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kierrätetään uudelleen. Kuivattu il-
ma sitoo itseensä hyvin kosteutta, 
jolloin myös rakenteet kuivuvat te-
hokkaasti.

Korjauskohteissa kuivatuska-
navisto voidaan upottaa kuivatet-
tavan kiinteistön rakenteisiin tai 
asentaa pinta-asennuksena seinän 
ja lattian liitoskohtaan. 

– Raskaiden, kalliiden ja epävar-
mojen korjausten, kuten vaikkapa 
perustamistavan muutoksen, si-
jaan me lähdemme siitä, että hy-
väksytään vallitsevat olosuhteet 
ja estetään kosteuden siirtyminen 
kriittisiin huonetiloihin. 

Kotipelto kertoo, että järjestel-
mä poistaa rakenteista kapillaarisen 
kosteuden, jolloin myös sen siirty-
minen hidastuu merkittävästi tai 
loppuu kokonaan. 

– Tämän jälkeen pärjätään tyy-
pillisesti osa-aikaisella tuuletuk-
sella, joka ei oikeastaan edes tun-
nu energialaskussa.

Kiinteistön kosteustilannet-
ta myös valvotaan jatkuvasti etä-
luettavilla mitta-antureilla. Mit-
taustulokset tuovat mielenrauhaa 

Home- ja kosteusvaurio-
korjaukset voivat olla kal-
lista arpapeliä. Kotimaisel- 
la kuivatusinnovaatiolla 
kiusallinen kapillaari- 
ilmiö saadaan kuriin  
ilman valtavia urakoita.

Kuivatusinnovaatio puhaltaa 
kosteushuolet taivaan tuuliin 

Y mpäristöministeriön ti-
lastojen mukaan noin jo-
ka neljäs pientalo kärsii 
jonkinasteisista kosteus-

ongelmista. Luvut ovat yhtä synkkiä 
myös hoiva-alan kiinteistöissä. Käy-
tännössä kiinteistöjen home- ja kos-
teusongelmille altistuu päivittäin jo-
pa 800 000 suomalaista.

Tilasto on vielä musertavampi, 
kun sitä peilaa kiinteistöjen ar-
voon. Valtaosa suomalaisten hen-
kilökohtaisesta varallisuudesta on 
kiinni omassa kodissa, joten kun-

totarkastuksessa paljastuva home- 
tai kosteusvaurio tietää käytännössä 
kodin arvon romahtamista – joskus 
jopa purkutuomioita.

Usein sitkeiden kosteusongel-
mien aiheuttajana on takavuosina 
yleisesti käytetyn perustamistavan 
mahdollistama kapillaari-ilmiö. Sen 
myötä perustusten kautta maape-
rästä nouseva kosteus pääsee sala-
kavalasti kiinteistön rakenteisiin. 
Tätä fysikaalista ilmiötä on eten-
kin rinnetonteilla vaikea saada ku-
riin edes mittavilla perinteisillä re-
monteilla, salaojien korjauksilla tai 
maa-ainesten vaihdoilla. 

Monilla taloyhtiöillä ja kiinteis-
tönomistajilla onkin ollut edes-
sään tilanne, jossa korjauksiin on 
jo uponnut mittavia summia, mut-
ta ongelma ei ole kokonaan ratken-
nut. Uuteen yritykseenkään ei vält-
tämättä ole varaa, sillä kassavarat on 
syöty ja pankit pitävät ongelmakiin-
teistöjen kohdalla lainahanat kiinni.

Eroon kapillaarikosteudesta
Edellä kuvatut tapaukset ovat tul-
leet vuosien varrella tutuiksi myös 

tamperelaisen SafeDrying Oy:n 
myyntijohtajalle Joni Kotipellolle.

Kotipellon mielestä 40–50-vuo-
tiaille kiinteistöille annetaan aivan 
liian helposti purkutuomioita, mikä 
on samalla myös kansantaloudellis-
ta haaskausta. Useimmat kosteu-
desta kärsivät kohteet ovat hänen 
mukaansa korjattavissa – ja vieläpä 
kohtuullisin kustannuksin. 

– Luontoa ja fysiikan lakeja vas-
taan on vaikea taistella, mutta nii-
tä voi käyttää hyödyksi. Monet kos-
teusongelmat selittyvät myös sil-
lä, että vanhaan taloon on asennet-
tu alkuperäisestä poikkeava läm-
mitysjärjestelmä, joka ei enää kui-
vata rakenteita. Myös kellareita on 
muutettu asuintiloiksi, Kotipelto 
muistuttaa.

SafeDryingin jo vuonna 2015 pa-
tentoimalla menetelmällä kosteus 
poistetaan kiinteistön rakenteis-
ta hyödyntämällä fysiikan omia 
lainalaisuuksia. Käytännössä ky-
se on talon rakenteisiin kiinteäs-
ti asennettavasta suljetusta kuiva-
tusjärjestelmästä, jonne johdetta-
va ilma kuivataan, lämmitetään ja 

niin kiinteistönomistajalle, taloyh-
tiölle kuin asunnonostajallekin.

Ilmastonmuutos aiheuttaa 
lisää kosteusongelmia
SafeDrying-järjestelmästä ja sen toi-
mivuudesta on kertynyt referens-
sejä niin omakoti-, kerros- ja rivita-
loista kuin kouluista, päiväkodeis-
ta sekä vanhoista arvokiinteistöis-
täkin. Monessa tapauksessa kuiva-
tus on antanut uuden elämän koh-
teille, jotka eivät olisi enää muuten 
kelvanneet asuinkäyttöön tai jotka 
olisivat joutuneet purku-uhan alle.

– Ilmastonmuutoksen myötä tal-
vet ovat etenkin Etelä-Suomessa 
leudompia ja kosteampia. Se lisää 
vanhempien kiinteistöjen kosteus-
haastetta, kun rakenteita kuivatta-
vat pakkasjaksot vähenevät.

Parhaat keksinnöt ovat usein yk-
sinkertaisia. Vanha kansanviisaus 
pätee myyntijohtajan mukaan myös 
heidän innovaatioonsa.

– Alun perin SafeDrying-järjes-
telmästä piti tulla energiatehokas 
pientalon lämmitysjärjestelmä, Ko-
tipelto naurahtaa.

teksti timo sormunen 
kuva joona raevuori

Tamperelaisen SafeDrying Oy:n myyntijohtajan Joni Kotipellon mielestä kosteusongelmista kärsiville kiinteistöille annetaan liian helposti purkutuomioita. Yhtiön jo vuonna 2015  
patentoimassa teknologiassa talon rakenteisiin kapillaarisesti nouseva kosteus poistetaan erillisen kuivatusjärjestelmän avulla.

Pihavalaistus on käyttöikänsä päässä, kun valaisinkuvut ovat kellastuneet ja likaiset. Uusimmat valaisimet 
eivät kellastu ja niiden kestävyys on huippuluokkaa, valaistusalan ammattilainen Juha Heiskanen neuvoo.

Kun taloyhtiö harkitsee omien piha-alueidensa  
valaistuksen uusimista, sen kannattaa investoida  
hyvään suunnitteluun. Asiantuntija osaa tuoda  
taloyhtiöön myös lisää viihtyisyyttä. 

O ikein suunniteltu valaistus 
saa ihmeitä aikaan. Se ni-
mittäin kirkastaa taloyhtiön 

pihojen ja kulkuväylien lisäksi myös 
yhtiön profiilia. Vanha kiinteistö ko-
kee arvonnousun ja saa silminnäh-
tävän kasvojenkohotuksen. Varjoi-
sa taloyhtiö muuttuu kiinnostavak-
si kohteeksi, ja hämärä piha onkin 
turvallisen tuntuinen. 

– Taloyhtiöt suhtautuvat valais-
tuksen uusimiseen herkästi vain 
energiakuluja alentavana hank-
keena. Joskus etsitään suoraviivai-

sia ratkaisuja ja päädytään esimer-
kiksi vaihtamaan LED-polttimot 
vanhoihin valaisimiin, kertoo va-
laistualan ammattilainen, yrittäjä  
Juha Heiskanen. 

Heiskasen mielestä kannatta-
vampaa olisi ajatella hanketta pit-
källä perspektiivillä ja käyttää apu-
na ammattisuunnittelijaa. 

– Ammattilainen osaa suhteuttaa  
investoinnin kustannukset valais-
tuksen elinkaaren kustannuksiin. 
Oikein valittujen valaisimien ansios- 
ta hyödyt eivät jää pelkkään ener- 
giansäästöön, vaan säästöä tulee 
myös huoltokustannuksissa. Viih-
tyisyys ja turvallisuus puolestaan  
parantavat yhtiön haluttavuutta.

Heiskasen luotsaama Valoram 
tunnetaan asuinkiinteistöjen va-
laistusten toteutuksista, joissa yri-
tys vastaa suunnittelusta, tuotteis-
ta, asennuksesta ja projektinhallin-
nasta sekä antaa työlle takuun. Tuo-
reena osana tarjontaa on sähköau-
tojen latauslaitteiden asennukset, 
ja muutamien toteutusten jälkeen 
yritys onkin päättänyt laajentaa tätä 
palvelua voimakkaammin.

– Teemme yhteistyötä suurten 
kiinteistöjen omistajien, kuten kau-
punkien vuokrakotien ja asuntosää-
tiöiden sekä isännöitsijätoimisto-
jen, kanssa. Suuret toimijat omis-
tavat asuinkiinteistöjen lisäksi toi-
mitiloja ja liikekiinteistöjä. Valoram 
suunnittelee ja toteuttaa valaistuk-
sia myös niihin.

Valo ei saa häikäistä
Paras tapa uusia taloyhtiön pihava-
laistus on panna kokonaisuus ker-

Hyvä valaistus luo 
viihtyisän pihan

teksti liisa joensuu  kuva eino ansio

ralla kuntoon. Onnistunut valais-
tus vaatii tarkan, kohdekohtaisen 
suunnittelun, jossa valaisimet on 
valittu kohteen mukaan, valaisi-
mia on riittävästi ja niiden sijoit-
telu on oikea. 

– Ratkaisujen tulee olla miellyt-
täviä asumisen kannalta. Hämä-
rä piha on haitaksi, mutta valoa 
ei saa myöskään olla liikaa eikä se 
saa häikäistä, koska silloin asuk-
kaista tuntuu, kuin kodit sijaitsi-
sivat urheilukentällä, Heiskanen 
painottaa. 

Asumishaittaa tulee myös sii-
tä, jos valaisimet sijoitetaan liian 
lähelle ikkunoita ja valo lankeaa 
suoraan sisälle. 

– Etenkin makuuhuoneissa ul-
koa tuleva valo häiritsee. Oikea 
suuntaaminen on ratkaiseva seik-
ka, ja tärkeitä ovat myös hyvin 
suunnitellut himmennysratkai-
sut. Ohjaustekniikan avulla piha-
valot saadaan yön tunteina him-
menemään itsestään.

Heiskanen kiinnittää suunnit- 
telussa huomiota niin valon mää-
rään, tehoon kuin väriinkin. LED- 
valojen tultua markkinoille niiden 
valo oli kylmää ja kovaa, mutta ny-
kyisin on saatavana myös lämpi-
mämpiä sävyjä. Tärkeää on, että 
valon väri on kaikkialla yhtenäi-
nen. Tähän ei päästä, jos taloyh-
tiö haluaa korjata ainoastaan kriit-
tisimmät paikat. 

– Uuden kokonaisuuden saa 
järkevään hintaan, ja silloin in-
vestointi on kannattava suhtees-
sa huolto- ja elinkaarikustannuk-
siin, Heiskanen muistuttaa. 

Vihreä murros - kiinteistösektorin raikas uudistaja

M O N E T  TA L O U D E N  S E K T O R I T  ovat aikojen saatossa  
tarjonneet ratkaisuja kestävän yhteiskunnan toteutta- 
miseksi, mutta epäonnistuneet tehtävässä. Vihreä siir-
tymä onkin mahdollista ainoastaan, jos kiinteistö- ja 
rakennusala ottaa johtajuuden siirtymän toteut- 
tamisessa. 

AL ALL A ON HALLUSSA AN tarvittavat muutos-
tekijät: rahoituksen laaja saatavuus, vihreät tek-
nologiat, kuluttajien kiinnostus sekä asumisen ja  
elämäntavan suunnittelun ratkaisut.

VIHREÄ MURROS  kiinteistösektorilla koostuu 
loppujen lopuksi yksinkertaisista asioista. Sii-
hen tarvitaan hajautetun ja tehokkaan energian-
tuotannon ja varastoinnin teknologioita, älykkäi-
den kiinteistöjen kytkemistä alustoiksi, kiinteistöjen  
pääoma-arvon hyödyntämistä muutoksen kannatta-
vaan rahoittamiseen, tila- ja materiaaliresurssien käytön  
tehostamista, hiiltä varastoivia rakennusmateriaa- 
leja sekä kestävän elämäntavan suunnittelua osaksi  
ihmisten arkipäivää.

KÄYTÄNNÖSSÄ  VIHREÄN siirtymän suurimpana haasteena 
tuntuukin olevan toimialan konservatiivinen ja riskejä 

välttävä toimintakulttuuri. Samaan aikaan alalla tosin  
hämmästellään tuottavuuden huonoa kehitystä. 

MEIDÄN TÄYTYISIKIN  muistuttaa mieliimme, että 
taloudessa riskin kasvattaminen yleensä lisää toi-
minnan tuotto-odotuksia ja että innovaatiot ovat 
keskeinen osa menestystä markkinataloudessa.

VIHREÄ MURROS ON  ainutlaatuinen mahdolli-
suus kiinteistösektorille. Rohkeat uudistajat muut-
tavat toimialan pelisääntöjä. Vanhat toimintamallit 
eivät enää menesty vihreässä taloudessa. 

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN  ammattilaisille jää-
kin oikeastaan vain yksi suuri kysymys pohdittavaksi 

– tulevatko rohkeat uudistajat toimialan sisältä vai 
sen ulkopuolelta, koska vihreä murros tulee joka  

tapauksessa.

Seppo Junnila | Kiinteistöliiketoiminnan professori 
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Puhtaus on sisätilojen 
viihtyisyyden avain

K otitalouksissa käytettävä 
painepesuri tunnetaan, 
mutta suuri yleisö ei ai-
na tiedä, että kuluttajil-

le tarkoitettujen tuotteiden rinnalla 
valmistamme myös järeämpiä puh-

distuslaitteita ja -ratkaisuja ammat-
tilaisten käyttöön, kertoo tuotepääl-
likkö Juho Mäyry Kärcher Oy:stä.

Monelle on yllätys myös se, että  
huoltoasemien autonpesukoneet-
kin ovat Kärcherin valmistamia.

Vuonna 1935 perustettu Kärcher 
on maailman johtava puhdistustek-
nologiayritys, jolla on kattavat rat-
kaisut erilaisiin puhtaanapidon tar-
peisiin. Ammattikäyttöön suunni-
tellut puhdistuskoneet sopivat eri-
laisten toimialojen tarpeisiin: laittei-
ta löytyy muun muassa ajoneuvo- ja 
rakennusalalle, teollisuuteen, maa-
talouteen, vähittäiskauppaan, kiin-
teistönhoitoon sekä hotelli- ja ravin-
tola-alalle ja sairaaloihin. 

– Ratkaisuja löytyy vaativiinkin 

Tuttu keltainen paine- 
pesuri on vain yksi tuote  
Kärcherin valikoimasta. 
Yritys tarjoaa innovatii-
visia ratkaisuja erityisesti 
ammattisiivoukseen.

Kärcherin luotettavat, laadukkaat ja ergonomiset puhdistusvälineet ovat monen ammattilaisen mieleen.

Kärcherin laitteet kuluttavat 
energiaa vain minimaalisesti.

