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Julkisivuratkaisut

on kuin laittaisi rahaa pankkiin
Tiili julkisivuratkaisuna 

Miltä kuulostaa noin 5-6 % vuotuinen säästö 
lämmityskustannuksissa? Entä jopa 90 % säästö 
julkisivun huoltokustannuksissa 50 ensimmäisen 
käyttövuoden*) aikana puu- tai rappausvaihtoehtoihin 
verrattuna?

Tiilirakennusten elinkaaritaloudellisuutta on vaikea 
päihittää. Hankintahetkellä tiili ei välttämättä ole 
halvin julkisivuratkaisu. Kuitenkin se on lämmön-
varauskykynsä sekä vähäisen huoltotarpeensa 
ansiosta kokonaiskustannuksiltaan yleisimmistä
julkisivumateriaaleista kaikista edullisin, kun 
käyttöiäksi lasketaan vähintään 50 vuotta.    
*) TTY/TRT/2433/2016

www.wienerberger.fi

http://www.wienerberger.fi/


Tilaa uutiskirje
www.kiinteistolehti.fi

Tilaa uutiskirje
www.kiinteistolehti.fi

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI on sekä taloyhtiöiden oma lehti että kiinteistönpidon ja korjaus-
rakentamisen ammattilehti. Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja tavoittaa yli 100 000 lukijaa. 
Lehti on suunnattu kiinteistön hoidon ja rakennuttamisen vastuuhenkilöille, kiinteistöistä vas-
taavien yhtiöiden johdolle, isännöitsijöille, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenille ja 
aktiivisille asukkaille sekä vuokranantajille. 

www.kiinteistolehti.fiSuomen.Kiinteistolehti Kiinteistolehti suomen_kiinteistolehti

Uudistunut
KIINTEISTÖLEHTI

TALOYHTIÖIDEN OMA LEHTI 

Mene verkkosivulle www.kiinteistolehti.fi, valitse verkkokauppavalikosta lehdet ja tee tilaus.

NYT 4 NUMEROA UUSILLE TILAAJILLE TUTUSTUMISHINTAAN 20 €

http://www.kiinteistolehti.fi/
http://www.kiinteistolehti.fi/
http://www.kiinteistolehti.fi/


Vanhat seinät  
jäävät paikoilleen

Energiatehokkuus paranee 
ja lämmityskulut 

pienenevät

Moderni look  
jopa viikossa

Innovatiivinen,
hengittävä korjausrakentamisen 

elementti

Rakennuksen arvo  
nousee merkittävästi

Liiketoiminta voi  
jatkua remontin 

aikana

Osallistu 
kuvakisaan, 

voita 10.000 € 
Reface-remonttiin!

paroc.fi/reface

TEE FIKSU FACELIFT KIINTEISTÖLLESI!
UUTTA! PAROC® REFACE™

PAROC Reface on jälleen uusi nerokas innovaatio elementtirakentamisen edelläkävijältä. 
Se on teräspintainen kivivillaelementti, joka asennetaan olemassa olevan seinärakenteen 
päälle. Vanhan hallin ilme siistiytyy nopeasti ja edullisesti. Samalla eristys paranee, 
lämmityskustannukset laskevat ja kiinteistön arvo nousee merkittävästi.

Lue lisää 
PAROC.FI/REFACE

http://paroc.fi/reface
http://paroc.fi/REFACE
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Miten tietoa pitäisi hallita?

Tässä lehdessä kerrotaan laajasti kiinteistö- ja rakennusalalla tapahtuvasta startup-yh-
teistyöstä, mihin yrityksiä ollaan nyt houkuttelemassa voimallisesti mukaan. Osa isoh-
koista yrityksistä pöllyttää jo ideoitaan startup-ohjelmissa ja Hackathoneissa, joista on 
kätevä etsiä helmiä joukkoonsa. Kaikki startupit eivät kuitenkaan ole digistartupeja, 
vaikka niin usein kuvitellaan, vaan joukossa on perinteisempiäkin startupeja.

 Ideointi on hieno asia eikä sitä ole 
koskaan liikaa – kunhan pitää mieles-
sä, että ideointi on helpoin osa inno-
vaatioprosessia. Idean loppuunsaat-
taminen valmiiksi ja toimivaksi liike-
toiminnaksi on vaikeampi osa, joka 
vaatii pitkäjänteistä panostamista ja 
myös rahoitusta. Ongelmaksi on koet-
tu myös näiden sovellusten integrointi 
osaksi yritysten muita tietojärjestel-
miä, joiden yhteensovittamisessa on 
muutenkin paljon haasteita.

Käytännössä startup-yritysten liiketoimintamalleissa on usein paljon kehitettävää 
ja sopii toivoa, että bisnesenkeleiden kärsivällisyys riittää yritysten alkutaipaleen tu-
kemiseen riittävän pitkälle. 

• • •
Älytaloista on puhuttu ja niitä on rakennettu jo muutaman vuosikymmenen ajan. Täs-
säkin lehdessä kerrotaan Tiedon edistyksellisestä älytoimistosta, jolla halutaan muut-
taa etätyö takaisin läsnätyöksi teknologian avulla.

Yleisesti ottaen rakentamisen tiedonhallinnassa taistellaan kuitenkin vielä varsin 
yksinkertaisten ongelmien parissa; huoltokirjat eivät tahdo syntyä sähköiseen muo-
toon eikä tieto siirry BIM-malleista kustannuslaskijoille. Hankkeen aikana tieto vaih-
tuu osapuolten välillä edelleen sähköpostilla.

Vaikuttaa siltä, että kukaan ei hallitse eikä johda tiedonhallintaa rakennus- tai kor-
jaushankkeen aikana. Rakennusprojekteista ei löydy yhtä tahoa,  joka kokisi tehtäväk-
seen suunnitella, miten älykkyys tuodaan lopputuotteeseen ja miten tiedonhallintaa 
johdetaan, jotta käytön aikana tarvittava tieto syntyisi hankkeen aikana.

• • •
Ratkaisuksi on esitetty rakennushankkeen tiedonhallintapäällikköä, jonka tehtävänä 
olisi laatia jo tarvesuunnitteluvaiheessa tavoitteet tiedonhallinnalle. Sen jälkeen tehtä-
vänä olisi suunnitella ja johtaa tiedonhallintaprosessia. Tämä on ihan hyvä idea, mut-
tei juuri ole realisoitunut käytäntöön. 

Vanha totuus, sitä saa mitä tilaa, pätee tässäkin. Mistä löytyisi sellainen tilaaja, joka 
vaatisi rakennusta tai sen korjausta tilatessaan toimittamaan hyvän tiedonhallintarat-
kaisun, joka palvelee sekä rakentamisen että käytön aikana? Se maksaa jotain, mutta 
niin maksaa tiedonhallinnan toimimattomuuskin.

Toivotaan, että startup-kulttuurin myötä rohkeat kokeilut yleistyvät kiinteistö- ja 
rakennusalalla tulevaisuudessa. Ja myös että tiedonhallinnan perusongelmien ratkai-
semiseen riittää digihuumassa tarmoa.

PÄ Ä K I R J O I T U S

Suomen ainoa 
korjausrakentamiseen 

keskittyvä lehti

Esimerkiksi Kiinteistöalan vuosiseminaarissa on etsitty start- 
upien avulla ratkaisuja isompien yritysten ongelmiin.
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PITÄISIKÖ KORJAUSVARAT 
KORVAMERKITÄ?
Koulujen ja päiväkotien korjausvelka 

Espoossa on valtava ja nykyisen suun-

nitelman varat eivät ole riittäviä sii-

hen nähden. Tähän yhteenvetoon pää-

dyttiin Suur-Tapiolan Asukasfoorumin 

järjestämässä sisäilmatilaisuudessa 

maaliskuussa 2017. 

Paneelikeskusteluun osallistu-

neet poliitikot olivat yli puoluerajo-

jen yhtä mieltä siitä, että sisäilmaon-

gelmiin on viimein tartuttava. He olivat 

jopa taipuvaisia korvamerkitsemään 

varoja koulujen peruskorjauksiin, vä-

hän samaan tapaan kuin elinkaarikoh-

teissa, jotta ei jouduta turvautumaan 

hätätila-menettelyihin. Toivottavasti 

tämä innostus jatkuisi myös vaalien yli.

Espoon entinen tekninen johtaja 

Olavi Louko perusteli aikanaan elin-

kaarimallin käyttöä sillä, että rahat 

koulujen ylläpitoon saadaan varat-

tua eivätkä poliitikot pääse karsimaan 

niitä. Espoon elinkaarikouluissa ei ole 

tiettävästi ollut sisäilmaongelmista 

johtuvia terveyshaittoja.
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INNOVAATIOKUMPPANUUDESTA KÄSIKIRJA
Tekes on julkaissut käsikirjan, jonka tavoitteena on madaltaa kyn-

nystä ottaa uuden hankintalain innovaatiokumppanuus -menettely 

käyttöön julkisissa hankinnoissa. Julkaisussa kuvataan käytännönlä-

heisesti muun muassa uuden sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet ja 

asiat, joita innovaatiokumppanuudessa on alusta asti huomioitava. 

Nimensä mukaisesti innovaatiokumppanuus kannustaa tiiviiseen 

yhteistyöhön tilaajien ja tarjoajien välillä.

Kä s i k i r j a n v o i  l a d at a s ä h kö i s e s t i  o s o i t te e s t a :  w w w.te ke s .f i / te ke s / j u l-
kai s u t1/ in n ov a ati o k u m p p a n u u s- ka s ik i r ja /

Espoon Tapiolassa sijaitseva Aarnivalkean koulu on yksi monista, joista ollaan evakossa sisäilmaongelmien takia.

Te
ke

s

T
eknistaloudellisia tarkasteluja kui-
tenkin tarvitaan etenkin energia-
korjauksissa. ROTI-raportti kar-
toittaa rakennetun omaisuuden tilaa 
ja se julkaistaan joka toinen vuosi.

Eniten uusimistarpeita löytyy asuinker-
rostalojen julkisivuissa, katoissa, parvek-
keissa, ikkunoissa ja LVIS-järjestelmissä. 
Raportissa nostetaan esiin täydennysra-
kentaminen ja rakennusoikeuden myynti 
yhtenä keinona hankkia taloyhtiöille rahaa 
korjauksiin. Kaupungit voisivat edistää sitä 
esimerkiksi myöntämällä väljästi kaavoite-
tuilla alueilla juohevammin poikkeuslupia 
uusille kerrostaloille tai olemassa olevien 
rakennusten lisäkerroksille. 

Kunnissa kiinteistönpidon suunnitel-

mallisuus ja sisäolosuhteiden ongelmien 
korjaaminen ovat raportin mukaan paran-
tuneet, mutta kunnallinen päätöksenteko 
ja talouskäytännöt voivat olla esteinä en-
nakoivalle korjaamiselle. Kosteus- ja ho-
mevaurioita esiintyy, suhteutettuna koko 
Suomen rakennuskantaan, eniten hoitolai-
toksissa, missä niitä on 20–26 prosenttia 
kerrosalasta. Toiseksi eniten niistä kärsi-
tään kouluissa ja päiväkodeissa, missä vas-
taava luku on 12–18. 

Kuntia suositellaan soveltamaan raken-
nuskantansa hallintaan elinkaariajattelua 
ja toteuttamaan se ennakoivan kunnossa-
pidon keinoin. Lisäksi muistutetaan, että 
suurikin investointi on yleensä vain mur-
to-osa rakennuksen käytön kuluista.

Rotia ennakoivaan korjaamiseen
Tämänvuotinen ROTI-raportti peräänkuuluttaa ennakoivaa korjaus-
tapaa, jotta Suomen rakennuskannan arviolta 30–50 miljardiin euroon 
paisunut korjausvelka saataisiin kuriin. Sisäilmaongelmat herättivät keskustelua 

Suur-Tapiolan Asukasfoorumin tilaisuudessa.

L Y H Y E S T I

http://www.tekes.fi/tekes/jul-


> opastaa > luotettavaan > rakennustietoon > helposti

RT tietoväylä – pikatie rakennustietoon avattu!
 

Pikatie rakennustietoon

Tilaajapalvelu puh. 0207 476 401www.rakennustietokauppa.fi 

RT tietoväylä kokoaa rakentamis- ja kiinteistöalan luo-
tettavan tiedon. Sen kautta löydät RT-, LVI-, Ratu-, KH ja 
 Infra-kortistot sekä aihekokoelmat sisustussuunnitteluun  
ja työturvallisuuteen. RT tietoväylään on koottu linkkejä 
myös muuhun tietosisältöömme ja työvälineisiin.

RT tietoväylä on avoin kaikille käyttäjille, mutta laajimmat 
sisällöt ja toiminnot ovat tarjolla kortistojen ja aihekokoel-
mien tilaajille.

Tutustu ja ota käyttöösi rt.rakennustieto.fi 

RT-kustannuslaskenta on uusi rakennusosapohjainen kustannuslaskennan 
työväline. Lasket helposti rakennus- ja korjaushankkeiden kustannusarviot sekä 
urakkatarjoukset. Rakenne-, menekki- ja hintatiedot ovat valmiina lähtötietoina. 

Tutustu www.rakennustieto.fi /kustannuslaskenta

UUTUUS!

Laadi helposti esimerkiksi:

 > Kustannusarvio

 > Urakkatarjous

 > Lisätyötarjous

 > Tarvikeluettelo hankintoihin

Nopeutta rakennuskustannusten laskentaan

UUTUUS!

http://www.rakennustietokauppa.fi/
http://rt.rakennustieto.fi/
http://www.rakennustieto.fi/kustannuslaskenta
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Internetiin liitettyjen kodin älylaitteiden tietoturva huolestuttaa ihmisiä.
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TEE REMONTTI TAI  
TALO PALAA…
Länsiväylän artikkelissa 17.4.2017 keho-

tetaan valppauteen ovelta ovelle kier-

tävien remonttifirmojen kanssa, koska 

ne voivat pyytää tarjouksissaan pos-

ketonta ylihintaa. Asukkaita on jopa 

peloteltu, että talo voi palaa, jos re-

monttia ei tehdä heti. Lukijoita muis- 

tutetaan, että kunnollisilla yrityksillä  

ei ole kiire käynnistää remonttia. Kan-

nattaa pyytää tarjousta ainakin kah-

delta remonttifirmalta tarkkoine kulu-

kuvauksineen. 

Rakennusalalla aloitaneiden yritysten määrä kääntyi vuoden 2014 jälkeen loivaan kasvuun. Kaikilla 
toimialoilla vastaavaa kehitystä ei näy. Lopettaneiden yritysen määrä kuitenkin vähentyi muillakin aloilla.

ALOITTANEET JA LOPETTANEET YRITYKSET
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● Aloittaneet, kaikki toimialat   ● Lopettaneet, kaikki toimialat   ● Aloittaneet, rakennusala   ● Lopettaneet, rakennusala

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin ja sen lähdeaineistoina käytettäviin Verohallinnon rekisteröintte-
toihin. Mukana on yrityksiä, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Huom. Järjestelmä- ja mene-
telmäuudistuksen takia vuosien 2000-2012 luvut eivät ole täydellisen vertailukelpoisia myöhempien vuosien kanssa.

U
seimmat vastaajista eivät kokeneet 
tarvitsevansa kodin älylaitteiden 
toiminnallisuuksia. Kolmelle nel-
jästä vastaajasta oli yhdentekevää, 
säädetäänkö esimerkiksi lamppuja 

ja termostaattia käsin vai automaattisesti. 
Älylaitteille vastuun säädöistä oli innostu-
nut kuitenkin vierittämään neljäsosa vas-
taajista.

Käytetyimpiä älylaitteita olivat kyselyn 
perusteella turvajärjestelmät, jotka hälyt-
tävät epäilyttävistä havainnoista tietotur-
vayhtiölle ja asukkaalle. Kuvatun kaltaista 
järjestelmää käytti 18 prosenttia vastaajis-
ta. Myös energianhallinta kiinnostaa; tä-
hän tarkoitukseen IoT-laitteita käytti 9 pro-
senttia vastaajista. 
L ä h d e: w w w.t i v i .f i ,  7.3 . 2017

Liika äly pelottaa
Lähes kaksi kolmesta ihmisestä on huolissaan IoT (Internet of Things) 
-laitteiden kyvystä kuunnella heidän keskustelujaan kotona, selviää 
Gartnerin tekemästä nettikyselystä, mihin vastasi 10 000 ihmistä 
Yhdysvalloissa, Australiassa ja Britanniassa. 

VIRTUAALITODELLISUUDESTA 
SEURAAVA AALTO?
”Virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty to-

dellisuus (AR), uranuurtajinaan NASA 

ja peliteollisuus, edustavat nopeas-

ti kasvavaa teknologia-aaltoa, joka 

on tulossa rakennusalalle. Haasteena 

on, että tuotekehitys vie aikaa ja uu-

det tuotteet voivat olla melko hintavia 

– etenkin nyt, kun lisättyä todellisuut-

ta ollaan yhdistämässä henkilökohtai-

siin varusteisiin.” 
L ä h d e:  h t t p: //co n s t r u c t i o n c i t i z e n . co m /
b lo g / b im -f ac t- o r-w h im / 170327 1
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Puh. +358 40 510 2671
outi@eff.fi
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TURVALLINEN
AIKAA SÄÄSTÄVÄ
ERGONOMINEN
KESTÄVÄ
TILAA SÄÄSTÄVÄ
HELPOSTI LIIKUTELTAVISSA
MONIPUOLINEN

MARKKINOIDEN EDISTYKSELLISIN
ESIINTYMISLAVA- JA KATSOMOJÄRJESTELMÄ

Event Furniture Finland on kalusteiden, esiintymislavojen, 
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A M M A T T I L A I N E N

Tampereen 
remonttimies
Aki Hyrkkönen on eräs Pirkanmaan ja Tampereen alueen 
tunnetuimmista korjausrakentajista. Referenssilistalla ko-
meilee toimistoja, kouluja, liiketiloja ja asuintaloja. 

T E K S T I:  M AT T I  VA L L I   K U VAT:  P E T R I  K I V I N E N

na 1988 talonrakennuspuolen diplomi-in-
sinööriksi ja geoteknikoksi. Hän oli aluksi 
osakkaana maarakennusliikkeessä, mutta 
1990-luvun laman alkaessa hakeutui vir-
kamieheksi kaupungille. 

– Aloitin geoteknikkona, etenin katu-
päälliköksi ja lopuksi yhdyskuntatuotan-
non johtajaksi. Päätoimisena yrittäjänä 
aloitin vuonna 2005, jolloin perustin Aki 
Hyrkkönen Oy -nimisen yrityksen. Mark-
kinatilanne ohjasi toimintaa korjausraken-
tamiseen ja erilaisten muutostöiden suun-
taan, Hyrkkönen kertoo.

VANH AT RAKENNUK SE T  
VS. UUDE T NORMIT
Virkamiesaikana Aki Hyrkkönen sai kon-
takteja ja oppi tuntemaan kuinka asiat vi-

H
ektisimpiä kohteita korjaajille 
ovat toimi- ja liiketilojen remon-
tit. Kauppiaiden tulovirta ei saa 
katketa pitkäksi aikaa. Usein ei 
edes tiedetä, kuka tilan lopulli-

nen käyttäjä tulee olemaan.  
– Toimitilakohteissa ja liikerakentami-

sessa tilaaja ja urakoitsija saavat yhdessä 
miettiä, mihin pisteeseen työ kannattaa 
tehdä valmiiksi ja miltä osin viimeiste-
ly jätetään myöhäisempään ajankohtaan. 

Työtä jatketaan, kun loppukäyttäjä on tie-
dossa, Aki Hyrkkönen sanoo.

Omatkin toimitilat on saneerattu ken-
kätehdas Palmrothin entiseen varastoon 
Tampereen Sarankulmassa. Aikaisemmin 
pääkonttori sijaitsi Lapinnimessä kaupun-
gin keskustan tuntumassa, mutta paikka 
osoittautui liikenteellisesti liian haastavak-
si yrityksen toiminnan kannalta. 

