseen. Valtio tukee taloyhtiöi-
tä investoinnissa myös taloudelli-
sesti. Parhaimmillaan asunto-osa-

keyhtiö voi saada jopa 50 prosen-
tin rahoituksen latauskapasiteetin 
päivittämiseen, mikä tekee hankin-
nasta hyvin houkuttelevan, Laine 
toteaa.

Maaliskuussa voimaan astunut 
EU:n rakennusten energiatehok-
kuusdirektiivi edistää osaltaan mat-
kaa kohti päästötöntä liikennettä.

– Uuden asetuksen mukaan jo-
kaisessa uudisrakennuskohteessa 
tulee olla sähköautojen latausval-
mius. Kuljemme päämäärätietoi-
sesti kohti vähäpäästöisempää ai-

Infra. Ilmastotavoit- 
teiden saavuttaminen 
edellyttää nopeaa 
siirtymää päästöttö- 
mään liikenteeseen. 
Myös kiinteistöjen on 
varauduttava sähkö- 
autoilun kasvuun. 

TEKSTI      MARI KORHONEN 

Älykkäät latausjärjestelmät mahdollistavat kaikille osapuolille toimivan latauspalvelun. Myös kustan-
nukset on helppo kohdistaa oikeisiin osoitteisiin.

kakautta, jossa sähköauton han-
kinta ei jää kiinni ainakaan siitä, 
ettei parkkihallissa ole sähköä, yh- 
tiön kansainvälisistä projekteis-
ta sekä viestinnästä vastaava 
Mikko Summala iloitsee.

Viesti vastuullisuudesta
Riittävästä latauskapasiteetista huo- 
lehtiminen on liikekiinteistöille ja 
kunnille paitsi viesti vastuullisuu-
desta myös kilpailuvaltti.

– Nykyisin sähköauton lataus-
ta työpaikalla ei lasketa enää ve-
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roeduksi. Tämä tarkoittaa, että 
parhaimmillaan ladattava auto voi 
mahdollistaa työntekijälle ilmaiset 
työmatkat. Auton lataaminen yri-
tyksen omistamassa kiinteistössä 
on siinäkin mielessä järkevää, et-
tä yritysten sähkösopimukset ovat 
yleensä yksityishenkilöiden sopi-
muksia edullisempia. Näin lataus-
kustannuksissa voi säästää pitkän 
pennin, Peräniitty sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan pika-
latausasemista ollaan siirtymässä 
kohti kustannustehokasta kiinteis-
tölatausta.

– Kilpailukenttä on tällä hetkellä 
murroksessa. Olemme vaiheittain 
siirtymässä tilanteeseen, jossa jul-
kisissa tiloissa lataaminen on mah-
dollista riippumatta siitä, kenen asi-
akas olet. EU:n tavoitteet sähköisen 
liikenteen edistämisestä luovat pai-
neita myös tekniselle kehitykselle. 
Vielä toistaiseksi latausmarkkinoil-
la ei ole puhelinoperaattorien kal-
taista roamingia, mutta paine sel-
laisen luomiseen on jo olemassa, 
Laine sanoo.

Kaupungistuminen kiihtyy
Yhteiskunnan rakenteelliset muu-
tokset lisäävät osaltaan painetta la-
tauskapasiteetin nostamiseen.

– Urbanisoituminen kiihtyy ja 
kerrostaloasuminen yleistyy. Yhä 
harvempi asuu omakotitaloissa, 
joissa voi asentaa oman kotilataus-
laitteen. Omat parkkipaikat vähe-
nevät ja julkiset parkkihallit lisään-
tyvät. Parkkihalleista rakennetaan 
monitoiminnollisia palveluoperaat-
toreita, joissa auton latauksen lisäk-
si tarjotaan muun muassa renkaan-
vaihtoa, Summala kuvailee tulevai-
suuden näkymiä.

Tulevaisuuden visiossa latauska-
pasiteetti on turvattu jokaiselle kä-
vijälle kaikilla parkkialueilla. 

• Latausinfra laahaa 
jäljessä sähköautoilun 
kasvuun verrattuna. 

• Valtion tavoitteisiin 
pääsy edellyttää lataus- 
kapasiteetin kasvun 
kaksinkertaistamista.  

• Asunto-osakeyhtiö voi 
saada jopa 50 prosentin 
rahoituksen latauspis-
teiden päivittämiseen.