KÄRCHER ottaa ympäristön huo-
mioon niin tuotteiden valmistuk-
sessa, kuljetuksessa kuin käytös-
sä. Valmistusprosessissa käyte-
tään runsaasti kierrätysmuovia, 
ja tuotteet pakataan kierrätys-
pahviin – samalla kun pakkaus-
muovin käyttö on minimoitu.

– Laitteet on suunniteltu niin, 
että puhdistus onnistuu mahdol-
lisimman vähällä määrällä vet-
tä, energiaa ja pesukemikaaleja. 
Monissa laitteissamme on myös 
Eco-asetus, jota voi käyttää sil-
loin, kun siivous ei vaadi täyttä 
tehoa. Tällöin laite kuluttaa vä-
hemmän energiaa ja on ääneltään 
hiljaisempi, Mäyry kertoo.

Kestävää kehitystä edustavat 
myös uudet ammattisiivouksen 
akkukäyttöiset laitteet. 

– Ne ovat helppoja ja turvallisia 
käyttää: johtoon kompastumisen 
vaaraa ei ole, kun pistokepaikkaa 
ei tarvita. Näytöstä näkee akun 
varaustilanteen ja sen, kuinka 
kauan laitteella voi vielä työs-
kennellä, Åstrand kertoo.

Kärcherin tehtaat ovat olleet 
hiilineutraaleja vuodesta 2021 
lähtien. Yritys käyttää vihreää 
energiaa ja kompensoi ei-vältet-
tävissä olevia päästöjä rahoitta-
malla ilmastonsuojeluhankkeita. 

kohteisiin. Esimerkiksi imurivali-
koimasta löytyy ratkaisuja asbestin 
poistoon ja teollisuuskohteisiin, jos-
sa imuri on päällä ympäri vuorokau-
den, toteaa Kärcherin avainasiak- 
kuuspäällikkö Marko Åstrand.

Luotettavaa palvelua
Suomessa Kärcher on toiminut jo 
vuodesta 1983 lähtien. Pääkaupun-
kiseudulla asiakkaita – niin kulutta-
jia kuin siivousalan ammattilaisia – 
palvellaan Vantaan Tammistossa si-
jaitsevassa Kärcher Centerissä, jos-
sa toimivat myymälä, huolto, lai-
tevuokraus ja autopesula. Vastaa-
via palvelukeskuksia löytyy myös 
Jyväskylästä, Turusta, Oulusta ja  
Joensuusta.

Kärcherin ammattipuolen asiak-
kaita ovat siivous- ja kiinteistöhoi-
toliikkeet, liikekiinteistöt, toimistot 
ja teollisuusyritykset. Heille yritys 
tarjoaa innovatiivisia laitteita kiin-
teistönhoitoon ja -puhdistukseen. 

– Kärcherin laitteet ovat ergono-
misia ja helppokäyttöisiä. Ne tuot-
tavat loistavia puhdistustuloksia, 
säästävät aikaa ja resursseja ja te-
kevät puhtaanapidosta mahdolli-
simman helppoa, Mäyry luettelee.

Helppokäyttöisyydestä kertoo 
esimerkiksi se, että laitteiden pai-
nikkeissa on käytetty Kärcherin tut-
tua keltaista huomioväriä. Laitteen 
käyttäjää opastavat merkit ja sym-
bolit ovat selkeät ja helppo ymmär-
tää. Näytössä olevaa kieltä voi vaih-
taa älyavaimen avulla.

– Meillä on koko maan kattava jäl-
leenmyynti-, huolto- ja varaosaver-
kosto, mikä pidentää tuotteidemme 
elinkaarta ja luotettavuutta. Olipa 
asiakkaamme missä päin Suomea 
tahansa, saa hän mahdollisissa on-
gelmatilanteissa nopeasti asiantun-
tevaa apua, Åstrand lupaa.

Ennalta ehkäisevä siivous 
pidentää pintojen elinkaarta
Kiinteistöjen kokonaisvaltaiseen 
puhtaanapitoon kuuluu Mäyryn ja 
Åstrandin mukaan kolme keskeis-
tä asiaa: ennaltaehkäisy, päivittäi-
nen ylläpitosiivous sekä säännölli-
sesti tehtävä peruspuhdistus. En-
naltaehkäisyn ansiosta kiinteistöjen 
pintojen elinkaari pitenee ja kustan-
nuksia säästyy. Säännöllinen puh-
taanapito pitää yllä kiinteistön ja ra-
kennuksen arvoa ja edistää merkit-
tävästi sen kestävyyttä.

– Ennalta ehkäisevän siivouksen 
merkitys näkyy esimerkiksi parkki-
halleissa. Kun niiden pölynpoisto 
ja pesu hoidetaan säännöllisesti, ei 
lika kulkeudu ihmisten jalkineiden 
mukana muualle rakennukseen, 
Mäyry toteaa.

– Siivottavasta liasta jopa 90 
prosenttia kulkeutuu sisään ovien 
kautta. Kun huomiota kiinnitetään 
enemmän ulkoalueiden puhtaana-
pitoon – erityisesti näin keväisin, 
kun hiekoitushiekkaa kulkeutuu 
eri paikkoihin ja pölisevää likaa on 
paljon – on sisätilojen puhdistus no-
peampaa, Åstrand jatkaa.Puhtaanapito kiinteistön ulkopuolella vähentää lian määrää sisällä.

teksti marja hakola 
kuva kärcher

Tila määrää 
siivoustavan
n Likatyyppi ja pintama-
teriaali vaikuttavat puh-
distusmenetelmän valin- 
taan: eri pinnat kestävät 
hankausta, kemikaaleja 
ja kosteutta eri tavoin. 

n  Myös likaantumisaste, 
siivottavan alueen pinta- 
ala ja sijainti vaikuttavat 
menetelmän valintaan.

n Nykyaikaiset koneet 
tekevät siivoustyöstä  
ekologisempaa sekä 
mahdollistavat parem-
man ergonomian ja  
työturvallisuuden.

Ympäristö 
huomioidaan 
alusta asti

Kiinteistöjen  
kehittämistä  
vastuu edellä

Onvest omistaa ja hallinnoi kiinteistöjä ympäri Suomen. Tulevaisuudessa yhtiö aikoo panostaa hiilijalan- 
jäljen pienentämiseen, terveelliseen elinympäristöön sekä puurakentamiseen.

Onvest on joustava ja ratkaisukeskeinen kumppani, kertovat operatiivinen 
johtaja Maria Toivanen ja kiinteistöjohtaja Lassi Välisalo.

M ieluummin laatu  
kuin määrä. Tämä on 
periaate, joka ohjaa 
perheyhtiö Onves-

tin kiinteistöliiketoimintaa. Laatu 
näkyy kiinteistöjen vastuullisena ja 
ympäristötekijät huomioivana ke-
hittämisenä. 

– Haluamme tukea ratkaisuja, 
jotka tähtäävät hiilijalanjäljen pie-
nentämiseen ja terveelliseen elin- 
ympäristöön. Näin kiinteistöt saa-
daan pitkäikäisiksi ja säilymään 
myös tuleville sukupolville, kertoo 
Onvest Oy:n operatiivinen johtaja 
Maria Toivanen. 

Toivanen on 
mukana perheyh-
tiön toiminnas- 
sa jo neljännes-
sä sukupolvessa. 
Onvestin juuret 
ulottuvat yli sa-
dan vuoden pää-
hän liikemies Alf-
red Onniseen ja 
tämän perusta-
maan putkiasen-
nusliike A. Onni-
seen, josta monien vaiheiden jälkeen 
muodostui nykyinen Onvest Oy.

Hankkeissa panostetaan 
vihreisiin ratkaisuihin
Onvestilla on kymmenkunta kiin-
teistöomistusta, ja niissä vuokral-
la on vajaa 30 yritystä. Merkittävin 
toimistokohde on Helsingissä sijait-
seva Vallila 33 Business Park, josta 
löytyy moderneja tiloja niin pien-
yrittäjille kuin suurille toimijoille. 

– Olemme tehneet kaikissa ny-
kyisissä kohteissamme energiare-
montteja päästöjen ja energiakulu-
tuksen vähentämiseksi. Kohteissa 
on esimerkiksi tarkoitus siirtyä ko-
konaan vihreän sähkön käyttöön, 
kertoo Onvestin kiinteistöjohtaja 
Lassi Välisalo.

Yrityksellä on tavoitteena kasvaa 
hallitusti kysynnän mukaan. Ny-
kyisten tilojen lisäksi suunnitteil-
la on uusia hankkeita, joista tarjo-
taan aikanaan tiloja kiinnostuneil-
le vuokralaisille. Kehityskohteita 
on kaksi: Vallilan Business Parkin 
uudisrakennus ja Vantaan logistiik-
kahanke. 

– Hankkeet sopivat meille, koska 
niissä voimme vaikuttaa alusta pi-
täen turvallisiin työoloihin, vihrei-
siin ratkaisuihin ja ympäristöserti-
fikaattien saamiseen, Välisalo lisää.

Vantaan Mittalinja 1:n tontilla 
ajatuksena on hyödyntää puura-

Perheyhtiö Onvest Oy omistaa ja vuokraa toimisto-, teollisuus- ja liike-
kiinteistöjä ympäri Suomen. Yrityksen missiona on kehittää kiinteistöjä 
yli sukupolvien vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet edellä. Vuokralaisten 
tyytyväisyys näkyy pitkinä yhteistyösuhteina ja hyvänä vuokrausasteena.
teksti ritva-liisa sannemann  kuva anni hartikainen

kentamista ja mahdollisesti alueel-
la toimivan datakeskuksen lämpöä 
tulevaan logistiikkaan painottu-
vaan hankkeeseen. 

Täysi tuki yrittäjyydelle
Moni yritys on kohdannut tilahaas-
teita pandemian takia. Toisilla tila-
tarve on vähentynyt, toisilla taas 
kasvanut. Onvestilla on kykyä ja ha-
lua reagoida asiakkaiden toiveiden 
ja tarpeiden muutoksiin ketterästi.

– Olemme joustavia ja etsimme 
aina ratkaisuja. Haluamme tukea 
etenkin suomalaista yrittäjyyttä 

kaikissa tiloja kos-
kevissa kysymyk-
sissä. Meille on 
tärkeää, että yrit-
täjät eivät Suo-
mesta häviä, Toi-
vanen tähdentää.

Tuottotavoit-
teita tärkeämpää 
Onvestin kiinteis-
töomistajuudessa 
on halu tukea yri-
tysten ydinliike-
toimintaa. Mot-

tona on, että vuokralaisten me-
nestys koituu lopulta myös Onves-
tin omaksi menestykseksi. 

Laatua ja palvelua korostavat pe-
riaatteet ovat tuoneet vuokranan-
tajayhtiölle hyvän maineen ja pit-
käikäisiä asiakassuhteita, jonka an-
siosta myös vuokrausaste on nous-
sut lähes sataan prosenttiin. 

Tulevaisuuden menestys 
rakennetaan puusta
Onvestin kantama yhteiskuntavas-
tuu näkyy myös viime vuoden lo-
pulla tehdyssä kaupassa, jossa per-
heyhtiö hankki merkittävän osuu-
den suomalaisesta massiivipuura-
kentamiseen erikoistuneesta Puu-
rakentajat Group Oy:stä. 

Puurakentaminen on kasvussa 
niin meillä kuin muualla. Suomes-
sa vähintään 45 prosenttia julkises-
ta uudisrakentamisesta tulisi olla 
puurakentamista vuoteen 2025 
mennessä. Puurakentajat Groupil-
la on vahva tilauskanta, johon kuu-
luu muun muassa kouluja, päiväko-
teja, pientaloja ja kerrostaloja.

– Haluamme olla luomassa uusia 
työpaikkoja ja lippulaivakohteita. 
Kasvuamme ohjaa intohimo kes-
tävien suomalaisten menestysta-
rinoiden rakentamiseksi, tiivistää 
Toivanen.

“
Vuokralaisten 
menestys on 
lopulta myös 
yhtiön omaa 
menestystä.

ONVEST.FI
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L injasäädön merkitys on 
talotekniikassa huomat-
tavan suuri. Kun lämmi-
tys- ja jäähdytysverkos-

tojen tasapainotus tehdään linja-
säätöventtiileillä oikein, säästetään 
peräti kymmeniä prosentteja ener-
giaa verrattuna tilanteeseen, jossa 
tasapainotusta ei ole tehty. Tasa-
painotuksen vaikutus siis näkyy 
suoraan taloyhtiön energialaskus-
sa ja sitä kautta osakkaiden yhtiö-
vastikkeissa.

Lämpimän käyttöveden osalta 
tasapainotus on tärkeää siksi, että 

sillä pidetään veden lämpötila riit-
tävän korkeana. Tällöin lämmintä 
vettä saadaan hanasta nopeasti, jot-
ta vältytään veden turhalta hukka-
juoksutukselta. 

Nopeasti turvallista vettä
Lämpimän veden pitää tulla kerros-
taloissa säädösten mukaan hanas-
ta alle 20 sekunnissa. Sen myös pi-
tää olla aina vähintään 55 asteista, 
jottei legionella-bakteeri pääse kas-
vamaan putkistossa. Veden ollessa 
viileämpää riski bakteerin lisään-
tymiselle kasvaa, mikä voi pahim-

millaan aiheuttaa vakavaa tautia.
– Kun lämminvesiverkosto tasa-

painotetaan linjasäätöventtiilillä, 
varmistetaan, että jokaiseen paik-
kaan menee oikea määrä lämmin-
tä vettä ja lämpötila pysyy kaikkial-
la riittävän korkeana, IMI Hydronic 
Engineeringin tekninen päällikkö 
Mikko Lättilä kertoo.

Tasapainotuksella on toinenkin 
tärkeä tehtävä.

– Jos tasapainotus on tehty huo-
nosti, on riskinä se, että virtausno-
peus nousee liian korkeaksi. Tällöin 
voi käydä niin, että kupariputket al-

kavat eroosion vaikutuksesta ku-
lua, mikä johtaa putkistorikkoihin, 
Lättilä huomauttaa.

Kerralla kuntoon
Tasapainotus tehdään uudessa ta-
lossa kerralla kuntoon ja vanhois-
sa taloissa tyypillisesti erilaisten re-
monttien yhteydessä. Myös putki-
rikkojen selvitystyön yhteydessä 
on syytä tarkastaa, onko tasapai-
notus kunnossa.

Sekä patteriverkoston että läm-
pimän käyttövesiverkoston tasa-
painotus kannattaa tehdä samalla 
kertaa. IMI Hydronic Engineeringin 
asiantuntijat tarjoavat tässä asias-
sa mielellään asiantuntemustaan. 

Ainutlaatuinen lyijyttömyys
IMI Hydronic Engineeringin uu-
dessa Zero-venttiilisarjassa ei ole 
käytetty lainkaan lyijyä, mikä on 
ainutlaatuista linjasäätöventtiili-
markkinoilla.

Lyijyä käytetään linjasäätövent-
tiileissä yleisesti, ja sen osuus mes-
sinkiseoksesta on noin pari pro-
senttia. Lyijy pehmentää seosta, 
jolloin sen työstäminen on helpom-
paa ja edullisempaa. Lyijytön ma-
teriaali on kovempaa ja sen työstä-
minen vaatii erilaisia työstökoneita, 
mutta lopputuotteen käytettävyys 
tai ominaisuudet eivät eroa nykyi-
sin käytetyistä, hyväksi havaituis-
ta tuotteista.

– Linjasäätöventtiilimme ovat 
maailman eniten myytyjä tuotteita. 

Uudella Zero-sarjallamme avaam-
me asiakkaillemme mahdollisuu-
den hankkia paitsi markkinoiden 
laadukkaimpia myös turvallisim-
pia ja ympäristöystävällisimpiä 
tuotteita, toteaa IMI Hydronic En-
gineeringin toimitusjohtaja Jorma 
Kukkonen.

