
Kaupunkisuunnittelu
Millaiselta näyttää kaupunki, jonka 
suunnittelusta ovat vastanneet sen 

omat asukkaat? s. 11

Korjausrakentaminen 
Kestävän kehityksen matkalla  

kertakäyttöisyys on kirosana myös  
rakentamisessa. s. 3

Kulttuuriperintö
Sinnikäs suojelutyö pelasti 1800-luvun 

historiallisen teollisuuskiinteistön  
purkutuomiolta. s. 5

Nopeasti, 
yhdessä, 
pitkälle

Kiinteistönvälitys. Roppakaupalla lisää tunnetta. s. 4
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Kiinteistö

Luovuuden skaalaaminen on tehokas  
mutta vaarallisen helposti tukahdutettavissa 
oleva kilpailuvaltti. Tero Vanhanen tietää, 
kuinka arvokas yksikin ajatus voi olla. s.2
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”JOS  haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä pitkälle,  
mene yhdessä.” Mutta mitä jos menisimmekin vanhaa sananlaskua 
uudistaen nopeasti, yhdessä ja pitkälle?

VAIKUT TAMINEN  ja kehittäminen innostavat minua. Olen 
luonteeltani leikkisän luova, rakastan elämyksiä ja erilaista-
mista. Joskin tämä on ollut ennemmin taakka kuin etu toi-
miessani kehitysjohtajana erilaisissa kiinteistö- ja raken-
tamisalan yrityksissä. Kehittäminen on luonteeltaan ky-
seenalaistamista, eikä uudistaminen ole korkealla pro-
jekteihin sidotun tekemisen tehtävälistoilla. Tuottavuus-
loikkaan ja luovuuden skaalaamiseen tarvitaan kuiten-
kin LEAN-henkistä, moniäänistä yhteiskehittämistä.

RADIKA ALIT  kehitysajatukset etenevät tyypillisesti 
tahmeasti ihmisten ymmärryksen ja hyväksynnän  
rajoissa. Linjaorganisaatiokulttuuri ei ole ideaali mat-
riisimaiselle asioiden ja sisältöjen yhteiskehittämiselle.  
Organisaatioon lokeroitujen luovien osaajien monipuoli-
nen kokemus ja kehitysinto tuottavat arvoa, jonka edelleen 
jalostamiseen tarvitaan laaja-alaista yhteisen alkuviisauden 
kerryttämistä. Pyörää ei kannattaisi keksiä aina uudelleen 
uudessa tiimissä, uudessa työyhteisössä tai uuden johtajan 
workshopissa. Kehitysinto on helppo sammuttaa, jos kehi-
tyksestä päättävät vain yksittäiset operatiiviset johtajat. Joku 
saattaa hehkuttaa palkkaavansa itseään pätevämpiä tiimiläisiä, 
mutta arvo valuu hukkaan, jos ihmisten ajatuksia ei haluta tai osata  
jalostaa yhdessä eteenpäin.

LUOVUUDEN  skaalausta voi KIRA-alalla demonstroida tai ottaa haltuun 
esimerkiksi esisuunnittelun ja -valmistuksen kautta. Havahduin asiaan 

noin 15 vuotta sitten MIT:ssa, missä opin kuinka autot, koneet, oh-
jelmistot ynnä muut kootaan esivalmistetuista osaratkaisuista 

massakustomoinnin strategian mukaisesti. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi satojen huolellisesti sekä moniäänisesti hiottujen 

osaratkaisuiden luontia projektien lähtötiedoiksi. Näin luo-
vuuden hedelmiä saadaan jaettua uudelleen ja uudelleen.

MASSAKUSTOMOINTI  on yksi lupaavimmista kilpailu- 
etujen jalostamisen työkaluista. Kun esimerkiksi talon 
yleisesti toistuvat arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikka- 
ratkaisut on ”kirjastoitu”, hankekehityskin on monta 
kertaa nopeampaa kuin totuttu putkiprosessi alustavista 
luonnoksista detaljeihin. Hanke- tai ratkaisukehityksen 
radikaali nopeus mahdollistaa vaihtoehtojen vertailun ja 
hedelmällisemmän vuorovaikutuksen osallisten välille. 

PALVELU ON parhaimmillaan vuorovaikutusta, jossa 
lopputulos rakentuu asiakkaan toiveiden mukaan. Vari-

aatiovalikoimien avulla saadaan räätälöityä jokaiselle osta-
jalle juuri sopiva kokonaisuus. Myös viranomaisten ja päät-

täjien kannattaisi vaalia yhdessä tekemistä rakennusten luo-
jien kanssa, sillä timanttisiksi hiotut ratkaisut voivat palvella 

ja nopeuttaa yhtä lailla kaavoitusta kuin rakennuslupaprosesse-
jakin – yhteisten asiakkaiden, eli käyttäjien eduksi.

Kilpailuetua luovuutta skaalaamalla

Tero Vanhanen | Keynote speaker, Phenomenon Creator

P U H E E N V U O R O 

WWW.NOLLGE.COM

K okoushuoneessa on tunk-
kaista, on vaikea keskittyä. 
Työntekijä toisensa jälkeen 

sairastuu ja työt kasaantuvat. Sisäil-
ma aiheuttaa yhä enenevissä mää-
rin ongelmia niin työpaikoilla, jul-
kisissa tiloissa kuin kodeissa.

Nollge by JNT:n luomalla palve-
lulla sisäilman laatua voidaan tark-
kailla reaaliaikaisesti. 

– Viime vuosina on huomattu, 
että hiilidioksidin tason noustessa, 
myös virukset leviävät helpommin. 
Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja jois-
sain Euroopan maissa vaaditaan, et-
tä julkisissa tiloissa hiilidioksidin 
tasoa pitää seurata, kertoo Nollgen 
osastopäällikkö Stefan Skytte.

Hiilidioksiditason lisäksi Nollgen 
tarjoaman palvelun avulla voidaan 
myös mitata sisätilojen lämpötilaa 
ja ilmankosteutta. Energiakriisin 
myötä lämpötilojen tarkkailusta on 
tullut entistä tärkeämpää.

– Juuri nyt jokaisen meistä pitäi-
si säästää energiakuluissa. Jotkin si-
säilman epäpuhtaudet voivat lisä-
tä sairastumisriskiä; ohimenevien 
hengitystieoireiden lisäksi pitkäai-
kainen altistuminen rakennuksissa, 

Sisäilma - paras ystävä vai pahin vihollinen?

joissa on merkittäviä kosteus- ja mik- 
robivaurioita, voi esimerkiksi lisätä 
astman kehittymisen riskiä.

Palvelu soveltuu kiinteistön-
omistajille, sillä se käy kaikkiin ti-
loihin. Se helpottaa seurantaa eten-
kin isoissa kiinteistöissä tai vuokra-
tuissa asunnoissa ja kiinteistöissä.

Täysin langattomasti
Nollgen palvelut mittaavat sisäil-
man laatua antureiden avulla. Kiin-
teistöanturit asennetaan haluttuun 
paikkaan sisätiloihin.

– Anturit toimivat täysin langat-
tomasti, mikä tarkoittaa sitä, ettei 
niitä tarvitse kytkeä sähkö- tai wi-
fi-verkkoon eikä palvelu vaadi eril-
listä SIM-korttia. Antureiden akun 
kesto on jopa viisi vuotta ja antu-
reista on yhteys Sigfox-verkkoon, 
joka on ainoastaan IoT-sensoreille 
rakennettu oma langaton verkko. 
Ei tarvitse huolehtia siitä, että sa-
maa dataa menee yrityksen oman 
dataverkon kautta, mikä saattaisi 
olla tietoturvariski, Skytte kertoo.

Antureiden lähettämää dataa voi 
seurata periaatteessa mistä vain 
web-sovelluksen kautta.

– Ohjelman kautta voi myös aset-
taa hälytysrajan. Jos esimerkiksi 
lämpötila laskee tietyn rajan alle, 
tai hiilidioksidin tai ilmankosteuden 
taso nousee, siitä tulee hälytys. Etä-
nä seuraaminen mahdollistaa sen, 
että jos jotain tapahtuu, siihen pys-
tyy reagoimaan välittömästi.

Asennuksen helppouden, palve-
lun langattomuuden ja joustavuu-
den lisäksi hinnat ovat kilpailuky-

kyiset. Monista muista toimijoista 
poiketen Nollgella ei ole kuukau-
simaksuja. Perusmallin, missä on 
lämpötila- ja ilmankosteusmittari, 
saa noin sadalla eurolla.

Samalla sovelluksella pystyy seu-
raamaan useita kiinteistöjä. Antu-
reita voi myös asettaa kiinteistössä 
eri huoneisiin, tai niitä voi tarpeen 
tullen siirrellä, sillä eri huoneissa 
voi vallita erilaiset olosuhteet.

– Jos työpaikoilla työntekijöiltä 
tulee sisäilmasta valituksia, anturit 
ovat helppo tapa seurata sisäilman 
laatua. Vastauksia saadaan heti, sil-
lä anturit rupeavat puolen tunnin 
sisällä mittaamaan ja lähettämään 
tietoa. Työsuojelunkin kannalta tä-
mä on hyvä ratkaisu. Samalla näyte-
tään, että työntekijöistä välitetään.

Osastopäällikkö Stefan Skytte esittelee Nollge by JNT:n sisäilman laatua mittaavaa anturia.

Sisäilmaa valvomalla voidaan säästää rahaa sekä  
välttää terveysongelmia. Nollgen ratkaisuilla kiinteis-
töjen ilmanlaadun tarkkailu onnistuu reaaliaikaisesti.
teksti moona laakso  kuva sami pulkkinen

Entinen pääkonttori 
päivitettiin terveys- ja 
hyvinvointipalveluiden 
sekä alan toimitilakäyttä-
jien tarpeisiin. Korjaus- 
rakentamisella edistetään 
myös kestävän kehityk-
sen tavoitteita.

H GR Property Partners 
on kotimainen kiin-
teistökehitys ja -sijoi-
tusyhtiö, jonka hank-

keet perustuvat pääkaupunkiseu-
dun keskeisillä sijainneilla olevien 
kohteiden kehittämiseen kestäväl-
lä rakentamisella. HGR:llä on kehit-
teillä sekä peruskorjauskohteita et-
tä energiatehokkaita uudiskohteita. 
Niin ikään hankkeilla pyritään pa-
rantamaan kaupunkilaisten arkea 
tuomalla alueelle lisää palveluita. 

Esimerkiksi Espoon Niittykum-
mussa sijaitseva entinen toimisto-
rakennus kokee perusparannustöi-
den myötä muodonmuutoksen mo-
derniksi palvelukeskukseksi.