• Kiinteistön on myös  
mahdollista vuokrata 
latauslaitteita. 

Latausinfra 
on saatava 
kasvuun 

TULEVAISUUDEN  
VISIOSSA  

KAPASITEETTI 
ON TURVATTU 

JOKAISELLE  
KÄVIJÄLLE.

Samunovan perustaja Samu Kolehmaiselta ja huoltoasentaja Jonas Honkaselta sujuvat niin pienet kuin suuretkin huoltotyöt. Tärkeää on, että apu on lähellä ja palvelu ensiluokkaista.

JOONA RAEVUORI

niin erilaisiin työtehtäviin. 
– Monipuolinen osaamisemme 

tuo asiakkaalle säästöjä, sillä voim-
me hoitaa työt pääosin itse, eikä ole 
tarvetta tilata säännöllisesti ulko-
puolista asentajaa. Samalla työt 
hoituvat joustavasti ja nopealla ai-
kataululla. Toki esimerkiksi sähkö-
hommat jätämme ammattilaisille, 
Kolehmainen huomauttaa.

Kiinteistönhoitoon sisältyy tek-
nisten laitteiden kunnossapitoa, 
kiinteistöautomaation ylläpitoa, 
ennakoivaa toimintaa ja erilaisten 
taloteknisten ohjelmistojen käyttöä 
ja valvontaa, mikä luonnollisesti su-
juu Samunovan huoltoasentajilta. 

Luotettavuus luo kasvua
Liikekiinteistöjen lisäksi yritys on 
kiinnostunut saamaan uusia so-
pimusasiakkaita taloyhtiöistä ja 
asuinkiinteistöistä. Kolehmaisella 
itsellään on pitkä kokemus asuin-
kiinteistöjen hoidosta ennen oman 
yrityksen perustamista. 

– Oli kyseessä sitten liike- tai 
asuinkiinteistö, niin pyrimme luo-
maan asiakkaan kanssa kattavan 

P itkään kiinteistönhuol-
lon parissa työskennellyt  
Samu Kolehmainen perus-
ti oman Samunova Oy:n 

neljä vuotta sitten. Nopeasti kas-
vuun lähtenyt yritys työllistää ny-
kyään kolme vakituista ja yhden 
osa-aikaisen työntekijän. Asiakas-
kuntaan kuuluu useita liikekiinteis-
töjä pk-seudulla. Yksi isoimmista on 
Kampissa sijaitseva Hotelli Helka.

– Helka on ollut luottoasiak-
kaamme alusta lähtien. Vastaam-
me hotellin kiinteistönhoidosta ja 
ylläpidosta ja teemme tarvittavia 

korjaus- ja asennustöitä. Työnteki-
jämme on aina lähellä ja saavutet-
tavissa, jos esimerkiksi hotellihuo-
neen ilmastoinnin kanssa on ongel-
mia tai viemäri on tukkeutunut, Ko-
lehmainen kertoo.

Hotellissa huoltohenkilö kohtaa 
usein hotellivieraita ja asioi heidän 
kanssaan. Kolehmaisen mukaan asi-
akkaat ovat yksi työn suola.

– Meille on ilo olla tekemisissä 
erilaisten ihmisten kanssa, ja me 
kaikki aidosti pidämme asiakaspal-
velusta. Siitä olemme myös saaneet 
hyvää palautetta.

Monipuolista palvelua
Kiinteistönhuollon lisäksi Samuno-
valta onnistuvat huoneistojen pin-
taremontit kuten lattia-asennukset, 
maalaukset ja purkutyöt. Palveluva-
likoimaan kuuluvat myös LVI-työt 
ja handyman-palvelut, esimerkiksi 
jätteiden hävitys ja pienet tekniset 
korjaukset. 

Remonttitöitä tehdään Helsingin 
keskustassa ja muualla pääkaupun-
kiseudulla. Kaikilla samunovalaisil-
la on koulutusta ja osaamista mo-

Luotettavaa kiinteistöhuoltoa  
loistavalla palveluasenteella

sopimuksen, joka takaa toimivan, 
turvallisen ja siistin kiinteistön.

Nopeassa kasvussa ollut nuori 
yritys koki kovia ensimmäisen ko-
ronakevään aikana, jolloin monet 
asiakkaat joutuivat sulkemaan lii-
ketilojaan. Näin kävi myös Hotelli 
Helkalle, mikä vaikutti välittömästi 
Samunovan toimintaan.