Lyijyttömät tuotteet ovat tärkei-
tä lämpimän käyttöveden verkos-
tossa, vaikka lämmintä käyttövet-
tä ei pitäisi juoda. Liuennutta lyijyä 
voi kuitenkin joutua ihmisten eli-
mistöön vaikkapa suihkussa.

– Rakennustuotteiden lyijyttö-
myys on ollut jo pitkään puheai-
he ja lyijymääriä on jo yritetty vä-
hentää. Linjasäätöventtiilien osal-
ta suurta kehitystä ei ole kuiten-
kaan aiemmin tapahtunut, Kuk-
konen kertoo.

Lyijyttömyydellä on merkitystä 
siinäkin vaiheessa, kun rakennusta 
puretaan. Lyijyttömien tuotteiden 
myötä taataan se, ettei ainakaan lin-
jasäätöventtiileiden lyijyä joudu ra-
kennusjätteiden mukana luontoon. 

Lämpimän veden  
tasapainotus 
säästää energiaa

IMI Hydronic Engineering valmistaa tuotteensa itse, ja sillä on myös laaja tutkimus- ja tuotekehitysosasto, kertovat tekninen päällikkö Mikko Lättilä ja toimitusjohtaja Jorma Kukkonen.

“
Huonosti tehty 
tasapainotus voi 
aiheuttaa putkien 
kulumista ja siten 
putkirikkoja.

teksti jukka nortio  kuva joona raevuori

IMI Hydronic Engineeringin Zero-sarja on merkittävä askel puhtaamman  
ja energiatehokkaamman talotekniikan tiellä. Lyijyttömät linjasäätöventtiilit 
ovat markkinoiden laadukkaimpia, turvallisimpia ja ekologisimpia tuotteita, 
jotka myös auttavat säästämään energiaa jopa kymmeniä prosentteja.

Siivousresurssien optimointi 
tehostuu teknologian avulla

Kiinteistön siisteydellä on vaikutusta asiakkaiden laatumielikuvaan. Siivoustyötä tehostavan Tork Vision Siivous -ratkaisun tyytyväisiin  
käyttäjiin kuuluu muun muassa Tampereen Nokia Arenan kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Jani Helenius. 

J okaisessa yrityksessä tiede-
tään, että työ voi joskus olla 
tehotonta. Teknologian kehi-
tyksen myötä tarjolla on kui-

tenkin ratkaisuja, joiden avulla työs-
kentely on muuttunut aiempaa te-
hokkaammaksi ja paremmaksi.

Konkreettisesti kehitys näkyy 
muun muassa siivousalalla, jos-
sa teknologialla on onnistuttu hel-
pottamaan siivoojien työtä ja paran-
tamaan työnlaatua. Innovatiivisilla 
ratkaisuilla on onnistuttu tehosta-
maan toimintaa, kun tiedetään mis-
sä suurimmat tarpeet ovat.

Suomessa suurimpiin hygie-
nia-alan toimijoihin kuuluva Essi-
ty lanseerasi muutama vuosi sitten 
Tork Vision Siivous -järjestelmän, 
joka on mullistanut siivoojien työtä 
ja tuonut yrityksille uuden – ja ehkä 
hieman yllättävänkin – tavan paran-
taa omaa liiketoimintaansa.

– Tällä ratkaisulla on vähennet-
ty siivousaikaa 20 prosentilla. Sii-
voojan ajankäyttöä voidaan tehos-
taa vähentämällä turhia annosteli-
joiden tarkastuksia, kertoo Essityn 
aluepäällikkö Larri Isokääntä.

Essityn digitaalinen ratkaisu no-

jaa nimenomaan siihen, että vähem-
män on enemmän. Siivooja pystyy 
tekemään työnsä entistä laaduk-
kaammin karsimalla ”turhaa työ-
tä”, mikä on kaikkien etu.

Tork Vision Siivous on reaaliai-
kaiseen dataan pohjautuva ratkai-
su, joka optimoi siivousresursseja 
oikein. Järjestelmä tunnistaa sen-
sorien avulla, mitkä saniteettitilat 
tarvitsevat siivoustoimenpiteitä ja 
ilmoittaa tarpeesta reaaliajassa sii-
voojan älylaitteeseen.

– Itse vertaan ratkaisua muun 
muassa teksti-tv:n lukemiseen. Siel-

tä saa aina kaiken tarvittavan tiedon 
saman tien, ja sen myötä minä py-
syn ajan hermolla, Isokääntä toteaa.

Toinen hyvä vertauskuva löytyy 
navigaattoreista.

– Kuten navigaattorit ohjaavat 
autoilijaa oikeaan paikkaan, mei-
dän ratkaisu ohjaa siivoojia oikeaan 
paikkaan. Siivoojan ei tarvitse haa-
huilla ympäriinsä, kun hän tietää 
koko ajan, mihin pitää mennä.

Tork Vision Siivous tunnistaa 
esimerkiksi, jos saniteettitiloissa 
on WC- tai käsipaperi loppumassa. 
Se myös seuraa kävijätiheyttä, mikä 
kertoo siivoustarpeesta.

– Siivoojat ovat monesti tottu-
neet noudattamaan samaa reittiä 
työpäivän aikana, ja tällöin saate-
taan siivota joka päivä kokoustila, 
jota ei ole käytetty puoleen vuoteen. 
Tork Vision Siivouksella suunnitel-
masta tehdään dynaaminen, eli teh-
tävät muuttuvat tarpeiden mukaan.

Vähemmän on enemmän -ajatte-
lu näkyy myös materiaaleissa, kuten 
WC-paperissa.

– Olen nähnyt, kun siivooja heit-
tää pois WC-paperirullan, jossa on 
paperia vielä 50 metriä. Syy oli pel-
kästään siinä, että hän halusi var-
mistaa paperin riittävän seuraavaan 
aamuun vaihtamalla uuden rullan. 
Tork Visionilla pystytään olemaan 
aiempaa kustannustehokkaampia, 
koska sen avulla tarpeita osataan re-
surssoida tarkemmin.
 
Siisteys tärkeä kilpailutekijä
Etenkin pandemia-aikana yrityksis-
sä on korostunut tarve hoitaa hygie-
niapuoli täydellisesti, koska esimer-
kiksi saniteettitiloissa taudit leviävät 
helposti. Siisteys on myös selkeä kil-
pailutekijä, sillä se vaikuttaa asiak- 
kaiden mielikuvaan yrityksestä.

– Jos esimerkiksi kauppakeskuk-
sen saniteettitilat ovat epäsiistit, asia- 
kas saattaa helposti valita sen ta-
kia seuraavalla kerralla kilpailevan 
kauppakeskuksen, Isokääntä sanoo.

Huonon mielikuvan syntyminen 
voi johtua muun muassa siitä, että 
käsipaperiteline on koko ajan tyh-
jänä. Paperia pitäisi olla aina saa-
tavilla, koska jos sitä ei ole, asiak-
kaat käyvät vuorotellen työntämäs-
sä märät kätensä tyhjään käsipape-
ritelineeseen, jossa virukset elävät 
hyvin ja tarttuvat helposti.

– Pandemia-aikana käsipaperin 
käyttö on lisääntynyt 31 prosentilla, 
ja jopa kolmannes saniteettitiloissa 
vierailevista ihmisistä käy siellä vain 
pesemässä kädet.

Kiinteistöissä kaikki kiteytyy lo-
pulta yhteen asiaan: asiakaskoke-
mukseen.

– Kokonaisuudessaan Tork Vi-
sion Siivouksella pystytään raken-
tamaan aiempaa parempaa asiakas-
kokemusta, ja se on iso arvotekijä, 
Isokääntä päättää.

Tarpeeseen perustavalle siivouk-
selle on siis tilausta, sillä vaikutuk-
set näkyvät muuallakin.

Tehokkuuteen panosta-
malla parannetaan työn 
mielekkyyttä ja luodaan 
asiakkaille parempaa  
palvelua. Hygienia-alan 
toimija Essity loi ratkai-
sun, jolla siivoojien työ-
aikaa voidaan keskittää 
tärkeimpiin tehtäviin.
teksti toni rajamäki 
kuva eino ansio
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Yrittäjäkonsultti Nina Sällsten kertoo, että Huomenta-ketju on siivous- 
yrittäjien tukena kaikessa koulutuksesta palkkaukseen ja rekrytointiin.

H yvä siivousyritys pitää ti-
lat puhtaina ja viihtyisinä, 
mutta on myös asiakaspal-

velun ammattilainen, jonka kanssa 
yhteydenpito toimii. Selkeä kom-
munikointi varmistaa sen, että asia- 
kas saa juuri itselleen sopivat sii-
vouspalvelut ja että muuttuviin 
tarpeisiin sekä toiveisiin voidaan 
reagoida nopeasti. 

Huomenta on kotimainen fran-
chising-ketju, joka tarjoaa moni-
puolisia siivouspalveluita pienten 
ja keskisuurten yritysten sekä yh-
teisöjen tarpeisiin. Huomenta on 
erikoistunut toimistosiivouksiin, 
joista sillä on pitkä kokemus ja hy-
vä ammattitaito.

Franchising-toimintamalli tuo 
parhaat puolet pien- ja suuryritys-
ten arjesta. Pienyrittäjä vastaa koh-

Pienyrittäjän siivouspalvelua 
suuren konsernin tuella

teistansa itse ja hoitaa kommuni-
koinnin suoraan asiakkaan kans-
sa. Ketjun tuki taas takaa, että yrit-
täjillä on uusimmat välineet ja paras 
tieto kohteiden hoitamiseen. 

– Me koulutamme siivousyrittäjät 
ja olemme heidän tukenaan kaikes-
sa mahdollisessa siivoustyön suun-
nittelusta palkkaukseen ja rekry-
tointiin. Jos on jokin osa-alue, joka 
tuottaa vaikeuksia, me opetamme. 
Tärkeintä yrittäjälle on asenne, to-
teaa yrittäjäkonsultti Nina Sällsten 
Huomenta-ketjusta. 

Huomenta-ketjun taustalla on 
Lassila & Tikanoja, joka tukee ak-
tiivisesti yrittäjiä. Sällsten on tyy-
tyväinen emokonsernin yrittäjille 
tarjoamiin resursseihin. 

– Voimme auttaa yrittäjää todel-
la paljon. Meillä on hyvät yhteis-
työkumppanit, joilta saamme sii-
vousaineet ja -välineet sekä uu-
simmat koneet testiin. Konsernin 
tuki varmistaa myös sen, että on-
gelmatilanteissakin ratkaisu löy-
tyy nopeasti. 

Laatu syntyy yhteistyöstä
Siivousyritystä valitessa kannat-
taa kiinnittää huomiota muihinkin 
asioihin kuin ainoastaan hintaan. 
On hyvä varmistaa, että yrityksen 
talousasiat ovat kunnossa, samoin 
se, millaista kalustoa yrityksellä on 

käytössään. Halpa hinta ei aina ole 
laadun tae. 

– Hintaan on laskettu aina muun 
muassa aika, aineet, kate ja väli-
neet. Esimerkiksi toisella yrittäjäl-
lä voi olla laskettu tarjoukseen mu-
kaan yhdistelmäkone ja toisella ei. 
Kannattaa myös olla tarkkana, mitä 
kukin palvelutuottaja on kertonut 
omasta toiminnastaan ja mitä hän 
lupaa mihinkin hintaan. 

Työn laatua tarkkaillaan Huo-
menta-ketjussa jatkuvalla oma-
valvonnalla. Käytössä on toimiti-
lakohteita varten suunniteltu laa-
tulomake, jonka tulokset käydään 
läpi yhdessä siivousyrittäjän kans-
sa. Toiminnan laatu varmistetaan 
myös säännöllisillä auditoinneilla. 

– Vähintään kerran vuodessa 
teemme ison auditoinnin yhdessä 
yrittäjän kanssa. Muiden asioiden 
ohella tarkistamme muun muassa 
sen, että työvaatteet ja henkilökor-
tit ovat kunnossa sekä selvitämme 
tarvetta uusien työntekijöiden palk-
kaamiselle, Sällsten kertoo.

Sällsten korostaa, että korkealaa-
tuiselle siivousyrittäjälle on olen-
naista pitää oma ammattitaito ajan 
tasalla ja osata kuunnella asiakkaan 
toiveita. Huomenta-ketjun yrittäjil-
tä tämä onnistuu. 

– Meidän yrittäjiemme luotetta-
vuus ja laatu ovat korkealla tasolla.

Laadukkaan siivouspal-
velun löytäminen voi  
joskus tuntua hankalalta. 
Franchising-ketjun tuki  
auttaa siivousyrittäjää 
parhaan mahdollisen  
laadun saavuttamisessa. 
teksti vilma timonen 
kuva anni hartikainen

kun asukkaan vastuuhenkilöksi. 
Koulutamme Vuo-talkkareita tä-
hänkin osa-alueeseen ja järjestäm-
me tarvittaessa koulutusta taloyh-
tiönkin väelle, Ohtonen mainitsee. 

Ohtonen on pannut merkille, että 
suomalaiset ovat tosissaan havah-
tuneet varautumisen tarpeeseen. 
Siksi myös väestönsuojat halutaan 
päivittää ajan tasalle. Väestönsuo-
jan tarkistaminen on osa Vuo-talk-
karin toimenkuvaa.

– Itse tilat ja tarvikkeet tarkaste-
taan vuosihuoltopöytäkirjan mu-
kaisesti. Väestönsuojan tarvikkeet 
määräytyvät kiinteistön henkilölu-
vun mukaan. Tarvikkeista löytyy 
muun muassa erilaisia rakennustar-
vikkeita, pelastusköysi, suojanaa-
mari, joditabletteja, ensiapulaukku 
ja taittopaarit, Ohtonen luettelee.

– Väestönsuojat ovat olleet vuo-
sikymmeniä vähäisellä arvolla, ja 
niitä on purettukin. Väestönsuojien 
huolto sisältyy huoltoammattilais-
temme LVI-puolen täydennyskou-
lutukseen, Ohtonen toteaa.

Koulutuksissa käsitellään työtur-
vallisuutta ja taloyhtiöiden turval-
lisuuden riskienhallintaa.

Turvallisessa taloyhtiössä  
huolto on säännöllistä. 
Helsinkiläisen kiinteistö-
huoltoyhtiön uusi palvelu- 
malli kattaa yhdellä ker-
taa huollon, isännöinnin  
sekä talonmiespalvelut.

Talkkari on jokaisen taloyhtiön 
kullanarvoinen kumppani

H elsingissä toimivan 
Vuo-Kiinteistöpalve-
lut Oy:n huoltopääl-
likkö Juha Ohtonen 

on ylpeä siitä, että yrityksellä on 
AAA-luottoluokitus ja oikeus käyt-
tää Suomalaisen Työn liiton tun-
nusta ja avainlippua.

– Suomalaisen Työn liitto hyväk-
syy jäseneksi yrityksen, joka työl-
listää suomalaisia ja maksaa verot 
Suomeen. Haimme jäsenyyttä tä-
nä vuonna. Vuo-Kiinteistöpalvelut 
työllistää 60 työntekijää Suomessa.

Yritys on perustettu vuonna 1965. 

Entiseltä nimeltään yritys on Vuo-
saaren Isännöitsijätoimisto Oy, jon-
ka Asuntosäästäjät ry perusti tuke-
maan aluerakentamista. Nykyisin 
yritykseen kuuluu yli 170 kiinteis-
töä ja 9 500 asuntoa. Liikevaihto on 
4,7 miljoonaa euroa. Yrityksen toi-
mistot sijaitsevat Vuosaaren Tyy-
nylaavantiellä ja Helsingin keskus-
tassa Sähkötalossa. 