Arkkitehti Aarne Ervin suunnit-
telema 1970-luvun rakennus toimii 
syksystä 2023 alkaen tulevaisuuden 

Aarne Ervin suunnittelema, Niittykummussa sijaitseva 1970-luvun rakennus toimii syksystä 2023 alkaen tulevaisuuden terveydenhuollon tarpeita palvelevana kohteena.

terveydenhuollon tarpeita palvele-
vana kohteena. Kokoamalla yhteen 
Espoon perhekeskuksen ja muita 
terveyden ja hyvinvoinnin palve-
luita, espoolaiset voivat jatkossa 
hoitaa palveluasiointiaan yhden 
talon sisällä. Kohde soveltuu myös 
alan toimijoiden toimistokäyttöön.

Länsiväylän varrella sijaitseva 
palvelukeskus on helposti tavoi-
tettavissa kävellen, pyörällä, au-
tolla ja julkisilla kulkuvälineillä. 
Niittykummun metroasema on al-
le 500 metrin päässä. Palveluiden 
keskittäminen yhteen paikkaan se-
kä sijainti eteläisen Espoon ytimes-
sä valmiissa kaupunkirakenteessa 
ilahduttaa niin asiakkaita kuin 
palveluntarjoajia. Samoin  raken-
nuksen käyttäjäkunnan molemmat 
puolet on huomioitu kohteen sa-
neerauksessa.

– Muutostöissä on panostettu 
erityisesti rakennuksen toiminnal-
lisuuteen sekä viihtyvyyteen. Tyy-
pillistä ajatusta ankeasta terveys-
keskuksesta on haluttu rikkoa. Pi-
ha-alueen ja julkisivun päivitykset 
sekä moderni helposti lähestyttävä 
pääsisäänkäynti ovat esimerkkejä 
siitä, kuinka kohentavilla toimen-
piteillä voidaan parantaa rakennuk-
sen käytettävyyttä merkittävästi, 
toteaa  HGR:n kiinteistökehitysjoh-
taja Ilkka Mäkelä.

Perhekeskukselle varattu noin  
4 500 neliömetrin tila yhdessä ker-

roksessa tekee asioimisen helpok-
si ja tukee työntekijöiden ammatil-
lista yhteistyötä. Tilatehokkuus ja 
toiminnallinen laatu saatiin mak-
simoitua sijoittamalla iso toimija 
poikkeuksellisesti yhteen kerrok-
seen. Muuntojoustavasta raken-
nuksesta on vuokrattavissa myös 
kompaktimpaa tilaa sitä tarvitsevil-
le. Isot ikkunapinnat ja selkeät ker-
rospohjat tuovat avaruutta.

Kertakäyttöisyys on kirosana 
myös rakentamisessa 
Niittyportti 4 muuttuu toimisto-
rakennuksesta palvelu- ja toimi-
tilakeskukseksi, mutta se kokee 
myös mittavan energiaremontin. 
Kiinteistön lämmitysmuoto vaih-
detaan maalämpöön ja samalla ta-
voitellun energiaomavaraisuuden 
saavuttamiseksi parannetaan talo-
teknisiä asioita.

– Ympäristöarvot ohjaavat toi-
mintaa jokaisessa HGR:n kohteessa. 
Yhtä tärkeää on kaupunkilaisajatte-

lu, jonka myötä hankkeemme pa-
rantavat palvelusaatavuutta, edis-
tävät asukkaiden hyvinvointia ja 
ylläpitävät olemassa olevaa raken-
nuskantaa. Pitkälle katsovat kehit-
yshankkeet ovat kestäviä ja ajavat 
yhteistä etua, Mäkelä kiteyttää.

Rakentaminen aiheuttaa päästö-
jä, joiden ympäristöhaitat riippuvat 
osittain rakennuksen käyttöiästä. 
Päästöjen suhteellinen kuormitta-
vuus pienenee mitä pidempi raken-
nuksen elinkaari on. Kertakäyttöi-
syys on ilmastokriisille kirosana – 
siispä olemassa olevan rakennus-
kannan purkamista uuden tilalta on 
vältettävä silloin, kun vanhan kor-
jaaminen on mahdollista.

– On tapauksia, joissa kiinteistö 
on teknisten ominaisuuksien, ma-
talan kerroskorkeuden tai muiden 
vastaavien elementtien osalta sel-
laisessa kunnossa, ettei se taivu uu-
den käyttötarkoituksensa tarpeisiin 
tai ole edes peruskorjauksella saa-
tettavissa terveelliseen ja turvalli-
seen käyttöön. Tällöin purkaminen 
ja uuden rakentaminen tilalle on pe-
rusteltavissa, Mäkelä toteaa.

Mäkelä jatkaa, että  HGR:ssä tut-
kitaan aina kohteen mahdollisuu-
det korjausrakentamiselle. Mikäli 
vanha rakennus saadaan sitä paran-
telemalla toimimaan myös tulevai-
suudessa, on korjaaminen siinä ta-
pauksessa kaikkien kannalta paras 
vaihtoehto.

Vanha toimistotalo muuttuu 
moderniksi palvelukeskukseksi

Terveyden ja 
hyvinvoinnin 
pääkonttori
n Arkkitehti Aarne Ervin 
suunnittelema Niittyportti 
4 -toimistorakennus val-
mistui Espoon Niittykum-
puun vuonna 1971.

n  Nyt entinen toimisto-
rakennus kokee peruspa-
rannustöiden myötä muo-
donmuutoksen moderniksi 
palvelukeskukseksi.

n  Ensi syksynä valmistuva 
palvelukeskus kokoaa yh-
teen Espoon perhekeskuk-
sen sekä muita terveyden 
ja hyvinvoinnin palveluita.

n  Sijaintinsa vuoksi hel-
posti saavutettava palve-
lukeskus tulee mahdollis-
tamaan kaupunkilaisten 
palveluasioinnin yhden  
rakennuksen sisällä.

n Rakennuksen muutos-
töissä on panostettu eri-
tyisesti toiminnallisuuteen 
ja viihtyvyyteen.

teksti maisa lampinen 
kuva hgr property partners

“
Pitkälle katsovat 
kehityshankkeet 
ajavat kaikkien 
yhteistä etua.
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Manillan kiinteistössä toimii eläväinen taiteilija- ja kulttuuriyhteisö.

T urun Aurajokirannan itäi-
sen puolen maamerkkinä 
tunnettu Manillan tehdas-

kortteli kätkee sisälleen vivahteik-
kaan historian, värikkään nykyisyy-
den ja kirkkaan näkymän tulevaan. 

Tänä päivänä jykevästi jaloillaan 
seisovan keltaisen komeuden koh-
talo on ollut vaakalaudalla historian 
varrella useampaan otteeseen, mut-
ta kaupungin kulttuuritoimijoiden 
ja kiinteistön suojelua varten pe-
rustetun Pro Manillasäätiön sitkeä 
pelastusoperaatio on pitänyt histo-
riallisesti arvokkaan rakennuksen 
pinnalla.

– Unelma tehdasmiljöön valjas-
tamisesta kulttuurin palvelukseen 
sai sysäyksen Aurinkobaletin näy-
töksessä 90-luvulla, jossa seura-
sin vaikuttuneena tyttärieni tans-
siesityksiä. Näytöksen jälkeen kii-
tin koulun perustaja Raija Lehmus-
saarta upeasta elämyksestä, jolloin 
hän pyysi minulta apua purkutuo-
mion saaneiden tilojen pelastami-
seen, arkkitehti Benito Casagrande 

Tehdasvanhus sai uuden 
elämän talkootyöllä 

kertoo tarinan Manillan kiinteistön 
suojelutyön taustalla. 

Uutta luodaan kunnioittaen
Nyt kolme vuosikymmentä myö-
hemmin Aurinkobaletti tanssii yhä 
Manillassa, jonka lisäksi entisen vii-
na- ja köysitehtaan rosoista miljöö-
tä elävöittää lukuisten luovan alan 
yrittäjien lämminhenkinen yhteisö. 
Tunnelmallisen tehdaskorttelin 
tanssi- ja teatteriesitykset, näytte-
lyt, konsertit ja festivaalit ovat teh-
neet purkukuntoisesta teollisuus-
kiinteistöstä Turun kulttuurielämän 
kukoistavan keskuksen, jossa uutta 
luodaan vanhaa kunnioittaen. Pro 
Manillasäätiön idealistinen unelma 
kulttuuritehtaasta kävi toteen, mut-
ta tie tähän on ollut pitkä. Purkutuo-
mio kumottiin suojelupäätöksellä 
vasta 2000-luvun alussa.

– Hanke on vaatinut lujaa tahtoa, 
kärsivällistä mieltä, pitkäjänteistä 
rahaa ja satoja tunteja talkootyötä. 
Matkan varrella on ollut myrskyjä, 
jotka ovat koetelleet omaakin us-

koamme. Olemme myös taloudelli-
sesti tolpillamme koronan jälkeen-
kin, mitä voidaan pitää eräänlaisena 
ihmeenä. Tällaisia ihmeitä voi ta-
pahtua yhteistyössä ihmisten kes-
ken, joiden sydän sykkii kulttuurille 
ja sen perinnön vaalimiselle.

Kelpo konsepti kopioitavaksi
Manillan matka 1800-luvun viina-
tehtaasta 2020-luvun kulttuurikei-
taaksi on Suomen mittakaavassa 
poikkeuksellinen. Ränsistyneestä 
tehtaasta rakentui kulttuuritoimi-
joiden eläväinen yhteisö ja tapah-
tumakeskus vapaaehtoisvoimin  
pelkän lainarahan turvin. Taustalla 
on nerokas toteutus. 

– Pro Manillasäätiö vuokraa teh-
daskorttelista kulttuuritoimijoille 
edullisesti tiloja. Näin yhteisö itse 
rahoittaa toiminnan kiinteistössä 
samalla kun hanke mahdollistaa 
sen. Kiinteistöä on myös kunnos-
tettu hitaasti, mutta varmasti.

Manilla on yksi harvoista Aurajo-
kirannan keskiaikaista historiaa ja 
maailmansodan jälkeistä teollista 
kasvua edustavista kiinteistöistä, 
jotka selvisivät menneiden vuosien 
purkuvimmasta.

Säätiö etsii aktiivisesti uusia koh-
teita ja samat arvot jakavia lahjoit-
tajia kulttuuriperinnön suojelemi-
seen ja kulttuurin kehittämiseen.

Sinnikäs suojelutyö vapautti 1800-luvun teollisuus-
kiinteistön purkutuomiolta ja nosti Turun kulttuuri-
historian helmen uuteen kukoistukseen.
teksti mari korhonen  kuva suvi eloAsuntokauppaa tunne 

sekä ihminen edellä
Erilaisuudestaan rohkeasti ylpeä House Lahti tuo kiinteistönvälitysalalle raikkaan tuulahduksen sekä  
roppakaupalla lisää tunnetta. Yrittäjät Kasimir Virtanen ja Juha Heino ovat tehneet ennakkoluulotonta 
työtä ravistellakseen kiinteistövälitysalaa - ja he ovat myös onnistuneet siinä. 
teksti aino pokela  kuva lasse simpanen

Kiinteistönvälitysyhtiö House Lahden yrittäjät Juha Heino ja Kasimir Virtanen tuovat alalle lisää aitoa keskustelua ja tunnetta.