– Työt vähenivät niin radikaalis-
ti, että jouduimme lopulta turvau-
tumaan yrityssaneeraukseen. Us-
kon kuitenkin, että tästä selvitään, 
ja tilanne näyttääkin jo paremmal-
ta. Olemme saaneet uusia asiak-
kaita laajentamalla toimenkuvaa 
kiinteistöhuollosta remontteihin ja 
asennustöihin, ja tällä hetkellä meil-
lä on tarvetta jopa lisätyövoimalle.

– Lupauksemme asiakkaalle on, 
että reagoimme tilanteisiin nopeas-
ti, olemme avoimia ja tiedotamme 
asiakkaalle jatkuvasti, mitä kiinteis-
tössä tapahtuu. Tilaaja voi luottaa 
siihen, että homma hoituu.

Vastuuta ja vapautta
Luottamuksen ilmapiiri yltää myös 
Samunovan henkilökuntaan saak-

ka. Hyvällä ryhmähengellä varus-
tetussa työporukassa vallitsee vas-
tuun ja vapauden kulttuuri.

– Olen jäänyt koukkuun Samuno-
vaan, sillä meillä on täällä niin hyvä 
porukka ja ryhmähenki, naurahtaa 
huoltoasentaja Jonas Honkanen.

– Samu johtaa meitä henkilökoh-
taisella otteella, ja keskustelemme 
paljon. Meillä on säännöllisesti tii-
mipalaverit, joissa voimme puhua 
avoimesti kaikesta työhön liittyväs-
tä, myös ongelmatilanteista.

Kiinteistöhuollon lisäksi Honka-
nen tekee LVI-asennuksia ja remont-
tihommia.

– Meillä saa töissä paljon vastuu-
ta ja vapautta. Toimin itse vastuu-
henkilönä tietyille asiakkaille. Voin 
myös suunnitella oman päiväni kul-
kua ja työjärjestystä. Lisäksi hoidan 
tilaukset ja olen yhteydessä asiak-
kaisiin. Työskentelemme lähellä asi-
akasta, mistä pidän paljon.

– Joka päivä oppii jotain uutta. 
Verrattuna esimerkiksi rakennus-
hommiin, täällä saan tehdä moni-
puolisemmin erilaisia töitä. Samalla 
ammattitaito pysyy paremmin yllä.

Huoltotyöt. Nuorek-
kaan kiinteistöhuolto-
yrityksen vahvuuksiin 
kuuluvat henkilökoh-
tainen palvelu, moni-
puolinen osaaminen  
ja joustavuus. 

TEKSTI      MARJA HAKOLA
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Rakennuksen pintoja kannattaa tarkkailla ja tilata huoltomaalaus 
ajoissa. Ensi kevääksi haluttu työ on syytä tilata jo syksyllä.
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työlle annettava kolmen vuoden ta-
kuu. Itse asiassa koko yritys sai al-
kunsa, kun perustajat ymmärsivät 
laadukkaan työn arvon.

Aldeko on Aleksi, Jaakko ja Olli- 
Pekka Vänttilän omistama yritys. 
Alussa työt myytiin ja maalattiin it-
se. Yrityksen kasvaessa painopiste 
on siirtynyt enemmän myyntiin, toi-
minnan kehittämiseen ja työmaiden 
valvontaan. Yrityksessä yhdistyy jo-
kaisen aiemmasta työkokemuksesta 
syntynyt osaaminen laadukkaaksi 
palveluksi asiakkaalle, työntekijöi-
den käsien kautta. Tavoitteena on 
tehdä niin hyvää jälkeä, että pinnat 
tulevat kerralla kuntoon.

– Suurimmaksi osaksi teemme 
ulkomaalauksia, mutta sisämaa- 
laukset ovat kasvava alue. Niitä tila-
taan varsinkin muuttojen yhteydes-
sä. Myös pienet remonttityöt kuten 
listojen ja karmien vaihto, tapetointi 
ja laminaatin asennus onnistuvat. 