Vuo-Kiinteistöpalvelujen uudet 
verkkosivut on avattu maaliskuus-
sa. Sivuilta löytyy kattavasti ja mo-
nipuolisesti tietoa yrityksen tarjoa-
mista palveluista, joihin kuuluu 
huollon lisäksi oma isännöinti. 

– Teknisen isännöitsijän osasto 
auttaa huolto-osastoamme. Molem-
mat toimivat omana erillisenä pal-
velunaan. Olemme eturintamassa 
taloyhtiöiden hoidossa ja viemme 
palvelua entistä laajemmalle alueel-
le Helsingissä, Ohtonen kertoo.

Aiemmin huoltomiehet ovat toi-
mineet kiinteistöissä ja viherosasto 
on hoitanut nurmikonleikkuut. Nyt 
nämä toiminnot on yhdistetty uu-
teen palvelumalliin.

– Uusi palvelumallimme on ta-
loyhtiökohtainen talonmiespalve-

lu. Se tarkoittaa sitä, että asukas 
voi ottaa suoraan yhteyttä omaan 
Vuo-talkkariin, joita meillä on pari-
kymmentä. Talkkarikoulutus kestää 
vuoden. Huoltotoimien lisäksi kou-
lutuksessa käydään läpi täydentä-
vää LVI-asiaa, kuten uusia lämmi-
tysmuotoja.

Vuo-Kiinteistöpalvelut toimii 
laajalla alueella pääkaupungissa. 
Yritys avaa uuden huoltotukikoh-
dan lähiaikoina Mellunkylään.

– Taloyhtiöiden asukkaat ovat 
meille sydämen asia. Taloyhtiön 
huolto on omaisuuden hallintaa, 
mihin liittyy elinkaariajattelu. Osaa-
mista meillä löytyy kiinteistöjen 
elinkaaren eri vaiheista, kokemus-
ta 1800-luvun taloista tämän päivän 
kiinteistöihin. Noudatamme taloyh-
tiön luomaa huoltokirjaa, ja teem-
me sovitut tehtävät.

Riskienhallinta osana työtä
Ohtosen mukaan monissa taloyh-
tiöissä tarkistetaan tällä hetkellä 
väestönsuojia.

– Väestönsuojien tilat eivät aina 
kuulu huoltosopimukseen, vaan ta-
loyhtiö on monesti nimennyt jon-

Vuo-Kiinteistöpalveluiden uuden palvelumallin ansiosta talkkari on vain puhelinsoiton päässä. Jokaiselle taloyhtiölle nimetään oma talkkari, jolle asukas voi apua tarvitessaan soittaa.

– Riskienhallinta on osa laadun-
valvontajärjestelmäämme. Silloin, 
kun palvelu on ennaltaehkäisevää, 
ei ongelmia muodostu.

Vuo-talkkari varmistaa turvalli-
suuden niin talon yleisissä tiloissa 
kuin asunnoissa.

– Autamme erityisesti ikäänty-
neitä asukkaita turvallisuuteen liit-
tyvissä asioissa, kuten palovaroitti-
men patterin vaihdossa ja samalla 
katsomme, ettei asunnossa ole pa-
lokuormaa, esimerkiksi ettei lieden 
päällä pidetä lehtiä tai muuta tava-
raa. Talvella liukkauden torjunta on 
tärkeä huoltotehtävä.

Huoltoammattilaisia on pyydetty 
vaihtamaan lamppua, joka periaat-
teessa kuuluu asukkaalle, ja samal-
la on tarkistettu sulakkeetkin. Oh-
tonen pitää joustavuutta tärkeänä. 

– Meillä on resursseja muuntaa 
toimintaa taloyhtiölle sopivaksi: 
saamme helposti lisää koneita, työ-
kaluja ja käsipareja tarvittaessa. Vir-
heitä voi sattua töiden mitoituksis-
sa, mutta niistä tulee oppia ja huo-
lehtia, ettei niitä enää synny. Tär-
keintä tässä työssä ovat asiakkaat, 
heidän vuokseen tätä työtä tehdään. 

teksti outi rantala 
kuva juha arvid helminen

Grid Konseptiarkkitehdit suunnittelee parempia ympäristöjä. Viihtyisämmät ympäristöt kutsuvat käyttäjiä 
luokseen – sen vuoksi esimerkiksi toimitilat tulisi suunnitella siten, että ne olisivat käyttäjilleen kutsuvia.

O lemassa olevan kiinteistö-
kannan elinkaaren pidentä-
minen kehittämällä on kes-

tävää kehitystä, jonka on palveltava 
loppuasiakasta, eli ihmistä. Viihty-
vyyden ja toimivuuden kasvu tuo-
vat mitattavaa hyvinvointia työyh-
teisöille. Etätyöntekijät puolestaan 
tulisi houkutella takaisin toimistoil-
le kehittämään, oppimaan ja vuoro-
vaikuttamaan.

Nämä nimenomaiset asiat ovat 
GRID Konseptiarkkitehtien toimi-
tusjohtaja Taneli Koskelan mukaan 
haaste paitsi yrityksille myös kiin-
teistönomistajille.

– Tilojen on muututtava entistä 
paremmin käyttäjien tarpeita pal-
velevaksi. Neliöiden sijaan ihmisille 
on tarjottava myös sisältöä ja yhtei-
söllisyyttä, Koskela tiivistää.

Päätehtävänä on auttaa 
asiakasta menestymään 
Helsinkiläinen arkkitehti-, sisustus- 
ja konseptisuunnitteluun erikoistu-
nut GRID Konseptiarkkitehdit yh-
distää tutkimuksia ja asiakasyri-
tyksen tavoitteet luodakseen työ-
ympäristöjä, joissa mahdollistetaan 
kohtaamisia ja työn suorittamista 
tarkoituksenmukaisessa yksityi-
syydessä. 

– Konseptisuunnittelun keinoin 
olemme löytäneet asiakkaillemme 
uusia menestystekijöitä. Tiedäm-
me, minne kiinteistöala on kehit-
tymässä, Koskela vinkkaa.

Kumppanuus kiinteistönomis-
tajan kanssa palvelee rakennuk-
sien elinkaaren kaikkia vaiheita ja 
kestävää kehitystä. Kestävä kehitys 

on ennen kaikkea vastuullisuutta. 
Vastuullisuutta on sekin, että uu-
disrakentamisen sijaan muokataan 
jo olemassa olevaa kiinteistökantaa 
halutuksi ja mielenkiintoiseksi.

GRID Konseptiarkkitehdeilla on 
pitkäaikaista kokemusta kumppa-
nuuksista monipuolisissa, vaativis-
sa hankkeissa ja suojeltujen raken-
nusten projekteissa sekä kiinteistö-
kannan konseptoinnissa ja kaupal-
lisessa kehittämisessä. 

– Keskitymme olemassa olevien 
kiinteistöjen kehittämiseen, kaupal-
liseen suunnitteluun, vuokrauksen 
kehittämiseen, konseptisuunnitte-
luun ja vaativiin peruskorjauksiin. 
Tehtävämme on auttaa asiakkai-
tamme menestymään.

GRID Konseptiarkkitehdeillä asiakkaiden tarpeiden, vastuullisen  
yhteistyön ja tehokkuuden priorisointi johti menestykseen.

Tulevaisuuteen katsova 
kiinteistönomistaja  
ajattelee ihmiskeskeisesti

teksti content house  kuva grid konseptiarkkitehdit

Ympäristöjä 
ihmisille
n Grid Konseptiarkkitehdit 
työskentelee parempien, 
kauniimpien ja toimivam-
pien kaupunkien eteen. 

n  Parempien ympäristöjen 
rakentamisen ytimessä on 
käyttäjäkokemukset sekä 
niiden tutkiminen.

n Arvoihin kuuluu, että  
kaikkien uudistusten tulee 
maksaa itsensä takaisin.
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Parhaille osaajille  
halutaan varmistaa  

paras työympäristö,  
kertovat Ifin Timo  

Harju ja Pirjo Holmén. Viihtyisä ympäristö tukee 
liiketoiminnan tavoitteita

Vakuutusyhtiö Ifin muutto uusin toimitiloihin Espoon Keilaniemeen oli paljon muutakin kuin toimitilojen siirtäminen  
uuteen osoitteeseen. Uuden työympäristön haluttiin tukevan monipuolisesti myös ihmisten työhyvinvointia ja viihtyvyyttä. 

Toimintaa ohjaa kansainvälinen hyvinvointisertifikaatti.

teksti pekka säilä   kuvat riku kylä

E spoon Keilaniemeen 
saapuessa vakuutus-
yhtiö Ifin toimisto on 
helppo löytää, sillä se 
sijaitsee metroaseman 

sisäänkäynnin välittömässä lähei-
syydessä. Keilaniemen kasvaval-
le alueelle on kehittynyt yritysten 
toimipisteiden ympärille myös run-
saasti palveluja. Niinpä toimiston 
välittömästä läheisyydestä löytyy 
ruokakaupan lisäksi myös useita 
ravintoloita, kahviloita ja liikunta-
palveluja.

Ifin Espoon toimiston sisällä 
luontoelementti esiintyy hallitseva-
na teemana kaikissa tiloissa. Luon-
tokuvat hallitsevat neuvottelutilo-
jen sisustusta ja avarissa yhteisti-
loissa on luonnon omista materiaa-
leista – kuten sammaleesta – raken-
nettuja tilataideteoksia. Luonnon-
valo siivilöityy sisään kookkaista ik-
kunoista sekä lasikaton kautta. Mai-
semaikkunoista puolestaan avautu-
vat merelliset näkymät. Kauempa-
na siintävät Helsingin urbaanit kau-
punkinäkymät kuuluvat nekin osak- 
si uutta näköalaa. 

Toimitilojen suunnittelussa 
mukana koko henkilökunta
– Aloitimme uusien toimitilojen kar-
toittamisen vuonna 2019. Heti alus-
ta asti oli selvää, että koko henki-
lökunta haluttiin ottaa mukaan 
suunnitteluun. Työ alkoi selvittä-
mällä henkilöstömme asuinpaik-
kojen postinumerot ja toiveet toi-
miston sijainnista. Keilaniemi osui 
lähes täsmälleen siihen kohtaan, 
kuin henkilöstön keskimääräiset 
toiveetkin, kertoo Ifin korvauskes-
kuksen johtaja Timo Harju.

Toimitilaprojektiin siis osallis-
tui koko Ifin henkilökunta. Palau-
tetta antoi yhteensä 2 000 työnte-
kijää. Espoon toimiston ohella sel-
vitys toteutettiin Ifin muissakin toi-
mipisteissä Suomessa. Tulosten on 
tarkoitus palvella kaikkien Ifin toi-
mipisteiden tarpeita.

– Ajankohta toimipaikan vaih-
dokselle oli otollinen, sillä aloitim-
me samoihin aikoihin myös kehitys-
hankkeen, jonka tavoitteena oli uu-
distaa yhteisiä työtapojamme. Ifin 
kannalta Keilaniemen vetovoimaa 
lisäsi myös se, että sinne on erin-
omaiset liikenneyhteydet, mikä on 
kasvattanut myös alueen palveluja.

Avainasiana viihtyisyys
Kaikki Ifin pääkaupunkiseudun 650 
työntekijää siirtyivät Espoon Kei-

lalammen kiinteistöön toukokuus-
sa 2021. Tilojen täysmittaista käyt-
töönottoa hidasti vallalla ollut ko-
ronaepidemia ja koko Ifin henkilös-
töä koskenut etätyösuositus. Tästä 
huolimatta toimitilaprojekti saatiin 
vietyä onnistuneesti päätökseen. 
Tämän vuoden alussa yritykselle 
myönnettiin myös kansainvälinen 
WELL Health & Safety rating -ser-
tifikaatti. If on ensimmäinen suo-
malainen iso konserni, jolle tämä 
sertifikaatti on myönnetty.

WELL-sertifiointi on perinteisiä 
kiinteistöstandardeja laajempi, sil-
lä se asettaa ihmisten hyvinvoin-
nin keskipisteeseen. Sertifiointi yh-
distää kiinteistön operatiivisen toi-
minnan, henkilöstön tarpeet sekä 
johdon strategiset tavoitteet.

If hakee omalle toiminnalleen 
myös korkeimman WELL Platinum 
-tason sertifikaattia, joka tullaan 
näillä näkymin myöntämään va-
kuutusyhtiölle kesäkuun aikana. 

– Koska kilpailemme asiakkai-
den lisäksi myös alan parhaista 
osaajista, oli tilojen toimivuudella 
ja viihtyisyydellä erityinen paino-
arvo kokonaissuunnitelmaa tehtä-
essä. Joustavan monitilatoimiston 
tavoitteena on vastata pandemian 
jälkeisen työelämän muuttunei-
siin vaatimuksiin. Vaikka etätyön 
osuus on pysyvästi kasvanut, tu-
levat toimitilat olemaan jatkossa-
kin tärkeä kohtaamispaikka, joka 
palvelee henkilöstön lisäksi myös 
uudistunutta yrityskulttuuriam-
me, toteaa Ifin toimitiloista vastaa- 
va johtaja Pirjo Holmén.

Kohtaamispaikat tuovat 
sosiaalista ulottuvuutta
Suunnittelutyön lopputulokse-
na syntyi monitilaympäristö, jos-
sa on erilaisia tiloja yhteistyöhön, 
vapaaseen kohtaamiseen, etäpa-
lavereihin sekä rauhalliseen työs-
kentelyyn.

Vuorovaikutus on tulevaisuu-

“
Heti alusta asti  
oli selvää, että  
haluamme koko  
henkilökunnan 
mukaan tilojen 
suunnitteluun.

If sai ensimmäisenä suurena yrityksenä Suomessa WELL Health & Safety -sertifikaatin. Toiminnalle on haettu 
myös platinum-tason sertifikaattia, jonka tarkastus on loppusuoralla, kertovat Hannele Rönkkö ja Anne Ketola.

dessakin tärkeää Ifin toiminnan 
kannalta. Kasvokkaisten kohtaa-
misten vähentyessä mietitään nyt 
entistä tarkemmin, milloin ja mi-
ten yhteiset tilat tukevat työskente-
lyä. Jatkossa toimitilat ovat ennen 
kaikkea kohtaamispaikkoja, jotka 
mahdollistavat etätyöstä puuttu-
van sosiaalisen ulottuvuuden ja 
siten myös luovuuden, yhteistyön 
ja yhteisöllisyyden tunteen.

– Henkilöstön hyvinvointi on 
ollut koko toimitilahankkeen läh-
tökohta. Siinä onnistuminen vä-
littyy luonnollisesti siihen, kuin-
ka hyvin voimme auttaa asiakkai-
tamme. Kasvokkain kohtaamisilla 
on edelleen tärkeä rooli esimerkiksi 
innovoinnissa, yrityksen sisäisessä 
kulttuurissa ja uusien työntekijöi-
den tukemisessa. Työnteon hybri-
dimallin tavoitteena on vastata 
henkilöstön erilaisiin toiveisiin ja 
samalla varmistaa jatkossakin mah-
dollisimman sujuva työ ja asiakkai-
demme palvelu, Holmén toteaa.

Sertifikaatti ohjaa toimintaa
WELL-sertifikaatti toimi uusien toi-
mitilojen suunnittelun eräänlaise-
na sateenvarjona, joka ohjasi teke-
mään työtilojen ja koko henkilös-
tön kannalta mahdollisimman hy-
viä ratkaisuja.

– WELL-sertifiointi huomioi 

myös kiinteistön hyvinvointivaiku-
tukset. Ilman- ja vedenlaadun se-
kä työtilojen valaistuksen ja akus-
tiikan lisäksi sertifikaatti edellyt-
tää muun muassa henkilöstömme 
ravinnon, liikkumisen, mukavuu-
den ja mielen hyvinvoinnin jatku-
vaa mittaamista, kertoo Ifin toi-
mitilapalveluista vastaava johtaja  
Anne Ketola.