R akennuksen hiilijalanjäljellä 
tarkoitetaan niitä päästöjä, 
joita rakennus tuottaa koko 

olemassaolonsa aikana. Suurin osa 
rakennuksen hiilijalanjäljestä muo-
dostuu rakennusmateriaaleista se-
kä sen käytön aikaisesta energian-
kulutuksesta. Rakentamisen hiili-
jalanjälki pitää sisällään rakennus-
materiaalien kuljetukset, työmaan 
energiankäytön sekä työmaan jät-
teet. Lisäksi rakennusta tarvitsee 
myös huoltaa ja ylläpitää. Lopulta 
hiilijalanjälkeä syntyy myös purka-
miseen liittyvistä toimenpiteistä. 

Kestävien valintojen ja ratkaisu-
jen tekeminen ja niiden muovaami-
nen toimivaksi ja eheäksi kokonai-
suudeksi edellyttää perusteellista 
ja laadukasta suunnittelua. Suun-
nittelijoiden osaamista on miettiä 
ratkaisut niin, että ne kuormittavat 
ja vahingoittavat ympäristöä mah-
dollisimman vähän, mahdollistavat 
käyttäjille hyvien ja kestävien va-
lintojen tekemisen sekä huomioivat 
pitkän aikavälin muuttuvat tarpeet.

Suunnittelijat osaavat huomioida 

Suunnittelulla hiilijalanjälki pienemmäksi

ratkaisuissaan nämä eri näkökulmat 
ja tasapainoilla niiden välillä siten, 
että suunnittelun lopputuotteessa 
yhdistyvät sekä sosiaaliset, tervey-
delliset, taloudelliset että ilmastol-
liset tavoitteet ja mahdollisuudet.

Tehokas tilankäyttö säästää 
energiaa ja materiaaleja
Hyvä suunnittelu mahdollistaa te-
hokkaan tilankäytön, joka vähentää 
materiaalien ja energian tarvetta, 
asumismukavuudesta tai käyttöko-
kemuksesta kuitenkaan tinkimättä. 
Hyvä suunnittelu huomioi samalla 
myös pitkän aikavälin muuttuvat 
tarpeet ja mahdollisuudet valjas-
taa rakennuksia ja tiloja eri käyttö-
tarkoituksiin ilman, että on tarpeen 
rakentaa kokonaan uutta tai tehdä 

suuria rakenteellisia toimenpiteitä.
Rakennushankkeen hiilijalan-

jälkeen eivät vaikuta pelkästään 
rakennus ja sen sisätilat materiaa-
leineen, vaan ilmastovaikutusten ja 
luontokadon hillitsemisessä nouse-
vat merkittävään rooliin myös ulko-
tilojen ja lähiympäristön suunnitte-
lu. Hyvin suunnitellut ulkotilat pa-
rantavat viihtyvyyttä, mutta voivat 

myös ylläpitää, tai jopa lisätä osal-
taan luonnon monimuotoisuutta.

Vähähiilisyys tulee huomioida 
hankkeessa ja sen suunnittelussa 
ihan alusta asti. Kun suunnittelu-
vaiheeseen panostaa riittävästi, se 
ilmenee pitkällä aikavälillä myös ta-
loudellisena hyötynä, mutta mikä 
tärkeintä, se mitä nyt suunnitellaan 
ja rakennetaan, jää perinnöksi tule-

ville sukupolville. Tulee kuitenkin 
muistaa myös, että se mitä rakenta-
miseen ja rakennetun ympäristön 
ylläpitoon ei tarvitse käyttää, on vie-
lä arvokkaampi perintö. Siispä pa-
nostetaan suunnitteluun ja tehdään 
se vieläpä niin hyvin, että hyvien 
rakennusten lisäksi jälkipolville jää 
myös luonnonvaroja, monimuotoi-
suutta, sekä elinkelpoinen ilmasto.

Kesällä 2023 valmistuva Tuusulan lukio ja monitoimitalo Monio on esimerkki kestävästä rakentamisesta. 
Hirsikoulun hiilijalanjälki on negatiivinen, kun huomioidaan sen pitkä elinkaari ja puumassan hiilikädenjälki.

Rakentamisessa ei voida huomioida enää vain lyhyen 
tähtäimen taloudellista tuottoa tai säästöä. Nykyään 
on enenevässä määrin huomioitava myös rakennuk-
sen hiilijalanjälki sen koko elinkaaren ajalta.

teksti arkkitehtitoimistojen liitto atl   
kuva aor arkkitehdit

“
Vähähiilisyys  
tulee huomioida 
alusta alkaen.

H ousen Lahden yrittä-
jäkaksikon yhteinen 
taival alkoi kuutisen 
vuotta sitten, jolloin 

Kasimir Virtanen ja Juha Heino 
työskentelivät toisen kiinteistövä-
litysyrityksen palveluksessa. 

– Päätimme jo silloin tehdä asiat 
toisin. Aloimme yleisestä käytän-
nöstä poiketen hoitaa kaikki asun-
tokaupat yhdessä. Jaoimme niin ko-
tikäynnit kuin myyntipalkkionkin, 
Heino muistelee.

– Täydensimme toisiamme jo sil-

loin. Juhan ehdoton vahvuus on 
myyntityö, minulla taas markki-
nointi. Harvoin näkee sellaista ih-
mistä, joka hallitsee kaikki asiat. 
Voimme parhaimmillaan oppia toi-
siltamme ja tuoda uusia näkemyk-
siä, Virtanen jatkaa.

Sama toimintamalli otettiin käy-
täntöön astetta isommin muutamaa 
vuotta myöhemmin Virtasen ja Hei-
non ostaessa House Lahden yritys-
toiminnan. House Lahdella kaikki 
asunnot myydään yhteistyössä, jol-
loin sekä myyjä että ostaja hyöty-

vät kaikkien työntekijöiden osaa-
misesta. Jos jokin asia askarrut-
taa yhtä, voi ratkaisu löytyä toisel-
ta. Henkilöstöä palkatessa yrittäjät 
kiinnittivät erityistä huomioita sii-
hen, että jokainen työntekijä toi ta-
loon tullessaan jotain uutta osaa-
mista. Työntekijöitä palkattiinkin 
rohkeasti heti alkuun. 

– Kasvua ei voi saada, jos ei ole 
työntekijöitä. Meillä oli myytäviä 
asuntoja valmiiksi paljon, joten 
kaikki välittäjämme ovat päässet 
liikkeelle heti, Heino toteaa.

Virtanen puolestaan kertoo, että 
pääosin kaikki taloon tulleet työn-
tekijät ovat olleet alan ulkopuolelta. 
Aiempi välityskokemus ei ollut 
välttämätön, mutta myyntikoke-
mus toiselta alalta oli valttia. 

Kaikki lähtee verkostosta
Yrittäjäkaksikon mukaan House 
Lahdella ajatellaan, että asuntojen, 
kotien välittäminen on vahvasti ala, 
jossa ollaan ihmisiä ihmisille.

– Kukaan meillä ei ole vain esit-
teen jakaja, Heino heittää ja jatkaa 

vakavoituen. Meillä todella osataan 
kohdata ihminen ja selvittää mitä 
juuri tämä asiakas hakee. Sparraam-
me paljon sitä, miten välittäjä toimii 
asiakkaan kanssa, että uskalletaan 
sanoa asiat, kuten ne on. Ei pelo-
tella, mutta ei myöskään siloitella.

Niin asiakas kuin työntekijä koh-
dataan House Lahdella tunne edellä.

– Meille ihminen on tärkeä koko-
naisuutena ja kannustamme työn-
tekijöitämme verkostoitumaan roh-
keasti. Kaikki lähtee verkostosta, 
johon kuuluu työn lisäksi esimer-
kiksi koti, harrastukset sekä ystä-
vät, Heino listaa.

Virtanen komppaa ja sanoo, että  
on myös tärkeää, että ihmiset voi-
vat hyvin. Myynti on flow-laji. Väsy-
neenä ei pysty reagoimaan ihmisten 
tunteisiin ja ajatuksiin. Toiminta- 
tapamme ansiosta meille on muo-
dostunut myös toimiva tukiverkosto 
välittäjlle ja väkemme pystyy pitä-
mään ihan kunnolla lomaa.

Myynti ja markkinointi 
tukevat toinen toistaan
Heino kertoo huomanneensa, että 
kiinteistönvälitysalalla ei enää pär-
jää pelkällä myynnillä tai markki-
noinnilla, pitää olla molempia.

House Lahdessa on jo alusta läh-
tien otettu vahvasti käyttöön sosi-
aalinen media ja kaikkia kanavia 
on kasvatettu systemaattisesti. Se-
kä Virtasella että Heinolla on kym-
meniätuhansia kontakteja ja seu-
raajia somekanavissaan eivätkä he 
pelkää kokeilla uusia tapoja toimia. 
Ideoita haetaan läheltä ja kaukaa. 
Sekä Virtasen että Heinon puheis-
ta kuuluu arvostus alan muita toi-
mijoita kohtaan.

– Arvostamme esimerkiksi And-
rei Koivumäen tapaa heittäytyä ja 
innostua oman henkilöbrändin kas-
vattamiseen, hän todella pistää it-
sensä likoon. Bo LKV on puolestaan 
visuaalisella ilmeellään ja asuntojen 
stailauksillaan ollut esikuvamme, 
Kasimir Virtanen listaa. 

Koko kiinteistönvälitysala sekä 
toimintatavat ovat vuosien saatossa 
muuttuneet valtavan moderneiksi. 

– Päätimme jo alussa, että emme 
tee painettuun lehteen enää mitään, 
vaan kaikki hoidetaan sähköisesti. 
Edelleen kuitenkin välittäjän rooli 
myynnin tekijänä on valtavan tär-
keä. Ihmiset pitää saada paikalle 
näyttöihin, aitoa keskustelua ja tun-
netta peliin, Heino kertoo.

Useimmiten asunnosta halutaan 
saada paras mahdollinen hinta. Hin-
taa suuremmaksi tekijäksi kuiten-
kin voi kehittyä tunne siitä, että 
kaupoissa onnistuttiin. Viimeiset 
vuodet kiinteistöalalla on Virtasen 
mukaan eletty vauhdikkaita aikoja. 
Kuukaudessakin voi tapahtua pal-
jon sellaista, mikä muuttaa markki-
naa ja vaikuttaa niin myyntiaikoihin 
kuin toteutuneisiin kauppahintoi-
hin. Muuttuva liike ja toimintatapo-
jen mukauttaminen markkinoihin 
on jo House Lahdessa tuttua.

– Vaatii tietysti paljon pysyä muu-
toksissa markkinan mukana, mutta 
olemme kuitenkin ketterän kokoi-
nen yritys eikä meidän tarvitse ky-
sellä lupia ylempää, Virtanen toteaa.

Yksi asia House Lahdella ei kui-
tenkaan tule koskaan muuttumaan: 
ihminen on aina tärkein. 

