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Osta ja tilaa:  www.oursafety.fi
fastia@fastia.fi     050-5865631

Alle 150,- ostoksissa 
toimituskulu 10,-

TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖÖN SOVELTUVAT
STANDARDIN EN 14683 MUKAISET 

50 kpl 38,- sis.alv
100 kpl 69,- sis.alv

50 kpl 49,- sis.alv
100 kpl 87,- sis.alv

Lifa Air Type I: 

Lifa Air Type IIR:

Julkinen ala on perinteisesti 
koettu vakaaksi ja muutokset 
ovat tapahtuneet hitaasti. 

– Näin ei ole enää ja nyt 
myös julkisella sektorilla jatku-
vat muutokset ovat uusi nor-
maali. Jotta ihmiset jaksavat 
työssään ja työntekijät tulevat 
kuulluiksi, vaaditaan säännöl-
listä keskustelua johdon ja 
työntekijöiden kesken. Kyse ei 
ole siis mistään yksittäisistä 
kehitysprojekteista, vaan kes-
kustelukynnyksen pitää olla 
jatkuvasti matalalla, korostaa 
Kevan palvelupäällikkö Laura 
Rinne.

Keva on Suomen suurin 
eläkevakuuttaja, joka huolehtii 
kunta-alan, valtion, kirkon ja 
Kelan henkilöstön eläkeasio-
ista. Sillä on vuosikymmenien 
kokemus julkisen alan työpai-
kkojen työhyvinvoinnin kehit-
tämisestä sekä tutkimustyöstä. 
Eläketurvan hoitamisen lisäksi 
Kevalla on toinenkin lakiin sää-
detty tehtävä: työkykyriskien 
ennakointi ja vähentäminen. 
Tähän Keva tarjoaa työnanta-
jille työvälineitä ja ratkaisuja - 
tuloksena parempi työssä jak-
saminen, sairauspoissaolojen 
väheneminen sekä työkyvyt-
tömyyskustannusten hallinta. 

 
Ratkaisut työn 
mukaan
Kun työhyvinvointia ja työssä 
jaksamista kehitetään, on 
oleellista tuntea työn luonne ja 
mitkä asiat ovat työn kannalta 
tärkeitä. 

– Kehittämistyön pitää liittyä 
työhön, se ei ole irrallista toi-
mintaa eivätkä samat asiat 
toimi joka paikassa. Asiantun-
tijaorganisaation ja hoivatyötä 
tekevien ongelmat ja tarpeet 
ovat hyvin erilaisia, muistuttaa 
Rinne.

Asiantuntijatyössä on kas-
vanut tarve itseohjautuvuudel-
le, muuttuvissa tiimeissä ja 
isoissa verkostoissa toimimi-
selle, jolloin yhteistyötä teh-
dään usein vaihtuvissa ko-
koonpanoissa. Tämä haastaa 
perinteistä tiimin johtamista ja 
hyvinvointia – yhteishengen 
tulee olla vahvaa ja tavoitteet 
jaettuja, jotta muuttuvat ryhmät 
voivat toimia.  Hoivatyö puo-
lestaan on sekä sosiaalisesti 
että fyysisesti vaativaa, joten 
työhyvinvoinnin kehittäminen 
siellä vaatii omat, erilaiset 
ratkaisunsa.

 
Vastuu työkyvystä 
on yhteinen 
Rinne korostaa yhteistyön mer-
kitystä työkyvyn tukemisessa. 
Esimiesten, työntekijän ja työ-
terveyshuollon on toimittava 
saumattomasti ja mahdollisim-
man matalalla kynnyksellä. 

– Esimerkiksi kuormittunei-
suuden tunnistamista sekä it-
sessään että työtoverissa tai 
alaisessa voidaan pitää jopa 
eräänlaisena työelämätaitona. 
Tästä olisi hyvä keskustella 
työpaikoilla ja kahvipöydissä 
myös matalalla kynnyksellä. Ei 
ole häpeä osata tunnistaa työ-
kyvyn heikkenemisen merkit 
ajoissa ja pysähtyä miettimään 
ratkaisuja tilanteeseen: miten 
itse voi asiaan vaikuttaa sekä 
miten työnantaja voi tukea 
jaksamista.