Vaatimukset ovat paikoin hy-
vinkin yksityiskohtaisia ja ottavat 
huomioon pieniäkin arkisia asioi-
ta. Esimerkiksi siivouksessa ei tu-
le käyttää kemikaaleja eikä tarjoi-
luissa kertakäyttöastioita. 

– Monia asioita parannettiin 
myös henkilöstöltä saadun pa-
lautteen pohjalta. Työmatkapyö-
räilijöille toteutettiin lämpimissä 
tiloissa sijaitsevat pyöräparkit säh-
köpyörien latauspisteineen. Puku-
huoneesta löytyy suihkujen ja kui-
vauskaappien lisäksi myös pyyhe-
palvelu ja hedelmiä välipalaksi, ker-
too Ketola yhtenä esimerkkinä pa-
lautteen pohjalta toteutetuista toi-
menpiteistä.

Teknisistä ratkaisuista apua 
Nykyaikaiseen talotekniikkaan 
pohjautuvat sensorit mittaavat ko-
ko kiinteistön ilmanlaatua ja siitä 
saadut tulokset ovat koko henki-
löstön nähtävänä. Yhteisiin tiloi-

hin on sijoitettu rakennuksen vir-
tuaalisia karttoja, joista voi nähdä, 
miten lämpötilat on säädetty eri ti-
loissa. Sensorien avulla seurataan 
myös eri tilojen käyttöastetta, kun-
nioittaen kuitenkin ihmisten yksi-
tyisyyttä.

Henkilökunnalle löytyy myös 
lainattavia tuoleja, lisävalaisimia 
sekä ergonomiaa tukevia lisävarus-
teita. Myös kotiergonomian paran-
tamiseen tarjotaan tukea työnteki-
jöille maksettavalla kertasummalla.

– Intranetistämme löytyy myös 
tapahtumakalenteri, josta näkyy, 
mitä täällä milloinkin tapahtuu. 
Esimmerkiksi lähiviikkojen aikana 
meillä vuorossa hyvinvointipäivät, 
joiden teemana ovat erilaiset työ-
viihtyvyyttä tukevat teemat, ker-
too Ifin henkilöstöosaston Health 
Partner Hannele Rönkkö.

Ifin henkilöstölle tehdään kaksi 
kertaa vuodessa myös työtyytyväi-
syyskysely, joissa kartoitetaan viih-
tyvyyttä niin psykofyysisestä kuin 
työympäristönkin näkökulmasta. 

– Matkaa on vielä, mutta jo ny-
kyisten tietojen perusteella voi sa-
noa, että työtyytyväisyys on sel-
västi kasvanut. Jatkossa toivomme 
myös, että eri alan asiantuntijat ta-
paavat toisiaan entistä enemmän, 
mikä lisää me-henkisyyttä kiinteis-
tön sisällä, Rönkkö suunnittelee.
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Digitalisaatio tehostaa 
kiinteistönhallintaa

S ähköistä kiinteistönhal-
lintaa voi verrata mobii-
li- ja verkkopankkiin. Vis-
ma Real Estate Oy:n Pro-

duct Manager Timo Varis ja Busi-
ness Development Director Mikko 
Hyvärinen huomauttavat, että sii-
nä missä pankit tuovat kaikki pal-
velunsa yhdelle verkkosivustolle tai 
sovellukseen, digitaalinen kiinteis-
tönhallinnan järjestelmä tarjoaa työ-
kalut kiinteistön johtamiseen ja ar-
kitoimintojen pyörittämiseen. Esi-
merkiksi asukas- ja osakasviestin-
tä, hallinnollinen isännöinti, kiin-
teistön huolto- ja ylläpitotoiminnot 
sekä kiinteistön taloushallinta ja ra-

portointi voidaan toteuttaa yhdellä 
järjestelmällä.

Kiinteistönhallinnan digitalisoin-
nin keskeinen etu on Variksen ja Hy-
värisen mukaan toiminnan tehostu-
minen. Järjestelmää voidaan käyt-
tää ajasta ja paikasta riippumatta 
niin mobiililaitteella kuin tietoko-
neellakin. Tiedot syötetään järjes-
telmään kertaalleen, ja ne tallentu-
vat varmasti sekä tietoturvallisesti 
yhteen paikkaan. Kertakirjausperi-
aate parantaa tiedon laatua ja vä-
hentää virheitä. Data on myös reaa-
liaikaisesti kaikkien tietoja tarvitse-
vien henkilöiden hyödynnettävissä. 

– Digitaalisuus tuo toimintaan 

kaikkien osapuolten näkökulmas-
ta läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi jär-
jestelmän kautta vikailmoituksen 
tai palvelupyynnön jättänyt asukas 
pystyy seuraamaan, miten hänen 
asiansa etenee, Varis kertoo. 

Helpotusta arkeen
Tampuuri on Suomen tunnetuin 
kiinteistönhallinnan järjestelmä. Se 
on käytössä jo 110 000 kiinteistössä. 
Tampuurilla hallinnoiduissa kiin-
teistöissä asuu, harrastaa tai työs-
kentelee yli kaksi miljoonaa suoma-
laista. Tampuuria käyttävät erityi-
sesti isännöintitoimistot ja vuokra-
taloyhteisöt, mutta asiakaskuntaan 

kuuluu myös lukuisia julkishallin-
non laitoksia, kuntia, kiinteistöjen 
suuromistajia, huoltoyhtiöitä, yri-
tyksiä ja yhdistyksiä.

Tampuuri tuo tehoa ja helppout-
ta kiinteistöalan ammattilaisten ar-
keen poistamalla monia manuaa-
lisia työvaiheita. Esimerkiksi talo-
yhtiön osakkaat kirjaavat muutos-
työilmoituksensa suoraan järjestel-
mään ja muutostyötä koskeva pää-
tösprosessi tapahtuu kokonaisuu-
dessaan Tampuurissa. 

Hyvä esimerkki järjestelmän 
mahdollistamasta toimintojen au-
tomatisoinnista on myös vuokrata-
loyhteisöjen vuokrausprosessi. Kun 

Visma Tampuuri helpottaa ja tehostaa kiinteistönhallinnan kaikkia osa-alueita vuokrauksesta  
ja asukasviestinnästä kiinteistön isännöintiin, huoltoon ja taloushallintaan. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuvat visma

asukas irtisanoo vuokrasopimuk-
sensa sähköisesti, Tampuuri vie 
vuokra-asuntoilmoituksen Etuovi- 
ja Vuokraovi-palveluihin. Asunnon 
hakemus- ja tarjousvaiheet, vuok-
rasopimusten sähköinen allekirjoit-
taminen sekä asunnon kuntotarkas-
tus voidaan toteuttaa sähköisesti. 
Jotkut Tampuuria käyttävät vuok-
rataloyhteisöt ovat automatisoineet 
myös avainten luovutuksen. 

Kiinteistöalan ammattilaisten 
ohella Tampuurista hyötyvät kui-
tenkin myös kiinteistöjen käyttäjät. 

– Tampuuri mahdollistaa jousta-
van viestinnän ja sähköisen asioin-
nin eri sidosryhmien välillä. Esimer-
kiksi taloyhtiön osakkaat ja asuk-
kaat voivat tehdä järjestelmän avul-
la helposti palvelupyyntöjä ja olla 
yhteydessä isännöitsijän asiakas-
palveluun. He pystyvät myös tar-
kastamaan reaaliaikaisen vastike-
tilanteensa ja energiakulutustieto-
jaan asukas- ja osakassivujen kaut-
ta, Hyvärinen kertoo.

Järjestelmä kannattaa ottaa 
käyttöön vaiheittain
Tampuuri-järjestelmä koostuu yli 
50 tuotemoduulista. Lisäksi siihen 
voidaan integroida avointen rajapin-
tojen avulla muita järjestelmiä, ku-
ten toiminnanohjaus- ja palautejär-
jestelmiä sekä kiinteistönhuoltoyh-
tiöiden järjestelmiä. Ohjelmistoko-
konaisuuden laajuuden vuoksi Va-
ris ja Hyvärinen suosittelevat järjes-
telmän vaiheittaista käyttöönottoa.

– Tampuuri on helpointa ottaa 
käyttöön kolmessa tai neljässä eräs-
sä, jolloin koko järjestelmä saadaan 
käyttöön noin vuoden sisällä. Järjes-
telmän teknisen käyttöönoton ohel-
la myös työtapoja tulee muuttaa, 
mikä vaatii organisaatiossa muutos-
johtamista. Suosittelemme aloitta-
maan käyttöönoton teknisestä yl-
läpidosta. Sen jälkeen Tampuuriin 
voidaan siirtää vuokra- tai vastike-
maksut ja kiinteistön taloushallinto. 
Viimeisessä vaiheessa aletaan hyö-
dyntää sähköisen asioinnin työka-
luja, Hyvärinen neuvoo.

Varis ja Hyvärinen painottavat 
helppoa käyttöönottoa. Visma Real 
Estate Oy:n projektipäällikkö vas-
taa käyttöönottoprosessin toteutta-
misesta avaimet käteen -mallilla ja 
ammattitaitoiset kouluttajat antavat 
asiakkaan edustajille koulutuksen 
Tampuurin jouhevaan käyttöön.

Sähköisestä kiinteistönhallintajärjestelmästä on hyötyä sekä huoltoyhtiöille että asukkaille. 

Kaikki tieto 
kämmenellä
n Visma Tampuuri on 
markkinoiden kattavin  
kiinteistöjen hallintaan  
tarkoitettu ohjelmisto.

n  Lukuisat tuotemoduulit  
ja integraatiot varmistavat 
sen, että Tampuuri on ainoa 
ohjelmisto, jonka kiinteistö- 
alan ammattilainen työs-
sään tarvitsee.

n Digitalisoidut toiminnot 
sekä reaaliaikainen tieto  
tuovat sujuvuutta arkeen.

Nykyaikainen talotekniikka ja sen mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat avainasemassa, kun kuljetaan kohti päästötöntä energiajärjestelmää. Rakennuskanta kattaa edelleenkin noin 
puolet kaikesta energiankulutuksesta, kertovat STEK ry:n hallituksen puheenjohtaja Janne Kerttula ja toimitusjohtaja Timo Kekkonen.

kannan energiatehokkuuden paran-
taminen on kuitenkin haaste, johon 
voidaan vaikuttaa yhteiskunnan 
tuella ja ohjauksella, huomauttaa 
STEK ry:n hallituksen puheenjoh-
taja Janne Kerttula. 

Kerttula sanoo, että STEKillä on 
tärkeä perustehtävä toimia sähkön 
turvallisen ja luotettavan käytön, 

energiatehokkuuden se-
kä älykkään sähkön hyö-
dyntämisen edistäjänä. 
Siksi tavoitteena on löy-
tää myös uusia yhteis-
työkumppaneita, joiden 
kanssa on mahdollis-
ta toteuttaa projekteja ja 
hankkeita yhteisten pää-
määrien saavuttamiseksi. 
Tähän on hyvät mahdolli-

suudet, sillä STEKin jäsenistössä on 
kutakuinkin koko Suomen sähköala 
edustettuna.

Hyötyä koko yhteiskunnalle
Kekkonen toteaa, että STEK ei edus-
ta perinteistä edunvalvontaa, vaan 
yleishyödyllisenä yhdistyksenä se 
edistää koko maan asiaa energiate-
hokkuuden suhteen. Myös lapset ja 
nuoret ovat tässä tärkeässä roolissa.

– Tehtävämme on jakaa alan puo-

Sähkön kulutuksen  
kokonaisuudessa ei ole 
kyse ainoastaan jakelusta 
ja tuotannosta vaan myös 
käytöstä, josta kiinteistöt 
muodostavat ison osan. 
Rakennetulla infralla on 
suuri rooli kulutuksen ja 
hyvinvoinnin saralla.

Energiamurros kuuluu kaikille

T ulevaisuuden energiajär-
jestelmä perustuu yhä 
enemmän sähköön ja 
sen myötä hajautetum-

paan sähköverkkoon, jossa uusiu-
tuvan energian osuus jatkaa kas-
vuaan. Erityisesti sähkön käytön 
omavaraisuus noussut voimakkaas-
ti esille. Suomessa sähköjärjestel-
män luotettavuus on huippua ja 
kansallinen sähköverkko on jo vah-
va. Maassamme on myös sähköalan 
korkea koulutustaso ja osaaminen. 

– Kehittynyttä teknologiaa hyö-
dyntävät järjestelmät ja automaatio 

mahdollistavat sen, että esimerkik-
si asumisen mukavuus ja turvalli-
suus paranevat samalla kun ener-
giankulutus alenee. Talotekniik-
ka ja sen mahdollisuuksien hyö-
dyntäminen ovat avainasemassa, 
kun kuljetaan kohti päästötöntä 
energiajärjestelmää, koska raken-
nuskanta kattaa edelleenkin noin 
puolet kaikesta energian-
kulutuksesta kertoo STEK 
ry:n toimitusjohtaja Timo 
Kekkonen.

Sähkötekniikan ja ener-
giatehokkuuden edistämis-
keskus STEK ry on yleis-
hyödyllinen yhdistys, jo-
ka edistää sähkön käytön 
turvallisuutta ja luotetta-
vuutta, sähköisiä energia-
tehokkuusratkaisuja sekä älykästä 
sähkön käyttöä keräämällä, tuotta-
malla ja jakamalla tietoa. Viime ai-
koina STEKin toiminnan painopis-
teet ovat olleet erityisesti energia-
murroksessa ja kestävän kehityksen 
edistämisessä.

– Meillä on Suomessa kaikki 
mahdollisuudet olla edelläkävijöitä 
energiatehokkudessa. Tämä ei ole 
kuitenkaan mahdollista, jollei meil-
lä ole riittävästi osaajia ja ellemme 

jatkuvasti kehitä ja hyödynnä tek-
nologian tarjoamia mahdollisuuk-
sia, Kekkonen tietää.

Toimenpiteitä kiinteistöjen 
energiatehokkuuden eteen
Sähköalan muutos heijastuu kaik-
kiin loppukäyttäjiin. Sähköntuotan-
nossa ollaan Suomessa jo nyt lähel-

lä omavaraisuutta. Etenkin tuulie-
nergia on kovassa kasvussa ja aurin-
koenergialla pystytään paikkamaan 
sähköntuotannon vaihtelevuutta. 
Nykyaikaisessa energiantuotannos-
sa kysyntä ja mahdollisuudet eivät 
kuitenkaan kaikilta osin kohtaa. 

– Uusissa rakennuksissa älykkäät 
järjestelmät optimoivat kulutusta, 
ja rakennetun infran hiilidioksidi-
päästöjä on saatu koko ajan mata-
lammaksi. Vanhemman rakennus-

lueetonta perustietoa sekä antaa 
käytännön neuvontaa. Ammatilli-
sella puolella sen sijaan haluamme 
helpottaa osaajien saatavuutta se-
kä kannustaa ihmisiä hakeutumaan 
sähköalalle. Tässä tehtävässä myös 
erilaiset kampanjat ovat tärkeässä 
roolissa, Kekkonen tarkentaa.

STEKille erityisesti sosiaalinen 
media on osoittautunut mielenkiin-
toiseksi ja hauskaksi viestintäväy-
läksi, jossa monimutkaisistakin 
asioista voidaan kertoa kansanta-
juisesti ja jossa voidaan jakaa tietoa, 
jota esimerkiksi eri oppilaitosten 
opettajat voivat hyödyntää. YouTu-
bessa julkaistu viihteellinen doku-
menttisarja Linnanahteen Energia-
murros esittelee juontaja ja toimit-
taja Aki Linnanahteen johdolla säh-
köntuotantotapoja kiinnostavalla 
ja positiivisella tavalla. Viihteelli-
set tietoiskut ovat saaneet myös lu-
kuisia katsojia.