Sisäremontit ovat etenkin talvi-
kauden hommia, sillä ulkomaalauk- 
set ajoittuvat huhtikuun lopusta 
syyskuun alkupuolelle. Yritys te-
kee myös tiilikattojen pinnoituksia 
ja peltikattojen maalauksia. Niissä 
idea on samanlainen kuin ulkovai-
pan maalaamisessa: suojata kiin-
teistöä, pitää asuminen miellyttävä-
nä ja säilyttää rakennuksen arvoa.

Maalaus. Laadukas 
maalipinta lisää talon 
esteettisyyttä, suojaa 
rakenteita ja nostaa 
kiinteistön arvoa. 
TEKSTI      L I ISA JOENSUU

P aritaloista koostuva yhtiö 
Kirkkonummella on saanut 
asukaspihoilleen rakennus-

telineitä ja aktiivisena työskentele-
vän ryhmän maalaustöiden ammat-
tilaisia. Aldeko Oy on ottanut työn 
alle taloyhtiön tilauksen, jossa jul-
kisivujen pinnat huoltomaalataan. 

Päätös on kannatettava, sillä tä-
mänkin taloyhtiön hallituksen vel-
vollisuutena on huolehtia yhtiön 
kunnossapidosta ja arvon säilyt-
tämisestä. Reilun vuosikymmenen 
ikäinen verhous kaipaa jo selvästi 
ensimmäistä huoltomaalaustaan.

– Ajoissa tehty huoltomaalaus 
tietää säästöjä pitkällä aikavälillä. 
Se suojaa alla olevaa puupintaa ja 
muita rakenteita sekä pitää pinnan 
puhtaana ja kosteutta kestävänä. 
Jos maalaamisen kanssa odotellaan 
liian pitkään, pohjatyöt vievät aikaa 
ja nostavat hintaa. Ulkoverhous kan-

nattaa hoitaa kuntoon, kun edelli-
sestä maalauksesta on kulut noin 10 
vuotta, neuvoo Aldekon Olli-Pekka 
Vänttilä.

Selviä merkkejä ulkovaipan pin-
nan huollon tarpeesta ovat homepil-
kut ja muu kasvusto sekä halkeamat 
ja irtoileva maali. Värikin haalistuu 
ajan mittaan, mutta erityisesti irtoi-
leva maali kertoo siitä, että alla ole-
va puu alkaa kärsiä. Jos maalipin-
nan päästää hilseileväksi, se alkaa 
herkästi kelottua, jolloin se vaatii 

enemmän pohjatöitä ennen kuin 
uusi maali tarttuu pintaan. Pahim-
millaan puu pääsee lahoamaan, jol-
loin materiaali täytyy uusia. 

Takuutyönä ja laadukkaasti
Ennen tarjouksen antamista Alde-
kolla on tapana käydä paikan pääl-
lä arvioimassa pintojen kunto ja 
maalattava neliömäärä. Käytän-
töön kuuluu kiinteä hinta-arvio ja 

Hyväkuntoinen maalipinta 
suojaa talon rakenteita 

HUOLTOMAALAUS 
TIETÄÄ SÄÄSTÖÄ 

PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ.

Ennakoimalla  
säästää enemmän
Remontit. Kunnossapitokulujen säästö tänään 
on kustannus huomenna. Ennakoiva korjaus- 
rakentaminen on investointi tulevaisuuteen. 

R akennusinsinööri ja toimi-
tusjohtaja Antti Palovaara 
Poweria Oy:ltä kertoo, että 

taloyhtiöiden kunnossapidon yhte-
nä suurimpana haasteena on suun-
nittelun ja pitkäjänteisyyden puu-
te. Korjaustarpeisiin herätään usein 
vasta silloin, kun tilanne on jo pääl-
lä. Tyypillistä on myös se, että yh-
tiö korjaa vain akuutisti esiin tul-
leen vian mahdollisimman halvalla 
katsomatta kokonaiskuvaa. Lopulta 
ennakoimattomuus lisää kunnossa-
pidon kustannuksia. 

– Märkätilojen kunto heikkenee 
yleensä ensimmäisenä. Tyypillisesti 
viitteet rakenteellisesta kosteudesta 
havaitaan asuntokauppatilanteessa 
kosteusmittauksen yhteydessä, jon-
ka seurauksena korjaustöihin ryh-
dytään vakuutusyhtiön kosteuskar-
toittajan rajaaman vahinkoalueen 
perusteella, Palovaara kuvailee.