– Ikinä ei voi tietää, kuka on seu-
raava asiakkaamme, Heino päättää. 
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Kuluttajat ovat hullaan-
tuneet suurlaatoista. 
Caisla Oy tuo markki- 
noille laattoja, jotka  
poikkeavat muiden toi-
mijoiden valikoimasta.

Toimitusjohtaja Timo Kinnunen kertoo kauniista laatoistaan tunnetun 
Caislan olevan asiakkaitaan intohimoisesti palveleva perheyritys.

V ärien kirjo, vaikuttavan ko-
koiset laatat, lämmin vas-
taanotto ja kahvin tuoksu. 

Elämys. Sellainen on vastassa, kun 
astuu Caislan showroomille.

Suurlaatat tuovat luksusta ar-
keen. Kaunis ja käytännöllinen 
koti vaikuttaa myös asukkaidensa 
hyvinvointiin. Suurlaattojen saralla 
Caisla on nuori ja erottuva toimija. 
Valikoimaan kuuluu laaja kattaus 
laattoja, joiden kokoluokka on suu-
rimmillaan 160x320 senttimetriä.

– Vielä viisi vuotta sitten, kun 
aloitimme, oli haastavaa saada ku-
luttajaa hankkimaan isoja laattoja, 
kun nyt neljä viidestä asiakkaasta 
ostaa lattiasta kattoon -kokoisia laat-
toja, toteaa Caislan toimitusjohtaja 
Timo Kinnunen.

Kuluttajien päätöksentekoa on 
helpottanut se, että nyt Caisla pys-
tyy tarjoamaan myös asennuspal-
velun kumppaneidensa kautta, jot-
ka ovat erikoistuneet juuri isoihin 

Saumattomasti näyttävä
laattoihin. Asennuksen haastavuu-
den lisäksi hinta on asia, joka usein 
mietityttää asiakkaita. Kinnusen 
mukaan pelko on turhaa.

– Usein meille tuleva asiakas ker- 
too pelänneensä mitä suurlaatat 
maksavat, mutta lähtevät meiltä 
kaupat tehtyään tyytyväisinä. Suh-
teessa pieniin laattoihin suurlaatat 
eivät ole poskettoman kalliita. Ja 
hyöty on moninkertainen.

Luonnonkivikuosit laatoissa 
ovat korkealaatuisia ja verrattaes-
sa luonnonkiviin laatta on kestävä, 
helppohoitoinen sekä edullinen. 
Saumattomuus tekee suurlaatasta  
sekä näyttävän että helpon pitää 
puhtaana.

– Haluammekin rohkaista asiak-
kaita käyttämään suurlaattoja nii-
den ylivoimaisten ominaisuuksien 
vuoksi. Monelle tulee myös yllätyk-
senä, että samalla kuosilla kuin lat-
tialaatan voi tehdä vaikkapa keit-
tiön tasot, Kinnunen huomauttaa.

Korkealaatuisia laattoja 
Euroopasta ja Intiasta
Kinnunen perusti yrityksen yh-
dessä intialaisen vaimonsa Dip-
pyn kanssa. Hänen vaimonsa van-
hemmilla on ollut Intiassa vastaa-
vanlainen yritys 1980-luvulta asti, 
ja pariskunta sai sitä kautta valmiin 
hankintaverkoston aasialaisiin laat-
toihin. Kaikkien yhteistyötehtaiden 
toiminta varmistetaan ja kaikilla on 
ympäristösertifikaatti.

Se tarkoittaa heille myös etu-
lyöntiasemaa Suomen markkinoil-
la, sillä siinä missä muiden laatat 
ovat pääosin peräisin Euroopasta, 
Caisla tuo niitä myös Aasiasta.

– Intiassa on käytännössä kaik-
kein tuorein konekanta, ja sitä kautta 
siellä ollaan teknologisesti pitkällä, 
Kinnunen tietää.

Intohimolla tehty
Asiakaspalveluun suhtaudutaan 
Caislalla intohimoisesti.

– Olemme perheyritys ja se hei-
jastuu kaikkeen tekemiseen. Jopa 
perheen pienimmäinen, 5-vuotias, 
on mukana lauantaisin showroo-
milla hoitamassa pienten asiak-
kaiden viihtymisen. Olemme tässä 
sydämellä mukana, ja se välittyy  
asiakkaalle asti. Näen sen vahvuu-
tena, vaikka kääntöpuolena on se, 
että kotona puhutaan aika paljon 
laatoista, Kinnunen naurahtaa.

Menestykseen kilpaillulla toimi-
alalla on johtanut vahvan erottau-
tumisen lisäksi toimitusketjun hal-
linta sekä varastointi. Timolla on yli 
25 vuoden tausta logistiikan paris-
sa, mikä myös näkyy yrityksen toi-
minnassa.

– Toimitusvarmuuden takaami-
nen ja se, ettemme petä lupausta 
asiakkaalle, on yksi isoimmista vah-
vuuksistamme. Täydellistä asiakas-
kokemusta tässä rakennetaan – tie-
tenkin omasta työstä sekä elämästä 
nauttien, Kinnunen päättää.

teksti moona laakso   
kuva juho länsiharju

Paulig on yhteistyössä L&T:n kanssa saanut aikaan erinomaisia energiatehokkuuden tuloksia, säästöt ovat 
olleet suuremmat kuin investointien kustannukset. 

Energiatehokkuuteen kannattaa panostaa

K iinteistöjen energiatehok-
kuuden parantaminen läh-
tee liikkeelle lähtötilanteen 

ymmärtämisellä: 
– Tyypillisesti yhteistyö asiak-

kaamme kanssa alkaa kohteen 
energiatehokkuuskartoituksella. 
Aloituspalaverissa tutustumme 
kohteen tietoihin, kuten energian-
käyttöön ja tekniseen dokumentaa-
tioon. Kohdekäynnin aikana puo-

lestaan havainnoidaan olosuhteita 
sekä arvioidaan kohteen laitekan-
taa ja parannetaan niiden ohjaus-
ta, kertoo L&T Energiapalveluiden 
energiatehokkuus- ja vastuullisuus-
päällikkö Oskari Raitanen.

Kartoituksen keskeisimpänä ta-
voitteena on varmistaa, että ny-
kylaitekantaa käytetään energiate-
hokkaimmalla tavalla. Toinen ta-
voite on, että tulevissa laiteinves-

Lassila & Tikanojan Ener-
giapalveluiden käyttöön-
oton jälkeen asiakkaiden 
energiankäyttö ja ilmasto- 
päästöt ovat vähentyneet 
jopa 35 prosenttia.

toinneissa osataan huomioida olo-
suhteiden ja elinkaarikustannusten 
kannalta keskeiset asiat. 

– Tilaajan kanssa pidettävässä 
purkupalaverissa arvioidaan myös 
mahdollisuudet jopa 40 prosentin 
energiatukiin. Palaverissa kartoituk-
sen tehnyt asiantuntijamme esittelee 
raportin, jossa on lista tehdyistä ja 
ehdotetuista toimenpiteistä säästö- 
ja kannattavuuslaskelmineen.

Säästöjä automaation avulla
L&T:n Energianhallintakeskuksen 
asiantuntijat ovat yhteydessä sato-
jen kiinteistöjen rakennusautomaa-
tiojärjestelmiin ja tekevät sekä eh-
dottavat käytännön muutoksia koh-
teiden olosuhteiden ja energian- 
käytön optimoimiseksi. L&T:n ke-
hittämän Smartti Automaation avul-
la voidaan valvoa taloteknisiä jär-
jestelmiä jatkuvasti, tuoden samal-
la asiantuntijoiden tietoon merkit-
tävät poikkeamat, kuten tarpeetto-
masti päällä olevan ilmanvaihdon. 

Analyysin lisäksi Smartti optimoi 
sisäolosuhteita jatkuvasti myös sää-
ennusteen perusteella, mikä johtaa 
keskimäärin yli 20 prosentin sääs-
töön lämmitys- ja sähköenergias-
sa. Smartin avulla talotekniikkaa 
voidaan ohjata tarpeenmukaisesti 
myös ulkoisen datan, kuten IoT-an-
tureiden, varausjärjestelmien sekä 
kävijämäärätiedon perusteella. Li-
säksi Smartti hyödyntää pörssisäh-
kön hintaa optimoidessaan talotek-
nisten laitteiden käyttöä.

– Kiinteistönomistajat ovatkin 
ottaneet Smartin hienosti vastaan. 
Smartti on laiteriippumaton ja voi-
daan liittää kattavasti 2000-luvulla 
rakennettuihin rakennusautomaa-
tiojärjestelmiin, kuten Siemensin, 
Schneiderin, Honeywellin, Trendin 
ja Fidelixin järjestelmiin. Tällä het-
kellä Smartti on kiinni noin 70 kiin-
teistössä ja palvelu laajenee Suomen 
lisäksi myös muihin pohjoismaihin, 
Raitanen kertoo.

Energiankulutus ja päästöt
kuriin managerin avulla
L&T tarjoaa myös energia- ja vas-
tuullisuusmanagerointia. Energia-
manageerauksessa on tällä hetkel-
lä noin 600 kohdetta, joiden vuo-
tuinen energiakustannus on noin 
55 miljoonaa euroa. 

– Energiamanageri selvittää ku-
lutuspoikkeamat sekä ehdottaa ja 
toteuttaa toimenpiteitä ja kartoitet-
tavia kohteita proaktiivisesti.

Vastuullisuusmanagerointi kes-
kittyy puolestaan energiankäytön 
ja ympäristövastuun näkökulmiin 
ja on laajalla rintamalla asiakkai-
den apuna esimerkiksi Scope 1, 2 ja 
3 -kasvihuonekaasupäästöjen mää-
rittämisessä sekä päästösitoumuk-
sien, kuten Science Based Targetin, 
asettamisessa ja saavuttamisessa.

– L&T:n Energiapalveluiden asi-
akkailla on Suomen parhaat sääs-
tötulokset. Nyrkkisääntömme on, 
että säästöt ovat aina kustannuksia 
suuremmat.

teksti teemu simola  
kuva lassila & tikanoja

I kuisia rakennuksia ei ole, 
mutta sellaisen luomista 
kannattaa tavoitella. On ol-
tava rohkea, ymmärrettävä 

kaupunkien ja rakennusten histo-
riaa sekä tunnettava, miten raken-
netaan oikein. Laatu ei synny itses-
tään, ainoastaan asettamalla tavoit-
teet mahdollisimman korkealle pyr-
kien siihen, että projekteissa jokai-
sen osapuolen kunnianhimo on sa-
malla tasolla.

Rakentaminen jättää pitkäaikai-
sen jäljen. Kompromissien tekemi-
nen laadun kustannuksella ei ole 
hyväksyttävää. Onnistunut koko-
naisuus edellyttää alusta alkaen mo-
nipuolista yhteistyötä, ymmärrys-
tä ja arvostusta – osapuolten välistä 
luottamusta. Jo kaavoitusvaiheessa 
toteuttajien mukanaolo on olennai-
nen osa laadun varmistamista.