– Noin kolmannes vuosibudje-
tistamme käytetään yhteistyöhön 
eri oppilaitosten ja korkeakoulujen 
kanssa. Yhteistyön tavoitteena on 
edesauttaa tieteen popularisoimis-
ta siten, että se hyödyttää mahdol-
lisimman hyvin kaikkia kansalaisia, 
Kekkonen toteaa.

“
teksti pekka säilä 
kuva riku kylä

Meillä on Suomessa 
kaikki mahdollisuudet 

olla edelläkävijöitä  
energiatehokkuudessa.
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T ampereella Hatanpään 
valtatie 30:ssa sijaitsee 
toimistokiinteistö, jossa 
on usean menestyvän 

teknologiayrityksen Tampereen 
toimipiste. Näistä tunnetuin on 
Nokian tuotekehitys- ja tutkimus-
keskus.

Talo rakennettiin vuonna 2000 
yhdeksi Nokian tärkeimmistä toi-
mipaikoista Suomessa. Sittemmin 
vuokralaiseksi on tullut muita tek-
nologiayrityksiä, muun muassa 
TietoEvry. 

Nokian datakeskus on ollut alus-
ta alkaen kiinteistön kellarissa.  

– Kellarissa hyrrää jo nyt mel-

koinen määrä palvelimia ja tule-
vaisuudessa vielä enemmän. Tämä 
avaa kiinteistön kehittämiselle uu-
denlaisia mahdollisuuksia, Bruns- 
wick Real Estaten Portfolio Manager 
Alexander Wörlund sanoo.

Brunswick Real Estate innovoi 
kiinteistöön uusia ratkaisuja yh-
dessä kiinteistösijoitusyhtiö Cas-
tellumin kanssa. Hatanpään valta-
tie 30 siirtyi Castellumin omistuk-
seen kesällä 2021 osana laajempaa 
kiinteistökauppaa.

Hukkalämpö hyödyksi
Vuosien varrella kiinteistöön on 
tuotu kaukojäähdytys palvelemaan 

datakeskuksen tarpeita. Jäähdytys-
tä on hyödynnetty myös asiakkai-
den toimitiloissa. 

– Kiinteistön uusin, innovatiivi-
nen energiatehokkuushanke tar-
koittaa datakeskuksen palvelimi-
en tuottaman lämmön syöttämistä 
takaisin Tampereen Sähkölaitoksen 
kaukolämpöverkkoon. Aiemmin 
osa palvelimien tuottamasta läm-
möstä on mennyt hukkaan taivaalle, 
Castellumin tekninen johtaja Lauri 
Maila pohjustaa.

Energiatehokkuushanketta ra-
kennettiin 2021 ja 2022 alkuvuo-
den ajan ja se otetaan käyttöön 
toukokuun alussa. Lämmönsiirto 

palvelimilta kaukolämpöverkkoon 
tuli mahdolliseksi, kun palvelinsa-
lin jäähdytysjärjestelmään lisättiin 
lämpöpumppuja.

Ratkaisulla saatava energiamää-
rä on 42 gigawattituntia vuodes-
sa, jolla lämmitetään 15 prosenttia 
Tampereen omakotitaloista. Castel-
lum, Tampereen Sähkölaitos sekä 
Brunswick Real Estate ovat jo kaa-
vailleet hankkeelle jatkoa niin, et-
tä tuotettavan energian määrä on 
vuonna 2025 yli kaksinkertainen 
eli 85 gigawattituntia vuodessa. 
Sillä lämmitetään jo 5 000 tampe-
relaista omakotitaloa eli liki joka 
kolmas talo.

– Kun Nokia siirtää datakeskuk-
seensa lisää palvelimia, kiinteistö 
lisää samalla lämpöpumppuja. Näin 
saamme siirrettyä koko ajan enem-
män hukkalämpöä hyötykäyttöön, 
Wörlund tiivistää.

Vastuullisuusajattelu jatkuu 
strategiasta käytäntöön
Toimistokiinteistöissä toteutettu-
na tämä ainutlaatuinen ratkaisu on 
osa Castellumin vastuullisuusstra-
tegiaa ja sitä kautta myös konkreet-
tinen osoitus strategian toteuttami-
sesta käytännössä.  Energiatehok-
kuuden lisääminen ja uusiutuvien 
energialähteiden maksimaalinen 
käyttö ovat keskeisiä kehityskoh-
teita Castellumin omistamissa kiin-
teistöissä.

– Castellum on rankattu Pohjois-
maiden vastuullisimmaksi kiinteis-

töyhtiöksi, toiseksi Euroopassa ja 
maailmanlaajuisesti kuudenneksi 
Yhtiömme on myös palkittu vas-
tuullisimpana toimistotilojen ke-
hittäjänä, Maila kertoo.

Maila korostaa hyvää yhteistyötä 
Brunswickin kanssa innovatiivisen 
ja vastuullisen energiaratkaisun ra-
kentamisessa Valtatie 30 -kiinteis-
töön. Hankkeen tärkeinä tukipila-
reina ja teknisenä tukena ovat olleet 
Sitowisen Erkko Mäenpää ja Jukka 
Koivistoinen Infoniasta.

– Hanke on vastuullisuuden li-
säksi myös taloudellisesti kannat-
tava investointi, joka mahdollis-
taa entistä paremman vuokralais-
yhteistyön, Maila sanoo.

Täysin Valtatie 30:n veroista han-
ketta ei ole Mailan ja Wörlundin tie-
tämän mukaan toteutettu toimis-
tokiinteistöissä – ei ainakaan Suo-
messa.

Jotta lämmön järkevä talteen-
otto olisi mahdollista, vaaditaan 
kiinteistönomistajalta uskallusta, 
avoimuutta ja kykyä nähdä uusis-
sa innovaatioissa mahdollisuuk-
sia. Tähän tarvitaan kiinteistön-
omistajan oikeasuuntainen stra-
tegia, kunnianhimoiset vastuulli-
suustavoitteet sekä hyvät yhteis-
työkumppanit.

– Uusien teknologioiden mah-
dollisuudet ovat mittavia, kun nii-
tä päästään hyödyntämään riit-
tävän suurella skaalalla. Valtatie 
30:n hanke on hyvä esimerkki täs-
tä, Wörlund sanoo.

Toimistotiloista 
lämpöä tuhansille 
omakotitaloille

Hatanpään valtatie 30:n lämmitysratkaisu on ainutlaatuinen – vielä, kertovat Castellumin tekninen johtaja Lauri Maila ja Brunswick Real Estaten Portfolio Manager Alexander Wörlund.

teksti jukka nortio  kuva juha arvid helminen

Tamperelaisen toimistotalon kellarissa sijaitsee Nokian datakeskus, jonka  
palvelimet antavat innovatiivisen ratkaisun ansiosta lämmön lähivuosina  
jopa 5 000 paikalliselle omakotitalolle.

E linkaariajattelu on kokonaisval-
taista toiminnan arviointia, jossa 
huomioidaan koko toimintaket-
ju kaikkine vaikutuksineen, esi-

merkkinä ympäristökuormitus. Vastuul-
lisuus on sisäänrakennettu ominaisuus  
SATOn elinkaariajattelussa.

– Meillä SATOssa elinkaarella tarkoitetaan 
aikaa, joka kuluu maankäytön ja rakentami-
sen suunnittelusta rakentamiseen, raken-
nuksen käytönaikaiseen 
ylläpitoon ja korjaustoi-
mintaan, ja siitä edelleen 
rakennuksen purkuun ja 
purkutuotteiden lajitte-
luun saakka, sanoo SATOn 
suunnittelupäällikkö Jussi 
Väisänen.

Elinkaariajattelu ohjaa 
myös SATOn kiinteistö-
kehitystä. Yritys inves-
toi pääkaupunkiseudulla, 
Tampereella ja Turussa 
kohteisiin, jotka sijaitsevat 
hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden 
lähellä. Investoinneista tehdään myös ai-
na vastuullisuusarviointi osana investointi-
päätöstä. Kestävät arjen valinnat ovat asuk-
kaillekin helpompia, kun koti sijaitsee kes-
keisellä paikalla.  

Elinkaariajattelu ohjaa toimintaa
Elinkaariajattelun kautta SATOssa punni-
taan päätöksiä uutta rakentaessa mutta 
myös vanhaa uudistaessa. Suunnittelussa 
kiinnitetään aina huomiota energiatehok-
kuuteen, mutta myös vuosikymmeniä kes-
täviin rakennusratkaisuihin. 

Jokaisessa uudis- ja peruskorjauskoh-

teessa selvitetään maalämmön ja aurin-
kopaneelien käyttömahdollisuus. Uudis-
kohteissa energiatehokkuuteen vaikuttaa 
myös rakennuksen vaipan tiiviys sekä oi-
kein mitoitettu ja lämpöä talteen ottava il-
manvaihto. 

Peruskorjauksissa tavoitteena on paran-
taa energiatehokkuutta vähintään 30 pro-
sentilla aikaisempaan verrattuna. Kaikki 
vuonna 2021 ja 2022 rakennusluvan saa-

neet SATOn uudiskohteet 
kuuluvat energialuokituk-
seltaan A-luokkaan. 

SATO on pitkäaikainen 
asuntosijoittaja, rakennut-
taja ja omistaja. Monet yri-
tyksen rakentamis- ja kor-
jaamisratkaisuista ovat 
hinnaltaan hieman kor-
keampia kuin tavanomai-
sessa rakentamisessa. Esi-
merkiksi SATOn rakennut-
tamien asuintalojen run-
got mitoitetaan normaa-

lin 50 vuoden elinkaaren sijasta 100 vuo-
den elinkaarelle. 

– Ajattelemme asian niin, että me omis-
tamme nämä talot ikuisesti ja haluamme 
sen vuoksi käyttää pitkän elinkaaren aika-
na paremmiksi todettuja ja taloudellisesti 
kannattavia ratkaisuja, Väisänen selventää. 

Elinkaariajattelun mukaisesti rakennuk-
set tai rakennusten osat korjataan juuri oi-
keaan aikaan. SATOn omistamista kodeista 
vuosittain peruskorjataan satoja. 

– Tähtäämme siihen, että talojemme 
käyttöikä on 100 vuotta ja mahdollisesti 
ylikin, kun pidämme niistä hyvää huolta, 
Väisänen päättää.

Uusia SATOkoteja valmistuu Helsingin Veräjämäkeen Jokiniementielle keväällä 2023. 
SATO rakentaa asukkailleen koteja, jotka kestävät sukupolvien yli.

H ybridi- ja etätyö ovat rantautu-
neet rytinällä Suomeen. Samal-
la yleistyvät globaalit video- 
neuvottelut muuttavat toimis-

totyöaikoja. Cervius Groupin toimitusjohta-
ja Hannu Kimiläisen mukaan työarjessa ta-
pahtuneet muutokset näkyvät selvästi toi-
mistokiinteistöjen käytössä. 

– Kiinteistöjen käyttöasteet ja käyttöajat 
vaihtelevat aiempaa enemmän, mutta usein 
kiinteistön käyttöolosuhteita ja tekniikkaa 
hallitaan edelleen perinteiseen tapaan aika-
ohjauksella. Tästä kärsivät paitsi tilojen käyt-
töolosuhteet myös koko kiinteistön energia-
tehokkuus, Kimiläinen kertoo.

Toimitiloja pitää pystyä myös muutta-
maan käyttöasteesta kertovan tiedon pe-
rusteella, ja tilat pitää mitoittaa oikein.

– Me huolehdimme olosuhteista ja teknii-
kan toimivuudesta, mutta pystymme myös 
antamaan kiinteistönomistajalle toimitilo-
jen muutoksiin liittyvää dataa ja näkemystä. 

Cervius on kiinteistönomistajan kumppa-
ni kiinteistön olosuhteiden ja energiatehok-
kuuden kehittämisessä, kiinteistön käytön 
ohjaamisessa, automaation ylläpidossa sekä 
lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto-, auto-
maatio-, sähköistys- ja valaistusjärjestelmiin 
liittyvissä käytännön töissä. Yrityksen kes-
keisintä toiminta-aluetta ovat Etelä- ja Var-
sinais-Suomi sekä Pirkanmaa.
 
Automaatio avainasemassa
Kiinteistön miellyttävien ja terveellisten 
käyttöolosuhteiden varmistaminen ja ener-
giatehokkuuden optimointi edellyttävät 
kiinteistötekniikan uudistamista sekä sää-
töjen automatisointia. Järjestelmien oh-
jaukseen tarvittavaa tietoa saadaan kerät-
tyä muun muassa läsnäolotunnistimilla ja 
hiilidioksiditason mittauksella. 

– Omat haasteensa kiinteistöjen ylläpi-
toon tuovat tekniikan lisääntyminen ja mo-
nimutkaistuminen. Järjestelmien huolto ja 
ylläpito vaativat usein erikoisosaamista, jo-
ta kiinteistönhoitajalla ei välttämättä ole. 

Kiinteistön tarpeisiin tarkasti suunnitellut 
järjestelmät eivät tuo kaivattuja hyötyjä, jos 
niitä käytetään väärin. Pahimmillaan osaa-
mattomuus voi johtaa siihen, että automaa-
tio-ohjauksen sijaan aletaan käyttää käsioh-
jausta. Järjestelmän lähettämät hälytykset 
saatetaan myös kuitata ymmärtämättä kun-
nolla, mistä ongelmasta oikeastaan on kyse. 

– Kiinteistöhuollon tueksi tarvitaan osaa-
via järjestelmäasiantuntijoita, jotka voivat 
tänä päivänä ohjata järjestelmiä myös etä-
yhteydellä, Kimiläinen toteaa.

Arvo Startti avaa lähtötilanteen 
Kiinteistöjärjestelmien uudistamisprojektiin 
kannattaa lähteä nykytilanteen selvittämi-
sen kautta. Kimiläinen suosittelee työkaluksi 
Cerviuksen tekemää Arvo Startti -selvitystä. 
Se antaa kokonaiskuvan esimerkiksi kiinteis-
tön LVIS-järjestelmistä, käyttöolosuhteista 
tai energiatehokkuudesta. Asiakas saa sel-
vityksestä kirjallisen raportin, josta selviä-
vät muun muassa toimenpidesuositukset, in-
vestointiehdotukset sekä mahdolliset energi-
ansäästölaskelmat takaisinmaksuaikoineen. 

– Räätälöimme selvityksen aina asiakasyri-
tyksen tarpeisiin. Monesti selvitys teetetään 
järjestelmävian tai käyttöolosuhteissa havai-
tun ongelman, kuten vetoisuuden tai huonon 
sisäilman vuoksi. Voi myös olla, että kiinteis-
töä lämmitetään ja jäähdytetään samaan ai-
kaan. Tällöin käyttöolosuhteet eivät parane, 
mutta energiaa kuluu hukkaan. 

Arvo Startin jälkeen kiinteistönomistajan 
ja Cerviuksen yhteistyö jatkuu usein kiinteis-
tön PTS:n laatimisen, järjestelmäuudistus-
ten, energiatehokkuushankkeiden ja edel-
leen kiinteistötekniikan ylläpidon merkeissä. 

– Pyrimme ennakointiin, jotta asiakas voi-
si toteuttaa muutokset rauhassa ja suunni-
telmallisesti. On tärkeää, että modernisoin-
nissa huomioidaan kiinteistön käyttömuka-
vuus, investointi- ja käyttökustannukset sekä 
energiatehokkuus ja ympäristöarvot. 

Kiinteistöjen käytössä tapahtuvat muutokset ja monimutkaistuva  
tekniikka haastavat toimisto- ja liikekiinteistöjen kehittämisen. 
Arvo Startti -selvitys auttaa kohti kiinteistön parempaa hallintaa.

SATO rakennuttaa vuosittain noin 1 000 uutta asuntoa valmiiseen 
kaupunkiympäristöön hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen  
lähelle. SATOkodit rakennetaan kestämään sukupolvien yli.