– Peruskoulussa keskustel-
laan opiskeluun vaikuttavista 
asioista, samaa keskustelua 
jaksamisen edellytyksistä voi-
taisiin mielestäni jatkaa työpai-
koilla. Kyseessä on tärkeä ja 
elämän laatua parantava taito, 
joka kehittyy si ihen 
panostamalla.

 
Koronan vaikutukset
työhyvinvointiin
Keväällä 2020 etätyö levisi 
laajasti myös julkisen alan am-
mateissa. Suuri joukko Kevan 
vakuutettuja on kuitenkin työs-
kennellyt myös läsnätyössä 
kovien paineiden alla.  Koronan 
vaikutuksia työhyvinvointiin ei 
vielä tiedetä tarkasti. 

– Tilastojen perusteella ei 
vielä voida tehdä johtopäätök-

siä korona-ajan laajemmista 
vaikutuksista työhyvinvointiin. 
Sote-alalla työntekijöiden kuor-
mitus on kasvanut ja se aiheut-
taa huolta työntekijöiden jak-
samisesta, kertoo Rinne.

Etätyö soveltuu osalle työn-
tekijöistä hyvin, osa kokee 
jäävänsä yksin ja syrjäytymistä, 
kun esimiehiä ja työkavereita 
ei kohtaa aiempaan tapaan. 

– Jotta kontaktit pysyvät 
kunnossa, työpaikoilla on syytä 
sopia säännöllisistä etätapaa-
misista työtovereiden ja esi-
miesten kanssa. Myös lähiesi-
miehet tarvitsevat työssään 
tukea. Tässä auttavat muiden 
esimiesten kanssa käytävät 
vertaistukikeskustelut, joissa 
voidaan käsitellä työn haastei-
ta. Myös ylimmän johdon mah-
dollisimman selkeä johtaminen 
on tärkeää, jotta esimiehet 
tietävät mitä heiltä odotetaan, 
sanoo Rinne. 

Hän muistuttaa, että näin 
pandemia-aikana esimiesten 
on myös syytä muistaa olla 
armollisia itselleen, sillä nyt ei 
välttämättä voi toimia kuten 
haluaisi ja apua kannattaa pyy-
tää viimeistään, kun huomaa 
esimerkiksi uupumisen merk-
kejä, mieluiten jo ennen.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Keskusteleva kulttuuri tukee 
työhyvinvointia
Tuottavuus, paremmat palvelut, uuden 
osaamisen tarve, rakennemuutokset, 
resurssitarpeet. Työelämän muutosajurit 
ovat jatkuvassa liikkeessä. Työnantajien 
ja työntekijöiden on sopeuduttava 
muutoksiin ja uusiin odotuksiin, 
jotta työelämää voidaan kehittää 
kestävästi. Kun työntekijät osallistuvat 
kehittämistyöhön ennen uudistusten 
toimeenpanoa, lisääntyy ymmärrys 
muutosten syistä ja taustoista. Tämä 
helpottaa uusien asioiden hyväksymistä ja 
edistää työhyvinvointia.

MERINÄKÖALALLA
Etätyöhön mökkejä

VUOKRAUS/MYYNTI
Puh. 050 556 0440
www.lootholma.�  
Kuninkaantie 193, Kustavi 
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HAUTAUSTOIMISTO
G. Lindroos Ky
INKERI TUOMINEN

Täydellinen
hautauspalvelu

KUKKASITOMO

Itäinen Pitkäkatu 20, Turku 
(Kupittaan puiston lähellä)
Puh. 02-251 2991
Malminkatu 4, 
Parainen  (puhelin-
laitoksen vieressä)
Puh. 02-454 4176

Y hä jatkuva koronakriisi on lisännyt 
etätyöskentelyn määrää monilla 
toimialoilla. Etätyöt mahdollistava 
verkkoympäristö on nyt paljon te-
hokkaampi kuin vielä 25 vuotta 
sitten, jolloin Turun yliopiston 
täydennyskoulutuskeskus veti 

etäprojekteja (Onni Muuttaa Maalle, Onni Muuttaa Saaris-
toon) jotka epäonnistuivat nimenomaan tietoverkkojen 
ongelmien vuoksi.
'
Nyt verkkojen tehostuminen mahdollistaa etätyöskentelyn 
paremmin, ja jopa niin, että osa kaikesta tulevastakin 
työnteosta siirtynee etäratkaisuihin. Työnantajat ovat ha-
vainneet, että etätyö on tehkasta ja säästää kuluja. Suuria 
toimistotiloja ei enää tarvita. Tästä syystä vapautuvia toi-
mistotiloja onkin maan suurissa kaupungeissa jo 
runsaasti.