Ajatelkaamme ihmisiä
Kaupungin on oltava elävä, toimi-
va ja turvallinen. Sen on palvelta-
va ihmisiä koteina, toimistoina se-
kä liike- tai tuotantotiloina tavalla, 
joista huokuu tasapainoinen onnis-
tuminen. AALTO Development on 
kaavakehitys- ja rakennusprojek-
teissaan lähtenyt avarakatseisesti 
luomaan uutta olemassa olevaan 

Iäkkäät rakennukset herättävät ihailua ja niistä rakentuva kaupunki kertoo tarinoita. Näitä tarinoita Aalto Development  
haluaa kuunnella. Ympäristön arvostusta ja korkeaa laatua tulee vaatia niin kaavoitukselta kuin lisä- ja uudisrakentamiselta.  

Kaupungit ovat pitkäikäisiä ja niin tulee olla rakennustenkin.

ympäristöön. Tällaisella erityis-
osaamisella jo rakennetulle mut-
ta muutoksia vaativalle rakennus-
kannalle voidaan turvata pitkä tule-
vaisuus. Malliesimerkkeinä AALTO 
Developmentin projekteista Helsin-
gissä ovat Pauligin entinen kahvi-
paahtimo Katajanokalla sekä Kadet-
tikoulu Munkkiniemessä.

Kahvipaahtimo ja Kadettikoulu 
vaativat saumatonta yhteistyötä ra-
kennuttajan sekä viranhaltijoiden 

välillä. Projekteissa oli huomioita-
va myös naapurusto sekä museaali-
set näkökulmat. Kohteet ovat vaati-
neet kirurgista tarkkuutta, kun his-
torialliset rakennukset ovat saaneet 
sisäänsä tulevaisuuden tekniikan ja 
tyytyväiset asukkaat parhaan mah-
dollisen elinympäristön.

Perinnöksi tulevaisuus
2020-luvulla on pystyttävä rakenta-
maan uutta ja kunnostamaan van-

Pauligin entisen kahvipaahtimon ullakkokerros uusittiin vastaamaan pa-
remmin rakennuksen alkuperäistä Waldemar Aspelinin arkkitehtuuria.

haa siten, että ajattelemme samalla 
tulevaisuutta. On pyrittävä valitse-
maan korkeatasoiset materiaalit, on 
rakennettava niin, että kiinteistöt 
ovat muunneltavissa ja on otettava 
huomioon ympäristön sekä kestä-
vän kehityksen vaatimukset.

Rakentaminen on liian usein har-
joittelua ja kokeilua. Markkinoille 
tulee jatkuvasti uusia materiaaleja 
ja teknillisiä järjestelmiä, joiden luo-
tettavuudesta ei ole ehtinyt kertyä 

käytännön kokemusta ja tietoa. On 
selvää, että kaikki kehitys ei ole ol-
lut hyvää, kun kaupunkikortteleissa 
on terveitä, yli 100-vuotiaita raken-
nuksia, mutta naapurin 1970-luvun 
tai uudempaakin täydennystuotan-
toa on pakko jo purkaa. 

Arkkitehtuurin professori ja pal-
kittu arkkitehti Rainer Mahlamäki  
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & 
Mahlamäestä ei ole yllättynyt. Hän 
on nähnyt vuosikymmenten aika-
na kehityksen hyvät ja huonot puo-
let sekä sen, miten teknillinen kehi-
tys laukkaa, mutta rakennustekni-
set vaatimukset ja sääntely yrittävät 
pysyä vauhdissa mukana. 

Mahlamäen mukaan Suomessa 
pitäisi malttaa pysähtyä hetkeksi 
miettimään mikä toimii ja mikä ei. 

– Jatkuva ”kehittäminen” ja tuo-
tannossa testaaminen ei paranna 
lopputuloksen laatua. Emme pys-
ty keräämään tarpeeksi tietoa ja pa-
lautetta jo rakennetuista kohteista, 
kun tekniikkaa taas muutetaan. 

AALTO Developmentin hankeke-
hitysjohtaja Teemu Oksanen jatkaa: 

– Korkea tekninen- ja arkkitehto-
ninen laatu ovat meillä itsestäänsel-
vyyksiä. Huipputasoinen, paikkaan 
sovitettu arkkitehtuuri luo tunnesi-
teitä. Kun rakennus on muuta kuin 
anonyymi toimistolaatikko, niin sii-
tä halutaan pitää huolta ja säilyttää 
se tuleville sukupolville.

Suurin ympäristökuormitus ra-
kentamisessa syntyy, kun vanha 
puretaan pois ja rakennetaan uut-
ta tilalle. Jos tämä on välttämätön-
tä, niin uuden rakennuksen on olta-
va laadukas sekä muuntojoustava. 
Kertakäyttörakentaminen on tullut 
tiensä päähän. Rakentamisen ja ark-
kitehtuurin laadun tulee olla kan-
sainvälistä huipputasoa. Sellaisen 
perinnön AALTO Development ha-
luaa jättää tuleville sukupolville.

Eliel Saarisen suunnittelemaan, muun muassa Kadettikouluna ja ilmavoimien esikuntana tunnettuun arvorakennukseen valmistui 40 korkeatasoista 
asuntoa. Uudet parvekkeet sovitettiin huolella historialliseen ympäristöön. 

Laatua rakennetaan  
ympäristöä arvostamalla 

teksti anssi järvinen  kuvat aalto development oy

Kiinteistökehitysyhtiö, joka 
tähtää ympäristön kauneuteen

n  Konsernilla on hankkeita 
Suomen lisäksi Latviassa, 
Espanjassa ja Kanadassa. 

n  AALTO Developmentin 
toimintaa ohjaa pyrkimys 
parempaan kaupunkiraken-
teeseen, kauniimpaan arkki-
tehtuuriin ja viihtyisämpään 
asumiseen.

n AALTO Development Oy 
on vuonna 1992 perustettu 
suomalainen kiinteistökehi-
tysyhtiö. 

n Yritys keskittyy korkea- 
luokkaiseen arkkitehtuuriin, 
kaupunkisuunnitteluun, 
kaavakehitykseen ja käyttö-
tarkoituksenmuutoksiin.
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kannattaa miettiä uusiutuvien 
energioiden hyödyntämistä.

Hybridijärjestelmä on 
kannattava investointi
Öljylämmityksen rinnalla on mah-
dollista käyttää esimerkiksi ilma- 
vesilämpöpumppua sekä aurinko- 
energiaa. 

– Lämpöpumpun ja öljykattilan 
yhdistelmällä voidaan tuottaa tar-
vittava lämmitysenergia aina kus-
tannustehokkaalla tavalla. Kun 
järjestelmään liitetään vielä sopi-
va automatiikka, kiinteistön omis-
tajan ei tarvitse huolehtia lämmön-
lähteen vaihtamisesta, sillä öljy 
lähtee automatiikan avulla tuke-
maan ilmavesilämpöpumpun toi-
mintaa, kun kelit painuvat reilusti 
pakkasen puolelle, Hannula kertoo.

Hannula muistuttaa, että hybri-
dijärjestelmän tekeminen olemas-
sa olevan öljylämmityksen rinnal-
le on myös kuluttajalle kannatta-
vaa, sillä nettoinvestointi jää pie-
nemmäksi kuin esimerkiksi maa-
lämpöön siirtyminen, jonka raken-
nuskustannukset saattavat nous-
ta kymmeniin tuhansiin euroihin. 

Öljylämmittäjän ei myöskääntar-
vitse huolehtia väliaikaisista öljyn 
hinnan heilahteluista, sillä täydel-
lä säiliöllä pystytään hoitamaan ko-
ko vuoden lämmitystarve. Hybridi-
lämmityksessä öljy riittää jopa use-
ammaksi vuodeksi.

– Hybridilämmittäjällä takaisin-
maksuaikaa ei juurikaan tule, kos-
ka tarvittavat investoinnitkaan ei-
vät ole suuria. Kiinteistön omista-
jan ei tarvitse tehdä esimerkiksi 
sähköverkkoon kalliita investoin-
teja sulakekokojen muuttamiseksi. 
Samalla myös lämmittämisen käyt-
tökustannukset pienenevät ja läm-
pö riittää varmuudella kaikissa olo-
suhteissa.

Hannula toteaa, että kodin läm-
mittämisessä kannattaa miettiä 
energiataloudellisuutta aina ko-
konaisuutena. Muutostöiden li-
säksi myös öljysäiliön säännölli-
sellä huollolla ja öljypoltinjärjes-
telmän kunnostuksella paranne-
taan energiatehokkuutta.  

– Öljylämmityksen energiate-
hokkuutta voidaan lisätä pienillä-
kin toimilla, kuten olemassa olevan 
laitteiston säännöllisellä huoltami-
sella, nuohouksella sekä polttimen 
säätämisellä. Lämmitysverkoston 
säädöillä, esimerkiksi oikealla vir-
tauksen säädöllä ja toimivilla  patte-
riventtiileillä ja termorstaatilla, on 
suuri merkitys lämmityskuluissa.

“
Koko vuoden 
lämmitystarve 
voidaan hoitaa 
täydellä säiliöllä. 

Nykyaikainen öljylämmitys 
takaa energiatehokkuuden

S uomi on riippuvainen säh-
kön tuonnista talven kulu-
tushuippujen aikana. Eten-
kin nykyisenä poikkeusai-

kana on erityinen ongelma, kun 
myös tuontimaiden tuotanto kuor-
mittuu paikallisesti. Sähkölämmit-
teisessä talossa ollaan täysin säh-
köverkostosta riippuvaisia. Siksi  

öljylämmitys on Suomessa edel-
leenkin yksi edullisimmista läm-
mitystavoista. Sen avulla voidaan 
estää sähköverkon tehopiikkejä ko-
villa pakkasilla. 

Öljylämmittäjä voi leikata pääs-
töjä vaihtamalla fossiilisen lämmi-
tysöljyn uusiutuvaan öljyyn ja te-
kemällä pannuhuoneessa energia- 

tehokkuutta parantavia toimia. 
Näin voidaan leikata käyttökustan-
nuksia kymmeniä prosentteja ja vä-
hentää samalla päästöjen määrää 
merkittävästi. Jo pelkästään polt-
timen vaihdolla ja säädöllä säästöt 
voivat olla satoja litroja vuodessa. 

– Öljylämmitysjärjestelmä voi-
daan päivittää uusiutuvalle läm-
mitysöljylle sopivaksi, jolloin hii-
lidioksidipäästöt putoavat käyt-
täjän kannalta nollaan. Uusiutuva 
lämmitysöljy palaa myös puhtaam-
min ja kirkkaammalla liekillä, joten 
sen energiatehokkuus on parempi 
kuin perinteisellä lämmitysöljyllä, 
toteaa Lämmitysenergia yhdistys 

ry:n toimitusjohtaja Arto Hannula.
Uusiutuva polttoöljy valmiste-

taan kotimaassa, ja sitä on saatavil-
la kaikkialla Suomessa. Uusiutuva 
lämmitysöljy on 100-prosenttisesti 
tähteistä ja jätteistä valmistettua. 