Hybridityö haastaa 
talotekniikan 

Pitkän tähtäimen 
elinkaariajattelu 
tuottaa sadan  
vuoden taloja

Esimerkiksi lisääntyvä etätyö muokkaa kiinteistöjen ylläpidon tarvetta, tietävät Cervius 
Groupin Jesse Jokinen, Hannu Kimiläinen ja Ville-Matti Niiranen.

CERVIUS.FI/ARVOSTARTTI

teksti tuomas i. lehtonen  kuva riku kylä

teksti ja kuva sato

“
Tähtäämme  
siihen, että  
talojemme 

käyttöikä on 
100 vuotta.
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teksti helen partti 
kuvat joona raevuori ja  
parkkisähkö

M onessa taloyhtiössä 
valmistellaan kuu-
meisesti kevään yh-
tiökokousta. Yksi ta-

kuuvarmasti agendalle nouseva ai-
he liittyy sähköautojen latauspistei-
siin. Jos niitä ei omalla pysäköinti-
alueella tai parkkihallissa vielä ole, 
moni hallitus on ratkaisun edes-
sä. Millainen laite sopisi parhaiten 
omien asukkaiden tarpeisiin? 

Latauspisteiden saanti on kuu-
leman mukaan kiven takana kovan 
kysynnän vuoksi. Parkkisähköllä 
asia kuitenkin nähdään toisin: laite-
pula kyllä jumittaa tilannetta, mut-
ta pahin pullonkaula on päätöksen-
teon hitaus. Tavallisesti päätös syn-
tyy taloyhtiöiden hallituksissa rei-
lun puolen vuoden ja puolentoista 

Latauslaitteet kannattaa hankkia nyt, sillä lähitulevaisuudessa kysyntä kasvaa merkittävästi, tietävät Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtaja Jari Ängeslevä ja myyntijohtaja Kimmo Akiander.

vuoden sisällä. Poikkeuksiakin on.
– Meillä nopein päätös tuli kuu-

kaudessa, kertoo liiketoimintajoh-
taja Joel Järvi.

Latausvalmiudesta ja -laitteista 
kannattaisi pyytää tarjous nyt, jotta 
järjestelmät saadaan toimintakun-
toon hyvissä ajoin. Sähkökäyttöiset 
autot käyvät kaupaksi oletettua no-
peammin. Teknologian tutkimus-
keskus VTT:n ennusteen mukaan 
Suomessa on 600 000 sähkökäyt-
töistä autoa vuonna 2030. Ne kaik-
ki tarvitsevat akkuihinsa sähköä. 

Taloyhtiöiden tehtävä on tarjota 
asukkailleen yhdenvertaiset palve-
lut. Miten tämä periaate toteutetaan 
nopeasti kallistuvan sähkön aikana 
oikeudenmukaisesti, kustannuste-
hokkaasti ja turvallisesti? Miten väl-
tytään kuormittamasta taloyhtiön 
yhteistä sähköverkkoa liikaa? 

Parkkisähkön vastaus hankalas-
ti hahmotettavaan yhtälöön ovat 
edistykselliset pikaliittimet, jotka 
asennetaan sähköjohtoihin joko au-
tohallin seinään tai pihan tolppiin. 
Tämän jälkeen niihin voidaan asen-
taa varsinaiset latauslaitteet. Asen-
nuksen voi tehdä vaikkapa taloyh-
tiön huoltofirma. 

Ylimitoitusta tulee välttää
Parkkisähkö on tunnistanut talo-
yhtiöiden haasteet. Kaapelit, infra-

struktuuri ja sähköverkko ovat yh-
teisiä, mutta asukkaiden tarpeet yk-
silöllisiä ja muuttuvia. 

– On kaksi tapaa hoitaa asia. Jo-
ko taloyhtiö hankkii parkkipaikalle 
kaikille asukkailleen sekä latausval-
miuden että -laitteet, tai se hank-
kii vain latausvalmiuden, ja jokai-
nen hankkii itse latauslaitteen, to-
teaa toimitusjohtaja Jari Ängeslevä.

Taloyhtiön on mahdollista hakea 
tukea sekä latausvalmiuden että la-
tauslaitteiden hankintaan Asumi-

sen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARAlta. Tuen määrä kattaa 35 pro-
senttia investoinnista vuonna 2022, 
kun latauspisteitä on vähintään vii-
si. Parkkisähkö tukee asiakkaitaan 
hakemuksen teossa. 

Enemmän kuin pelkkä laturi
Parkkisähkön aluevaltaus on pian 
markkinoille tuleva, pikaliittimeen 
asennettava 2 x 22 kilowatin latu-
ri, johon sisältyy ainutlaatuinen te-
hoalueiden säätömahdollisuus 1,4 

kilowatista 22 kilowattiin. 
– Laturilla on täysin poikkeuk-

sellisia ominaisuuksia. Sen avulla 
voi ottaa käyttöön esimerkiksi au-
tomaattisen ajoneuvon tunnistami-
sen ja kulunvalvonnan. Latausmit-
taus on tarkka, ja laturiin voi syöt-
tää sähköä silloin kun se on edulli-
simmillaan, Järvi luettelee. 

Uudella laturilla voidaan ladata 
kahden ajoneuvon akkuja yhtä aikaa 
– tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi yk-
si käyttäjä voi ladata akkua ja toinen 
vaikkapa imuroida tai lämmittää au-
toaan. Ennakkomyynnissä olevan 
laturin suosio onkin ylittänyt yhti-
ön odotukset. Ensimmäiset toimi-
tukset lähtevät asiakkaille syksyllä. 

Taloyhtiöiden arjessa pikaliitti-
mien käyttö on vaivatonta. Pikaliit-
timet on helppo asentaa, ja ne vas-
taavat EU:n energiatehokkuusdirek-
tiivin määräyksiä. Lisäksi pikaliitti-
miin liitettävät latauslaitteet ovat vi-
katilanteissa vaihdettavissa ilman, 
että sähköt täytyy katkaista sähkö-
verkosta. Pikaliittimien tuomien 
vaihtoehtojen myötä järjestelmän 
valinta on turvallinen. 

Myyntijohtaja Kimmo Akiander 
tiivistää yrityksen toimintaperiaat-
teen yhteen lauseeseen:

– Tehtävänämme on asentaa la-
tauspisteitä, jotka kestävät kaape-
loinnin koko elinkaaren ajan.

Parkkihallista latausalueeksi

Pikaliitinteknologian ansiosta autojen lämmitykseen tehtyä kaapelointia 
voidaan hyödyntää myös sähköautojen lataamiseen.

Sähköautojen kauppa 
käy kuumana ja tarve  
akkujen latauspisteille 
kasvaa. Parkkisähkö Oy 
tuo markkinoille vallan-
kumouksellisen sähkö- 
autojen latauslaitteen.

Asukkaat ovat entistä kiinnostuneempia asuntonsa hiilijalanjäljestä ja ympäristövastuullisesta rakentamisesta. Kiinteistöalan 
energiatalkoista puhuttaessa huomio keskittyy monesti lämmitysmuotoon, vaikka rakentamisvaiheen ratkaisuilla voidaan 
myös saavuttaa merkittäviä säästöjä. Oikean eristeen valinta on päätös, jonka vaikutukset näkyvät pitkällä aikajänteellä.

teksti kati halonen kuvat kingspan 

S ään ääri-ilmiöiden lisään-
tyminen tuo uudenlaisia 
haasteita niin rakentei-
den rakennefysikaaliselle 

toimivuudelle kuin energiatehok-
kuudellekin. Rakentamismääräyk-
sissä määritellään ne rakenteiden 
lämmönläpäisyvaatimukset, joita 
rakentajan tulisi vähintään saavut-
taa, eli energialuokka C.

Mitä vähemmän lämmitysenergi-
aa kulkee rakenteiden läpi, sitä ener-
giatehokkaampi rakennus on. Jos 
rakennuksen koko vaipan lämmön- 
eristysarvot, joihin vaikuttavat 
muun muassa eriste, ikkunat, ovet, 
lämmöntalteenotto ja tiiveys täyt-
tävät annetut taulukkoarvot, voi-
daan rakentamismääräyksen ener-
giatehokkuusvaatimukset osoittaa 
rakenteellisella energiatehokkuu-
della, eikä kohteelle tarvitse tilata 
erillistä E-lukulaskelmaa.

Energiatehokkuudeltaan
Lahden talot ovat A-luokkaa
Lahden Talojen kodit muotoillaan 
jo suunnitteluvaiheessa mahdolli-

simman energiatehokkaiksi. Tämä 
tukee myös Lahden kaupungin ta-
voitetta olla ensimmäisenä suurena 
kaupunkina Suomessa hiilineutraa-
li jo vuoteen 2025 mennessä.

– 2010-luvulta alkaen kaikki uu-
diskohteemme ovat täyttäneet 
A-energialuokan vaatimukset. Kun 

energiamääräykset muuttuivat, 
emme kuitenkaan halunneet kas-
vattaa seinärakenteiden paksuutta, 
Lahden Talot Oy:n kiinteistöjohtaja 
Harry Koskela kertoo.

– Lahden Talojen vuokra- ja pal-
velutaloissa on kiinnitetty erityis-

tä huomiota rakennuksen elinkaa-
ren ajan kustannuksiin, energiate-
hokkuuteen ja tiiveyteen. Niissä on 
huomioitu kokonaisvaltaisesti se-
kä rakennuksen suunta, ikkunoi-
den varjostukset, lämmitysmuo-
to, lämmöntalteenotto, jäähdytys 
että vesikalusteiden tyypit. Ylä- ja 
alapohja sekä ovet ja ikkunat ovat 
määräyksiä paremmin eristettyjä, 
jatkaa Kingspan Insulation Oy:n 
aluemyyntipäällikkö Jussi Kurikka.

– Me kilpailutamme rakennus-
hankkeet, ja materiaalivalinnat te-
kee urakoitsija. Materiaalit vaikut-
tavat kuitenkin kiinteistön hiilija-
lanjälkeen, ja siksi lähtökohtana on, 
että eristevalinnat tehdään energia-
tehokkuuden nimissä. Toinen teki-
jä on seinärakenteiden paksuuden 
pitäminen kurissa. A-energialuok-
kaan pääseminen vaatii normaalia 
paremmat eristeet, Koskela toteaa.

Tiivis talo on energiatehokas
– Rakennuksen rakenteiden läm-
möneristävyys ja tiiveys ovat suu-
rimmat yksittäiset rakennuksen 

“

energiatehokkuuteen vaikuttavat 
tekijät. Yhä useammin rakennuk-
set varustetaan myös viilennysjär-
jestelmillä. Tässäkin auttaa tehokas 
lämmöneristys, jolloin lämpö ei kul-

je rakenteiden läpi ja haluttuja läm-
pötiloja on helppo ylläpitää, sanoo 
Kingspan Insulation Oy:n teknisen 
palvelun päällikkö Maija Toivonen.

Esimerkiksi Kingspanin Koolt-
herm 170–180 millimetrin eriste-
vahvuudella saadaan seinäraken-
teisiin U-arvo 0,12. Yhdistettynä ko-
ko rakennuksen rakenteiden, ikku-
noiden, ovien, ylä- ja alapohjan, si-
jainnin, lämmöntalteenoton, jääh-
dytyksen sekä lämmitysmuodon 
kokonaisvaltaiseen huomioimi-
seen, päästään A-energialuokkaan.

– Eristevalinta on tärkeä tekijä 
energiatehokkuutta tavoiteltaes-
sa. Kingspanin tehokkailla eristeil-
lä saa samalla kertaa ohuet raken-
teet ja hyvän lämmöneristävyyden.

Kiinteistön energiatehokkuutta kohentavan kunnollisen eristyksen ei tarvitse tarkoittaa paksuja rakenteita. Kingspanin ohuet ja tehokkaat eristeet  
antavat enemmän tilaa paitsi asumiseen myös arkkitehtien mielikuvitukselle.

Asumisella on iso merkitys 
hiilineutraaliuden tavoittelussa

Kingspanin innovatiivisilla eristeillä rakennukset ovat askeleen lähem-
pänä A-energialuokan saavuttamista. 

Hyvä eriste 
antaa tilaa ja 
luo säästöjä
n Energiatehokkaalla  
eristeratkaisulla voidaan 
pienentää koko kiinteistön  
hiilijalanjälkeä.

n  Kingspanin innovatiiviset 
eristeet mahdollistavat  
ohuemmat katto- ja seinä-
rakenteet. 

n Nykyaikainen eriste on 
kustannustehokas ratkaisu, 
joka on myös erittäin helppo 
asentaa.

Energiatehokas 
rakennus ei  
vuoda lämpöä 
rakenteista.

KINGSPANERISTEET.FI
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Maalämpö 
palveluna on 
viisas valinta

S uomi on täynnä vanhoja 
taloyhtiöitä, joissa mie-
titään energiaremonttia. 
Suomeen myös nousee 
jatkuvasti uusia taloyh-

tiöitä, joissa joudutaan pohtimaan 
tarkkaan, mikä on asukkaille edul-
lisin, helpoin ja myös ympäristön 
kannalta kestävin lämmitysmuoto. 

Tänä päivänä taloyhtiöt valitse-
vat yhä useammin maalämmön. 
Maalämpö ei vielä ole valtavirtaa 
isoissa rakennuksissa, mutta maa-
ilmantilanteen kehitys on muutta-
massa tilanteen: ihmisiltä ja yrityk-
siltä vaaditaan koko ajan yhä enem-
män tekoja ilmastonmuutoksen tor-
jumiseksi, ja toisaalta ihmiset halua-
vat saada lämmityskustannuksiinsa 
vakautta energiahintojen vaihdel-
lessa välillä voimakkaastikin.

Näitä ongelmakohtia alettiin rat-
komaan suomalaisen energiayhtiön 
St1:n tytäryhtiössä St1 Lähienergia 
Oy:ssa. Yhtiö on yhdessä CapMan 
Infran kanssa luonut uudenlaisen 
ratkaisun, joka tuo maalämmön hel-
posti taloyhtiöiden saataville palve-
lumallilla, jossa yhdistyy sekä ym-
päristöystävällisyys, helppous että 
kustannustehokkuus. St1 Lähiläm-
pö -niminen konsepti – joka on luotu 
niin kerrostaloille ja rivitaloille kuin 
myös muille isoille kiinteistöille, ku-
ten hotelleille – on hyvä esimerkki 
siitä, miten energia-alan yritykset 
voivat luoda arvoa sekä ympäris-
tölle että energian loppukäyttäjälle.

– Maalämpö on aurinkoenergian 
rinnalla ekologisin vaihtoehto kiin-
teistöille, koska kaksi kolmasosaa 
energiasta tulee maankamarasta, 
muistuttaa St1 Lähienergian ope-
ratiivinen johtaja Kristian Savela. 

Maalämpö on uusiutuvaa ener-
giaa, ja se on iso tekijä tämän päi-
vän taloyhtiöissä, joissa asukkaat 
näkevät ympäristöystävällisyyden 
entistä tärkeämpänä asiana.

– Olemme huomanneet, että ta-
loyhtiöissä on paljon osakkaita, jot-
ka välittävät ympäristöstä ja halua-
vat siirtyä aiempaa vihreämpään 

energiaan, kertoo St1Lähienergian 
myyntijohtaja Jussi Salo.

St1 Lähienergia halusi luoda kon-
septin, jonka avulla maalämmön os-
taminen on ennen kaikkea helppoa, 
karsimatta kuitenkaan taloudelli-
sesta hyödystä tai ekologisuudesta.

– Helppous onnistuttiin saavutta-
maan uudenlaisella palvelumallilla, 
jossa asiakkaan ei tarvitse tehdä al-
kuinvestointeja. St1 Lähilämpö on 
elinkaarimallinen palvelu, jossa St1 
vastaa lämpölaitoksen täydestä yl-
läpidosta – parhaimmillaan jopa 30 
vuoden ajan. Korjaamme, huollam-
me ja optimoimme laitosta koko pal-

velujakson ajan. Asiakkaalle laitos 
on siis hyvin huoleton, avaa Salo.