Tulevaisuutta ajatellen toiminta-
malli on taloyhtiöille haasteellinen, 
jos rakenteelliset virheet on korjat-

tu nykyisellä perustasolla kiinnit-
tämättä huomiota kylpyhuoneen 
elinkaareen. 

– Taloyhtiön vastuulla on korjata 
rakenteelliset virheet perustasolla. 
Ongelmallista on, että määritelmät 
perustasosta eivät useinkaan enää 
vastaa tätä päivää, saati sitten tu-
levaisuutta. Perustaso 1970-luvul-
la on eri kuin 2020-luvulla. Lisäksi 
kylpyhuoneiden käyttöikä nykyisel-
lä tekniikalla on jopa 30–40 vuot-
ta, joten taloyhtiöiden pitäisi osata 
määritellä myös tuleva perustaso.

Märkätilat tulisikin korjata koko 
elinkaaren kunnossapitotarpeet 
huomioiden.

– Monesti rakenteellisia virheitä 
korjataan ajattelematta lainkaan 
esimerkiksi linjasaneerausta, jo-
ka jossain vaiheessa tulee vastaan. 
Tämä näkyy alalla siten, että linja-
saneerauksia suunniteltaessa vas-
taan tulee melko uusia kylpyhuonei-
ta, joissa vanhat vesijohdot on kor-
jausten yhteydessä jätetty entisille 

paikoilleen. Tällöin putkistoja uu-
sittaessa vanhat vesipisteet ainoas-
taan tulpataan rakenteen pintaan, 
mikä on remontoidussa kylpyhuo-
neessa melko karu näky, Palovaara 
antaa esimerkin.

Samalla suunnitelmallisuuden 
puute lisää riskiä uusiin rakenteel-
lisiin virheisiin. 

– Kaikki tämä olisi vältettävissä, 
jos taloyhtiöön palkattaisiin kun-
nossapitokoordinaattori, joka vas-
taa korjausten suunnitelmallisuu-
desta. Kun langat ovat yksissä käsis-

Powerian toimitusjohtaja Antti Palovaaran mielestä ennakoivaan kunnossapitoon tulisi satsata enemmän.

sä, lopputulos on yhdenmukainen, 
Palovaara herättelee. 

Aikailu käy kalliiksi
Kunnossapitokoordinaattori toki 
maksaa, mutta pitkässä juoksus-
sa suunnittelemattomuus ja lyhyt-
jännitteisyys käyvät kalliimmaksi. 
Suunnitelmallisuuteen panostami-
nen on investointi, joka säästää kus-
tannuksia tulevaisuudessa.

– Suunnittelu- ja valvontavas-
tuun ulkoistaminen yhdelle toimi-
jalle on kaikkien etu. Isännöitsijöi-

den työkuorma sekä kunnossapidon 
virheet vähenevät merkittävästi, 
kun alan asiantuntija antaa taloyh-
tiölle ajantasaisen tiedon nykyisistä 
ja tulevista kunnossapitotarpeista ja 
niihin varautumisesta.

Vanhojen remonttien hiljainen 
tieto tulee hyötykäyttöön, kun kor-
jausrakentaminen on alusta lop-
puun asti yhden toimijan käsissä.

– Kun vanhojen remonttien tie-
totaito voidaan hyödyntää tulevis-
sa korjaustöissä, kulut vähenevät ja 
tulos paranee, Palovaara vakuuttaa.

TEKSTI      MARI KORHONEN
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P itkäjänteinen dokumen-
tointi nousee avainase-
maan onnistuneissa ra-
kennusalan projekteissa. 

Oli urakka iso tai pieni, siitä syntyy 
valtavasti arvokasta tietoa – pöytä-
kirjoja, valokuvia, valvontamuistioi-
ta – joka ei välity eteenpäin hyöty-
käyttöön, ellei sitä tallenneta huo-
lellisesti kirjoihin ja kansiin. 

GHS Group Oy:n oma työkalu on 
tavanomaista projektipankkia laa-
jempi, sähköinen asiakirjapalvelu 
Ticson. Siihen suunnittelutoimis-
ton työntekijät kirjaavat erinäiset 
työvaiheet, jotka kiinnostavat paitsi 

suunnittelijoita itseään, myös muun 
muassa asentajia, rakennuttajia ja 
rakennustöiden tilaajia. 