Hyrkkönen valmistui silloisesta Tam-
pereen teknillisestä korkeakoulusta vuon-

– Korjausrakentajan paras yhteistyökumppani on koke-
nut rakennussuunnittelija, joka osaa hahmottaa proses-
sin kokonaisuudet ja tietää, mihin pisteeseen suunnitel-
mat kannattaa viedä ja miten niitä purkutyön yhteydessä 
jatketaan eteenpäin, Aki Hyrkkönen sanoo. Taustalla on 
Tampereen Ratinassa saneerattava vanha autoliike.
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ranomaispuolella hoidetaan, vaikka yrittä-
minen onkin oma maailmansa. Tältä poh-
jalta hän nostaa esiin viranomaistoiminnan 
korjausrakentamiskohteissa. 

– Vanhaa korjattaessa joudutaan teke-
mään aina muutoksia, mutta virkamiesten 
tulkinta niiden hyväksymiseen on häily-
vää. Yhtenäisen linjan puuttuminen vai-
keuttaa työtä, Hyrkkönen toteaa.

 – Vanhat rakennukset on tehty raken-
tamisajankohtansa normien mukaises-
ti, mutta pientenkin muutosten yhteydes-
sä esimerkiksi kohteen energia- ja ilman-
vaihtoratkaistut vaaditaan usein toteutet-
tavaksi nykynormien mukaisesti. Niiden 
soveltaminen vanhoihin rakennuksiin on 
paikoitellen lähes mahdotonta – ainakin ta-
loudellisesti. Voidaan esimerkiksi kysyä, 
tarvitaanko inva-wc jokaiseen asuntoon, 
Hyrkkönen ihmettelee. 

Muutamia kohteita on tämän takia jää-
nyt korjaamatta, vaikka omistajalla korjaa-
mishaluja olisi ollutkin. Korjaamattomina 
ne jäävät elämään omaa elämäänsä, kun-
nes ne myöhemmin ehkä puretaan. 

– Ratkaisut perustuvat rakennuslainsää-
däntöön ja nykynormeihin, mutta niiden 
soveltaminen on aina jonkin verran kiinni 
myös tulkitsijasta. Toivon joustoa, ettei nor-
meja aina tulkittaisi tiukimman mukaan.

SAUMATON TOIMINTAKE TJU
Aki Hyrkkösen mielestä korjausrakenta-
minen on taitolaji, missä koko ketju tar-
jouslaskennasta suunnitteluun ja työmaalle 
on saatava toimimaan saumattomasti. Työ-
maata perustettaessa on tiedettävä, kuin-
ka se tehdään ja mistä kulut syntyvät. Pa-
rantamisen paikkoja hän näkee korjaus-
rakentamisen suunnittelussa, missä pitäi-
si muistaa myös työmaa-aikaisen suunnit-
telun tarve. 

– Suunnittelijat sortuvat helposti teke-
mään aivan liian tarkkoja suunnitelmia 
puutteellisten lähtötietojen pohjalta. Jokai-
sessa kohteessa rakenteiden purkamisen 
yhteydessä törmätään yllätyksiin, joiden 
pohjalta suunnitelmia on tarkennettava. 

Hänestä peruskorjaukseen sopii erin-
omaisen hyvin KVR-malli, missä urakoit-
sijan johtama suunnitteluprosessi ja itse ra-
kentaminen etenevät samanaikaisesti. 

– KVR:llä on toteutettu isojakin koh-
teita, kuten Tampereen Anttilan tavara-
talon remontti. 

KVR-urakassa suunnittelijoiden kanssa 
käydään läpi saatavilla olevat lähtötiedot 
sekä työmaalla käytössä olevat tekniikat ja 
työmenetelmät.  Työvaiheittain päätetään, 
mikä kohta suunnitellaan valmiiksi ja mi-
kä tarkennetaan myöhemmin. Suunnittelu 
pysyy urakoitsijan ohjauksessa eikä suun-
nittelijan tarvitse miettiä, mitä asioita teh-
dään ja missä järjestyksessä.

Peruskorjauksissa eri urakoitsijoilla 
saattaa olla hiukan erilaisia työmenetel-
miä sekä työkoneita ja laitteita. KVR-ura-
kassa työmaakohtaiset erikoispiirteet saa-
daan mukaan suunnittelun ohjaukseen. 

T YÖMA AHARJOIT TELU K AIKEN A JA O
Kokemuksensa perusteella Hyrkkönen 
kaipaa takaisin vanhaa teknillisen opiston 
mallia, missä rakennusmestari- ja raken-
nusinsinöörikoulutusta edelsi pitkä pakol-
linen työmaavaihe. Opiskeluaikaiset har-
joittelujaksot eivät asiaa selvästikään kor-
jaa riittävässä määrin. 

– Työmaakokemus avartaa osaamista 

kaikkein eniten. Suunnittelijoidenkin olisi 
hyvä tietää, mitä työmailla tehdään ja mitä 
siellä tarvitaan. Monesti vastavalmistunut 
menee suoraan suunnittelutoimistoon töi-
hin, jolloin näkemys työmaan toiminnasta 
jää vajavaiseksi. 

– Kokematon suunnittelija jättää helpos-
ti suunnitelmista pois toteutukselle oleel-
lisia tietoja ja korvaa ne tiedoilla, joita työ-
maa ei tarvitse. Kokenut suunnittelija myös 
tiedostaa, että tarkentavien osioiden viemi-
sessä työmaalle ei saa viivytellä, Hyrkkö-
nen korostaa. 

Korjausrakentaja tuntee hyvin home- ja 
kosteusvauriot sekä asbestipurut, jotka laa-
jentuessaan saattavat viivästyttävä hank-
keita hyvinkin paljon. Hyrkkönen ihmet-
telee asbestikartoitusten puutteita. Puret-
tavien rakenteiden määrä saattaa kaksin- 
tai jopa kolminkertaistua siitä, mitä niiden 
asbestikartoituksen perusteella piti olla. 

– Aikatauluihin yllättävien uusien löy-
döksien vaikutus on suuri. Toivoisin, et-
tä tutkimusten tekijät tutkisivat kyseisen 
ajan rakenteita ja miettisivät, ovatko löy-
dökset oletettavia, jotta tutkimukset osat-
taisiin kohdentaa tarpeeksi laajoille alueil-
le. Onko kyse tekijöiden ammattitaidotto-
muudesta vai mistä, kun asbestia ei osata 
etsiä oikeista paikoista?

– Kyseessä voi olla myös tilaajan sääs-
teliäisyys, mistä syystä tutkimuksia ei ti-
lata tarpeenmukaisessa laajuudessa. Olen 
huomannut, että jotkut rakennusliikkeet 
ovat alkaneet kouluttaa omia asbestipur-
kajia, jolloin purkutöihin päästään heti as-
bestilöydön jälkeen. 

AIK A SUOSII TÄYDENNYSRAKENTA JA A
Kaupunkien tiivistysrakentaminen ja ul-
lakkorakentaminen yleistyy. Valmiin inf-
ran varaan rakentaminen onkin kaupun-
gille edullisin tapa saada uusia asuntoja. 
Ullakkorakentaminen sai vauhtia, kun sen 
toteuttamisesta voidaan yhtiökokoukses-
sa päättää yksinkertaisella enemmistöllä.

– Kymmenisen vuotta sitten vastaavan- 
laiset hankkeet kaatuivat  usein autopaik-
kavaatimuksiin. Moni taloyhtiö miettii täy-
dennysrakentamisesta apua linjasanee-
rausten ja vesikattourakoiden uusimiseen. 
Hankkeet vaativat kaavamuutoksia, joista 
tavallisesti valitetaan. Yleensä niiden vie-
minen suunnittelusta toteutukseen kestää-
kin monta vuotta.   

”Vanhaa korjattaessa joudutaan 
tekemään aina muutoksia, mutta

virkamiesten tulkinta niiden hyväk- 
symiseen on häilyvää. Yhtenäisen 

linjan puuttuminen vaikeuttaa 
työtä”, Hyrkkönen toteaa.
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Ä L Y T A L O

Tieto tekee läsnäolosta 
houkuttelevaa
Mittausantureiden ja datan avulla nykyaikaista toimistoa 
voi muokata käyttäjiä entistä joustavammin palvelevaksi 
monitoimitilaksi. Tieto muunsi Espoon Keilalahdessa 
Nokia-talonakin tunnetun toimitilan älytaloksi valjas-
tamalla uusimman teknologian ja datan tukemaan 
uudistuvaa työkulttuuria.

T E K S T I  J A  K U VAT:  V E S A  T O M P U R I

maan toiveistaan. 
Tämän tuloksena neliöt jaettiin järke-

vässä suhteessa yleisiin tiloihin, neuvot-
telutiloihin, omaa rauhaa tarjoaviin tiloi-
hin ja tiimityötiloihin. Pisteenä i:n päällä 
on Tiedon oma älytaloratkaisu, joka Kei-
lalahdessa valjastaa noin 6 000 anturia il-
maisemaan reaaliaikaisen data avulla, mi-
tä talossa tilankäytön kannalta tapahtuu.

– Olemme tuotteistaneet tämän ratkai-
sun. Markkinoimme sitä Intelligent Buil-
ding -tuotteena, joka hyödyntää anturitek-
nologiaa laajasti tilojen käytön reaaliaikai-
seksi optimoimiseksi, Etelävuori kertoo.

VISUALISOINTI ON A SIAN Y DIN
Suomessakin on jo totuttu siihen, etteivät 
kaikkien toimistojen työpisteet ole enää 
kiinteitä, koska sellaisille ei ole välttämä-
töntä tarvetta. Tämä kehityssuunta on suo-
malaisissa toimistoissa johtanut siihen, että 
työntekijä on toimistolta poissa selvästi yli 
puolet työajastaan. Selitys on luonnollisesti 
se, että verkon välityksellä on helppo tehdä 
suuri osa työstä paikasta riippumattomasti. 

– Selvitimme huolellisesti, millaista toi-
mistoa ja työskentelymallia työntekijäm-
me toivovat, jotta he kokisivat mielekkääk-
si tulla paikan päälle – vaikka meillä toki 
etätöihinkin suhtaudutaan varsin myöntei-
sesti. Selvisi, että toimiston on pystyttävä 
tarjoamaan myös kodinomaisia työsken-
telyolosuhteita niitä kaipaavalle. Olemme 

T
iedon uuden pääkonttorin toimiti-
lat sijaitsevat rakennuksen Fortu-
min puoleisessa siivessä. Osassa  
etelänpuoleista siipeä toimii edel-
leen Nokian matkapuhelin -liiketoi-

minnan ostanut Microsoft. Muuton kim-
mokkeena oli Tiedon liiketoiminnan ja työ-
kulttuurin uudistuminen sekä toive saa-
da pääkaupunkiseudun henkilöstö mah-
dollisimman kattavasti saman katon alle. 

Samalla kun Tieto vuokrasi Keilalah-
desta käyttöönsä 14 000 neliömetriä, mis-
tä noin 11 000 neliötä on toimistokäytös-
sä, tarjoutui tilaisuus päivittää toimisto-
tekniikka. Tavoitteena oli saada se palve-
lemaan muuttuvaa, entistä vähemmän yh-
teen työskentelypaikkaan sidottua työkult-
tuuria mahdollisimman hyvin. 

– Tiedossa haluttiin myös ratkaista tilan 
ja teknologian yhtälö, joka mahdollistai-
si aiempaa paremmin työntekijöiden vuo-
rovaikutusta ja spontaaneja kohtaamisia.

– Kiinteitä työpisteitä ei enää juurikaan 
tarvita. Kuitenkin on tutkittu fakta, että 
työyhteisössä ihminen on tehokkaimmil-
laan. Halusimme yhdistää tehokkuuden 
ja mahdollisimman viihtyisät olosuhteet, 
kertoo Tiedon kiinteistöpäällikkö Patrik 
Etelävuori.

Vanhanaikainen ”pöytää pöydän pe-
rään ja kahvinurkka” -avokonttoriratkaisu 
oli Etelävuoren mukaan täysin poissa las-
kuista, kun tavoitteena oli kasvattaa viih-
tyvyyttä ja toimiston käyttöastetta. Oikeil-
le jäljille pääsemiseksi työntekijät otettiin 
vahvasti mukaan suunnitteluun ja kerto-

1.
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saaneetkin Keilalahdessa lyhyessä ajassa 
toimiston käyttöasteen nousemaan mui-
hin Tiedon toimistoihin verrattuna, Pat-
rik Etelävuori kertoo. 

Tulos perustuu pitkälti siihen, että Tie-
to Keilalahti Campuksella on digitalisaa-
tion tarjoamat mahdollisuudet joustavaa 
tilankäyttöä ja tiimityön sujuvuutta pal-
velemassa. Intelligent Building -ratkaisun 
avulla esimerkiksi toimistossa työskente-
levä saa koko ajan reaaliaikaista tietoa sii-
tä, mikä kokoustila tai työpiste on vapaana 
ja jopa sen, mistä kukakin kollega on kul-
loinkin tavoitettavissa. Tässä ydin on, et-
tä toimiston eri tilat ja niiden käyttö ovat 
visualisoitavissa reaaliaikaisesti. 

ANTURIT VÄLIT TÄVÄT TIED OT
Tiedon pääkonttori Keilalahdessa sijait-
see rakennuskompleksin kahdessa osassa, 
joista FG-talon muutostyö on jo valmistu-
nut. Viereisessä AB-talossa käynnissä ole-
vaa projektia urakoi Pylon Rakennus Oy.

– Perinteisestä saneerausurakasta ei ole 
kysymys. Rakennusteknisten töiden osuus 
on tavallista pienempi. Sen sijaan datakaa-

pelointia urakkaan sisältyy huomattavan 
paljon. Sen osuus urakkasummasta on yli 
kolmasosa, kertoo projektipäällikkö Veli 
Hänninen Pylon Talotekniikasta.

Datakaapeloinnin lisäksi urakkaan 
kuuluu luonnollisesti muutakin talotek-
niikkaa, mutta sen määrä ja toteutus ei 
juuri poikkea tavanomaisesta toimisto-
kohteen talotekniikasta.

Datakaapeloinnin suuri määrä selittyy 
sillä, että digitalisaation soveltamiseen liit-
tyvät ratkaisut on Tiedon toimitiloissa vie-
ty aivan toiselle tasolle kuin normitoimis-
tossa. Antureita on asennettu tiheään, jot-
ta digitaaliset näkymät ihmisten liikkeis-
tä ja tilojen käytöstä saadaan toimimaan 
reaaliaikaisina.

– Tietoa kertyy todella paljon ja siitä suu-

ri osa on relevanttia vain rajallisen ajan. Esi-
merkiksi sisäpaikannuksesta saatava tieto 
säilyy voimassa noin tunnin, minkä jälkeen 
se siirtyy osaksi tilojen käyttöä kumulatiivi-
sesti kuvaavia niin sanottuja lämpökarttoja. 
Pöytiin sijoitetuista antureista taas saamme 
tärkeää dataa tilojen käytöstä, mikä auttaa 
koko ajan optimoimaan tilojen kokonaistar-
vetta. Tämä palvelee kustannustehokasta 
kiinteistönpitoa, Patrik Etelävuori kertoo.

Kun työntekijän suhtautuminen toimis-
todigitalisaatioon on myönteinen, se pal-
velee käyttäjäänsä  mahdollisimman kat-
tavasti. Tiedon työntekijät kantavat halu-
tessaan mukanaan Bluetooth-teknologiaan 
perustuvaa tunnistinta, jonka avulla kolle-
gat voivat paikantaa toisensa toimitiloissa 
mutkattomasti. 

Pieniä Bluetooth-tukiasemia on asen-
nettu pääkonttorin alakattoon tiheästi. 
Tämä on edellytys sille, että reaaliaikai-
nen tieto kulkee. Tiedon Intelligent Buil-
ding -ratkaisun ydin ei ole kuitenkaan itse 
tekniikka, vaan se, miten se palvelee työs-
kentelyolosuhteiden kehittämistä työnte-
kijöiden toivomaan suuntaan.  

”Halusimme yhdistää tehokkuuden 
ja mahdollisimman viihtyisät olo-
suhteet”, kertoo Tiedon kiinteis-

töpäällikkö Patrik Etelävuori.

1. Värikäs toimistotilanäkymä kertoo tilan aktiivisesta 
käytöstä.

2. Anturiteknologian soveltaminen on Patrik Etelävuoren 
mukaan digitalisoidun toimiston välttämätön edellytys.

3. Tieto Oyj:n pääkonttori toimii entisen Nokia-talon 
uudistetuissa tiloissa.

4. Patrik Etelävuori vastaa Tieto Oyj:n kiinteistöistä.

2.

3.

4.



Suurtehoimurointi ja painepuhallustyöt
• kellareiden, ryömintätilojen, huopakattojen singelien sekä säiliöiden tyhjennykset 
• maa-aineksen, rakennuseristeiden ja purkujätteen poisto 
• palokuormien poistot sekä teollisuuden suurtehoimutyöt ja painepuhallukset 
• sepelin, hiekan, Leca-soran ja singelin puhallus

Purkutyöt ja saneeraus
• talojen huopa- ja peltikattojen purkutyöt sekä ryömintätilojen saneeraukset 
• singelikivien imurointi katon purkutöiden yhteydessä

Tekno Puhdolta nopeutta ja tehokkuutta
rakentamiseen ja saneeraukseen

Ota yhteyttä ja kysy lisää

✆ 0400 620 211   |   www.teknopuhto.fi

http://www.teknopuhto.fi/
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LISÄÄ ARVOA HANKKEELLE 
EKOSYSTEEMEISTÄ
Poikkitieteellisten verkostojen on todettu  
edistävän innovaatioita, mutta haasteena  
on saada verkosto tai ekosysteemi tuottamaan 
 arvoa kaikille osapuolille. Korjausraken- 
taminen-lehden haastateltavana aiheesta on  
Aalto-yliopiston kiinteistöliiketoiminnan  
professori, Seppo Junnila.

Olet todennut, että yritykset, jotka toimivat 
ekosysteemeissä, vaikuttavat tuottavan 
muita paremmin. Mihin tämä arvio perustuu?
”Aalto-yliopiston kiinteistöliiketoiminnasta 
syksyllä 2016 valmistuneen väitöstutkimuk-
sen perusteella alue- ja kehityshankkeet onnis-
tuivat paremmin sekä tuntemuspohjalta että 
konkreettisesti ekosysteemisyyden lisäänty-
essä. Mukana oli kuusi alue- ja kiinteistöke-
hityshanketta tärkeimpine osapuolineen; esi-
merkiksi loppuasiakkaat, kiinteistökehittäjät 
ja kunnat. 

Yksi avaintulos oli, että ekosysteemisyyden lisääntyessä on 
tärkeää ymmärtää riskit ja tehdä ne läpinäkyviksi. Tämä eko-
systeemitutkimuksen kannalta yllättävä tulos ei tosin häm-
mästyttänyt kiinteistö- ja rakennusalan edustajia. 

Tutkimuksen toteutti TkT Lauri Pulkka. Tavoitteiden 
saavuttamista arvioitiin haastatteluiden ja dokumentoinnin 
pohjalta, mutta jatkossa on tarkoitus kerätä myös numeerista 
tietoa esimerkiksi siitä, miten paljon aikataulun pitoa ja tuot-
tavuutta voidaan ekosysteemien avulla parantaa.” 

Minkälaisia ominaisuuksia hyvässä 
ekosysteemissä tarvitaan?
”Ekosysteemitutkimuksissa korostetaan, että toimijoiden ver-
koston merkitys pitää ymmärtää – eli kyseessä on verkosto 
eikä hierarkkinen arvoketju. Hallinnointijärjestelmän pitää 
olla läpinäkyvä ja kaikkien ymmärtämä sekä dokumentein 
todennettu. Myös jaettu tietoisuus ja luottamus toisiin kump-
paneihin on tärkeää – eli avataan läpinäkyväksi se, kuinka 
paljon kukin voi saada voittoa ja kuinka paljon se vaatii työtä. 