Säästöä saman tien
Tällaisille ratkaisuille riittää Suo-
messa kysyntää. Ensinnäkin, uusia 
energiamuotoja miettiviä vanhoja 
taloyhtiöitä on riittämiin. Ja toi-
seksi, rakennusten lämmitykseen 
käytettävän energian hinta on sekä 
vaihdellut että noussut viime vuo-
sina voimakkaasti, mikä lisää kiin-
nostusta palvelumallilla toteutet-
tuun edulliseen maalämpöön. 

– Jos mietitään energiamarkki-
noita yleisesti, niin hinnat heitte-
levät paljon. St1:n Lähilämpö -pal-
velun kustannukset ovat sidottu va-
kaaseen indeksiin, mikä estää hin-
tojen ison heittelyn, sanoo palvelua 
Heatlyn kautta rahoittavan CapMan 
Infran sijoitusjohtaja Sauli Antila.

Ratkaisun kysyntää lisää se, ettei 
asiakkaiden tarvitse tehdä alkuin-
vestointeja maalämpölaitoksen ra-
kentamiseksi. Normaalisti taloyh-
tiöt saattavat ottaa satojen tuhan-
sien eurojen lainan maalämpöön 
siirtyessä, mutta St1 Lähilämpö 
-palveluun ei tarvita alkupääomaa.

– Lähilämpö-palvelussa asiakas 
maksaa vain palvelumaksun, ja 
säästöjä alkaa tulla ensimmäises-
tä päivästä lähtien, koska maaläm-
pö on yleensä selvästi halvempaa 
kuin asiakkaan nykyinen lämmi-
tysratkaisu, kiteyttää Savela.

– Meidän maalämpöpumppu-
tekniikkamme ansiosta ostettavan 
energian määrä voi olla alle kol-
masosan taloyhtiön sen hetken os-
tamasta määrästä, joten taloudelli-
nen hyöty on merkittävä, lisää Salo.

Käytännössä maalämpölaitos 
“vuokrataan” taloyhtiölle sopimuk-
sen mukaan, ja Heatly sekä St1 Lä-
hienergia vastaavat kaikesta ko-
ko elinkaaren ajan – aina laitoksen 
suunnittelusta toteutukseen, val-
vontaan, huoltoon ja korjaukseen. 
Kaikki sisältyvät palvelumaksuun, 
ja siksi taloyhtiö ei tarvitse alkupää-
omaa eikä erillistä resurssia ja kulu-
varausta huolto- ja korjauskuluille. 

– Ideana on ollut luoda vaihtoeh-
to perinteisen mallin rinnalle, jos-
sa taloyhtiöt ottavat pankista lai-
nan ja huolehtivat kaikista ylläpi-
tosopimuksista itse. St1:n mallissa 
asiakkaan ei tarvitse huolehtia mis-
tään. Jos laitteeseen tulee vika, me 
kustannamme ja korjaamme vian, 
kertoo palvelumallin tarjoamisen 
mahdollistavan Heatlyn toimitus-
johtaja Mikko Paajanen. 

– Taloyhtiöt voivat myös lunas-
taa lämpöpumppulaitoksen itsel-
leen ajan myötä. Laitoksen lunas-
tushinta laskee vuosittain ikävä-
hennysten myötä, joten säästöä voi 
hakea tätäkin kautta, sanoo Savela.

– Kun maalämmön hankkii palve-
luna ei siihen valitettavasti ainakaan 
vielä voi hakea ARA-tukea, sillä sitä 
myönnetään vain asiakkaan inves-

toidessa laitokseen itse. Tähän toi-
vomme muutosta. Taloyhtiön ener-
giatehokkuus paranee riippumatta 
siitä, siirrytäänkö maalämpöön pe-
rinteisellä mallilla vai uudella pal-
velumallilla. Taloyhtiöitä tulisi tu-
kea molemmissa malleissa yhtälail-
la, kommentoi Antila.

Haastavatkin kohteet voi
siirtää St1 Lähilämpöön
Yleisenä harhaluulona on, että vain 
tietynlaiset kiinteistöt voidaan siir-
tää maalämpöön, mutta St1 Lähie-
nergia halusi ratkaisullaan murtaa 
myös tätä ennakkoluuloa. Sen takia 
St1 Lähilämpö-konseptin luomises-
sa pohdittiin tarkasti, miten valta-
osa kiinteistöistä pystyy tekemään 
omalta osaltaan vihreän siirtymän.

– Poralaitteet ovat suuria, joten 
jos ne vain mahtuvat pihaan, urakka 
voidaan toteuttaa melkein kaikissa 
tilanteissa, Salo taklaa harhaluuloa.

Yhtenä ratkaisuna tähän oli sel-
laisen tekniikan käyttöönotto, jolla 
St1 Lähienergia pystyy poraamaan 
normaalia syvemmälle siten, että 
piha jää hyvään kuntoon. Olennai-
sinta on, että jokaisessa projektissa 
suunnittelutyö tehdään tarkkaan, 
jolloin lähes jokaiseen kohteeseen 
löydetään toimiva ratkaisu.

– Kaiken perustana on huolel-
linen perehtyminen kohteeseen. 
Haastavissa kohteissa haetaan toi-
mivaa kaavaa ratkaisukeskeisesti – 
ja yleensä ratkaisu myös löydetään. 
Esimerkiksi sisätiloissa voi olla jos-
kus ahdasta, ja näissä tapauksissa 
voimme muun muassa rakentaa lisä-
tilan tai jopa lisärakennuksen pump-
pujärjestelmälle. Monia voi myös 

Vaatimukset energiamarkkinoilla ovat kasvaneet. Lämmitysratkaisujen  
ympäristöystävällisyys, ennustettavuus ja kustannustehokkuus ovat nous-
seet yhä tärkeämmiksi kriteereiksi. Tähän tarpeeseen vastaa St1 Lähilämpö 
joka on St1 Lähienergian ja CapMan Infran Heatly Oy:n kehittämä ratkaisu, 
jossa maalämpöä tarjotaan palveluna.

huolettaa maalämpöurakan vaiku-
tus taloyhtiön pihaan. Sopimuksis-
samme voidaan kuitenkin linjata, et-
tä hoidamme pihan kuntoon, kun 
urakka on tehty, Salo jatkaa.

CapMan Infran Heatly Oy
rahoittaa maalämpölaitoksia
St1 Lähilämpö -konseptin mahdol-
listavat pohjoismainen infrastruk-
tuurisijoittaja CapMan Infra ja maa-
lämpölaitoksen omistamiseen eri-
koistunut, CapMan Infran omistuk-
seen kuuluva suomalainen Heatly.

Heatlyn toimitusjohtajana toimi-
va Paajanen korostaa, että yhtiön on 
ollut helppo lähteä mukaan näin ai-
nutlaatuiseen palvelumalliin.

Investointi sopii CapMan Infran 
strategiaan, jossa yhtenä vahvana 
pilarina on vastuullisuus.

– CapMan Infra haluaa investoi-
da pohjoismaiseen infrastruktuu-
riin, ja energia on yksi vahvoista si-
joitusalueistamme. Maalämpö on 
nykyaikaista ja ekologista energi-
antuotantoa, joka lisää kiinnostus-
tamme sitä kohtaan entisestään. 
Halusimme nimenomaan yhteis-
työssä St1 Lähienergian kanssa 
mahdollistaa mallin, jossa teemme 
investoinnin asiakkaan puolesta ja 
tarjoamme maalämmön palveluna, 
kertoo Antila.

St1:n oli helppo lähteä yhteistyö-
hön CapManin kanssa.

– Yhtiömme jakavat samat arvot, 
ja molempien toiminta on läpinä-
kyvää, eli investoidun rahan alku-
perä on selvitettävissä. Asiakas voi 
luottaa siihen, että perustarve – eli 
lämpö – säilyy talossa, Savela avaa 
yhteistyön taustoja.

Kannelmäessä sijaitseva taloyhtiö As Oy Salpasävel hankki käyttöön- 
sä St1 Lähilämmön vuonna 2020.

As Oy Salpasävelen hallituksen jäsen Esko Pennanen kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että yhtiö päätyi St1:en lähilämpöratkaisuun. Pennasen mukaan kaikki on sujunut mutkattomasti, 
kustannukset ovat pysyneet kohtuullisina ja kulut pystyttiin sisällyttämään vastikkeeseen nostamatta sitä lainkaan, mistä iloitsee myös St1 Lähienergian myyntijohtaja Jussi Salo.

teksti toni rajamäki  kuva patrik pesonen

“
Asiakas voi  

luottaa siihen,  
että perustarve 

– eli lämpö –  
säilyy talossa. 
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Kupari Solutionsin kehittämät ESTATE- ja AVUX-järjestelmät auttavat kiinteistönomistajia ja alan ammattilaisia päivittäisissä työhön ja laskutukseen liittyvissä tehtävissä.

Kaikki tieto käden ulottuvilla

K upari Solutionsin kehit-
tämät ESTATE ja AVUX 
ovat uuden sukupolven 
pilvipalveluna tarjotta-

via, monikielisiä kiinteistötieto- ja 
toiminnanohjausjärjestelmiä kiin-
teistö- ja asuntovarallisuuden vuok-
raukseen ja kiinteistön huoltoon. 

Uudet järjestelmät on kehitet-
ty yli 30 vuoden asiantuntemusta 
hyödyntäen. Vahva liiketoiminta- ja 
asiakaskokemus näkyy järjestelmi-
en suunnittelussa: AVUX-järjestel-
mä on kehitetty yhdessä asiakkai-
den kanssa, ESTATE on puolestaan 
kehittynyt pitkän asiakaskokemuk-
sen myötä.

Avainsanana skaalautuvuus
Molempien järjestelmien lähtökoh-
tana on ollut integroitavuus ja skaa-
lautuvuus erikokoisten liiketoimien 

tarpeisiin. Esimerkiksi ESTATE-jär-
jestelmässä on runsaasti käyttäjän 
ominaisuuksia, jotka skaalautuvat 
käyttäjän tarpeen mukaan. Olipa ky-
seessä pari tai pari tuhatta asuntoa, 
ovat lainalaisuudet täysin samat. 

– Olemme lähteneet liikkeelle sii-
tä, että järjestelmä kannattaa ottaa 
käyttöön jo vaikkapa kahden vuok-
ra-asunnon sijoitussalkulla, kertoo 
Kupari Solutionsin toimitusjohtaja 
Matias Helekorpi.

ESTATE-järjestelmän ominai-
suuksiin kuuluukin, että lukuisat 
asiat ja tiedot pysyvät selkeässä 
järjestyksessä, vuokrasopimus on 
helppo tehdä ja vuokrankorotuslas-
kenta huolehtii, että korotukset ta-
pahtuvat. Myös laskujen tulostus tai 
verkkolaskutus on simppeliä. 

– Monella yksityisellä asunto-
sijoittajalla saattaa nousta ensim-
mäinen seinä pystyyn vuokrasopi-
musta laatiessa. Ehtojen viidakkoon 
ja erilaisiin vuokrankorotusmeka-
nismeihin voi eksyä varsin helpos-
ti. Juristi- tai notariaattipalveluiden 
yhden tunnin konsultointi saattaa 
maksaa piensijoittajalle koko vuo-
den ESTATE-palvelun hinnan, He-
lekorpi huomauttaa. 

Nykyistä versiota edeltävä ESTA-
TE-järjestelmä on ollut yli 25 vuotta 
käytössä usealla suurella institutio-
naalisella sijoittajalla, joiden käyt-

täjäkokemuksesta uusi järjestelmä 
on syntynyt. Keskeistä on uuden 
järjestelmäalustan ja teknologian 
mahdollistama helppo integroita-
vuus muihin järjestelmiin eri raja-
pinnoilla. 

Helekorpi tietää, että ennen toi-
vottiin järjestelmiä, joiden haluttiin 
ratkaisevan yrityksen kaikki ongel-
mat. Nykytrendi on kuitenkin toi-
senlainen. Ohjelmistot ja teknolo-

giat ovat kehittyneet niin hurjaa 
vauhtia, että integrointi on help-
poa, jos tahtoa löytyy. 

– Vieläkin tosin törmää ohjelmis-
totaloihin, jotka ankeuttavat asiak-
kaitaan siten, että kun integrointe-
ja ei tehdä, tai niille asetetaan kova 
hinta, niin asiakas ei pääse niitä kar-
kuun. Uuden ESTATEn edeltäjäjär-
jestelmää pystyi käyttämään vain, 

akas kykenee hallinnoimaan liike-
toimintansa kaikki työt yhdellä jär-
jestelmällä laskutukseen asti käden 
käänteessä. 

Järjestelmään mahtuu useita 
kymmeniä ominaisuuksia. Yhtenä 
näistä Helekorpi mainitsee vuosia 
sitten julkaistun ominaisuuden, jo-
ta Kuparilla kutsutaan "Keikkakier-
rokset-toiminnoksi". 

– Tätä ominaisuutta hyödynne-
tään esimerkiksi lumenauraukses-
sa, kun kuitataan yksi työ tehdyksi 
ja siirrytään seuraavaan kohteeseen.

Helekorpi painottaa, että kun 
muut ihmiset nukkuvat ja ulkona 
pyryttää, niin kiinteistönhuoltofir-
moissa kuhisee kuin muurahaispe-
sässä. Kalliit aurauskoneet käyvät 
lähes yötä päivää ja vain liikkuva 
kone tienaa. 

– Tätä tapahtuvaa toimintaa tu-
kemaan olemme luoneet edistyk-
sellisen keikkakierros-ominaisuu-
den, jossa on mukana muun muas-
sa paikannus ja puheohjaus sekä na-
vigointi Google-kartoilla. 

Kupari Solutions on parhaillaan 
kehittämässä omaa GPS-laitettaan, 
jolloin myös sen saa valmiiksi inte-
groituna uuteen AVUX-järjestel-
mään. AVUX:issa on runsaasti omi-
naisuuksia myös taloyhtiöille, kun 
huolto ja isännöinti ovat samassa 
järjestelmässä. 

jos oli syvällisesti perehtynyt kirjan-
pitoon, kiinteistönpitoon ja näiden 
terminologiaan. Muistisääntöjä oli 
paljon mutta ajan myötä asiakkai-
denkin organisaatiot ovat muuttu-
neet paljon ohuemmiksi. 

Uudessa ESTATE-järjestelmässä 
on noudatettu joogasta tuttua aja-
tusta: vähemmän on enemmän. Uu-
teen järjestelmään on otettu mu-
kaan vain olennaisimmat asiat. 

– Uskomme että ESTATE löytää 
käyttäjänsä useasta segmentistä. 
Yksityishenkilöidenkin asuntosi-
joittaminen on hurjassa kasvussa, 
ja tässä markkinassa haluamme olla 
mukana. Konseptia on tarkoitus ke-
hittää palveluntarjonnan suuntaan. 

Helppoutta työnohjaukseen
Kiinteistönhuollon työnohjauk-
seen kehitetty AVUX- järjestelmä 
skaalautuu useille toimialoille, 
jossa tiloja, esineitä, koneita, lait-
teita tai alueita huolletaan ja hoide-
taan säännöllisesti. Keskeisin asia-
kaskunta on kuitenkin kiinteistön-
huolto laveassa merkityksessä. Tä-
hän viitekehykseen kuuluu huollon 
lisäksi esimerkiksi siivous, LVISA- 
työt sekä ulkoalueiden hallinta. 

– Työnohjauksessa olennaisinta 
on, että tehdään työkeikkoja, jois-
ta voidaan laskuttaa. AVUX-järjes-
telmän ajatus onkin siinä, että asi-
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