– Reaaliaikainen dokumentointi 
takaa toiminnan laadun, painottaa 
toimitusjohtaja Janne Koponen.

– Se myös auttaa rakennusalan 
toimintakulttuuria kehittymään, li-
sää myyntijohtaja Juha Lyyra. 

GHS Group vie rakennusalaa 
eteenpäin suunnittelemalla nyky-
aikaista talotekniikkaa ja kunnioit-
tamalla hyvää rakennustapaa, mikä 
konkretisoituu muun muassa avoi-
muutta ja läpinäkyvyyttä korosta-
vassa dokumentoinnissa.

Kahdentoista hengen helsinki-
läistoimiston ydinosaaminen kattaa 
LVIA- ja sähkösuunnittelua, konsul-
tointia ja myyntitoimintaa. Iso osa 
tilauskannasta liittyy taloyhtiöissä, 
kiinteistöissä, koulurakennuksissa, 
päiväkodeissa ja toimistotiloissa 
tehtävään korjausrakentamiseen. 
Töiden kärkipaikkaa pitävät ener-
gia-asiat. Ne työllistävät niin talo- 
kuin isännöintiyhtiöitä, kiinteistön-
omistajia kuin -managereita. 

– Energiaratkaisujen muutosten 
ei tarvitse olla järkälemäisiä, vaan 
ne voidaan tehdä vaikuttamalla yk-
sittäisiin järjestelmiin. On aina mie-

tittävä käytettyjen ratkaisujen toi-
mivuutta ja järkevyyttä ja hankkeen 
kustannuksia suhteessa kiinteistön 
tai huoneiston arvoon, Lyyra toteaa.

Onnistunut lopputulos lähtee 
huolellisesta hankesuunnittelusta. 
GHS Groupin suunnitteluinsinöö-
rit haluaisivat istuutua suunnitte-
lupöydän ääreen mahdollisimman 
varhain, mieluiten jo hankesuunnit-
telun luonnosvaiheessa. 

Talotekniikalla voi säästää 
jopa tuhansia euroja
Moderni talotekniikka on usein sil-
miltä piilossa olevaa älykästä tek-
niikkaa, jonka salat avautuvat vain 
ammattilaisille. Lisääntynyt tietous 
on muuttanut tilannetta. Sen joh-
dosta varsinkin ilmanvaihto- ja si-
säilmaratkaisut ovat nousseet myös 
loppukäyttäjien tietoon. 

Sisäilman laadun on vastattava 
monenlaisiin odotuksiin. Asukkaat 
ja käyttäjät toivovat asumiselta viih-
tyisyyttä, kiinteistöjenomistajat kus-
tannustehokkuutta ja työnantajat 
toimistotilojen turvallisuutta. Rat-
kaisu löytyy tarpeenmukaisesta il-
manvaihdosta. 

– Toimistomme neuvotteluhuo-
ne on erittäin hyvä esimerkki. Käyt-
tämättömänä sen ilmamäärä on 20 
litraa, mutta kun sinne asettuu viisi 
ihmistä, ilmanvaihdon määrä nou-
see 60 litraan. Kun kokoustajat lo-
pulta poistuvat, ilmamäärä putoaa 
jälleen, Lyyra kertoo.

Ideana on ohjata ilmanvaihtoa 

Rakennusala  
kehittyy hyvällä 
rakennustavalla
Rakentaminen. Onnistuneessa urakassa kaikki toimijat vetävät yhtä 
köyttä suunnittelusta käyttöönottoon asti. Talotekniikkatoimisto GHS 
Group panostaa avoimuuteen ja huolelliseen dokumentointiin.

sinne, missä sitä tarvitaan, eikä an-
taa järjestelmien hohkata täydellä 
tai edes puolella teholla käyttämät-
tömissä tiloissa.

– Ilmanvaihdon optimointi voi 
synnyttää kiinteistöissä tuhansien 
eurojen säästöjä vuosittain, Kopo-
nen huomauttaa. 

Säästöt kiinnostavat esimerkiksi 
yhtiövastikkeita laskevia taloyhtiöi-
den hallituksia, mutta myös asuk-
kaita. Fiksu ilmanvaihto parantaa 
tutkitusti asumisviihtyisyyttä.