Meidän alan erikoispiirteenä on lisättävä vielä se, että ris- 
kienhallintatavat pitää avata läpinäkyviksi. Kun muu teolli-
suus hakee ekosysteemeistä tuotto-odotuksia, alue- ja kiinteis-
tökehityshankkeissa yhtä tärkeää on riskienhallinta. Korja-
uskohteissa riskienhallinnan merkitys todennäköisesti vie-
lä korostuu. Näin toimien ekosysteemeillä voidaan luoda pal-
jon arvoa.”

Miten ekosysteemi saadaan tuottamaan 
arvoa kaikille osapuolille?
”Ekosysteemissä on luotava yhdessä arvoa ja se on myös ko-
tiutettava yhdessä. Esimerkiksi kokonaismyynti voidaan ja-
kaa prosenttiosuuksilla ekosysteemin osapuolten kesken. Tai 
yksi osapuoli voi olla mukana ekosysteemissä kiinteällä palk-
kiolla ja toinen saada kaiken sen jälkeen jäävän tuoton.

Sekä liiketoiminnan että rakentamisen riskit pitää ymmär-
tää. Yleinen tapa on tehdä aikataulusimulaatio ja tutkia, mikä 
on hankkeen kriittisin polku sekä miten läpimenoa voisi pa-
rantaa. Tämä on perinteistä riskienhallintaa, mutta yhtä tär-
keää on ymmärtää, miten yhdessä luodaan arvoa.

Riskienhallintaa on myös ymmärtää osapuolten keskinäi-
nen toimintalogiikka, koska kaikki osapuolet hakevat erilais-

ta tuottoja; esimerkiksi kaupunkikehitystä ra-
hoittava pankki voi hakea 2 prosenttia, kiin-
teistökehittäjä 10 prosenttia, rakentaja 3–10 
prosenttia ja kiinteistösijoittaja 3,5 prosent-
tia sekä lisäksi riskienhallintaa.”

Mikä on ulkomaisen rahastosijoittajan 
rooli rakennusalan ekosysteemeissä?
”Ulkomainen rahastosijoittaja ei välttämättä 

ymmärrä suomalaisen rakentamisen käytäntöjä tai rakennus-
viranomaisen valtaa eli kunnan roolia, mikä on hyvin erilai-
nen kuin kansainvälisissä kohteissa. Tämä koskee sekä uu-
dis- että korjaushankkeita, mutta viranomaisen rooli voi ko-
rostua korjauskohteissa. Jos löydetään esimerkiksi homeita, ei 
voida itse päättää kapseloidaanko riskirakenne, koska myös 
viranomainen haluaa sanoa sanansa. Suurin osa ulkomaisis-
ta rahastosijoittajista ostaa siksi valmiiksi kehitetyn tuotteen 
lainoineen. Itse rakennuskohde riskeineen ei kiinnosta niitä.”

Tarvitaanko ekosysteemeissä startupeja ja  
mikä niiden tuoma lisäarvo on? 
”Ekosysteemeihin liittyy useimmiten suhteellisen isoja yrityk-
siä tai pk-yrityksiä, mutta ne sallivat myös startupien liittyä 
mukaan. Ekosysteemit on suunniteltu siten, että niiden arvo 
ei romahda, jos startup sattuisi menemään konkurssiin. Star-
tupien luonteeseen kuuluu tehdä jotain isolla riskillä ja tavoi-
tella isosti skaalattavia ratkaisuja sekä moninkertaisia tuotto-
ja. On myös sallittua, että ne epäonnistuvat usein.

Ekosysteemiin voi yleensä helposti liittyä startupeja ja 
pk-yrityksiä mukaan, koska ydinporukka ei yksin pysty nä-
kemään kaikkea arvoa, mitä asiakkaalle pystytään tuotta-
maan. Startupit eivät ole sisäpiirissä vaan hyötymässä ja toi-
saalta luomassa arvoa ekosysteemille.”

K a i s a  S a l m i n e n

R A K E N TAVA S T I

”Ekosysteemissä on 
luotava yhdessä arvoa 

 ja se on myös kotiu-
tettava yhdessä.” 

– Seppo Junnila

✆ 0400 620 211   |   www.teknopuhto.fi
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S T A R T U P - I L M I Ö

LÄHTEEKÖ KIRA-ALA NUORTEN

STARTUP-YRITYSTEN
AVULLA LENTOON?
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J
ännitystä on ilmassa, kun toimitus-
johtaja ja cofounder Annina Kos- 
kiola Proximi.io:sta nousee kasvu-
yrittäjyyttä tukevan Maria 01 -kes-
kuksen lavalle Helsingissä. Hän 

aloittaa pitchauksen taustoittamalla äly-
talon ominaisuuksia. Aikailla ei saa, sil-
lä kahdessa minuutissa on pystyttävä ker-
tomaan olennaiset asiat yrityksestä ja sen 
tuotteesta. 

– Miten älykäs rakennus voi kommu-
nikoida kanssasi? Miten se voi kuunnella 
sinua ja antaa erilaista tietoa? Annina ky-
syy. – Minusta paras työkalu tähän on äly-
puhelin. Menemättä teknisiin yksityiskoh-
tiin, keskitymme rakennuksen ja käyttäjän 
väliseen yhteyteen, hän tiivistää.

Asiakasreferenssein, joita löytyy Viet-
namia ja Intiaa myöten, Annina havain-
nollistaa yrityksen tuotetta, joka yhdistää 
rakennuksia tai ulkotiloja sekä viestii rele-
vanttia tietoa käyttäjän kännykkään sillä 
hetkellä, kun tämä menee tilaan. Esimer-
kiksi Helsingissä toimiva isännöintiyhtiö 
saa kännykkäänsä laskutusta varten tar-
vitsemansa työtiedot ja tietää tarkasti, mis-
sä heidän työntekijänsä ovat. 

Meneillään on Urban Starters -tapah-
tuma, joka on Firan yhdessä Raklin sekä 
kiinteistö- ja rakennusalaa digitalisoivan 
KIRA-digi -foorumin kanssa järjestämä 
pitchaus-kilpailu. Fira etsii sen avulla ra-
kennusalalle sopivia startupeja. Kisan voit-
taja pääsee mukaan kehityshankkeeseen, 
missä Fira toimii maksavana asiakkaana. 

LISÄ Ä Y MMÄRRYSTÄ  
DIGITALISA ATIOSTA 
Jo viime vuonna Fira värväsi neljä star-
tupia perustamaansa Fira Starters -yk-
sikköön, joka on keskittynyt alustaliike-
toimintaan.

– Startupit ovat meille keskeinen kehit-
tämisen kiihdytin. Kun yleensä startup on-
nistuessaan ostetaan tai oikeudet keksin-

töön ostetaan ja tulos sulautetaan emoyh-
tiöön, meidän toimintatapamme on kehit-
tää tuotteita yhdessä startupien kanssa, jot-
ka myyvät niitä muillekin rakennusalan 
yrityksille, Firan kehitysjohtaja Otto Al-
hava kertoo.

Esimerkkinä hän mainitsee SiteDriven, 
joka myy yhteistyössä Firan kanssa kehit-
tämäänsä ja Firan käyttämää aikatauluoh-
jelmistoa muillekin rakennusliikkeille.

– Startup-yhteistyö on lisännyt ymmär-
rystämme rakennushankkeen digitalisoin-
nista ja strategiamme toteutuksesta. Olem-
me päässeet oppimaan yrittäjyyttä, lean 
startup -mallia ja startupien johtamista. 
Oikeiden ihmisten löytäminen ja mielek-
kään startup-mallin kehittäminen ovat ol-
leet varmaankin kaksi suurinta haastetta.

Urban Starters -kilpailun yrityssarjan 
voittajaksi valikoitui lopulta Proximi.io, jo-
ka kehittää alustaa erilaisille paikannus-
teknologioita käyttäville sovelluksille.

Kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä kannustetaan nyt koko alan voimin 
yhteistyöhön startupien kanssa. Vaikka tiedossa on, että harva startup menestyy 
ja perinteisissäkin yrityksissä tehdään hyviä innovaatioita, startupien toivotaan 

uudistavan ja kansainvälistävän koko toimialaa. 

T E K S T I  K A I S A  S A L M I N E N   K U VAT:  K A I S A  S A L M I N E N  J A  A L P H A S P I R I T

”Meidän toimintatapamme on ke-
hittää tuotteita yhdessä startupien 

kanssa, jotka myyvät niitä muille-
kin rakennusalan yrityksille”, Firan 
kehitysjohtaja Otto Alhava kertoo.

K Y K Y H YÖDY NTÄ Ä  
STARTUPEJA K A SVA A
Suomessa perustetaan noin 5 000 startu-
pia vuosittain. Valtioneuvoston tutkimus- 
ja selvitystoimikunnan mukaan vain vii-
si prosenttia kaikkien toimialojen startup- 
yrityksistä yltää kolmessa vuodessa kun-
nolliseen kasvuun. Vielä pienempi osuus 
kiinnostaa pääomasijoittajia.

Noin 100–200 startupia nauttii Tekesin 
tukea. Myös suuret yritykset saavat hel-
pommin julkista tukea kehityshankkeil-
le, joita tehdään yhdessä startupien kans-
sa. Se voi olla yksi syy, miksi startup-yh-
teistyö vaikuttaa olevan niissä entistä sys-
temaattisempaa.

– Lähes kaikkien suurten yritysten – ja 
yhä enemmän pk-yritystenkin – tutkimus 
sekä kehitys muokkautuvat tänä päivänä 
pitkälti startup-genren kautta. Osastot 
pilkkoutuvat ja yrityksille alkaa tulla eri-
laisia startup-yhteistyö-, startup-spinoff- ja 
kansainvälisiä startup-keskittymiä, arvioi 
Petri Nyberg, joka on Aalto-yliopiston se-
nior fellow ja Kiinan CAS Cloud Compu-
ting Centerin vieraileva professori.

Samaa trendiä ei ole KIRA-digi -hank-
keen digipäällikön, Teemu Lehtisen mu-
kaan nähtävissä kiinteistö- ja rakennus-
alalla. Alan yritykset eivät ole juuri perus-
taneet – Firaa lukuun ottamatta – sisäisiä 
startup-ohjelmia. 

– Kyky hyödyntää startup-yrityksiä on 
kuitenkin kasvamassa. Muutamat isot yri- 
tykset ovat tehneet lisäksi hackathon- 
avauksia, missä on samantyyppisiä tavoit-
teita kuin startup-ohjelmissa, hän toteaa.

http://proximi.io/
http://proximi.io/
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Fira etsi maaliskuussa 2017 rakennusalalle startupeja Urban Starters -pitchauskilpailusta.

– KIRA-digin tavoitteena on kasvattaa kiinteistö- ja 
rakennusalan startup-ekosysteemiä ja lisätä tietoisuutta 
siitä, Teemu Lehtinen kertoo.

S T A R T U P - I L M I Ö

KIRA-AL A MURROK SEN  
K Y NN Y K SELL Ä
Teemu Lehtinen vetää KIRA-digi -hanket-
ta, jonka tavoite on nostaa kiinteistö- ja ra-
kennusalan tuottavuutta peräti 30 prosent-
tia vuoteen 2030 mennessä. Digiloikkaa on 
jo vuosia peräänkuulutettu nostamaan ra-
kennusalan tuottavuutta, jota on kuolleen 
miehen sydänkäyräksikin kutsuttu. Nyt 
siihen tähdätään ensimmäistä kertaa ko-
ko alan hartiavoimin; mukana KIRA-di-
gi -hankkeessa ovat ministeriöt, kunnat ja 
kaikki KIRA-foorumin yhteisöt.

Vuoden 2018 loppuun kestävään hank-
keeseen on varattu yhteensä 16 miljoonaa 
euroa kokeilu- ja kehittämisrahaa. 

– Tärkeintä on saada tieto virtaamaan. 
Sitä varten on tarkoitus avata tietojärjes-
telmien rajapintoja, kehittää lainsäädäntöä 
ja tuoda alalle kokeilukulttuuria. Visiona 
on yhteiskehittämisen alusta, KIRA-väy-
lä, minkä päälle kaikki alan toimijat voisi-

vat kehittää palvelujaan, Lehtinen kertoo.
Yksinomaan teknologiasta ei ole kyse 

vaikka digitalisaatiosta puhutaan. Kun tie-
tojärjestelmien rajapintoja lähdetään avaa-
maan, tarvitaan uudenlaisia liiketoiminta-
malleja ja lisää osaamista etenkin teknolo-
gian ja käyttäjien rajapintaan.

– Haemme muilta aloilta esimerkkejä 
erityisesti siihen, miten dataa voitaisiin ja-
kaa helpommin kaikkien hyödyksi. Kuka 
kehittäisi esimerkiksi ratkaisun, joka toi-
si verkon kautta palvelut samalla tavalla 
kiinteistöihin kuin ne jo tänä päivänä tuo-
daan Koneen hisseihin? Kaikkea dataa ei 
toki tarvitse antaa ilmaiseksi, mutta inno-
vointia hidastavia maksumuureja on tur-
ha perustaa. 

K A SVUH ALUA LÖY T Y Y
Startup-kulttuuriin liitetään usein inno-
vatiivisuus ja verkostomainen tapa toimia. 
Ideana on tehdä kokeiluja pienillä resurs-
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seilla ja oppia yhdessä asiakkaiden sekä 
kumppaneiden kanssa, mihin suuntaan 
bisnestä ja palveluita kannattaa kehittää. 

– Startupit ovat tehneet tätä jo pitkään, 
koska niillä ei ole varaa tuhlata resursse-
ja. Mutta ei suurillakaan yrityksillä ole sii-
hen varaa. Kira-alalla ei ole paljon esimerk-
kejä yhteistyöstä pienten startup-yritysten 
kanssa ja pyrimme kannustamaan siihen, 
Lehtinen sanoo.

Uutena ilmiönä on tullut mukaan born 
global -ajattelu. Tilanne on Lehtisen mu-
kaan siitä herkullinen, että kira-alan star-
tupit pyrkivät tänä päivänä suoraan kan-
sainvälisille markkinoille. Rakentami-
nen on ollut tyypillisesti paikallista bis-
nestä, mutta digitalisaatio mahdollistaa 
kansainvälistymisen ja isosti skaalatta-
vat ratkaisut.

– Startupit haluavat hyödyntää uusia 
mahdollisuuksia häpeilemättömästi ja toi-
vomme niiden tuovan alalle uutta kasvua 
sekä vientiä. Toki myös nykyisiä toimin-
taprosesseja on tehostettava, koska uusia 
digitaalisia ratkaisuja ei kannata liimata 
vanhoihin prosesseihin. 

YH TEIST YÖK Y K Y KOROSTUU
Suuryritykset jaotellaan usein kolmeen 
luokkaan sen perusteella, miten aktiivi-
sesti ne startupeja hyödyntävät; opportu-
nisteihin, erikoisosaamista hyödyntäviin ja 
strategisiin hyödyntäjiin. Kun opportunis-
tit ovat vasta käynnistelemässä startup-yh-
teistyötä satunnaisten tilaisuuksien kaut-
ta, strategisille hyödyntäjille yhteistyö on 
tärkeä kasvun ja uudistumisen työkalu.

Lehtinen kehottaa kartoittamaan star-
tup-kumppaneita laaja-alaisesti.

–  Yhteistyökyky on startup-tiimin tär-
kein ominaisuus, koska pettymyksiä pitää 
pystyä sietämään ja nopeita suunnan muu-
toksia eli pivotointia tarvitaan. Sen takia 
kannattaa hakea mieluummin hyvää star-
tup-tiimiä kuin vain tiettyä osaamista, hän 
sanoo. 

KIRA-ALAN STARTUPEJA KARTOITETAAN
Aalto-yliopisto kartoitti kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia  
startup-yrityksiä vuoden 2016 Slush-tapahtumassa. 

Selkeästi rakennusalaan liittyviä startup-yrityksiä oli Aalto-yliopiston professori Seppo 
Junnilan mukaan 150. Niistä puolet oli merkinnyt toimialakseen rakentamisen, mutta vain 
kymmenen startupia oli aktiivisesti lähtenyt rakentamaan verkostoja kira-alan yritysten 
kanssa.

– Yhteistä näiden startupien tuotteille ja palveluille oli, että ne olivat joko uusia tai ole-
massa olevia tuotteita parempia tai edullisempia, tai niitä täydentäviä. Teemoina nousivat 
esille energia ja sisätilapaikannus, hän kertoo. 

Käytännössä kyse oli usein mobiilisovelluksista eikä toimialarajoilla ollut juurikaan 
merkitystä. 

– Nämä startupit saattoivat myydä tuotteitaan yhtä lailla norjalaiselle öljynporauslau-
talle kuin suomalaisille taloyhtiöille. Meidän alalla toiminta on ollut yleensä siiloutuneem-
paa; jopa suunnittelualat on jaettu moneen eri kategoriaan, Seppo Junnila vertaa.

– Ongelmana nousi esiin, että vain 1–2 startupilla oli ymmärrystä siitä, minkälaisella 
datalla on meidän alalla arvoa – eli niillä puuttui ymmärrystä kiinteistö- ja rakennusalan 
liiketoimintalogiikasta, Junnila toteaa.

Y LILYÖNTEJÄKIN TAPAH TUU
Aalto-yliopiston kartoituksen pohjalta on lähdetty kokoamaan KIRA-digi -hankkeen 
kotisivuille listaa, mihin startupit voivat lisätä ja täydentää tietojaan. Vastaavasti toimialan 
yritykset voivat etsiä sopivia startup-kumppaneita itselleen. Julkaisuhetkellä eli maalis-
kuussa mukana oli vajaa sata startup-yritystä. 

Määrä tuntuu vähäiseltä siihen nähden, että rakennusalalla aloittaa Tilastokeskuksen 
mukaan vuosittain lähes 4 000 yritystä. Rakennusalalla aloittaneiden yritysten kasvu 
näyttäisi kääntyneen loivaan kasvuun vuoden 2014 jälkeen, mutta startup-yritysten aloi-
tuksia ei tilastoida tarkasti erikseen. 

Startup-kulttuurista joulukuussa 2016 väitelleen Antti Hyrkäksen mukaan Suomessa 
on jo suurempi startup-hype kuin Yhdysvalloissa, missä suuntaus on kääntynyt pikemmin-
kin perinteiseen yrittäjyyteen. Startup-hype ei ole hänen mukaansa kuitenkaan suoraan 
yhteydessä yrittäjyyden kasvuun, mikä pitäisi ottaa politiikassa huomioon.

– Tuntuu että startup-hegemonia lyö Suomessa jo vähän yli sekä bisnes-, tutkimus- 
että teknologiapuolella, myös Seppo Junnila arvioi viitaten siihen, että erilaisia puolijulkisia 
startup-hautomoita rakennetaan nyt valtavasti – eli hautomoita, joissa on julkista rahaa 

tavalla tai toisella mukana.

L i s ä t i e t o a :  w w w. k i r a d i g i . f i ,  k i r a s t a r t u p . f i

Lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) ratkaisut olivat Slushissa näyttävästi esillä.

 ”Visiona on yhteiskehittämisen  
alusta, KIRA-väylä, minkä päälle 

kaikki alan toimijat voisivat kehittää 
palvelujaan”, Lehtinen kertoo.
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http://www.kiradigi.fi/
http://kirastartup.fi/
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Jonkin verran on ollut puhetta siitä, et-
tä isommat firmat saattavat hyväksikäyt-
tää pieniä startupeja ja teettää niillä ilmai-
sia projekteja. Tämä on hackathoneissakin 
noussut esiin negatiivisena ilmiönä.

– Ehkä terveellisempi malli olisi, että 
molemmat osapuolet kantaisivat riskiä. Jo 
muutaman tonnin liikevaihto on startupil-
le tärkeä, koska se avaa ovia jatkorahoi-
tusta varten, Teemu Lehtinen muistuttaa.