Polttoöljyn säilyvyys on Hannu- 
lan mukaan vähintään samaa luok-
kaa kuin fossiilisella öljyllä. Koska 
uusiutuvan polttoöljyn palamis- 
ominaisuudet ovat erinomaiset, ei 
se myöskään nokea tai pikeä laittei-
ta. Tämä takaa sen, että öljylämmi-
tyslaitteisto käynnistyy varmem-
min pitkänkin seisonta-ajan jäl-
keen.

– Myös kiinteistökohtaisesti 

Uusiutuvat polttoaineet yhdessä rinnakkaisten 
lämmitysratkaisujen kanssa tekevät öljylämmi- 
tyksestä kilpailukykyisen vaihtoehdon.

teksti pekka säilä  kuva ley

Öljylämmittäjä voi leikata kiinteistön lämmityksestä aiheutuvia päästöjä vaihtamalla fossiilisen lämmitysöljyn uusiutuvaan öljyyn.

Asuntomarkkinoilla  
kannattaa nyt aktivoitua.
Myyjän kannalta ratkai-
sevaa on löytää välittäjä, 
joka tietää, miten matala- 
suhdanteessa toimitaan.

Vendon kiinteistönvälittäjä Matti Soini tietää, että asunnonvälitys on 
mitä suurimmassa määrin kokemus- ja luottamusbisnestä.

A suntokauppa on tilastojen 
ja otsikoiden valossa teh-
nyt äkkijarrutuksen. Tä-

mänhetkisessä taloussuhdanteessa 
se on tietysti ymmärrettävää, mut-
ta myyjän ja ostajan kannalta se luo 
myös mahdollisuuksia. 

– Asunnon ostaja voi nyt löytää 
todellisia helmiä, kun tarjontaa on 
enemmän kuin kysyntää. Mieluisan 
kohteen voi tällä hetkellä saada it-
selleen jopa ilman raastavaa hinta-
kilpailua, kiinteistövälitysbisneksen 
konkari Matti Soini rauhoittelee. 

Soini tietää mistä puhuu, sillä 
hän toimii kiinteistönvälittäjänä 
yli kolmen vuosikymmenen koke-
muksella kiinteistönvälitystoimis-
toketju Vendossa. Tähän ajanjak-
soon on mahtunut monta nousu- 
ja laskusuhdannetta. 

– Mikä tahansa asunto muuttuu 
hyväksi, kun hinta on kohdallaan. 

Soinin mukaan oikea hinnanase-
tanta perustuu myyjän ja välittäjän 

Kun kokemus ratkaisee
väliseen yhteisymmärrykseen. Mis-
sään markkinatilanteessa ei ole va-
raa tehdä hinnoitteluvirheitä – eikä 
etenkään nyt. 

Ammattitaito ja avoimuus 
luottamuksen kivijalkoina
Myyjän ja välittäjän välisellä sopi-
muksellakin on nyt korostuneen 
tärkeä rooli. Molemmilla osapuolil-
la on oltava yhteisymmärrys siitä, 
millaisin odotuksin ja tavoittein 
asuntoa lähdetään myymään. Siksi 
myyjän on hyvä valita kumppaniksi 

sellainen välittäjä, jonka kanssa hän 
voi tehdä tavoitteita vastaavan so-
pimuksen. 

– Välittäjän on puolestaan luvat-
tava asiakkaalle, että hänen asun-
tonsa on aktiivisesti myynnissä ei-
kä vain myytävänä. Siinä on vissi 
ero, Soini huomauttaa.

Asunnon myyjä tarvitsee myös 
riittävästi tietoa päätöksenteon 
tueksi koko myyntiprosessin ajan. 

– Asunnonvälitys on mitä suu-
rimmassa määrin kokemus- ja luot-
tamusbisnestä. Tieto tuo turvaa, ja 
sen vuoksi turvaamme Vendossa 
asuntokaupan osapuolet koke-
muksen tuomalla avoimuudella ja  
ammattitaidolla, Soini painottaa.

Kehitys vie nousua kohti
Vendon kokenut välittäjätiimi tar-
kastelee markkinasuhdanteita rau-
hallisin mielin. Soinin mukaan las-
kusuhdannetta seuraa aina hetkel-
linen suvantovaihe, jonka jälkeen 
alkaa uusi nousu. 

– Ostajien suuntaan viestini on se, 
että nyt ei kannata aikailla, jos löytää 
sopivan kohteen. Myyjän kannalta 
kohteiden ominaisuuksien painoar-
vo on nyt hieman erilainen kuin kor-
keasuhdanteessa. Kokenut välittäjä 
osaa auttaa myyjää näidenkin yksi-
tyiskohtien esilletuomisessa. 

Lisäarvoa myynnissä olevien 
kohteiden erottautumiseen saa-
daan toimivalla markkinoinnilla.

– Markkinoinnin merkitys koros-
tuu nyt, kun asuntomarkkinassa on 
enemmän tarjontaa kuin kysyntää.

Kohteiden näkyvyyden maksi-
mointi sosiaalisessa mediassa ja 
asuntoportaaleissa on myös osa 
Vendon työkalupakkia. 

– Meillä on vahvaa näyttöä muun 
muassa siitä, millaista lisäarvoa  
digitaalisen markkinoinnin suunni-
telmallisella ja harkitulla tekemisellä 
voidaan saada aikaan. 

teksti mia heiskanen   
kuva joona raevuori

“
Nyt ei kannata  

aikailla, jos  
sopiva kohde 

löytyy.

Fidelixin Tuukka Kuuramaa, Säätölaitehuollon Samuli Kettunen ja Keimo 
Kemppainen kertovat, että talotekniikkaan sijoittaminen kannattaa.

M oni taloyhtiö kipuilee 
kasvavien energialas-
kujen kanssa. Energia-

tehokkuus ja mukavat asumisolo-
suhteet voivat kuitenkin kulkea käsi 
kädessä, jos esimerkiksi lämpötilaa 
ja kosteutta mitataan.

– Isossa osassa suomalaisia talo-
yhtiöitä tekniikka on päässyt van-
hentumaan, eikä sitä ole alun pe-
rin suunniteltu energiankulutuk-
sen optimointiin, arvioi Fidelixin 
Tuukka Kuuramaa.

Pienellä investoinnilla voidaan 
mitata sisäilman olosuhteita ja sää-
tää lämmitystä mittaustiedon pe-
rusteella, mikä varmistaa tasapai-
noisen lämmityksen. Reaaliaikaisen 
mittaustiedon pohjalta toimimalla 
taloyhtiö varmistaa myös, että ta-
lotekniikan uusiminen kannattaa ja 
asumisen viihtyisyys paranee.

Modernilla talotekniikalla
säästetään energiaa
Parhaiten taloyhtiö voi säästää uu-
simalla vanhan talotekniikan nyky-

Älykäs taloyhtiö säästää, 
toimii ja pysyy kunnossa

aikaiseen järjestelmään, johon on 
lisätty älykästä optimointia. Lisäk-
si vuosihuollon ja ylläpidon merki-
tystä ei pidä unohtaa.

– Älykäs automaatio seuraa sää-
olosuhteita, tuntee kiinteistön käyt-
täytymisen lämmittämiseen sekä 
mittaa huoneistokohtaiset olosuh-
teet. Kun kiinteistön lämmitys saa-
daan tasapainoon, energiaa ei enää 
hukata, mutta silti  asumismuka-
vuus huoneistoissa säilyy, sanoo 
Kuuramaa.

Nykyaikainen talotekniikkarat-
kaisu sisältää rakennusautomaa-
tion ja lämmönjaon lisäksi usein 
myös huoneistokohtaisesti lämpö-
tilaa mittaavat olosuhdeanturit sekä 
etäluettavat vesimittarit, joilla ku-
lutusta voidaan seurata myös asun-
tokohtaisesti. Esimerkiksi Fidelixin 
TuneSmart-ratkaisussa asukkaat 
voivat seurata omaa kulutustaan 
mobiilisovelluksen kautta.

Kuuramaan kokemuksen mu-
kaan taloyhtiö pystyy nykyaikai-
sen automaatioratkaisun ja läm-

mönsäädön avulla säästämään 10-
15 prosenttia energiakustannuksis-
saan. Energian hinnan nousu onkin 
saanut taloyhtiöt kiinnostumaan 
kiinteistön energiatehokkuutta pa-
rantavista ratkaisuista.

– Lämmityksen optimoinnin li-
säksi kustannussäästöjä syntyy 
asukkaiden kulutustottumusten 
muutoksesta. Tutkimusten mu-
kaan esimerkiksi oman vedenku-
lutuksen seuraaminen vähentää 
kulutusta 10-30 prosenttia.

Nostaa asuntojen arvoa
Fidelixin ratkaisu on ollut vuo-
sia käytössä esimerkiksi kouluis-
sa, joissa energiankulutuksen op-
timointi olosuhteet säilyttäen on 
ollut ajankohtaista jo pidempään. 
Nyt myös taloyhtiöiden asukkaat ja 
osakkeenomistajat ovat kiinnostu-
neet tosissaan taloyhtiön energia-
tehokkuudesta ja ekologisuudesta. 

Moderni talotekniikka vaikut-
taa suoraan asunto-osakeyhtiön 
arvoon ja haluttavuuteen.

– Taloyhtiöiden kannattaa kat-
soa tulevaisuuteen ja varmistaa, 
että kiinteistössä on energiateho-
kas ja pitkäikäinen älykäs järjestel-
mä, jolla energian käyttö on tasapai-
nossa, Kuuramaa kiteyttää.

Energiankulutuksen järkeistäminen on nyt ajan- 
kohtaista monessa suomalaisessa taloyhtiössä. Oikeilla 
ratkaisuilla kulutuksessa voi säästää jopa 20 prosenttia. 
teksti ja kuva fidelix oy

WWW.TUNESMART.FI
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Ullakkorakentaminen 
vaatii kovaa kokemusta

Forssan Osarakennuksen Jussi Patosalmi, Raine Hakala ja Niko Parikka tietävät, että ullakkorakentaminen vaatii perinpohjaista suunnittelua. 

E ntistä useampi Helsingin 
kantakaupungin vanha 
kivitaloyhtiö on alkanut 
ottaa tarpeettomaksi tai 

vähälle käytölle jääneitä ullakkoti-
loja hyötykäyttöön. Kalliit hukka-
neliöt on saneerattu kompakteiksi 
kaupunkiasunnoiksi, jotka tuovat 
uusien osakkaiden mukana myös 
uutta vastikevirtaa.

Nopeasti kallistuneen energian, 
vuosi vuodelta kasvavan korjausve-
lan ja kiinteistönhoitokulujen myö-
tä kiinnostus lisätuloja ja ullakkora-

kentamista kohtaan on taloyhtiöis-
sä vain lisääntynyt, tarjoaahan se 
väylän vahvistaa yhtiön taloutta ja 
toteuttaa sen myötä isoja ja kalliita 
korjausinvestointeja.