Vetovoimainen työnantaja
Rakennusalaa piinaava työvoiman 
puute on pantu merkille myös GHS 
Groupissa. Vuonna 2007 peruste-
tussa yrityksessä ongelma ei kuiten-
kaan näy. Yritys on kasvupolulla, 
mikä näkyy uusina rekrytointeina. 

Henkilöstö viihtyy talossa, koska 
työtehtävät ovat moninaiset. Se pä-
tee myös uusiin tulijoihin: heitä ei 
lukita vain tiettyyn tehtävänantoon, 
vaan osaamisen kasvaessa tehtävä-
kenttää laajennetaan nopeasti. 

– Meillä on ovet auki, ja kaikes-
ta voi tulla puhumaan ja kysymään, 
Lyyra kannustaa.

Keskusteleva ilmapiiri auttaa 
ymmärtämään sen, että yhdessä-
kään hankkeessa ei tehdä vain yh-
tä osa-aluetta, vaan yhteen hiileen 
puhalletaan koko ketjun ajan.

Yrityksen tavoitteena on päästä 
työskentelemään hankkeissa, jot-
ka vaativat tietotaitoa, tutkimusta 
ja suunnittelijoiden haastamista. 

Toimitusjohtaja Janne Koponen ja myyntijohtaja Juha Lyyra kertovat, että GHS Groupilla henkilöstö saa nopeasti lisää vastuuta osaamisen kasvaessa. 

JOONA RAEVUORI

TEKSTI      HELEN PART TI
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kaat voivat halutessaan ottaa käyt-
töön älykkäät toiminnot Wiser by SE 
-sovelluksella ja laajentaa järjestel-
mää langattomien tuotteiden avulla 
itsenäisesti. Wiser-järjestelmä toimii 
maailmanlaajuisesti käytetyllä ja tie-
toturvallisella Zigbee 3.0 -standar-
dilla. Siksi sen liitettävyys on hyvä. 
Järjestelmään voi luoda esimerkiksi 
ääniohjauksen Googlen tai Amazo-
nin älykaiuttimen avulla.

Valokatkaisinten ja pistorasioi-
den valinnassa voidaan huomioida 
kodin sisustus. 

– Nykyään on mahdollista leiki-
tellä eri värien ja materiaalien kans-
sa. Esimerkiksi retroon Renova-sar-
jaan on haettu muotokieltä vuosi-
kymmenten takaa. Exxact- ja ELKO 
Plus -sarjat puolestaan sopivat mo-
dernimpaan sisustukseen. Kehysten 
muodoissa ja materiaaleissa riittää 
valinnanvaraa. Suosittuja värejä 
ovat muun muassa antrasiitti, mat-
tamusta ja kupari.

Autoon virtaa kotipihasta
Schneider Electric Finlandin säh-
köisen liikenteen päällikkö Otto  
Kahran mukaan kodin älykkäiden 
sähköjärjestelmien ohella monissa 
taloyhtiöissä ollaan erityisen kiin-
nostuneita sähköautojen lataus-
mahdollisuudesta. 

S chneider Electric Finland 
Oy:n tuotepäällikkö Pauli  
Kärnän mukaan sähkö-
järjestelmän käyttöikä on 

noin 50 vuotta. Käytettävyyssyis-
tä sähköistystä on kuitenkin jär-
kevää uudistaa jo 30–40-vuotiais-
sa taloissa.

– Vanhemmissa taloissa sähkö-
järjestelmien ja -laitteiden kunto 
kannattaa kartoittaa säännöllisesti. 
Kun mahdollisia vikoja ja puutteita 
korjataan, voidaan samalla paran-
taa asuntojen ja yhteistilojen käy-
tettävyyttä. Esimerkiksi perinteisiä 
valokatkaisimia voidaan korvata 
himmentimillä, eteistilojen ja rap-
pukäytävien valo-ohjaus voidaan 
toteuttaa liiketunnistimin ja sähkö-

pistorasiat vaihtaa malleihin, joissa 
on tavallisten suko-rasioiden lisäksi 
älylaitteiden lataamiseen soveltu-
vat USB-pistokkeet, Kärnä kertoo.

Hän muistuttaa, että langatto-
man teknologian ansiosta monet 
parannukset voidaan toteuttaa ra-
kenteita purkamatta. Esimerkiksi 
Schneiderin Wiser-älykotijärjestel-
mä voidaan toteuttaa ilman kaape-
lointimuutoksia vain vaihtamalla 
sähkökalusteet uusiin, langatonta 
Zigbee-ohjausta tukeviin malleihin. 
Tämän jälkeen kodin sähkölaitteita 
ja valaistusta voidaan ohjata keski-
tetysti Wiser by SE -mobiilisovel-
luksella. Toimintoja on myös help-
po automatisoida.