– Kiinteistö- ja rakennusalalla ei juuri-
kaan investoida tutkimukseen, kehittämi-
seen, kokeilutoimintaan tai uuteen osaami-
seen. Tätä asenneilmapiiriä myös KIRA-di-
gi-hankkeessa halutaan muuttaa. 

IDE AT LENTÄMÄ ÄN
Startup-buumi on poikinut myös hackat-
honeja palveluina tarjoavia yrityksiä. Esi-

S T A R T U P - I L M I Ö

Annina Koskiola Proximi.io:sta voitti Urban Starters -pitchauskilpailun ja pääsee mukaan kehitysprojektiin, missä Fira toimii maksavana asiakkaana.

merkiksi Industryhackin konseptissa kerä-
tään olemassa olevia startupeja tekemään 
tiimeinä ratkaisuja ison yrityksen asetta-
miin haasteisiin. Palkintoina voi olla kym-
menien tuhansien eurojen pilottiprojekte-
ja isojen yritysten kanssa. 

Ensimmäiset rakennusalan hackatho-
nit muutama vuosi sitten järjestänyt Tee-
mu Lehtinen arvioi niiden kiinnostavan 

suuria yrityksiä, koska ne tarjoavat mah-
dollisuuden pöllyttää ideoita yli toimialara-
jojen ja kartoittaa kiinnostavia startupeja. 

– Kyse on riskien hallinnastakin. Jois-
sain tapauksissa ei haluta, että yhteistyöko-
keilut pilaavat epäonnistuessaan ison yri-
tyksen mainetta tai tasetta. Jos löytyy hel-
miä, startup-yritykset on helposti otetta-
vissa yrityksen sisälle.

– Toivomme tietysti kira-alan yritysten 
perustavan myös sisäisiä startup-ohjelmia, 
vaikka kulttuuria pienten startup-yritys-
ten    ja suurten yritysten välillä saattaa-
kin olla vaikea sovittaa yhteen.

PIK ATREFFEILLE RECOTECHIIN?
Startupeja voi käydä tapaamassa ehkä hel-
poiten Slush-tapahtumassa. Ensikävijäl-
le voi tulla yllätyksenä paitsi tapahtuman 

”Kiinteistö- ja rakennusalalla ei 
 juurikaan investoida tutkimukseen, 

kehittämiseen, kokeilutoimintaan 
tai uuteen osaamiseen. Tätä asen-
neilmapiiriä myös KIRA-digi-hank-

keessa halutaan muuttaa.”

http://proximi.io/
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massiivisuus, hurmoksellisuus ja kansain-
välinen luonne, myös toimialakohtaisten 
rinnakkaistapahtumien suuri määrä. Kiin-
teistö- ja rakennusalan oma rinnakkaista-
pahtuma on nimeltään ReCoTech Meetup.

– Käymme parhaillaan neuvotteluja sii-
tä, että ReCoTech järjestettäisiin vuonna 
2017 samassa rakennuksessa itse päätapah-
tuman kanssa. Kyseessä olisi silti rinnak-
kaistapahtuma, johon voi osallistua ilman 
Slush-lippua, projektipäällikkö Anssi Sa-
lonen RAKLIsta kertoo.

Keskeisessä osassa vuoden 2016 Re-
CoTechissä oli SpeedMeet -osio, missä 26 
kiinteistö- ja rakennusalan toimijaa oli va-
rannut itselleen pöydän tavatakseen star-
tupeja. Tapaamisia kutsuttiin rennosti pi-
katreffeiksi.

– Tämä suosittu osio tullaan järjestä-
mään myös tänä vuonna. Niin startupien 
kuin vakiintuneidenkin toimijoiden kan-
nattaa merkata marraskuun viimeinen päi-
vä kalentereihin, Salonen vinkkaa.

Startup-yritys voi puolestaan tavata pi-
katreffeillä samalla kertaa sekä pääoma-
sijoittajia, teknologiakumppaneita että  
asiakkaita sopiakseen esimerkiksi pilot-
tiprojekteista. 

– Onnistuimme tavoittamaan noin 70 
startupia kuudesta eri maasta. Se osoittaa, 
että alalla tapahtuu ja vakiintuneilla alan 
yrityksillä on kyky toimia, Salonen arvioi.

Esimerkiksi Suomen Yliopistokiin-
teistöt näytti sopivan pilottiprojekteista 
myös ReCoTechin järjestämässä Slushin 
Pre-party -tapahtumassa. Tiiviimpi yhteis-
työ Slushin kanssa nostaa Salosen mukaan 
edelleen tapahtuman kansainvälisyyttä. 
ReCoTechin sateenvarjon alla on tarkoitus 
järjestää myös pitkin vuotta erilaisia aa-
miaistapahtumia, startupien pitchaus-kil-
pailuja ja hackathon-tapahtumia. 

Corelab järjestää esimerkiksi Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareenalla tapahtumia.

TAMPEREELLE OMA INNOVAATIOVERKOSTO
Tampereelle ollaan rakentamassa Corelab-nimistä rakennetun ympäristön yhteis-
kehittämisalustaa, avointa virtuaaliverkostoa, mihin periaatteessa kuka tahansa 
kiinteistö- ja rakennusalasta kiinnostunut voi liittyä mukaan. 

– Kiinteistö- ja rakennusalalla on vain vähän digiosaamista. Yritykset ovat kuitenkin he-
ränneet hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. Aloimme sen takia miettiä, miten 
yhteiskehittämisen ja joukkoistamisen menetelmiä voisi soveltaa kira-alan digitalisointiin. 
Samalla heräsi ajatus alustasta, missä eri osapuolet voisivat kohdata ja missä voitaisiin vä-
littää digialan yrityksille meidän alan tuntemusta, tutkijatohtori Jukka Puhto Tampereen 
teknilliseltä yliopistolta kertoo. 

HUOMIO PERINTEISIIN Y RIT Y K SIIN
Jukka Puhto on vastannut yhdessä diplomityöntekijä Tuomas Kankaanpään kanssa 
Corelabin perustamisesta. Jatkossa vetovastuuta on tarkoitus siirtää opiskelijoille. 

Ajatuksena on kehittää Tampereelle Aalto-yliopiston Startup-saunan kaltaista kokeilu-
kulttuuria, mutta lähtökohdat ovat hieman toisenlaisia. Koska erilaisia yrityskiihdyttämöjä 
ja startup-alustoja on perustettu jo paljon, Corelabissa keskitytään myös perinteisiin 
yrityksiin.

– Startupit ovat toki tervetulleita ja yritämme niitä kohtauttaa suurten yritysten kanssa. 
Lisäksi kokoamme mentoriverkostoa jeesaamaan startupeja. Suuremmassa roolissa ovat 
kuitenkin perinteiset yritykset. Niistäkin löytyy hyvää innovaatiotoimintaa ja sitä pitää 
tukea, Puhto korostaa. 

Esimerkkinä hän mainitsee vuoden vanhan Innorentin, joka alkaa valmistaa erilaisia 
tiloja, kuten kauppoja tai liikuntahalleja, määräaikaiseen käyttöön.

TUTKIMUSKULT TUURIAKIN KEHITE TÄ ÄN
Maaliskuussa noin 50 yritystä oli ilmoittautunut Corelabiin ja opiskelijatkin olivat lähdössä 
innolla mukaan. Eniten töitä joudutaan Jukka Puhdon mukaan tekemään TTY:n sisällä, 
jotta myös tutkijat saadaan mukaan toimintaan ja kaikki osapuolet kohtaisivat.

Tutkimuskulttuuriakin on tarkoitus uudistaa, koska perinteisesti tutkimus- ja kehitystoi-
minta on ollut raskasta, hankkeet pitkäkestoisia ja puolet mukana olleista yrityksistä tai 
johtoryhmän jäsenistä on usein vaihtunut jo ensimmäisen vuoden aikana. 

– Haluamme reagoida vähän nopeammin ja notkeammin yritysten tarpeisiin, jotta 
tuloksia saataisiin nopeammin ulos. Myös nettisivuja on tarkoitus kehittää siten, että yri-
tykset voisivat heittää meille helpommin syötteitä, jos ne haluavat rakentaa jonkin teeman 
ympärille kehittäjäverkostoa.

– Tavoitteena on edistää avoimemman ja ketterämmän innovaatiokulttuurin syntymis-
tä kiinteistö- ja rakennusalalle.

L i s ä t i e t o a  j a  i l m o i t t a u t u m i n e n :  w w w. c o r e l a b . f i

FAKTA
Startup-yhteistyöhön yleisiä oppeja:

• Molempien on hyödyttävä; yhteistyö ei voi olla 
suuryritykselle hyväntekeväisyyttä ja startupien on 
siedettävä kurinalaisuutta esim. toimitusvarmuuden 
suhteen

• Toimitusjohtajan sitoutuminen on tärkeää 

• Tarvitaan sisäinen sponsori

• Resursseja ja valtaa peliin

• IPR-pelisäännöt kuntoon

Lähde ja lisätietoa: ”Erilaiset – Suomalaisten 
suuryritysten kokemuksia startupeista” (www.ek.fi)
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http://www.corelab.fi/
http://www.ek.fi/
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U
rban Millin vastaava tuottaja Kari 
Mikkelä vetää kokouksen Cave-ti-
lassa, missä voi heijastaa 3D-teat-
teriteknologian avulla kolmiulot-
teisia esityksiä jättivideoseinälle. 

Tilan käyttötarkoitukset vaihtelevat ja se 
toimii myös esimerkiksi ryhmätyötilana. 
Käytettävyyttä kehitetään jatkuvasti ja tu-

levaisuudessa esimerkiksi valoja voi säätää 
käyttötarkoituksen mukaan nappia paina- 
malla.

Tämän kaltaiset tilat kiinnostavat tule-
vaisuusvaliokuntaakin, koska eduskunta-
taloon on rakenteilla luova tila.

– Tila on tärkeä, mutta samaan aikaan 
on mietittävä, miten työtapa sopii tilan-

U R B A N  M I L L

teeseen ja tarpeeseen. Esimerkiksi edus-
kunnan valiokunnat eivät ole tyypillises-
ti tehneet ryhmätyötä, vaan enemmänkin 
vuoropuhelua. Tässä kokouksessa pidet-
tiin osallistava työpaja, minkä tuotokset 
koottiin ja jaettiin saman tien virtuaaliti-
lassa. Se oli oleellista tietoa myös niille, jot-
ka eivät päässeet paikalle, Mikkelä toteaa.

VIRTUA ALISUUS MUUT TA A  
TIL AKOKEMUSTA
Tulevaisuusvaliokunta pääsee tutustu-
maan myös Teatime Research -nimisen 
startupin VR-sovellukseen, joka havain-
nollistaa Helsingin keskustaan sijoitettua 
sotatilannetta virtuaalitodellisuudessa. Tä-
mä sovellus auttaa samaistumaan sodan ja-
loissa olevien ihmisten kokemuksiin, mut-
ta yhtiö tekee paljon muutakin. 

Esimerkiksi tietomallinnetun raken-
nuksen tai tilan sisällä voi VR:n avulla kä-
vellä, saada ymmärryksen tilan koosta, sii-
tä miltä sen ulkopuolella näyttää ja vaik-
ka mitata etäisyyksiä ennen kuin raken-

Luova tila ei yksin  
riitä – myös työtapoja 
pitää muuttaa
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta kokoontui maalis- 
kuussa 2017 Aalto-yliopiston kampukselle Espoon  
Otaniemeen hakemaan ideoita luovaa tilaa varten.  
Kokous järjestettiin kaupunki-innovaatioihin keskit- 
tyneessä yhteisöllisessä tilassa, Urban Millissä.

T E K S T I:  K A I S A  S A L M I N E N   K U VAT:  M A R I A  J O K E L A I N E N  J A  K A I S A  S A L M I N E N

– Yksintyöskentelyn aika 
on ohi; uudet ratkaisut 
syntyvät nykyisin yrit-
täjäekosysteemeissä, 
Kari Mikkelä sanoo.
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taminen tai kohteen remontti on alkanut.
– Kun mietitään luovia tiloja, kannat-

taa pitää mielessä, että kymmenen vuo-
den kuluttua samassa tilassa voi olla mo-
nia erilaisia virtuaalisia maailmoja. Voim-
me tuoda virtuaalisesti tähän tilaan mitä 
vain, Tommi Teronen Teatime Research 
Oy:stä lupaa. 

Urban Mill -verkoston startup-yrityk-
set toimivat tavalla tai toisella rakennetun 
ympäristön rajapinnassa ja ovat usein digi- 
startupeja. Mikkelä vetää esimerkiksi ko-
kousta digitaalisen REAL-yhteistyöalus-
tan avulla, jonka kehittäjä on startup-yri-
tys Humap Software. 

– Alustaan voi ladata erilaisia videoi-
ta, valokuvia tai vaikka linkkejä. Lisäksi 
osallistujat voivat kommentoida esityksiä 
tai äänestää mieleisiään hankkeita tai eh-
dotuksia. Jokainen voi nähdä sovelluksen 
avulla, mitä päätöksiä on tehty – eli se on 
yhteinen esitys matkasta, joka on tehty yh-
dessä, Mikkelä kertoo.

JÄT TITABLE T TI ON IKKUNA  
ULKOMA AILMA AN
Startupeille tarjotaan myös työskentely- ja 
demotiloja. Esimerkiksi Kuori Oy kehittää 
Urban Millissä 4K-laatuisia jättitabletteja, 
joissa toimii yhtiön mukaan tuhansia so-
velluksia.

– Televisiosta ei voi tehdä tietokonetta, 
mutta tietokoneesta voi tehdä television. 
Me teemme ensisijaisesti kosketusnäytöl-
lä varustettuja tietokoneita, joita voi käyttää 
myös televisioina. Jättitabletti soveltuu pa-
remmin kuin pieni tabletti esimerkiksi ryh-
mätyöskentelyyn. Kosketustuntuma vas-
taa kuitenkin puhelinta, startup-yrittäjä 
Maria Jokelainen Kuori Oy:stä esittelee.

Jättitablettia hän luonnehtii ikkunak-
si ulkomaailmaan, mutta sitä voi käyttää 
ulkonakin.

TIL ALLE KEHITE TÄ ÄN OMA A MUISTIA
Kun Urban Mill perustettiin vuonna 2013, 
juuri kukaan ei Kari Mikkelän mukaan us-
konut, että yhteisöllisistä työtiloista voisi 
tulla suosittuja.

– Nyt yhteisöllisiä työtiloja on pelkäs-
tään pääkaupunkiseudulla jo puolen sataa 
ja uusia tulee jatkuvasti lisää. Urban Mill 
julkaisee nämä tilat tänä keväänä kartta-
sovelluksella, hän kertoo. 

– Yhteisöllisiä tiloja rakentavat kuvit-

televat usein tekevänsä jotain uutta ym-
märtämättä, että niitä on jo näin paljon. 
Enemmänkin pitäisi miettiä, millainen yh-
teisö missäkin tilassa on ja mikä sen eri-
koisosaaminen on. Pelkkä tila ei enää riitä 
myyntivaltiksi – täytyy olla joku syy men-
nä sinne, Mikkelä painottaa.

Tulevaisuudessa yhteisöllisistä tilois-
ta löytyvä osaaminen halutaan saada le-
viämään nykyistä laajempaan käyttöön. 

– Jos yhteistyötiloissa olisi muisti, kuin-
ka paljon niissä olisikaan jaettua osaamista! 
Urban Mill  kehittää parhaillaan tällaista 
tilojen muistia. Esimerkiksi sopivaa tiimiä 
etsivä voi sen avulla löytää kumppaneita 
käymällä yhteisölliset työtilat läpi. Pelkäs-
tään Urban Millissä on käynyt neljän vuo-
den aikana noin 85 000 ihmistä, hän laskee.

OSA AMINEN H YÖT Y K ÄY T TÖ ÖN
Parhaillaan kehitetään myös Start North 
-ohjelmaa, minkä kautta on tarkoitus mark- 
kinoida pääkaupunkiseudun startup-yri-
tyksiä ja -ohjelmia nykyistä tehokkaam-
min.

– Yritykset ja pääkaupunkiseudun isot 
kaupungit ovat kiinnostuneita tästä kon-
septista ja lähdössä tukemaan sitä. Pääkau-
punkiseudulla varmaan 500 startup-val-
mentajaa on erillään toisistaan, mutta ra-
kenteilla on palvelu, minkä kautta tätä 
osaamista voidaan käyttää nykyistä laajem-
min eri startup-ohjelmissa, Mikkelä kertoo.

Palveluja viedään yhä enemmän verk-
koon, mutta esimerkiksi Maria Jokelaisen 
mukaan fyysinen tila on ollut heille äärim-
mäisen tärkeä, koska startup-yritykset tar-
vitsevat jatkuvaa palautetta. 

– Yhteisöllinen työtila tarjoaa meille yh-
teistyökumppaneita ja rajapintaa esimer-
kiksi oppilaitoksiin, yrityksiin, tutkimuk-
siin, eduskuntaan. Voimme tehdä myös no-
peasti rohkeita kokeiluja – kuten nyt tule-
vaisuusvaliokunnan kokousta varten yh-
dessä Devoca Oy:n kanssa kehitetyn rat-
kaisun, jonka avulla voidaan ohjata table-
tin sovelluksia äänikomennoilla.

Rakennusalallekin löytyy sovelluksia.
– Useista rakennus- ja suunnittelualan 

ohjelmistoista on olemassa tablettiversioita. 
Jättitabletilla niiden käyttökokemus muut-
tuu pienestä vilkaisusta vastaavaan koke-
mukseen kuin katselisi rakennuspiirus-
tuksia pöydällä. Työmaillakin jättitablet-
tia voi käyttää, koska se on iskun- ja ve-
denkestävä. 

Startup-yritys Kuori Oy kehittää Urban Millissä 4K-jättitabletteja, jotka soveltuvat iskun- ja vedenkestävyytensä 
ansiosta myös työmaakäyttöön.

FAKTA
Virtuaalitodellisuus (VR, Virtual Reality) sulkee 
katsojan näkökentän ja vie hänet kuvitteelliseen 
maailmaan. Virtuaalilasit voi liittää lisäohjel-
man avulla vaikka Revit -suunnitteluohjelmis-
toon, jolloin suunnitteilla olevan rakennuksen 
voi nähdä todellisessa mittakaavassa.

Lisätty todellisuus (AR, Augmented Reality) 
tuo uusia elementtejä katsojan näkökenttään. 
Lisättyä todellisuutta on hyödynnetty eniten 
tableteilla, jolloin katselija näkee tabletin ruu-
dulta sen, miltä suunniteltu rakennus näyttäisi 
luonnollisessa ympäristössä. Seuraava askel 
kehityksessä on AR-lasit, joiden avulla katselija 
näkee suunnitteilla olevan kohteen näkökentäs-
sään kolmiulotteisena.

Lähde ja lisätietoa: www.virtuaalimaailma.fi

http://www.virtuaalimaailma.fi/
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R
akennuksen käyttäjistä ja olosuh-
teista saadaan älykkäiden järjes-
telmien avulla jo paljon enemmän 
tietoa kuin muutama vuosi sitten. 
Tietoa kuitenkin vain harvoin le-

vitetään oman yrityksen tai liiketoiminnan 
ulkopuolelle. Esimerkiksi toimitilapalve-
luita tarjoavat yritykset ja muut alan toi-
mijat voisivat parantaa resurssitehokkuut-
taan ja kehittää uutta liiketoimintaa, jos ne 
saisivat enemmän tietoa ja ymmärtäisivät 
paremmin mitä kohteessa tapahtuu, tutki-
jatohtori Antti Säynäjoki arvioi.

Monilla toimialoilla on jo big data -eko-
systeemejä, missä dataa voidaan varastoi-
da, levittää ja analysoida, mutta kiinteis-
tö- ja rakennusalalla ollaan Säynäjoen mu-
kaan tässä suhteessa alkutekijöissään.