Tämä on huomattu myös Forssan 
Osarakennus Oy:ssä, joka on vuo-
sikymmenten saatossa toteuttanut 
kymmeniä ullakkokohteita eri puo-
lilla Helsinkiä. Parhaillaan sillä on 
käynnissä hankkeet Kruununhaas-
sa ja Kampissa, joihin valmistuu yh-
teensä yhdeksän ullakkoasuntoa. 

Yhtiön viimeisin jo valmistunut 

kohde on Alppiharjussa, jonne ul-
lakkoasuntoja tuli kuusi kappaletta. 

– Energiakriisi ja nousevat lainan-
korot ovat lisänneet kiinnostusta 
entisestään. Edut ovat selkeät, sil-
lä ullakkourakan yhteyteen voidaan 
sisällyttää monia muitakin energia-
tehokkuutta ja kiinteistön arvoa pa-
rantavia investointeja. Sellaisia voi-
vat olla esimerkiksi pihan, varastoti-
lojen, saunan tai hissin uusinta, alu-
perin vuonna 1993 perustetun Osa-
rakennuksen nykyinen toimitusjoh-
taja Raine Hakala kertoo.

Taloyhtiön hallituksen ja isän-
nöitsijän orastavasta kiinnostukses-
ta on silti vielä matkaa hankkeen to-
teutukseen. Tämän myöntää myös 
Hakala, jonka mukaan hintaa suu-
rempina jarruina ovat pelko urakan 
kokoluokasta, kestosta sekä sen ai-
kana asumiselle koituvista haitoista.

Hakalan mukaan katse kannat-
taa kuitenkin suunnata urakan jäl-
keiseen aikaan ja tuleviin hyötyihin.

– Ullakkorakentamisen yhtey-
dessä uusitaan aina myös vesikatto, 
joten se tarjoaa mahdollisuuden to-
teuttaa kaksi isoa investointia yhtä 
aikaa. Lisäneliöiden vastiketuotoil-
la voi puolestaan lyhentää remont-
tivelkaa, Hakala ynnäilee.

Asukkaiden ja osakkaiden huolet 
projektin onnistumisesta ovat toi-
saalta täysin ymmärrettäviä.

– Kohteet ovat haastavia ja jokai-
nen vanha kivitalo on oma uniik-
ki yksilönsä. Kokemattomien teki-
jöiden käsissä projektista voi tulla 
hyvinkin työläs, huomattavasti en-
nakoitua kalliimpi eikä lopputulos 
ole välttämättä sitä, mitä alun pe-
rin haettiin, tuotantojohtaja Jussi 
Patosalmi toteaa.

Kaikki lähtee suunnittelusta
Kokeneen ammattilaisen mukaan 
kaiken perustana onkin äärimmäi-
sen huolellinen ennakkosuunnit-
telu, jossa mietitään ja aikataulu-
tetaan paitsi itse työmaa myös sen 
logistiikka. Keskustan tontit ovat 
ahtaita eivätkä ne tarjoa pysäköin-
ti- ja varastointitilaa, mikä tuo omat 
haasteensa niin purkutöihin kuin 
varsinaiseen rakentamiseen.

– Tavoitteena on aina se, että ra-
kennustyöt viedään läpi luvatussa 
aikataulussa ja asukkaille koituva 
haitta jää mahdollisimman pienek-
si. Työmaalle kuljetaan ulkokautta, 
joten esimerkiksi rappukäytävät 
jäävät asukkaiden käyttöön. Myös 
avoin ja aktiivinen tiedotus talo-
yhtiön, isännöitsijän ja asukkaiden 
suuntaan on onnistuneen projektin 
avainasioita, Patosalmi painottaa. 

Parhaimmillaan ullakkoprojekti 
hoituu Forssan Osarakennuksessa 
avaimet käteen -periaatteella raken-
nuslupia, haitta-ainekartoituksia ja 
asuntojen suunnittelua myöten.

Hakalan mukaan tarjouksia pyy-
dettäessä kannattaakin keskittyä 
hinnan ja nopean aikataulun si-
jaan rakentajien referensseihin, 
asiakaspalautteeseen sekä ympä-
ristö- ja yhteiskuntavastuulliseen 
toimintatapaan.

Parhaimmillaan suunnitteluun 
voi kulua aikaa puolisen vuotta, 
mutta Hakalan mukaan se takaa, 
että projekti myös etenee sovitusti.

– Onkin sanottu, että tämä on 
ydinvoimalan rakentamisen jäl-
keen vaikein rakentamisen laji. Me 
olemme kuitenkin luovuttaneet jo-
kaisen kohteen tarkasti aikataulus-
saan, toimitusjohtaja vakuuttaa. 

Monessa vanhassa arvo-
kiinteistössä on ullakko- 
tilat saneerattu asumis-
käyttöön. Nämä uniikit 
projektit vaativat kuiten-
kin tekijöiltään alan  
erikoisosaamista sekä 
raudanlujia referenssejä.

teksti timo sormunen 
kuva sanni hirvonen

“
Ullakkourakkaan 
voi sisällyttää  
monia kiinteistön 
arvoa parantavia 
investointeja. 

Kallioinen Yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Juha Vihavainen Vanhan Lasitehtaan tiloissa. 

Monipuolisia rakentamisen palveluja tarjoava sekä kiinteistöjä  
yrityksille vuokraava Kallioinen Yhtiöt osti vuosi sitten Riihimäen 
vanhan lasitehtaan, johon suunnitellaan kulttuurialan keskittymää.

Miltä näyttää tulevaisuuden Helsinki, jos kaupunkilaiset saisivat 
päättää? OmaStadi on kaupunkilaisten oma vaikuttamiskanava 
nostaa esille uusia tarpeita sekä ilmiöitä, joita myös toteutetaan.

Lasitehtaasta  
kehitetään luovan 
alan keskusta

K allioinen Yhtiöt Oy:n tarina al-
koi tasan 50 vuotta sitten, kun 
Veijo Kallioinen perusti maan-
rakennusyrityksen Hyvinkäälle. 

Pian toiminta laajeni koneenvuokraukseen, 
nostopalveluihin ja edelleen kiinteistö- 
vuokraukseen.  

– Veijo Kallioinen, 76, on yhtiömme hal-
lituksen puheenjohtaja ja edelleen mukana 
yrityksen päivittäisessä toiminnassa, kertoo 
kiinteistöpäällikkö Juha Vihavainen.

Emoyhtiön alla ovat nykyään Kallioinen 
Cranes nostopalvelut, Kallioinen Rent ra-
kennuskonevuokraus, Kallioinen infrapal-
velut sekä Kallioinen kiinteistöpalvelut.

– Neljä tukijalkaamme ovat lujasti maassa 
kiinni, ja niiden eri toiminnot täydentävät 
toisiaan. Esimerkiksi maanrakennusprojek-
tin valmistuttua voimme vuokrata raken-
tajalle rakennuskalustoa ja työkaluja sekä 
tarjota nostopalveluita. Konekantamme on 
monipuolinen ja laadukas, olemme inves-
toineet siihen merkittävästi viime aikoina.

Hyvinkään lisäksi yhtiöllä on toimipisteet 
Espoossa ja Valkeakoskella. Yrityksen kes-
keisenä tavoitteena on olla asiakkaiden ar-
vostama yhteistyökumppani. Toimintaa vie 
eteenpäin henkilöstön itse määrittelemät ar-
vot: luotettavuus, kunnioitus ja yhteistyö.

Lasitehtaan uusi tuleminen
Kallioinen Yhtiöt on vahvasti mukana kehit-
tämässä Riihimäki-Hyvinkää-talousaluet- 
ta. Vuosi sitten yhtiö hankki omistukseensa 
Riihimäen vanhan, vuonna 1911 valmistu-
neen lasitehtaan, jossa toiminta oli loppu-
nut jo vuonna 1990.

– Lasitehdas on meille iso investointikoh-
de. Yli viiden hehtaarin suuruisella alueella 
on noin 10 rakennusta, joiden kunto vaihte-
lee. Remontoitavaa tilaa on yli 20 000 neliötä. 
Työsarkaa riittää alueella pitkäksi aikaa,  
Vihavainen toteaa. 

Historiallisella tehdasalueella on vuokra-
laisina lasistudioita, puuseppä ja keramiik-
kataiteilija. Yhteistyössä Riihimäen kaupun-
gin kanssa tavoitteena onkin saada vanhalle 
tehdasalueelle lisää luovan alan vuokralai-
sia ja kehittää alueesta viihtyisä kulttuuri-
keskus – Helsingin Kaapelitehtaan tai Tal-
linnan Telliskiven malliin. 

– Suojeltuun pääkonttoriin on visioitu 
myös hotellia, Vihavainen kertoo.

Tyytyväisiä vuokralaisia
Kallioisella noin 40 vuokrattavaa kiinteis-
töä, joiden koot vaihtelevat 500 neliömet-
ristä 7 000 neliömetriin. Joukossa on tuo-
tanto-, toimisto- ja liiketiloja sekä lämmintä 
ja kylmää varastotilaa. Kaikki kohteet si-
jaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella. 

– Hankimme jatkuvasti uusia tiloja – ja 
rakennamme uusia kohteita. Parhaillaan 
meillä on kolme uudiskohdetta, joista yksi 
on kierrätyskeskus Vaasassa.

Vuokralaisia yhtiöllä on noin 120 aina yk-
sityisyrittäjästä talotehtaaseen. Kallioisella 
kaikkia vuokralaisia kuunnellaan herkällä 
korvalla asiakkaiden tarpeet huomioon ot-
taen. Saatu palaute onkin ollut kannustavaa.

– Vahvuutemme on siinä, että voimme 
tarjota vuokralaisille kaikki heidän tarvit-
semansa palvelut.

Kiinteistökehittäminen on pitkäjänteistä 
ja luottamuksellista toimintaa. Asiakkaiden 
kanssa solmitaan pitkiä vuokra- ja kiinteis-
tönhoitosopimuksia. Viime aikoina Kallioi-
sella on panostettu erityisesti kiinteistöjen 
energiatehokkuuden parantamiseen. Sääs-
töjä energiakuluihin on saatu aikaan muun 
muassa ilmalämpöpumppujen, LED-valai-
simien ja IV-koneiden automatiikan avulla.

– Vanhoissa kiinteistöissä koko lämmitys-
järjestelmän vaihto on aina iso investointi. 
Siksi mietimme tarkkaan miten ja milloin se 
kannattaa tehdä, Vihavainen toteaa.

A urinkovoimalla kulkeva kata-
maraani kuljettaa kaupunki-
laiset saaristoon telttailemaan. 
Töölönlahdelle on ilmestynyt 

pieniä saaria, jossa hanhet voivat levähtää. 
Jokaisessa leikkipuistossa on esteettömiä ja 
inklusiivisia välineitä, niin että kaikki lapset 
voivat niitä käyttää. Kesäisin ekopuutarhat 
ovat kaupunkilaisten olohuoneita, jonne he 
kokoontuvat viljelemään ja nauttimaan he-
rukoista, raparpereista ja karviaisista.