Räätälöinti on mahdollista
Jos taloyhtiöön on tulossa suurem-
pi sähköremontti, Kärnä suosittelee 
panostamaan laadukkaaseen säh-
kösuunnitteluun, tulevaisuuden 
tarpeiden ennakointiin ja standar-
doituihin järjestelmäratkaisuihin. 
Näin sähköjärjestelmän käytettä-
vyys ja toimivuus varmistetaan vuo-
sikymmenten päähän. 

– Taloyhtiö voi hankkia kaikkiin 
asuntoihin yhdenvertaisuusperiaat-
teen mukaisesti kiinteästi asennetut 
älykkäät katkaisimet, himmentimet 
ja pistorasiat. Tämän jälkeen asuk-

Asumisen älykäs tulevaisuus
– Sähköautot ja hybridit yleisty-

vät vauhdilla, ja niiden latausmah-
dollisuudesta on tullut monelle 
asunnonostajalle jo kriittinen os-
tokriteeri, Kahra kertoo.

Ennen latauslaitteiden hankintaa 
taloyhtiön on tärkeää teettää sähkö-
kartoitus, jossa selvitetään sähkö-
keskuksen kapasiteetti, sähköliitty-
män koko sekä tämänhetkinen tarve 
sähköautojen lataamiseen. Tämän 
jälkeen voidaan kehittää tulevai-
suuteen kantava suunnitelma la-
tausasemien hankkimiseksi. 

Jos yhtiöön on tulossa laajamit-
tainen sähkö- tai piharemontti, kan-
nattaa latausverkoston rakentami-
nen yhdistää siihen. Parkkihalleihin 
latausasemien tarvitsema sähkönja-
kelu voidaan toteuttaa näppärästi 
ja turvallisesti Schneider Electricin 
Canalis-virtakiskoratkaisulla.

– Yleensä taloyhtiö rakennuttaa 
autopaikoille latauspistevalmiuden 
ja paikan käyttäjä hankkii omakus-
tanteisesti kiinteän latausaseman. 
Suosittelen Schneiderin EVlink 
-tuoteperheen älykkäitä latauslait-
teita ja energianohjausratkaisuja. 
Niiden avulla lataaminen on tur-
vallista, tehokasta ja helppoa. Säh-
kömaksut voidaan helposti kohdis-
taa suoraan latauslaitteen käyttäjil-
le. EVlink-laitteet pystyvät säätele-

mään lataustehoa niin, että kulutus-
piikeiltä vältytään ja kriittisille talo-
teknisille laitteille on aina riittävästi 
sähköä saatavilla, Kahra toteaa.

Kahra ja Kärnä kertovat älyk-
käiden sähköratkaisuiden vaikut-
tavan suoraan asuntojen arvoon 
sekä myyntiaikoihin ja -hintoihin. 
Schneider Electricin tekemän tut-
kimuksen mukaan esimerkiksi laaja 
Wiser-älykotiratkaisu nostaa asun-
tojen arvoa jopa 2,5 prosentilla.

MIKKO SUUTARINEN

Älykkäällä sähköjärjestelmällä varustetun kodin viihtyvyys ja tunnelma on kirjaimellisesti käden ulottuvilla. Sähkölaitteiden toimintoja voi ohjata joko älypuhelimella tai äänellä.

Koti. Nykyaikainen 
sähköjärjestelmä lisää 
asumisen mukavuutta 
ja taloudellisuutta. 
Yhä useampi asukas 
kaipaa kotiinsa äly- 
järjestelmää ja sähkö- 
auton latauslaitetta.
TEKSTI      TUOMAS I.  LEHTONEN

• Älykäs sähköjärjestel-
mä on kannattava han-
kinta pitkällä aikavälillä.

• Automatisoiduilla 
sähkölaitteilla energiaa 
kuluu aina vain sen ver-
ran, kuin sitä tarvitsee.

• Älykkään sähköjärjes-
telmän hankintaan voi 
saada ARAn energia- 
avustusta.

Älykäs  
hankinta