Kaliforniassa kehitetään
IoB-ratkaisua
Suomi on Gartnerin tutkimuksen mukaan teollisen interne-
tin eli IoT:n kehityksen eturintamassa. Ansaintamallit ovat 
kuitenkin puutteellisia ja ostajan vaikeasti ymmärrettävissä. 
Samankaltaiseen johtopäätökseen on päätynyt Aalto-yliopis- 
ton kiinteistöliiketoiminnan tutkimusryhmä Tekes-rahoit-
teisessa Internet of Buildings (IoB) -tutkimushankkeessa.

T E K S T I:  K A I S A  S A L M I N E N   K U VA :  K AT I  S A L M I N E N

Säynäjoen mukaan en-
sivaiheessa saada leviä-

mään paikallisten liike-
kiinteistöjen käyttöön. Pro-

jektissa kehitetään myös lisä-
sovelluksia muun muassa ener-

gian kysyntäjoustoon ja kulutuksen hal-
lintaan sekä sähköautojen lataamiseen. 

– Etenkin kysyntäjoustolle on Kaliforni-
assa kysyntää. Itse olen ideoinut pääasias-
sa sisätilapaikannukseen liittyvää sovel-
lusta, hän kertoo.

PAIK ANNUSTIED OLL A  
RE SURSSITEH OKKUUT TA
Sisätilapaikannuksen avulla on tavoittee-
na luoda uutta liiketoimintaa ja resurssi-
tehokkuutta eri osapuolille. 

– Monet järjestelmät voivat olla hienos-
tuneempia ja tehokkaampia, jos ne tietävät, 
missä käyttäjä on. Meillä räätälöidään esi-
merkiksi työpistekohtaisesti sisäolosuhtei-
ta. Vaikka et olisi omalla työpisteellä, jär-
jestelmä voi tarjota sisätilapaikannuksen 
perusteella sellaista sisäilmaa, mikä sinulle 
parhaiten sopii, Säynäjoki toteaa.

Vielä tärkeämpänä hän pitää sitä, että 
kun järjestelmään saadaan lisää sisätila-
paikannukseen liittyvää tietoa, voidaan 
kiinteistöpalveluita tai esimerkiksi toi-
mintaa hätätilanteissa tehostaa. 

– Siivouspalveluita tarjoava yritys voisi 
keskittää palveluita niihin tiloihin, missä 
ihmiset ovat eniten liikkuneet. Tai maan-
järistyksen sattuessa tiedettäisiin, onko jo-
ku jäänyt jumiin rakennukseen, hän ha-
vainnollistaa.

Entä miten IoT-järjestelmien tietoturva 
varmistetaan? Säynäjoki on samaa mieltä 
kuin esimerkiksi F-Securen tutkimusjoh-
taja Mikko Hyppönen, joka on perään-
kuuluttanut sitä, että laite- ja järjestelmä-
toimittajat pitäisi lainsäädännöllä pakottaa 
asettamaan säädöt tietoturvallisesti, koska 
käyttäjät eivät ole useinkaan valmiita mak-
samaan tietoturvasta. Esimerkiksi lämpö-
pumpuissa ja turvakameroissa olisi omi-
naisuudet suojata niitä, mutta käyttäjät ei-
vät aina konfiguroi niitä oikein ja hakkerit 
pääsevät mellastamaan vapaasti. 

I N T E R N E T  O F  B U I L D I N G S

– Datan tehokkaaseen levittämiseen tar-
vitaan alusta tai useita alustoja. Oleellista 
on, että koko toimialasektori haluaa niihin 
laajasti liittyä mukaan ja tieto liikkuu nii-
den välillä hyvin. Internet of Buildings on 
nimitys näiden alustojen kokonaisuudelle 
eli rakennusten internetille.

ENERGIA JOUSTOLLE K YSY NTÄ Ä
Säynäjoen tavoittaa huhtikuussa 2017 Ka-
lifornian Berkeleyn yliopistolta. Hän osal-
listuu siellä XBOS-alustakehitykseen, jon-
ka tavoite on saada monimutkaiset talotek-
niset järjestelmät keskustelemaan parem-
min keskenään. Niitä pyritään myös hal-
litsemaan kiinteistöjen välillä keskitetysti.

Tämä kalifornialaisella julkisella ra-
hoituksella kehitetty alusta on tarkoitus 



Hoidamme puolestasi kaikki viranomaisilmoitukset 
ammattitaidolla ja ajallaan. Varmistamme, että sinulla 
on aina oikea tieto yrityksen kannattavuudesta.   
Avustamme myös tulevaisuuden suunnittelussa  
ja menneisyyden analysoinnissa. 
 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri sinun yritykseen  

sopiva palvelupaketti. Meiltä saat oman kirjanpitäjän,  

joka on sinun yrityksesi asiantuntija. Soita tai lähetä viesti.   

Tulemme mielellämme tapaamaan sinua.  

Patrick Partti puh 0102 390 592 patrick.partti@accorlando.fi

KESKITY TÄYSILLÄ OMAAN  
BISNEKSEEN JA JÄTÄ  
PAPERITYÖT AMMATTILAISELLE. 

Tilitoimisto ACC Orlando Oy    puh. 010 239 0590    accorlando.fi
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Ota yhteyttä: 
puh. (03) 883 020 
aftersales@teknoware.com

Suomalainen Teknoware Oy on palveleva, 
Pohjoismaiden suurin turvavalaistusvalmistaja

After Sales -osastoltamme saat  
turvavalaistusjärjestelmien 

• käyttöönottopalvelun 
• huoltopalvelun 
• varaosapalvelun
• kuntokartoitukset 
• vuosihuoltosopimukset
• perehdytykset turvavalaistusjärjestelmien  

huoltoon ja käyttöön

mailto:patrick.partti@accorlando.fi
http://accorlando.fi/
mailto:aftersales@teknoware.com
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A N T I M I K R O B I S E T  T U O T T E E T

HYGIENIA
SAAPUI TYÖMAALLE
Jos rakennuksen toimintojen pitää 
tukea terveyden edistämistä, on vaatimus 
huomioitava jo rakentamisvaiheessa.
T E K S T I  J A  K U VAT:  T O M M I  A H L B E R G

Inva-wc:n pinnat ja kalusteet ovat antimikrobisia. 
Työmaan valvoja Mikko Willberg ja työpäällikkö Sauli 
Fält testaavat pöpöjä torjuvien kalusteiden toimintoja.
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T
erveydenhuollon rakennuksen sa-
neeraustyössä on puhtausluokan 
asettamien vaatimusten rinnalle 
nousemassa uusia haasteita. Uudis- 
ja korjausrakentamiselle asetetaan 

monia puhtauteen, kosteuteen ja muihin 
laatuseikkoihin liittyviä vaatimuksia. Lop-
putulos riippuu usein siitä, kuinka hyvin 
onnistutaan työmaan aikaisessa pölyn- ja 
kosteudenhallinnassa.

– Lahden kaupungin hankkeissa on 
vaativin P1-puhtausluokkavaatimus. Sii-
hen liitetty seuranta on ollut käytössä jo 
viitisen vuotta kaikissa merkittävissä 
hankkeissa, kuten tässäkin kohteessa, ker-
too projektipäällikkö Tero Harju Lahden 
Tilakeskuksesta.

Harju vastaa kysymykseen Lahden kes-
kustassa sijaitsevan kaupunginsairaalan 
mittavien muutostöiden keskeltä. Ympä-
rillä saneerataan tilat uuden pääterveys-
aseman toiminnoille. Se on merkitty Lah-

den Tilakeskuksen investointiohjelmassa 
merkittäväksi hankkeeksi.

Uuden pääterveysaseman korjaustyö-
maa on Tilakeskukselle ensimmäinen koh-
de, missä puhtausluokkavaatimusten lisäk-
si antimikrobisuus on otettu laajasti huo-
mioon.

– Ei ne rakentajalle ihan vieraitakaan 
asioita ole, pääurakoitsija NCC:n työpääl-
likkö Sauli Fält kuvaa antimikrobisten 
tuotteiden käyttöä työmaalla. 

Hopeaionit estävät mikrobeja lisäänty-
mästä maalatuilla pinnoilla. Niitä käyte-
tään yleensä wc-tiloissa tai keittiöissä, mis-
sä tarvitaan antimikrobisia ominaisuuksia, 
mutta tarvittaessa niillä voidaan maalata 
mitä vain tavallisen maalin tapaan. Anti-
mikrobisuuden pitäisi säilyä koko maali-
kalvon eliniän. 

– Rakentaja voi törmätä antimikrobisiin 
tuotteisiin erilaisissa käyttötarkoituksissa. 
Yleensä kyse on maaleista ja muista pinta-

materiaalista. Esimerkiksi tämän raken-
nuksen J-osassa välipohjat on alalaatta-pal-
kistoa, jotka on putsattu, hiekkapuhallettu 
ja käsitelty hopeaioni-maalilla, Fält kertoo.  

ANTIMIKROBISE T TUOT TEE T  
VALTA AVAT PINTOJA
Sairaalabakteerien uhan lisääntyessä ra-
kennukset voivat osallistua niiden vastai-
seen taisteluun antibioottien rinnalla. Asia 
ei ole uusi, sillä metalleja – kuten messinkiä 
tai kuparia – on jo pitkään käytetty esimer-
kiksi ovenkahvoissa estämässä bakteereita 
leviämästä. Sairaalalaitteiden pinnoitteis-
sa niiden käyttö on myös yleistä.  

Hopea on otettu uudestaan käyttöön sa-
massa tarkoituksessa. Nyt sitä käytetään 
tekemään kokonaisia tilakokonaisuuksia 
antimikrobisiksi.

– Kun tätä hanketta vuonna 2014 suun-
niteltiin, Isku ja muut HygTech Allians-
sin yritykset alkoivat markkinoida anti-

1. Rakennuksen korkeam- 
massa osassa oli aiemmin  
pitkäaikaissairaanhoidon 
vuodepaikkoja. Nyt kaikki 
tilat tulevat keskusterve-
ysaseman käyttöön.

2. Kun NCC saapui työmaalle 
vuosi sitten, tilaaja oli jo teet- 
tänyt omana työnään nolla-
vaiheen purku-urakan K- ja 
J-osille. NCC:n urakkaan kuului 
A-osan purkaminen ja kohteen 
kokonaisurakka sisältäen 
myös ilmanvaihto-, putki- ja 
automaatiourakoinnin, kertoo 
työpäällikkö Sauli Fält NCC:ltä.

3. Vetimet ja helat eivät ole 
sattumalta messinkiä tai 
kupariseosta.

FAKTA
Lahden kaupunginsairaalan Harjukadun peruskor-
jauksen hankekokonaisuuden toteutus tapahtuu 
kolmessa erillisessä rakennusvaiheessa. Nyt käyn-
nissä oleva keskimmäinen vaihe käsittää tilojen 
muutostyöt terveysasematoiminnan käyttöön. Ne 
koostuvat nykyisissä vastaanotto-, toimisto- ja 
aulatiloissa tehtävistä perusparannuksista. 

NCC:n pääurakoiman keskimmäisen raken-
nusvaiheen on määrä valmistua heinäkuussa 
2017, koko hankkeen 2019. Tilojen korjausaste on 
korkea ja hygieenisyyden vaatimukset on otettu 
uudella tavalla huomioon. Hankekokonaisuuden 
laajuus on 28 000 brm2 ja rakennuskustannukset 
yhteensä 41,7 M€.

1.

2.

3.
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”Tämä ei mitenkään poista sitä, 
 että rakennuksessa tarvitaan 

 edelleen siivousta, mutta nämä 
 ominaisuudet helpottavat  
sitä”, Sauli Fält painottaa.

mikrobisia ja kosketusvapaaseen teknolo-
giaan perustuvia kokonaisratkaisuja. Totta 
kai me kiinnostuimme, Tero Harju kertoo.

Tavoitteena on rakentaa tiloista hygiee-
nisiä kokonaisuuksia, joissa pöpöjen leviä-
mistä torjutaan kalusteissa, maaleissa, pai-
nikkeissa, vesihanoissa ja wc-tiloissa. Ter-
veydenhuollon rakennusten lisäksi koulut, 
päiväkodit ja kaikki rakennukset, missä 
käy paljon ihmisiä, ovat todennäköisim-
piä käyttökohteita.

Lahden tulevalla pääterveysasemal-

la asia näkyy parhaiten siellä, missä suu-
rimmat ihmisvirratkin kulkevat. Esimer-
kiksi aulatilojen pyöreät infotiskit saavat 
kuparisen pinnan. Muuntojoustavien vas-
taanottohuoneiden kalusteista tulee anti-
mikrobisia. Wc-tiloissa kaikki kalusteet ja 
pinnat ovat antibakteerisia.

Bakteerien leviäminen ilmastoinnin vä-
lityksellä on estetty yleisesti käytössä ole-
van Sairaalaliiton suosituksen mukaisesti.

– Ilmanvaihdon lämmön talteenotot 
ovat pääosin nestekiertoisia. Tämän an-

siosta poistoilma ei pääse sekoittumaan 
tuloilmaan eivätkä taudit leviämään il-
mastoinnin kautta, kertoo Tilakeskuk-
sen LVI-insinööri  Timo Nurmi.

SIIVOUK SEN TARVE EI  K ATOA
Muissakin tämän päivän materiaaleissa, 
kuten muovimatoissa, on antibakteerisia 
ominaisuuksia. Lisäksi on laattoja, joihin 
on lisätty puhdistusta helpottava käsittely. 

– Tämä ei mitenkään poista sitä, että ra-
kennuksessa tarvitaan edelleen siivousta, 
mutta nämä ominaisuudet helpottavat si-
tä, Sauli Fält painottaa.

Rakennustöiden puhtausluokka P1 tar-
koittaa paljon muutakin kuin että lattiat 
on siivottu. 

– Pölyn ja epäpuhtauksien kulkeminen 
vaikuttaa paljon esimerkiksi töiden suo-
ritusjärjestykseen. Se vaikuttaa myös sii-
hen, voidaanko samassa tilassa tehdä eri-

1. Molemmin puolin 
käytävää on monitoi-
misia vastaanottohuo-
neita, joiden takana 
henkilökunnalle 
on oma kulkutie.

2. Puhtauden mittaus 
tapahtuu samaan 
tyyliin TR-mittauksen 
kanssa tekemällä 
oikein ja väärin 
-havaintoja. Mittauk-
set tekee ulkopuolinen 
konsultti. Mona Riihi-
lahti vastaa paljolti 
siitä, että mittaustulos 
pysyy hyvänä.

3. Laastin sekoittami-
seen on omat paikat ja 
niissä on Laastikamu-
ja, joiden koneellinen 
imu kerää sekoitetta-
essa nousevan pölyn 
siististi pussiin.

1.

2.

3.

A N T I M I K R O B I S E T  T U O T T E E T
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laisia töitä vai pitääkö joku työvaihe osas-
toida. Etenkin iv-asennusten aloittaminen 
on ajoitettava oikein, Fält toteaa. 

Fältin mukaan kyse on pikemminkin ta-
vasta ajatella asioita kuin pelkästä ohjeiden 
noudattamisesta. Kun niiden mukaan op-
pii kerran toimimaan, haluavat monet nou-
dattaa niitä sellaisillakin työmailla, mis-
sä ei edellytetä parasta puhtausluokkaa. 

Työmaan valvoja Mikko Willberg 
ISS Prokosta kertoo, että työmaan aika-
na työntekijöille ja toimihenkilöille järjes-
tetään kaksi puhtaudenhallinnan koulu-
tustilaisuutta. 

– Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 
purkuvaiheessa. Esimerkiksi A-osa pu-
rettiin betonipinnoille asti, joten pölynhal-
linnan haasteita työmaalla riitti. Haastetta 
lisäsi vielä se, että purkutyömaan seinän 
takana oli käynnissä normaalit sairaala-
toiminnot, hän kertoo.

YH TEIST YÖ ON AVAINSANA
Rakennussiivous on keskeisin keino var-
mistaa se, että puhtaustavoitteet täyttyvät. 
Fältin mukaan sitä ei pidä ulkoistaa. Har-
jukadun työmaalla toimiikin kaksi NCC:n 
omaa rakennussiivoojaa.

– Yhteistyö on avainsana, kun työmaan 
aikataulu on tiukka ja porukkaa paljon. 
Urakoitsijat voivat ottaa mestalle mukaan 
roskiksen, jolloin roskat menevät suoraan 
oikeaan osoitteeseen, kertoo Mona Riihi-
lahti yli 25 rakennustyömaavuoden koke-
muksella. Betonipöly on hänen mukaansa 
hankala kaveri ja tiukka puhtausluokka 
edellyttää ahkeraa imurointia työmaalla.

Ulkopuolinen puhtaudenhallintakon-
sultti käy noin parin viikon välein mittaa-
massa, että tulevan terveysaseman työ-
maalla toimitaan  P1:sen mukaisesti. Mit- 
taus tapahtuu TR-mittarin tyylisesti oikein–
väärin-havaintoja tekemällä eri havainto-
ja painottamalla. Mittausta tehdään muun 
muassa materiaalien varastoinnille, käytet-
täville pölyntorjuntamenetelmille, siivouk-
selle ja valmiin rakennuksen puhtaudelle. 

– Kaikki työntekijät työmaalla osaavat 
arvostaa siistiä työmaata. Tekeminen on 
mukavampaa, tehokkaampaa ja turvalli-
sempaa, kun voi keskittyä itse asiaan, Fält 
vakuuttaa.

– Rakennusurakan jälkeen haluamme 
luovuttaa käyttäjälle todella puhtaat tilat, 
Tero Harju vahvistaa yhteistä tahtotilaa. 

Erilaiset antimikrobiset pinnoitteet ovat 
tuttuja monista sairaaloissa käytettävistä 
laitteista. Mikrobeja torjuvilla kosketuspin-
noilla halutaan estää sairaalainfektioita 
leviämästä. Kun sen uhka kuitenkin koko 
ajan kasvaa, halutaan nyt valjastaa myös 
rakennusten ja huonekalujen pinnat mukaan 
torjumaan tartuntoja.

Pöpöjen leviämistä estäviä pintoja voidaan 
toteuttaa mihin tahansa kalusteisiin, mutta 
enimmäkseen niitä sovelletaan sairaala- ja 
koulukalusteisiin. 

– Antimikrobiset pinnat ovat hyvä lisä vä-
hentämässä sitä, että infektiot siirtyvät henki-
löstä toiseen sairaalaympäristössä ja yhteisissä 
tiloissa, markkinointipäällikkö Anne Laitinen 
huonekaluja valmistavasta Iskusta kertoo.

Laitinen uskoo, että avokonttoreiden ja 
yhteiskäyttöpöytien lisääntymisen myötä 
myös toimistokalusteet valjastetaan kohta 
torjumaan tartuntoja.

Isku on ottamassa tuotantoon tartuntojen 
leviämistä vähentävää kokonaista huonekalu-
mallistoa. Yksin ei haasteesta selvitä, vaan Isku 
kuuluu HygTech Allianceen yhdessä Oraksen, 
Teknoksen, Abloyn ja Väinö Korpinen Oy:n 
kanssa. Allianssi markkinoi yhdessä antimikro-
bisia ja kosketusvapaita kokonaisratkaisuja.

– Tähtäimessä on leviämisen kannalta 
kriittiset solmukohdat. Estetään bakteerien 
eteneminen, ei siis tapeta kaikkia niitä, Laitinen 
muistuttaa.

VÄRIVAIH TOEH TOJA ON PAL JON
Virusten leviämistä on tutkittu paljon. Iskun 
kehityspäällikkö Kari Soljamo kertoo, että kun 
esimerkiksi noro-viruksen mallina toimivalla 
MS-2 -viruksella saastutettiin toimistossa pari 
pistettä, oli virus aamupäivän aikana levinnyt jo 
puoleen toimiston tiloista. 