Tältä voisi näyttää Helsinki kaupunkilais-
ten haavekuvissa. Kuva ei ole täyttä utopiaa, 
sillä OmaStadin äänestystulosten valossa tä-
mänkaltaiset ehdotukset saivat paljon tu-
kea. Osan niistä kaupunkilaiset ovat myös 
äänestäneet toteutukseen.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa 
osallistuvaa budjetointia. Kaikki 12 vuotta 
täyttäneet kaupunkilaiset voivat ideoida ja 
äänestää siitä, mihin kaupunki käyttää 8,8 
miljoonaa euroa. Kahden kierroksen jälkeen 
kaupunkilaiset ovat päättäneet yli 13 mil-
joonan käytöstä 119 eri hankkeeseen. Moni 
niistä on jo toteutunut.

– Kaupunkilaiset tekivät Helsingissä eni-
ten ehdotuksia ulkoiluun ja liikuntapaikkoi-
hin liittyen. Myös kaupunkiluonnon moni-
muotoisuus ja asukkaiden yhdenvertaisuus 
olivat tärkeitä asioita, kertoo Helsingin kau-
pungin kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Ekologisuus nuorten suosiossa
Liikunta- ja ulkoiluehdotuksia äänestivät 
tasaisesti kaikki ikäryhmät, mutta ekologi-
suus nousi suosituksi teemaksi erityisesti 
nuorten keskuudessa. Yksi kaupunkilaisten 
yhdenvertaisuutta lisäävä hanke on nuor-
ten tekemä ehdotus LGBTQ+-seminaareis-
ta kouluille. Monet nuoret äänestivät han-
ketta ja se toteutetaan lukuvuonna 2022–23.

– Helsinki on kasvava kaupunki ja Oma- 
Stadi on keino kaupunkilaisille tuoda uu-
sia ja ajassa liikkuvia asioita esille ja toteu-
tukseen. LGBTQ+-seminaarit kouluihin 
on hyvä esimerkki ilmiöstä, jonka nuoret  

kokevat tärkeäksi, Verkka toteaa.
Näkyvä trendi on myös saarten saavutet-

tavuuden lisääminen, joka viestii siitä, että 
kaupunkilaiset haluavat hyödyntää merellis-
tä Helsinkiä vielä enemmän. Ensimmäisel-
lä OmaStadi-kierroksella ehdotus Vartiosaa-
reen menevästä aurinkosähkölautasta toteu-
tui, ja tällä kierroksella toteutusvaiheessa on 
itäisten saarten avaaminen kutsuvenepalve-
lun avulla. Osallistuvan budjetoinnin avul-
la kaupunkilaiset pääsevät aidosti vaikutta-
maan. Esimerkiksi talviuintipaikkoja on toi-
vottu lisää ja OmaStadin kautta niitä äänes-
tettiin toteutukseen eri puolille kaupunkia.

– Kaikenlaiset teemat kiinnostavat ja on 
oleellista saada monenlaisia ihmisiä mu-
kaan, jotta OmaStadin tulokset heijastavat 
monimuotoisen kaupungin erilaisia tarpeita.

Budjetin rajoissa voidaan totuttaa uusia ja 
innovatiivisiakin ideoita, jos kaupunkilaiset 
niitä äänestävät. Esimerkiksi hanhille suun-
nattuja levähdyssaaria Töölönlahdella ehdo-
tettiin, mutta ideaa ei äänestetty toteutuk-
seen. Ehkä ensi kierroksella?

Millaiselta näyttää 
sun OmaStadi?

Kaupunkilaiset ovat ehdottaneet Helsingin osallistuvaan budjetointiin muun muassa 
kasvatuslaatikoita, sähkölauttaa ja kelluvia saaria hanhille.

teksti marja hakola  kuva teemu heikkilä

teksti moona laakso  kuva sami fiander

n OmaStadi on Helsingin tapa to-
teuttaa osallistuvaa budjetointia. 

n Helsinki käyttää yhteensä 8,8 
miljoonaa euroa kaupunkilaisten 
ideoiden toteuttamiseen.

n Ehdotuksia voivat tehdä kaikki 
helsinkiläiset, ja 12-vuotiaat sekä 
sitä vanhemmat saavat äänestää.

Kaupunkilaisten 
toiveista totta
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Rakennusalan  
ravistaja pitää  
sen minkä lupaa

Rakennusliike Oikan kädenjälkeä voi nähdä Kajaanissa, jossa yrityksen rupeama pienkerrostalon pääurakoitsijana tuli päätökseen marraskuussa 
2021. Sittemmin urakoitavaa on riittänyt etelämpänä, muun muassa Lahdessa, Helsingissä ja Vierumäellä.

Oika haluaa muuttaa rakennusalaa omalla esimerkillään. Juuso  
Oikarisen mielestä urakat täytyy suunnitella paremmin alusta asti. 

R akennusinsinööri Juuso 
Oikarinen perusti kolme 
vuotta sitten Rakennus-
liike Oika Oy:n. Koko ai-

kuisiän kypsynyt ajatus yrittäjyy-
destä muuttui todeksi, kun Oikari-
nen oli työnjohtajana rakentamassa 
yli 250 asunnon kohdetta Helsingin 
Sompasaareen.

– Kysyin itseltäni, miksi teen tätä 
työtä vieraalle, kun voisin yhtä  
hyvin perustaa oman yrityksen.

Ydinajatuksena ketterä ja
asiakaslähtöinen toiminta
Yrittäjyyden ensimmäisen vuo-
den ajan Oikarinen kehitti yritys-
tään niin, että sillä on mahdolli-
suus kasvaa, jos tarvetta olisi. Hän 
muun muassa otti käyttöön samat 
ohjelmistot mitä isot rakennusyh-
tiöt käyttävät. Näin alan kokenei-
den osaajien on helppo siirtyä Oi-
kan riveihin, kun työkalut ovat val-
miiksi tuttuja.

Parhaillaan Oikarisella on useam-
pikin kovan luokan osaaja odotta-
massa sitä, että heille sopivat urakat 
alkavat ja he voivat aloittaa Oikan 
palkkalistoilla.

– Ydinajatukseni on se, että 
teemme töitä yhtä ammattimaises-
ti kuin isot rakennusliikkeet, mut-
ta huomattavasti asiakaslähtöisem-
mällä tavalla kuin moni. Päätöksen-
tekomme on nopeaa, kun asioita ei 
tarvitse kierrättää isossa organisaa-
tiossa.

Aito asiakaslähtöisyys merkitsee 
Oikan asiakkaille sitä, että hank-
keen alussa selvitetään tarkasti, 
mitä asiakas haluaa. Käytännössä 
Oika edellyttää asiakkailtaan, että 
suunnitelmat käydään heti alussa 
tarkoin lävitse.

– Liian paljon tulee sellaisia tar-
jouspyyntöjä, joissa suunnitelmat 
ovat puolinaisia. Pyydetään vain 
hintaa ja kysytään, valmistuuko 
elokuun loppuun. Me vaadimme 

hankkeisiin kunnon suunnitelmat, 
ennen kuin lähdemme liikkeelle, 
Oikarinen kertoo.

Hallittu kasvu luo vakautta
Ensimmäisen pientalourakan Oika 
teki Kajaaniin. Pian sen jälkeen yri-
tys ryhtyi mittavaan saneeraus- 
urakkaan Lahdessa, jossa muutet-
tiin ison asuinkerrostalon ylimmän 
kerroksen kahdeksan luksusasun-
toa 29 pienemmäksi vuokra-asun-
noksi. Yritys on tehnyt myös Vieru-
mäen urheiluopiston liikuntahallin 
peruskorjauksen ja rakentaa par-
haillaan liikuntakeskusta Helsingin 
Pukinmäkeen.

Samalla kun rakennusalalle en-
nustetaan täksi vuodeksi voima-
kasta laskusuhdannetta, on Oikalle 
tullut runsaasti tarjouspyyntöjä. 
Urakkalaskettavaa piisaa ja uusia 
hankkeita alkaa muun muassa Ka-
jaanissa.

Oikan ensimmäisen tilikauden 

liikevaihto oli 2,8 miljoonaa euroa 
ja lokakuussa 2022 päättyneellä tili-
kaudella 4,6 miljoonaa. Vaikka kas-
vu on ollut nopeaa, Oikarinen va-
kuuttaa, että liiketoiminnan vakiin-
nuttaminen on liikevaihdon kasvua 
tärkeämpää.

– Olemme jo siinä kokoluokassa, 
että olemme uskottava toimija 
markkinoilla. Toki, jos tulee viiden 

Rakennusliike Oikan perustaja Juuso Oikarinen haluaa korjata rakennusalaa  
paremmin asiakkaita palvelevaksi: sovituista aikatauluista pidetään kiinni  
ja työt tehdään tarkkojen suunnitelmien mukaan. 

teksti jukka nortio  kuvat anni hartikainen ja rakennusliike oika

miljoonan urakka, niin liikevaih-
tomme heilahtaa taas kaksinker-
taiseksi, Oikarinen pohtii.

Kokemus antaa näkemystä
toimialan uudistamiselle
Oikarisella on yli 20 vuoden ko-
kemus rakennusalalta. Ura alkoi  
kouluvuosina Nastolassa, kun naa-
purin omistama rakennusliike tar-
josi parempipalkkaista kesätyötä 
kuin Nesteen huoltoasema. Sittem-
min tie vei Hämeen ammattikor-
keakouluun, mistä Oikarinen val-
mistui vuonna 2008 rakennusin-
sinööriksi. Ensimmäinen työpaikka 
oli työmaapäällikön pesti Pieta-
rissa, missä hän oli rakentamassa 
asuntoja Nokian Renkaiden teh- 
taan työntekijöille. Vuoden työ-
rupeaman jälkeen hän palasi Suo-
meen ja toimi useissa isossa ra-
kennusliikkeissä vastaavana työn- 
johtajana.

Kun Oikarinen kertoo yrityk-
sensä toimintatavasta verrattuna 
kilpailijoihin, hän nostaa kärkeen 
kaksi asiaa: töitä ei oteta enemmän 
kuin on resursseja eikä asiakkaalle 
luvata epärealistisia aikatauluja.

– Otamme töitä sen verran, että 
voimme heti nimetä urakoihin työ-
maaorganisaation. Varmistamme 
resurssit aina etukäteen. Urakoit-
sijaverkostomme on valikoitunut 
vuosien kokemusten myötä sellai-
seksi, että siinä olevat tekijät pitävät 
aina sen minkä lupaavat.

Oikarisen kokemuksesta kertoo 
sekin, että hänellä on vahvat perus-
teet kritisoida rakennusalan helma-
syntejä ja toimia toisin.

– En pidä siitä, että alalla luva-
taan liikaa. Jos perusteellisten las-
kelmien mukaan totean, että työ 
valmistuu maaliskuun lopussa ja 
tilaaja kysyy, onnistuisiko jo tam-
mikuun loppuun, en mene sellaista 
lupaamaan, Oikarinen päättää.