Soljamo on polymeerikemian tohtori, mutta 
muovien sijaan innostuu puhumaan metal-
leista.

– Messinki on sairaalamaailmassa van-
hastaan käytetty materiaali antimikrobisten 
ominaisuuksiensa ansiosta. Suunnittelijat eivät 

siitä välttämättä aina pidä, koska se patinoituu 
ajan myötä. Sen vuoksi messinkisiä kahvoja, 
vetimiä ja esimerkiksi heloja on myös lakattu, 
mikä on tuhonnut niiden hyvät ominaisuudet. 
Kupari ja hopea ovat tulleet rinnalle, Soljamo 
kertoo.

– Tuotteiden ei tarvitse aina olla kuparin 
värisiä, sillä kuparia sisältäviä antimikro-
bisia metalliseoksia on noin 500, Soljamo 
valistaa. – Ne toimivat antimikrobisina, kunhan 
kuparipitoisuus ylittää 60 prosenttia.  Jos seok-
sessa käytetään esimerkiksi nikkeliä, saadaan 
tuotteesta ruostumattoman teräksen väristä. 
Hyväksyntä seoksen ominaisuuksista tulee 
USA:n terveysviranomaisilta.  

SAIRA AL ATARTUNNAT KURIIN

Kun antimikrobiset kalusteet toimittavat 
samaa tehtävää kuin antibiootit estäessään 
bakteerien leviämistä, voidaan hyvin kysyä, 
synnyttävätkö nekin vastustuskykyisiä baktee-
reja kuten antibiootit.

– Asiaa on tutkittu ja toistaiseksi ei ainakaan 
ole todettu, että muodostuu resistiivisiä kanto-
ja, Soljamo vakuuttaa. 

Antimikrobisten kosketuspintojen ominai-
suus säilyy Anne Laitisen mukaan tuotteessa 
koko sen elinkaaren ajan ja kestää kulutusta. 
Mikrobeja vastustavaa ominaisuutta on esi-
merkiksi laminaatissa läpi koko aineen, ei vain 
sen pinnalla.

– Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan 
antimikrobiset kalusteet vähentävät sairaa-
latartuntoja jopa 60 prosenttia. Tutkimuksen 
mukaan infektoituneen potilaan hoitokustan-
nukset ovat lähes kolme kertaa suuremmat 
kuin jos tartunta olisi vältetty.

RAKENNUKSET JA PINNAT MUKAAN TORJUMAAN TARTUNTOJA

FAKTA
Antibakteerinen: estää bakteerien leviämisen

Antimikrobinen: estää bakteerien lisäksi 
homeita, sieniä ja viruksia leviämästä

Päijät-Hämeen keskussairaalassa on kalustei-
ta, jotka torjuvat sairaalapöpöjen leviämistä.

Kari Soljamo ja Anne Laitinen uskovat, että tartuntojen leviä-
mistä ehkäistään tulevaisuudessa myös huonekalujen avulla.



T U R VA VA L A I S T U S

T
urvavalaisinjärjestelmää uusittaes-
sa on joissain tapauksissa mahdol-
lista hyödyntää olemassa olevan 
keskusakustojärjestelmän kaape-
lointia. Jos koko turvavalaistusjär-

jestelmä uusitaan, vaihtoehtona harkitta-
vaksi tulee myös siirtyminen kokonais-
valtaiseen yksikkövalaisinjärjestelmään. 

Näin päätettiin tehdä esimerkiksi Lah-
den pääterveysasemaksi peruskorjattavas-
sa kaupunginsairaalassa. 

– Kohteeseen asennetaan Teknowaren 
ESCAP-yksikkövalaisimet, joille myön-
netään kymmenen vuoden takuuohjelma. 
Toisin kuin perinteiset akkukäyttöiset va-
laisimet, superkondensaattoreilla varuste-
tut yksikkövalaisimemme toimivat pakka-
sessakin. Niitä ei tarvitse olla jatkuvasti 
vaihtamassa ja ne voidaan kierrättää taval-
lisena sähköelektroniikkaromuna, mark-
kinointipäällikkö Mikko Malinen Tekno-
ware Oy:stä lupaa.

– Ledien valontuoton pitää olla myös riit- 
tävä, koska standardien mukaisen opaste-
valaisimen on erotuttava ympäristöstään 
kaikissa valaistusolosuhteissa. Vihreän ja 
valkoisen välillä on oltava selkeä kontras-
ti ja valaisimen pitää olla kauttaaltaan ta-
saisesti valaistu, hän korostaa.

Teknoware Oy on asiantuntijayritys, jo-
ka on erikoistunut kiinteistöjen ja laivojen 
energiatehokkaisiin turvavalaistusjärjes-
telmiin. After Sales -osasto tarjoaa käyt-
töönotto- ja huoltopalveluja, varaosien 
myyntiä sekä teknistä tukea.

After Sales -osaston päällikkö Markus 
Laurell muistuttaa, että turvavalaistus-
järjestelmän toimintakuntoisuudesta vas-
taavat rakennuksen omistaja ja huoneiston 
haltija; rakennuksen omistaja vastaa toi-
mintakunnosta rakennuksen yleisten tilo-
jen ja koko rakennusta palvelevien järjes-
telyiden osalta, huoneiston haltija hallin-
nassaan olevien tilojen osalta. 

– Kaikki tehdyt huollot, testaukset ja 
muutokset tulee merkitä turvavalaistus-
järjestelmän kunnossapito-ohjelmaan tai 
erilliseen huoltopäiväkirjaan. Merkinnät 
on pyydettäessä kyettävä esittämään vi-
ranomaisille. Onkin tärkeää miettiä, mi-
ten turvavalaistusjärjestelmän huolto ja yl-
läpito järjestetään. Yksi mahdollisuus on 
ulkoistaminen. 

Turvavalaistus 
kuntoon
Rakennuksen peruskorjauksen yhtey-
dessä myös turvavalaistusjärjestelmä 
on päivitettävä nykyisten vaatimusten 
mukaiseksi. Toimintakuntoinen turva-
valaistus varmistaa, että ihmiset 
voivat poistua kiinteistöstä kaikissa 
valaistusolosuhteissa.
T E K S T I:  K A I S A  S A L M I N E N   K U VAT:  T E K N O WA R E

Turvavalokeskuksen kuntoa analysoidaan 
kuvassa tietokoneohjelman avulla.

Valoteknisiä ominaisuuksia mittaamalla varmistetaan 
esimerkiksi valolevyjen vaatimusten mukaisuus.

FAKTA
Turvavalaistusjärjestelmää on ylläpidettävä ja 
huollettava paikallisten lakien ja asetusten vaa-
timusten mukaisesti. Poistumisreitin merkintöjen 
ja valaistuksen toimintakunto varmistetaan 
Sisäasianministeriön asetuksen 805/2005 
mukaan säännöllisellä kunnossapidolla ja tarkas-
tuksella. Opastevalaisimien on täytettävä myös 
eurooppalaisen EN1838-standardin vaatimukset 
valoteknisistä ominaisuuksista.
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K O R J A U S M A R K K I N O I D E N  S T R A T E G I A K Ä R J E T

STRATEGIOILLA
KORJAUSMARKKINOILLE TULLAAN ERILAISILLA

Korjausrakentamisessa on monenlaisia toimialoja ja korjausrakentajat tulevat 
markkinoille hyvin erilaisilla strategioilla. Tämä käy ilmi kyselystä, missä 
Korjausrakentaminen-lehti kartoitti maalis-huhtikuussa 2017 suurimpien 

yritysten strategioita talopuolen korjausrakentamisen suhteen. 

S
uomen suurin korjausrakentaja 
on Consti, joka on isoista yrityk-
sistä ainoana erikoistunut pää-
asiassa korjaamiseen. Yhtiön lii-
kevaihdosta korjaamisen osuus oli 

vuonna 2016 liki 90 prosenttia. Korjaami-
sessa nähdään edelleen paljon kasvumah-
dollisuuksia. 

– Pyrimme laajentumaan nykyisillä 
paikkakunnilla ja mahdollisesti  menem-
me myös uusille paikkakunnille. Koko laa-
juudessaan Constin palvelut ovat saatavil-
la tätä nykyä vain pääkaupunkiseudulla, 
joten kasvumahdollisuuksia on, sanoo toi-

mitusjohtaja  Marko Holopainen Cons-
ti Yhtiöistä. 

Sen lisäksi että Consti toimii pääura-
koitsijana korjauskohteissa, omaa erikois-
osaamista on esimerkiksi talotekniikassa, 
julkisivuissa, lasirakentamisessa ja erilai-
sissa putkiremonttien korjausmenetelmis-
sä sujutuksesta esivalmistettuihin moduu-
leihin. 

– Lisäksi on paljon pienempää muutos-
työ- ja huoltokorjaamista. Yritysostoilla on 
viime aikoina laajennettu tarjontaa muun 
muassa rakennusautomaatiossa ja teräs-
kattojen asennuksissa.

KORJA AMISEN RO OLIA 
VAH VISTE TA AN
Suomen toiseksi suurin korjausrakenta-
ja, NCC Suomi, ilmoittaa vahvistaneensa 
viimeisen kahden vuoden aikana korjaus-
rakentamisen roolia entisestään tekemäl-
lä siitä oman toimialansa.

– Päätuotteemme ovat edelleen perus-
korjaukset, myös hyvin vaativissa hank-
keissa. Lisäksi teemme asuntojen linjasa-
neerauksia, pienempiä kausikorjauksia 
ja puitesopimusten alla tehtäviä korjauk-
sia. Elinkaarihankkeiden kunnossapito-
korjaukset kuuluvat myös tuotevalikoi-

T E K S T I:  K A I S A  S A L M I N E N   K U VAT:  T O M M I  A H L B E R G ,  CO N S T I  J A  12 3 R F
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markkinat kasvavat väkisin. Myös toimiti-
lapuolelta on tullut viime aikoina enemmän 
tarjouspyyntöjä, jopa julkiselta sektorilta, 
Peabin yksikönjohtaja Marko Rinkinen 
analysoi markkinatilannetta.

Peab tekee toimitila- ja asuintilakor-
jauksia sekä käyttötarkoituksen muutos-
hankkeita maanlaajuisesti, mutta vain pää-
kaupunkiseudulla on pelkästään korjaus-
rakentamiseen keskittyvä erillinen yksik-
kö. Korjausrakentamisen pelikenttä vai-
kuttaa Rinkisen mukaan olevan muutok-
sessa; esimerkiksi asuntokorjaukset kiin-
nostavat yhä enemmän sellaisiakin suuria 
rakennusliikkeitä, jotka eivät ole aiemmin 
profiloituneet asuntokorjaajina – etenkään 
asunto-osakeyhtiöiden puolella. 

– Korjausrakentamisen osuus oli vuon-
na 2016 Lujatalon liikevaihdosta 22 prosent-
tia. Tulevaisuudessa panostamme entistä-
kin enemmän korjausrakentamiseen sekä 
urakoimalla että neuvotteluteitse. Korjaus-
rakentaminen on yksi yhtiömme strategi-
an painopisteitä ja pyrimme kasvamaan 
kaikkien kiinteistötyyppien, myös asunto-
jen korjaajina, esimerkiksi Lujatalon tuore 
toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää toteaa.

MALTILLISTA K A SVUA H AE TA AN
Asuntojen korjaaminen ei kuulu puolestaan 
Skanskan tuotepalettiin. Yhtiö on toteutta-
nut viime vuosina erityisesti suuria ja mo-
nimutkaisia liiketilojen korjaus- ja uudis-
tushankkeita, joihin sisältyy usein sekä 
korjausrakentamista että uusia laajennuso-
sia. Korjausrakentamista tehdään paitsi toi-
mitilojen myös infrarakentamisen puolella.

hankkeiden määrä vaihtelee projektien 
mukaan ja vuonna 2015 korjaushankkei-
ta oli poikkeuksellisen vähän. Vaihtelua on 
paljon, koska valtaosan korjausrakentami-
sen markkinoista muodostavat alle 30 mil-
joonan euron hankkeet ja isompia hank-
keita on vähemmän.

– Tällä hetkellä teemme pääasiassa kai- 
kenlaisia laajempia toimitilojen korjaus-
kohteita, joissa voimme toimia päätoteut-
tajana projektinjohtourakoinnin tai allians-
sin toimintamallia soveltaen, johtaja Juha 
Toimela kertoo.

Vuoden 2016 liikevaihto antaa Bergiuk-
sen mielestään SRV:n korjausrakentamisen 
laajuudesta melko oikean kuvan, vaikka tä-
nä vuonna samoihin lukemiin ei todennä-
köisestä päästä. Yhtiö on viime vuosina to-
teuttanut useita vaativia peruskorjaushank-
keita, joista tunnetuin on Presidentin linna.

– Korjausrakentaminen on SRV:lle kasva-
va liiketoiminta-alue. Kasvatamme liiketoi-
mintaa harkitusti huomioiden käytettävissä 
olevat projektinjohtohenkilömme ja tarjol-
la olevat korjaushankkeet, Toimela linjaa.

PELIKENT TÄ MUUT TUMA SSA
– Homekouluista on kirjoiteltu päämediaa 
myöten ja niitä on pakko korjata, oli rahaa 
tai ei. Putket ovat tulossa tiensä päähän ja 

”Homekouluista on kirjoiteltu  
päämediaa myöten ja niitä on  
pakko korjata, oli rahaa tai ei.” 

maan, NCC Suomen toimialajohtaja Vesa 
Ahlroos kertoo.

Myös YIT kuuluu Suomen suurimpien 
 korjausrakentajien joukkoon, mutta tark-
kaa sijoitusta ei ole tiedossa, koska yhtiön 
ilmoittama 110 miljoonan euron liikevaih-
to sisältää talopuolen lisäksi infran korjaa-
mista ja tiettyjä CEE-maiden volyymejä. 
Infran ylläpitoakin tehdään paljon, mut-
ta sitä ei luokitella korjaamiseksi.

Yhtiö on lanseerannut vuonna 2016 kor-
jausrakentamisen kehittämisen yhdeksi 
strategisista kehityshankkeistaan. 

– Kaupunkirakenne tiivistyy ja olemassa 
oleva rakennuskanta vanhenee, mikä lisää 
kestävän kaupunkikehityksen ja korjaus-
rakentamisen tarvetta. Näemme korjaus- 
rakentamisen osuuden liiketoiminnassam-
me jatkavan kasvuaan myös tulevien vuo-
sien aikana, kehitys- ja markkinointijoh-
taja Timo Räikkönen kertoo.

Yksittäisten rakennusten osalta korjaus- 
tarpeet liittyvät Räikkösen mukaan mo-
nesti putkistoihin, märkätiloihin, julkisi-
vuelementteihin, energiatehokkuuteen tai 
hisseihin. Usein myös alueen infrastruk-
tuuri vaatii kunnostamista ja alueiden toi-
minnallisuutta pitää kehittää.

YIT on julkistanut helmikuussa piden-
netyn takuun taloyhtiöiden korjaushank-
keille, josta odotetaan lisää kilpailukykyä.

VAIH TELUT VOIVAT OLL A SUURIA
SRV on kiihdyttänyt kärkikaartiin kolmin-
kertaistamalla korjausrakentamisen liike-
vaihtonsa vuonna 2016. Yhtiön talouspääl-
likön, Arttu Bergiuksen mukaan korjaus- 

Sen lisäksi että Consti toimii pääurakoitsijana, myös omaa erikoisosaamista löytyy mm. talotekniikassa ja julkisivuissa. NCC on Dipolin peruskorjaustyömaan pääurakoitsija.
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Korjausrakentamisen pelikenttä 
näyttää olevan siltä osin muuttu-
massa, että taloyhtiökorjaukset 

kiinnostavat yhä enemmän myös 
sellaisia suuria rakennusliikkeitä, 

jotka eivät ole aiemmin profi- 
loituneet tässä kentässä. Korjaus- 

rakentamisen strategista paino- 
arvoa on myös kasvatettu  

useammassakin yrityksessä.

K O R J A U S M A R K K I N O I D E N  S T R A T E G I A K Ä R J E T

Korjausrakentamisen liikevaihto talonrakentamisessa, M€

 2016 2015 Muutos-% Minkä tyyppiset korjaushankkeet kiinnostavat yritystänne?

Consti Yhtiöt Oyj 233,5 230,9 1,1 Korjaus- ja kunnossapitopalvelut alle 30 M€:n kokoluokassa. Erityisosaamisia 
mm. julkisivut, esivalmisteiset putkiremontit, hotellit, ravintolat.

NCC Suomi Oy 140,0 112,9 24,0 Päätuote peruskorjaukset (myös vaativat kohteet). Muita tuotteita: mm. 
asuntojen linjasaneeraukset ja elinkaarikohteiden kunnostuskorjaukset.

SRV Yhtiöt Oyj 105,8 36,4 190,7 Laajemmat toimitilojen korjauskohteet, joissa voidaan toimia päätoteut-
tajana projektinjohtourakoinnin tai allianssin toimintamallia soveltaen.

Lujatalo Oy 78,3 81,3 -3,7 Kaikki korjauskohteet; mm. arvo- ja julkiset rakennukset, käyttötarkoitus-
muutokset, asuntojen linja- ja julkisivusaneeraukset.

Lemminkäinen Oyj 68,0 48,0 41,7 Suuret ja keskisuuret, vaativat korjaushankkeet, erityisesti pääkaupunki-
seudulla.

Fira-konserni 64,4 59,0 9,2 Fira Oy: isot toimitilakorjaukset, joita toteutaan yhä useammin yhteistyö-
mallilla, Fira Palvelut Oy: asiakaslähtöiset putkiremontit.

Peab Oy 59,3 56,1 5,7 Vähintään 2 M€:n toimitila- ja asuintilakorjaukset sekä käyttötarkoituksen 
muutoshankkeet maanlaajuisesti, painopiste pääkaupungissa.

Jatke-konserni 47,2 48,5 -2,7 Pääsääntöisesti talonrakentamisen hankkeet (ei infraa), hankekoot kes-
kimäärin 1–20 M€.

Lehto Group Oy 34,2 58,0 -41,0 Asuntojen putkiremontit, asuntojen ja liiketilojen peruskorjaukset sekä 
omaperusteiset korjaushankkeet kasvukeskuksissa.

YIT Rakennus Oy*) – – – Alueiden kehittäminen, rakennusten ja infrastruktuurin korjaaminen. Uusi 
tuote: 5 vuoden takuu taloyhtiökorjauksissa.

Skanska Oy*) – – – Erityisesti liiketilojen korjaus- ja uudistushankkeet. Myös oppilaitoskorjauksia 
uskotaan riittävän tulevaisuudessa.

Pohjola Rakennus -konserni*) – – – Tavoitteena on kasvaa merkittäväksi haastajaksi pääkaupunkiseudulla 
laajemmissa asuinkorjausurakoissa, joissa on myös suunnittelu mukana.

*) Ei tietoa korjausrakentamisen liikevaihdosta talopuolella.
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– Korjausrakentaminen on ollut Suo-
messa jo vuosia tasaisessa, loivassa nousus-
sa. Liiketilojen korjausrakentaminen jat-
kuu edelleen vilkkaana ja tällaisista hank- 
keista ollaan jatkossakin kiinnostuneita, 
Skanskan toimialajohtaja Jarkko Muu-
rimäki kertoo.

– Toimistojen korjaaminen ei välttämät-
tä ole houkuttelevaa, koska pääkaupun-
kiseudulla on paljon toimistoja tyhjinä ja 
vuokralaisten saaminen osaan tiloista voi 
olla haastavaa. Oppilaitospuolella korjaus-
hankkeita on meneillään ja niitä uskotaan 
riittävän myös tulevaisuudessa.

Maltillista kasvua odottavat myös Lem-
minkäinen ja Jatke.

– Haluamme olla jatkossakin mukana 
keskisuurissa ja suurissa hankkeissa. Kor-
jausrakentamisen odotetaan kasvavan mal-
tillisesti käyttötarkoitusmuutosten ja jul-
kisen sektorin hankkeiden myötä, johta-
ja Pauli Mäkelä Lemminkäiseltä toteaa.

– Korjausrakentamisen osuutta pyri-
tään kasvattamaan tasaisesti noin 10–15 

miljoonaa euron vuosivauhtia. Korjaus-
rakentamisen osuus on keskimäärin nel-
jäsosa Jatkeen liikevaihdosta ja teemme 
sitä pääsääntöisesti 1–20 miljoonan euron 
hankkeiden kokoluokassa. Suuria alueel-
lisia eroja kuitenkin löytyy, Jatkeen toimi-
tusjohtaja Hannu Lokka kertoo.

PIENEMMÄT H A A STAVAT ISOMPIA AN
Pohjola Rakennus -konserni on ollut pieni 
toimija korjausrakentamisen markkinoil-
la, mutta korjauspuolen toimintaa on pää-
tetty laajentaa perustamalla uusi tytäryh-
tiö, Pohjola Korjausrakennus Oy. 

– Haemme näin lisää kasvua myös kor-
jausrakentamisen markkinoilta. Pohjola 
Korjausrakennuksen tavoitteena on kas-
vaa merkittäväksi haastajaksi muille alan 
urakoitsijoille pääkaupunkiseudulla laa-
jemmissa asuinkorjausurakoissa, joissa 
on myös suunnittelu mukana. Tulevaisuus 
näyttää laajennammeko korjaustoimintaa 
myös muihin kasvukeskuksiin, toimitus-
johtaja Juha Metsälä kertoo.

Fira Oy ilmoittaa tekevänsä toimitila-
korjauksia markkinan ja suhdannetilan-
teen mukaan. Yhteisurakoiden rooli on 
kasvanut ja korjausrakentamisen osuus 
on noin 25 prosenttia koko volyymista. 
Fira Palvelut Oy on puolestaan keskitty-
nyt yksinomaan asiakaslähtöisiin putkire-
montteihin. Lisää potkua tuotekehitykseen 
haetaan startup-yhteistyöstä.

Lehto tuo korjausrakentamiseen samoja 
talousohjatun rakentamisen toimintamal-
leja, joista on saatu hyviä kokemuksia uu-
disrakentamisessa. Kasvumahdollisuuk-
sia odotetaan erityisesti pääkaupunkiseu-
dulla ja muissa suurissa kasvukeskuksis-
sa. Korjausrakentamisen osuus koko kon-
sernin liikevaihdosta oli viime vuonna 9,5 
prosenttia ja siitä on viime vuosina muo-
dostunut itsenäinen liiketoiminnan osa-
alue. Yhtiötä kiinnostavat asuntojen put-
kiremontit, asuntojen ja liiketilojen perus-
korjaukset sekä omaperusteiset korjaus-
hankkeet kasvukeskuksissa. 

Korjausrakentamisen liikevaihto talonrakentamisessa, M€

Consti Yhtiöt             NCC Suomi             SRV Yhtiöt              Lujatalo Oy        Lemminkäinen       Fira-konserni              Peab Oy         Jatke-konserni    Lehto Group 
             Oyj                           Oy     Oyj                              Oyj     Oy
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H
yvän rakentamistavan mukaista 
työtä tekevän toimijan tulee pystyä 
seisomaan työsuorituksensa laa-
dun takana. Takuu on looginen ja 
välttämätönkin laatutyökalu. Eri 

asia on, onko YSE enää ajan tasalla. Se on 
pysynyt pienin muutoksin samanlaisena 
kohta 35 vuotta, Senaatti-kiinteistöjen ra-
kennuttamisjohtaja Jonni Laitto sanoo.

Takuuaika oli vielä YSE 83 -ehdoissa 
vuosi, mutta kasvoi 2 vuoteen YSE 98 -eh-
doissa. Takuuajan jälkeinen vastuuaika on 
perinteisissä urakkamuodoissa ulottunut 
vastaanotosta 10 vuoden päähän.  

– YSEn mukainen takuuaika tarkoit-

VA P A A E H T O I S E T  T A K U U T

taa sitä, että 2 vuoden jälkeen näyttötaakka 
siirtyy virheen aiheuttamisesta ja sen kor-
vaamisesta urakoitsijalta tilaajalle. Takuu-
ajan pidennystä pohdittaessa onkin huo-
mioitava näyttötaakan aiheuttama lisä-
työmäärä, toimialajohtaja Juhani Karhu 
A-Insinöörit Oy:stä muistuttaa.

Enemmän rajanvetoa tulee hankkeis-
sa, joissa vuosia käytössä olleessa talossa 
yhdistetään uusia materiaaleja ja ratkai-
suja vanhoihin. 

– Rajanveto ongelman aiheuttajasta – 
urakoitsija, kiinteistönomistaja, asukas tai 
muu käyttäjä – on korjaushankkeissa vai-
keaa. Ja urakoitsijalta näyttövelvoite vaatii 

takuuaikana organisaatiota ja siltä työpa-
nosta tarvittaessa. Ilmaista se ei ole ja las-
kun maksaja loppujen lopuksi on tilaaja, 
konkretisoi Talonrakennusteollisuus ry:n 
vastaava lakimies Karri Kivioja.

HUOLTOVA STUUTA SIIRRE TÄ ÄN  
TOIMIT TA JALLE
Tavanomaisissa urakoissa 2 vuoden takuu 
on Helsingin Yliopiston kiinteistöjohtaja 
Teppo Salmikiven mukaan riittävä. Var-
sinkin kun se on ollut sopimusteknisesti 
ainoa vaihtoehto ja toisaalta 2 vuoden jäl-
keenkin on ollut vain vähän keskustelua 
aiheuttaneita ongelmia. 

– Isoa pakkotarvetta takuuaikojen pi-
dentämiseen ei ole, mutta toisaalta mitään 
syytä ei ole, miksi pysyttäydyttäisiin ny-
kymallissa. Meillä on käytetty 5 vuoden 
takuuaikaa joissain erityishankinnoissa, 
kuten hissit, julkisivukaihtimet ja teknis-
ten ratkaisujen urakat. Ja lisäksi tietenkin 
alliansseissa jälkivastuuaikana.

Pidempiin takuuaikoihin tulee Salmiki-

Pidennetyt takuut ja 
jälkivastuut yleistyvät
Vaikka YSEn ajanmukaisuutta pohditaan erityisesti  
rakennuttajapuolella, siihen perustuvaa takuuaika- 
järjestelmää kaikki pitävät itsestään selvänä.  
Uusi ilmiö on, että urakoitsijat tarjoavat vapaaehtoisesti  
YSEä laajempia takuita ja niihin liittyviä palveluita.
T E K S T I:  R I S T O  P E S O N E N   K U VAT:  V E S A  T O M P U R I  J A  G O O G L E  M A P S

Helsingin yliopiston tilaamaan ja SRV Rakennuksen 
toteuttamaan Vuolukiventien projektiallianssiin sisäl-
tyi paitsi pidennetty jälkivastuu myös sopimukseen 
sisältyvä ylläpito. 
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TUOTE TEOLLISUUSKIN MUK A AN  
KE SKUSTELUUN?
Tilaajan intressinä on varmistaa terveelli-
sen ja turvallisen rakennushankkeen tuot-
taminen. Takuuajan pidentäminen on yksi 
ratkaisu tähän. Takuuajasta keskusteltaes-
sa on hyvä huomata, että rakennushank-
keet ovat usein pilkkoutuneet osiin.

– Takuuajan pidentäminen ei ole vain 
rakennuttajan ja pääurakoitsijan välinen 
asia. Pääurakoitsijan tulisi pystyä vyöryt-
tämään takuuvastuu ketjussa eteenpäin se-
kä aliurakoitsijoille että rakennustuottei-
den toimittajille. Takuuajan pidentäminen 
on asia, joka vaatii keskustelua ottaen huo-
mioon myös tuoteteollisuuden kasvanut 
rooli, asianajaja, OTT Juha Ryynänen 
muistuttaa.

– Takuuvastuun tulisi kohdistua sille, 
joka pystyy ennakoimaan ja kantamaan 
riskin mahdollisimman vähin kustan-
nuksin. Olkoot sitten rakennustuotteen 
valmistaja tai aliurakoitsija. YSEn erit-
täin iso etu on, että vaikka takuuaika on 
lyhyt, se on mennyt johdonmukaisesti lä-
pi ketjun. Takuuajan pidentäminen yhdes-

sä ketjun osassa rikkoo sopimusvastuun 
tasapainon.

RISKIENH ALLINTA KOROSTUU
Tilaaja joutuu toisaalta rakennushankkei-
siin ryhtyessään tunnistamaan hankkeen 
riskitekijöitä ja päättämään niiden pohjal-
ta muun muassa tarpeellisen takuuajan pi-
tuuden. 

– Takuuajan pituutta päätettäessä täy-
tyy muistaa, että takuuaika on urakoitsi-
jalle osa urakan kustannuksia. Takuuajan 
pituus vaikuttaa suoraan urakkahinnoit-
teluun sekä näin ollen tilaajan rakentamis-
kustannuksiin, Juhani Karhu arvioi.

Pidentynyt takuuaika tarkoittaa lisään-
tynyttä takuuajan riskiä urakoitsijan suun-
taan. Tämä ohjaa edelleen riskinhallinta-
toimiin, jotka näkyvät usein muun muas-
sa rakennushankkeen organisoinnissa, to-
teutusratkaisuissa, materiaalivalinnoissa, 
kosteudenhallinnassa ja laadunvarmistuk-
sessa.

URAKOITSIJAT SUH TAUTUVAT  
VARAUK SELLISEMMIN
Karri Kivioja kertoo Talonrakentajien YSE- 
kyselyssä löytyneen takuuaikojen piden-
nyksiä kasvavassa määrin. Usein on löy-
tynyt myös takuuaikojen kokonaisvaltai-
sia muutoksia, jolloin tarjouspyynnöissä il-
moitetaan yleisesti takuuajan olevan kah-
den vuoden sijasta esimerkiksi viisi vuotta.

Toinen esiintyvä tapa on nimetä yksit-
täiset työsuoritukset tai rakenneosat, joil-
le takuita vaaditaan. Näitä poikkeusrive-
jä, ”perinteisten” kosteiden tilojen ja vesi-
kattojen takuiden ohella, on kyselyn mu-
kaan alkanut ilmestyä sopimuksiin lisää.

Tilaajallekin saattaa olla epätarkoituk-
senmukaista, jos vain vedetään ruksit kah-
den vuoden takuuajan päälle ja kirjoite-
taan kymmenen sekä lisäksi määritetään 
viivästyssakko moninkertaiseksi.

– Tätä helppoa automaattista ruu-
vaamista ilman hankekohtaista tarvear- 
viointia ilmenee, mutta tilaajalle se on kal-
lista. On selvä, että vastuullinen urakoitsi-
ja arvioi koko näyttötaakan ja tarvittaessa 
korjaukset, sekä hinnoittelee ne tarjous-
vaiheessa.

Pitkiä takuuaikoja pidetään usein ura-
koitsijapuolella kohtuuttomina. 

– Rakennuttajilta pitääkin kysyä, onko 
heillä ollut aito ongelma kahden vuoden 

– Kyllä omaan tuotteeseen pitää voida luottaa oikein 
huollettuna vähintään viisi vuotta, eikö totta? Teppo 
Salmikivi heittää haasteen alan toimijoille.

ven mielestä liittää toimittajalle myös vel-
vollisuus ja vastuu huollosta ja muusta yl-
läpidosta. Ja rakennuttajan tulee olla myös 
valmis maksamaan siitä. Takuuajan kor-
vaa alliansseissa jälkivastuuaika, joka on 
yleensä 5 vuotta.

– Viiden vuoden takuun ei pitäisi olla 
haaste yhdellekään toimijalle, mutta pi-
demmissä vaikkapa kymmenen vuoden 
takuissa ongelmia saattaa tulla. 

JÄLKIVA STUU PAKOT TA A  
KE STÄVIIN RATK AISUIHIN
Allianssissa jälkivastuuaika on yhteisvas-
tuullista. Tavoitteena on kannustaa osa-
puolia normaalia korkeamman tason pro-
jektitoimintaan.

– Siihen on tosin hyvät syyt: lähes ai-
na kaikki vakavat viat tulevat esille viiden 
vuoden aikana. Kymmenvuotis -takuutar-
kastuksissa havaitut viat ovatkin olleet yh-
tä lailla havaittavissa jo viiden vuoden koh-
dalla, Juhani Karhu sanoo.

Alliansseissa toteutusvaiheen sopimus 
sisällyttää jälkivastuuajan toteutusvaihee-
seen kuuluvaksi. Toteutusvaihe päättyy, 
kun vastuuaika päättyy. 

– Alliansseissa 5 vuoden jälkivastuu-
aika pakottaa valitsemaan kestävät tuot-
teet ja toisaalta varmasti kaikki "maanan-
taikappaleet" löytyvät ajoissa, Teppo Sal-
mikivi arvioi.

VA STUUNJAKOTAVAT UUDISTUVAT
Oman kysymyksensä muodostavat Kivi-
ojankin mielestä takuut uusissa toteutus-
muodoissa.

– Koko asia hämärtyy, jos sanotaan, että 
niihin liittyen takuuajat ovat pidentyneet. 
Elinkaarihankkeissa korjausvastuu voi ol-
la esimerkiksi 25 vuotta, mutta se liittyy 
palvelutuottajan sopimuksenmukaiseen 
ylläpito- ja kunnossapitovastuuseen.

Alliansseissa yhteisesti sovittuna ajan-
jaksona, vaikkapa viiden vuoden jälkivas-
tuuaikana, allianssin osapuolet yhdessä 
tarkastavat ja korjaavat virheet samalla 
lailla kuin rakennusaikana.

Osapuolille syntyy niistä korvattavia 
kustannuksia, joiden kanssa toimitaan al-
lianssin kaupallisen sopimusmallin mu-
kaisesti. Ne voivat vaikuttaa bonuksiin ja 
sanktioihin ja sopia avaintulosalueeksi. 
Jälkivastuuajasta on siksi Karri Kiviojas-
ta väärin puhua takuuajan pidennyksenä.

Tilaajan intressinä on varmistaa
 terveellinen ja turvallinen

rakennushanke. 
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jälkeen esille tulleista virheistä ja vauri-
oista. Vai saadaanko pidennetyillä takuu-
ajoilla vain mielenrauha? 

Toinen seuraus pidennyksistä Kiviojan 
mukaan saattaa olla se, että tarjoajien mää-
rä vähenee vakuuslimitin tullessa esteek-
si. Näin etenkin pk-yrityksillä, kun takuu-
ajan kasvaessa päällekkäiset vakuudet ka-
saantuvat. Lisäksi kaikki rahoituslaitok-
set eivät anna pidennetylle takuuajalle va-
kuuksia lainkaan.

KO S T EU D ENH A L L I N TA A  Y H T EI SI L L Ä 
PANOK SILL A
Senaatissa allianssimallin pidennetyn ta-
kuun vaikutuksesta kustannuksiin ei ole 
tietoa. Satsauksia kosteudenhallintaan, esi-
merkiksi rakennusten huputusta, on Jon-
ni Laitosta vaikea yhdistää varsinaisiin ta-
kuuajan kustannuksiin.

– Uskon että hyvä tapa kehittää raken-
tamisen laatua on limittää parasta saatavil-
la olevaa suunnittelun ja tuotannon osaa-
mista varhain ja systemaattisesti. Tulok-
sena ovat sopivimmat toteutusratkaisut, 
joita täydentävät ammattitaitoinen työn-
johto ja valvonta. Kärkihankeallianssim-
me toimintavoissa ja takuuajattelussa py-
ritään juuri tähän.

Alliansseissa YSEllä ei ole roolia. Se-
naatin kärkihankkeissa YSE on suurel-
ta osin yliviivattu, mutta sen mukaisia ta-
kuuehtoja noudatetaan. Poikkeuksena on 
viiden vuoden kosteustekninen takuu. Jos 
rakenteisiin on jäänyt kosteutta, aiheutu-
vista korjauksista tutkimuksineen ja suun-
nitteluineen vastaavat tilaaja ja allianssi-
kumppani puoliksi.

– Periaatteena on, että kun suunnitte- 
lusta on vastannut Senaatti ja rakenta-
misesta allianssikumppani, niin riitelyn 
ja syyllisten etsimisen sijaan keskitytään 
korjaamaan ongelma, Laitto selventää.

Salmikiven mukaan alliansseissa ta-
kuuajan ongelmaa ei urakoitsijoiden puo-
lelta ole. Muissa pidemmän takuuajan 
hankinnoissa toimittajat ovat hyväksy-
neet vaatimuksen, kun heille on annettu 
vastuu myös huollosta tuona aikana ja ol-
tu valmiita maksamaan valmiiksi kilpai-
lutettu huoltohinta.

– Kyllä omaan tuotteeseen pitää voida 
luottaa oikein huollettuna vähintään viisi 
vuotta, eikö totta? heittää Salmikivi haas-
teena alan toimijoille. 

– Allianssimallin jälkivastuu on ohjannut kestäviin ratkaisuihin, Teppo Salmikivi toteaa.

PIDENNETTY TAKUU KILPAILUKEINOKSI?
Urakoitsijat suhtautuvat usein varauksel-
lisesti pidennettyihin takuisiin ja jälkivas-
tuisiin, mutta osa on alkanut tarjota tai 
sopia niistä vapaaehtoisesti, osana omaa 
palvelukonseptiaan. 

SRV:n yksikönjohtaja Antti Raunemaa arvioi, 
että kokonaisvaltaisia pidennettyjä takuita 
vaaditaan rakennus- ja korjaushankkeissa 
vielä melko harvoin, mutta allianssihankkei-
den ja nykyisten urakoiden myötä tilanne on 
muuttumassa.

– Allianssihankkeissa sovitaan usein viiden 
vuoden jälkivastuista. Perinteisemmissä-
kin hankkeissa takuuaikoja ollaan yleisesti 
pidentämässä kohti viittä vuotta. Sen myötä 
elinkaariajattelu on korostumassa materiaali- 
ja laitehankinnoissa, hän sanoo.

Allianssimallin jälkivastuusta on saatu 
SRV:llä jo jonkin verran kokemuksia. Raunemaa 
ei ole kokenut siinä ongelmia, kunhan asiasta 
on sovittu hyvissä ajoin ja sitä varten on varattu 
tarpeellinen rahasumma. Yleisesti ottaen hän 
toivoo kuitenkin pysyttävän YSEn mukaisissa 
kahden vuoden takuissa.

– Jos yhdessä hankkeessa on takuuaikana 
vuosi, toisessa 5 ja kolmannessa 10 vuotta, 
ei kukaan pysy paperityössä saati käytännön 
toteutuksessa kärryillä, hän sanoo.

Joillekin rakennusosille – kuten vesikatoille, 
ikkunalaseille ja viime aikoina myös vesieristeil-
le sekä laatoituksille – on alettu tarjota yleisesti 
pidennettyjä takuita. Esimerkiksi Consti tarjoaa 
myös lasirakenteille 12 vuoden vuotamatto-
muustakuuta. Julkisivukorjauksiin tarjotaan 10 

vuoden takuuta.
Elinkaarimallissa urakoitsija kantaa vastuun 

toteutuksesta ja ylläpidosta usein yli 20 vuoden 
ajan. Siltä osin elinkaarimallin voi sanoa YIT:n 
Toimitilat -liiketoimintaryhmän johtaja Kari 
Alavillamon mielestä mullistaneen koko 
vastuuajattelun.

TALOYH TIÖKORJAUK SIIN  
ELINK A ARIA JAT TELUA 

YIT tuo korjausrakentamisen markkinoille 
uudenlaisen tuotteen, sillä yhtiö julkisti 
helmikuussa 2017 taloyhtiöiden korjauksiin 
liittyvän viiden vuoden takuun. Se myönnetään 
automaattisesti kaikissa taloyhtiökorjauksissa 
– eli kyse ei ole lisäpalvelusta, vaan pidennetty 
takuu sisältyy aina urakkahintaan. 

– Haluamme omalta osaltamme edis-
tää hyvää laatua ja parantaa rakennusalan 
julkisuuskuvaa. Näemme pidennetyn takuun 
myös kilpailukeinona erottautua muista alan 
toimijoista, Kari Alavillamo kertoo.

Takuu koskee normaalia rakentamista 
taloyhtiökorjauksissa ja siihen liittyviä virheitä. 
Muihin toteutuksiin ei ole tarkoitus tarjota 
vastaavaa tuotetta. 

– YIT on mukana myös ylläpidossa. Se näkyy 
käytännössä proaktiivisuutena ja säännöllisinä 
keskusteluina asiakkaiden kanssa. Tavoittee-
namme on varmistaa, että kiinteistöjä ylläpide-
tään asianmukaisesti ja laadukkaasti.

K a i s a  S a l m i n e n

VA P A A E H T O I S E T  T A K U U T



Liikennemerkit ja -opasteet asennuksineen,  
masto- ja portaaliasennukset, tiemerkinnät.

- - OHJAA OIKEALLE TIELLE - -
Liikenteen ja ihmisten opastus.

Vanha Valtatie 24, 12100 OITTI, puh. 020 7599 600 
asiakaspalvelu@elfvingsignum.fi, www.elfvingsignum.fi

http://www.elfvingsignum.fi/
mailto:asiakaspalvelu@elfvingsignum.fi
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A
rkkitehtisuunnitelmista on tullut 
parametrisen suunnittelun myö-
tä yhä monimutkaisempia. On-
kin syytä miettiä, pitäisikö teol-
lisuuden suosiman sarjatuotan-

non standardin kaltaista asemaa tutkia 
tarkemmin. 

On melko helppoa valmistaa massa-
tuotantona stardardisoituja rakennuse-
lementtejä. Mutta entä jos joka ikinen ra-
kennukseen suunniteltu pilari olisi erilai-
nen? Entä jos niissä ei olisi yhtään suoraa 
reunaa? Voisiko robotisoitu tuotanto rat-
kaista ongelmat, mitä entistä ainutlaatui-

Robotisoitu tuotanto, vastaus 
monimuotoistuvaan arkkitehtuuriin?
Digitalisaatio ja tietokoneistuminen ovat tuoneet muutaman 
viime vuosikymmenen aikana arkkitehtisuunnitteluun uu-
sia työvälineitä. Etenkin parametrinen suunnittelu on muut-
tanut arkkitehtien tavan ajatella ja rakentaa. 

omia robotisointiprojektejaan luovan teol-
lisuuden alalla.

Robottikäsivarret merkitsevät arkkiteh-
deille paitsi uudentyyppistä työkalua, mah-
dollisesti myös siirtymistä pois perinteises-
tä työnkulusta. Perinteisestihän työnkul-
ku on edennyt lineaarisesti suunnittelusta 
tuotantoon ja robotteja on käytetty yksin-
kertaisesti ennalta määrätyn suunnittelun 
mukaisessa tuotannossa. 

Teollisten robottikäsivarsien yleistyes-
sä voimme kuitenkin varautua siihen, et-
tä näemme yhä enemmän kaksisuuntaisia 
työnkulkuja, jotka tukevat suunnittelijan 
ja robotin välistä vuorovaikutusta.

RA JOJA JA MAHD OLLISUUK SIA 
TUTKITA AN
Roboteille on tarjolla valtavasti erilaisia 
sovelluksia ja on tärkeää tarkastella nii-

R O B O T I I K K A

Michael Hansmeyerin hahmotelmia siitä, miten ainutlaatuisia ja paljon erilaisia yksityiskohtia sisältäviä pilareita voitaisiin valmistaa teollisesti.
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sempien rakennuselementtien valmistuk-
seen on liitetty?

PERINTEINEN T YÖNKULKU 
UUDISTUU?
Teollisiin robottikäsivarsiin liittyvä osaa-
minen oli ennen salaista ja alaan erikoistu-
neiden insinöörien hallussa. Viime aikoi-
na tilanne on muuttunut; teollisiin robotti-
käsivarsiin liittyvä osaaminen on ollut va-
paasti muidenkin saatavilla ja käyttöliitty-
mistä on tullut helppokäyttöisempiä. Sen 
myötä arkkitehdit, suunnittelijat, tutkijat, 
kouluttajat ja taiteilijat ovat käynnistäneet 

http://www.designboom.com/architecture/michael-hansmeyer-at-gwangju-design-biennale-2011/
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tä työkaluina, joilla on omat rajoituksen-
sa. Esimerkiksi teolliset robottikäsivarret 
ovat enimmäkseen paikallaan pysyviä ja 
niistä puuttuvat hienostuneet, ympäristöä 
havainnoivat järjestelmät. 

Arkkitehdit ja suunnittelijat haastavat 
kuitenkin jatkuvasti robotisoidun tuotan-
non rajoja.

Esimerkiksi teknisiin ja luonnontietei-
siin erikoistuneen ETH-yliopiston tutkijat 
Zürichissä kehittävät parhaillaan liikku-
vaa tiilenmuurausrobottia yhdessä reak-
tiivisen, reaaliaikaisen anturiteknologian 
kanssa. Projektissa on onnistuttu korjaa-
maan robotisoidun tuotannon ongelmia, 
jotka ovat liittyneet tyypillisesti yllättävien 
olosuhteiden havainnointiin. 

Ongelmallinen on ollut esimerkiksi ti-
lanne, missä tiili ei ole ollut paikallaan tai 
robotin tiellä on ollut jotain. Robotilla ei ole 
ollut silloin kykyä “tietää” sitä.

Tulevaisuudessa on odotettavissa mo-
nia uusia projekteja, joiden myötä voimme 
ymmärtää paremmin robotisoidun tuotan-
non rajoituksia sekä mahdollisuuksia, eli 
mitä kaikkea robottien avulla voidaan val-
mistaa. Robotit voivat erinomaisen tark-
kuutensa ansiosta – yhdistettynä reaktii-
viseen ja antureilla varustettuun teknolo-
giaan – uudistaa täysin perinteisen suun-
nittelusta tuotantoon etenevän työnkulun. 
Se avaa meille kokonaisen maailman uusia 
suunnittelu- ja tuotantomahdollisuuksia. 

Te k s t i : 

A n n i e - L o c k e  S c h e r e r
D o c t o r a l  R e s e a r c h e r
S c h o o l  o f  A r c h i t e c t u r e  a n d 
t h e  B u i lt  E n v i r o n m e n t 
K T H  (R o y a l  I n s t i t u t e  o f  
Te c h n o l o g y),  Sw e d e n

Te k s t i n  o n  k ä ä n t ä n y t  s u o m e k s i :  
K a i s a  S a l m i n e n
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Tiilenmuurausta paikan päällä; liikkuva teollinen robottikäsivarsi on varustettu anturiteknologialla, jonka avulla 
hallitaan yllättäviä olosuhteita rakentamisessa. 

FAKTA
Parametrinen suunnittelu 
Parametrisen suunnittelun avulla voi tehdä niin 
valtavan määrän erilaisia suunnitelmia, että perin-
teisin menetelmin niiden toteuttaminen olisi täysin 
mahdotonta.

– Aikaisemmin arkkitehti piirsi talon, suunnit-
teli sen jokaista yksityiskohtaa myöten, hyväksyi 
suunnitelman ja allekirjoitti sen “teoksenaan”. Nyt 
arkkitehti voi määrätä tarkkoja parametreja raken-
teille ja tietokone voi näiden parametrien mukaan 
suunnitella vaikka satoja tuhansia aivan erilaisia 
taloja, kuvaa esimerkiksi Mikko Kanninen blogissaan.

Melko pieni osuus arkkitehdeistä käyttää Korjaus-
rakentaminen-lehden haastatteleman asiantuntijan 
mukaan Suomessa parametrista suunnittelua, 
mutta menetelmän uskotaan lisäävän suosiota 
tulevaisuudessa. 

Myös rakennesuunnittelijat voivat nykyisin 
hyödyntää parametrista suunnittelua esimerkiksi 
kaarevien siltojen – ja muiden aiemmin vaikeasti 
suunniteltavien rakenteiden – suunnittelussa. 
Esimerkiksi Tekla on hiljattain julkaissut integraation 
3D-mallinnusohjelma Rhinoon, jonka liitännäinen 
Grasshopper on yksi parametrisen suunnittelun 
työkaluista.  

K a i s a  S a l m i n e n
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Rakennusala on startup-hautomo

OLEELLISTA ON 
STARTUPEISSA 
KUMULOITUVA 
OSAAMINEN

Ennen vain perustettiin yrityksiä. Nyt pe-
rustetaan startup-yrityksiä. Tämä taika-
sana avaa Tekesin rahahanat ja antaa pää-
syn startup-yhteisöön, missä vietetään ai-
kaa hubeissa, järjestetään hackathoneja, 
pitchataan ja muutenkin voimaannutaan 
yhdessä.

Muistuu mieleen edellinen buumi 
90-luvulla, jolloin perustettiin paljon uu-
sia yrityksiä. Tosin paljolti sen takia, kun 
ei ollut muitakaan töitä tarjolla. Toisaal-
ta ensimmäinen it-buumi otti ensiaske-
leitaan ja tarjosi paljon mahdollisuuksia 
– niillekin, jotka eivät halunneet mennä 
Nokialle töihin.

Silloinen, varmaankin ensimmäinen 
yrityshautomo perustettiin Otaniemen 
lepikköön raivatulle hiekkakentälle. Se 
muistutti ulkoisesti työmaaparakkia ja oli 
sisältäkin enemmän perinteinen rivihau-
tatoimisto kuin moderni co-creation-hubi. 

Meininki oli monessa mielessä saman-
lainen kuin nyt; yrityksiä tuli ja meni, kun 
joko pantiin pillit pussiin tai siirryttiin 
isompiin tiloihin. Silloin yritysten välinen 
yhteydenpito kiteytyi vielä lähinnä ruo-
kalakäynteihin ja pikkujouluihin.

Kun nyt startupit väsäävät mobiiliapp-
likaatioita ja SOME-softiaan, 90-luvulla 
monen yrityksen originaali idea oli tehdä 
nettisivuja. Näitä tekijöitä tarvittiin, kun 
firmat heräilivät internet-aikakauteen ja 
HTML4 taipui moneen. 

TEKNOLO GIAK Y L Ä KE STI AIK A A
Joukossa oli myös muutamia rakennus-
alan yrittäjiä; intomielisiä bisneslupauk-
sia, joilla jäivät opinnot kesken ja muita 
itsensä työllistäjiä. Siellä minäkin yritin 
muiden joukossa, naapureina nettisivu-
ja väsääviä nörttejä, omaa tietä kulkevia 
keksijöitä ja erilaisia härpäkkeitä maahan 
tuovia kauppamiehiä.

Viereen alkoi kasvaa yhä uhkeam-
pia toimistohotelleja, kun IT-kupla kas-
voi ja imi uusia yrittäjiä. Epäilijät ihmet-
telivät jo silloin, että kuinka moni firma 

voi pärjätä tekemällä kärpäsenkuvia kän-
nykkään. Moni menikin sittemmin nurin, 
mutta ihmeen pitkään väliaikaisiksi tar-
koitetut Teknologiakylän parakit vastus-
tivat puskutraktoreita.

Nuo ajat tulevat mieleen, kun nyt start- 
upeista uhotaan kansantalouden pelasta-
jaa. Kehityskulku on luultavasti saman-
tapainen; suurin osa häviää alkukiihdy-
tyksen jälkeen, joitakin tähtiä nousee ja 
toivottavasti syntyy myös startup-vaiheen 
kautta kannattavia, erikokoisia yrityksiä.

RAKENTA JILL A ON STARTUP- GEENI
On hyvä muistaa sitäkin, että rakennus-
ala on aina ollut startup-ala. Toiminnan 

platformina ei tosin ole tietokone ja äly-
kännykkä, vaan pakettiauto ja peräkär-
ry. Myös näitä peruspuurtajia pitää kun-
nioittaa, koska he ovat kansantaloudelle 
aivan yhtä tärkeitä ja yleensä toimivat il-
man mitään julkista tukea. 

Esimerkiksi Consti on luotu yli 20 
”startupista”, taustalla muutaman henki-
lön pystyyn laittamia yrityksiä. Niitä on 
itsepäisesti ajettu läpi vaikeiden aikojen 
ja kasvatettu riskejä liikaa miettimättä. 
Se on tärkeä osa kasvuyrityksen DNA:ta.

Startup-huuma ei siis ole uusi, mutta 
se on positiivinen ilmiö. Sen menestystä 
ei voi mitata pelkästään pystyyn jäänei-
den yritysten määrällä, vaan oleellista on 
niissä kumuloituva osaaminen. Vaikka 
hypetys aikanaan laskee, osaaminen on 
käytettävissä kansakunnan eduksi niin 
uusissa yrityksissä kuin vakiintuneem-
pien toimijoiden palkkalistoilla.

J u h a  S a l m i n e n
T kT,  k e h i t y s j o h t a j a  C o n s t i  Y h t i ö t

Rakennusala on aina ollut startup- 
ala. Toiminnan platformina ei tosin 

ole tietokone ja älykännykkä, 
vaan pakettiauto ja peräkärry.

Entiset startup-yrittäjät Risto Kivi ja Markku Kalevo pyörittävät nykyisin Constissa liki 90 miljoonan euron liike-
vaihtoa julkisivusaneerauksen puolella.

http://rakennustieto.fi/
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SUOMEN JOHTAVA DESINFEKTIOALAN YRITYS!

joihin lukeutuu kiinteistöjen home-, vesi- ja viemärivauriot, palokohteet, tuholaistorjunta, 

Palvelujemme avulla parannetaan asumisterveyttä ja asumisviihtyisyyttä. 
Toimimme myös elintarviketurvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

• 
• Homepölysiivous, kiinteistöt ja irtaimisto
• Homevaurioiden purku mikrobipurkutyönä
• 
• 
• 
• 
• 
• Hajunpoistot, mm. tupakka, virtsa ja home

Jälkivahinkotorjunta
• Vesivahinkojen kuivaukset ja mittaukset
• Viemärivahinkojen JVT-työt
• Palovahinkojen JVT-työt
• 
• Vahinkokohteiden evakuointi ja kalustepesut

Asiantuntijapalvelut
• Rakennusterveysasiantuntijapalvelut
• Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
• Korjaussuunnittelu

Pesu ja puhdistus
• 
• Painepesut
• 
• Kalustopesut (mm. koneet, laitteet ja ajoneuvot)
• Häätöhuoneistojen tyhjennykset ja puhdstustyöt

Tuholaistorjunta
• Tuholaistorjuntakäsittelyt
• Rottatorjunta
• Lintuesteet
• Äänikarkotteet linnuille
• Siimoitus ja verkoitus linnuille

Ota yhteyttä puh. 010-5050 030
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VALURAUTAKAIVOON LIITTYMINEN

Yleistä Rakennusinsinööriliiton julkaisussa RIL 107-2012 kohdassa 7.3 vedeneristys ja pintarakenteet, 
otetaan lattiakaivon liittymiseen kantaa seuraavasti: Lattiakaivon, sen putkiliitosten sekä vedene-
ristyksen liitokset mahdollisesti korokerenkaineen tehdään vedenpitäviksi. Lattiakaivon eri osien 
ja vedeneristeen on oltava tyyppikokein yhteensopiviksi todettuja. ARDEX 8+9 -pintarakennejär-
jestelmän liittyminen vanhaan valurautakaivoon on testattu VTT:n testausselostuksen Nro RTE 
4140/04 mukaan Vieser-korokerenkaalla.  

RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus ohjetiedostossa kohdassa 9 Lattiakaivo on esitetty 
korokerenkaan vaihtaminen tai lisääminen vanhaan valurautakaivoon. Alla oleva työtapa noudat-
taa ohjetiedoston menetelmäkuvausta.  

Valurautakaivoja on useita eri tyyppejä, joten kuhunkin kaivoon sopivasta menetelmästä on var-
mistauduttava ennen työn aloittamista. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan 
vedeneristysjärjestelmä- ja tuote-esitteitä.

Rakenne Työn onnistuminen edellyttää, että rakenteet eivät ole vaurioituneet niin, että niiden jäykkyys tai 
lujuus olisi olennaisesti huonontunut. Rakenteessa käytetyt metalliosat on käsiteltävä niin, että 
kosteus yhdessä valurautakaivon päälle tulevien ainekerrosten kanssa ei vaurioita niitä. Tämä ohje 
on tehty yleisesti valurautakaivoihin. Jokainen kohde tarkastetaan erikseen ja työohjetta tarkenne-
taan tarvittaessa kohdekohtaisesti.

Työtapa Vanha korokerengas poistetaan piikkaamalla kaivon ympäriltä vanha betoni pois valurautakaivoon 
asti. Pintabetonilaatan kosteus tarkistetaan. Tarvittaessa pintabetonilaatta kuivatetaan.

Valurautakaivo puhdistetaan ruosteesta ja suojataan ARDEX FB tai ARDEX EP 2000 -epoksilla. 
Korokerengas katkaistaan sopivaan korkoon ja korokerenkaan tartuntakohta karhennetaan (esim. 
hiekkapaperi). Korokerengas painetaan märkään epoksiin, minkä jälkeen epoksiin sirotellaan 
kvartsihiekka (0,4–0,8 mm) peittävästi korokerenkaan ulkopuolelle. Hiekkasirottelulla varmistetaan 
vedeneristeen jatkotartunta. Irtonainen hiekka voidaan poistaa aikaisintaan 6 tunnin kuluttua hiek-
kasirottelusta. Korokerenkaan ulkopuolelle muotoillaan pastamaisella ARDEX 8+9 -vedeneristys-
massalla holkkamainen tiivistys vedeneristykseksi.

Kaivon ympäristö täytetään ARDEX A 34 MIX -kuivabetonista valmistetulla betonimassalla. Tartun-
nan parantamiseksi ARDEX A 34 MIX sekoitetaan 1:1 vedellä ohennetun ARDEX P 51 -pohjus-
tusaineen kanssa. Tämä sekoitetaan koostumukseen, joka voidaan harjata alustaan kiinni. Varsi-
nainen valu tehdään märkään tartuntakerrokseen. ARDEX A 34 MIX voidaan päällystää 24 tunnin 
kuluttua.

Tarvittavat tasoitukset, vedeneristys, laatoitus ja saumaus tehdään ARDEX-pintarakennejärjestel-
män mukaan.

ARDEX-TYÖOHJEET – MÄRKÄTILAT

TYÖOHJEET 

ja uutuutena 

DETALJIKUVAT
ARDEX - TYÖOHJEPANKISTA

osoitteessa ardex.fi

http://ardex.fi/


Ilmoittaudu maksuttomaan koulutukseen
osoitteessa ardex.fi tai soita 09 6869 140 (pvm/mpm)

Tulossa Suomen kesä

ARDEX - Parvekejärjestelmä 

        on ratkaisu joka kestää

TYÖOHJEET JA JÄRJESTELMÄRATKAISUT

ARDEX - TYÖOHJEPANKISTA
osoitteessa ardex.fi

MÄRKÄTILAPÄIVÄ klo 8.45–16.00

Märkätila-asentajan ja -valvojan tietopaketti, hyväksytään henkilösertifioinnin täydennyskoulutuksena

9.5. tiistai Espoo 23.5. tiistai Espoo 6.6. tiistai Espoo

SISÄILMAPÄIVÄ klo 8.45–14.00

Koulutus sisäilmakorjausten työtekniikoista mm. ilmavuotojen, rakennekosteuden ja radonin hallintaan

17.5. keskiviikko Espoo 14.6. keskiviikko Espoo

Opiston 
kevään 
viimeiset 
kurssit!

ardex.fi

opisto

http://ardex.fi/
http://ardex.fi/
http://ardex.fi/
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