Kehitys on antanut tilaa rakentajille, jotka ovat oivaltaneet 
tilaisuuden rakentaa etätyöpisteitä niitä tarvitseville. Var-

sinaiseen kesämökkiin ei sellaisia saa, ellei mökkiä samalla 
muuteta ympärivuotisesti käytettäväksi. Tällaista korjaus-
työtä tehdään nyt enenevässä määrin. Samoin kaupun-
geissa vapautuvia toimistotiloja muutetaan nyt uusiokäyt-
töön sopiviksi. 

Rakentamisessa ei ole näistä, ja kasvaneesta muusta 
korjausvelasta johtuen juurikaan näkynyt vaikeuksia. Pal-
velualat ovat kärsineet, mutta ammattitaitoisia rakentajia 
tarvitaan lisääkin. Talous on muuttumassa koronakriisin 
vuoksi. Parhaiten kriisin jälkeisessä ajassa tulevat selviy-
tymään ne, jotka ovat sijoittaneet muutoksen vaatimiin 
rakennustoimiin, ja samalla panostaneet kehittyvään tie-
totekniikkaan. Kunnat, jotka ovat satsanneet ajoissa va-
lokuituverkkojen rakentamiseen tulevat olemaan 
voittajia.

Sijainti on kuitenkin edelleen tärkeää. Suurten kaupunkien 
lähimaaseutu, lännessä myös helpommin tavoitettavissa 
oleva rannikko- ja saaristoalue menestyvät. Vailla kaikkia 

lähipalveluja olevat alueet hiipuvat edelleen. Niiden pe-
lastamiseksi ei ole tehtävissä paljoakaan.

Parasta tilanteessa on nyt se, että todellinen ja konkreet-
tinen työ tulee palkituksi. Innovatiivinen pk-sektorin ra-
kennusala, tetoteknologiaan satsanneet yritykset ja yrittäjät 
selviävät koronakriisistä. Palvelualojen sektorilla tilanne 
kuitenkin näyttää osin hyvin synkältä. Osa aloista pudonnee 
jatkossa kokonaan pois. Uusiakin palveluja on 
kehitettävä.

Nyt on aika tutkia kaikkia aloja oikeasti pitkällä tähtäimellä. 
Lyhytjänteinen tukipolitiikka ei ole ratkaisu. Alojen kan-
nattavuus voi kehittyä vain jos niissä suunnitellaan vuosi-
kymmenen tai -kymmenien jaksolle. Lyhytnäköiset ratkaisut 
vievät resurssit turhiin.

Rakennusala tulee kuitenkin pysymään pinnalla. Raken-
tamista tarvitaan aina  -  nyt erityisesti huomisen rakenta-
mista, kaikilla aloilla.

Vuokraa asunto Kaarinasta
www.kaarinanvuokratalot.fi

Löydä kotisi

Tilitoimistoni
palvelee.
Aallon Group on asiantunteva, pitkiä 
asiakassuhteita ja kasvollista  
palvelua vaaliva täyden palvelun  
tilitoimistokumppani. 

Turun seudulla modernein työvälinein,  
mutta perinteisellä palveluasenteella  
taloudestasi huolehtii Aallon Turku. 

Tutustu ja kokeile miltä oma palveleva  
tilitoimistosi tuntuu! aallongroup.fi/turku

Palvelutalo
Esikko

Turvallista ja kodikasta asumista Turun diakoniasäätiön
Palvelutalo Esikossa, Uittamontie 7 20810 Turku.

Vuokra-asuntoja myös vanhustentalo Vuokossa
(Katteluksenkatu 1).

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anu Salmi, p. 040 1840 123
www.turundiakoniasaatio.fi 

050 917 5764
www.sähköasennus-turku.fi

OSAAVA SÄHKÖMIES 
PALVELUKSESSASI
AINA KUN TARVITAAN
Ongelman edessä soita:

24 hVIKAPÄIVYSTYS050 917 5764

alkaen 
50,-/kk

asennettuna

Toshiba Premium
aidosti pohjoisiin oloihin suunniteltu 

huippu-uutuus nyt Suomessa!

OTA YHTEYTTÄ niin jutellaan lisää p. 045 678 0926
Meiltä laitteet ei lopu kesken!
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TEE MERKKIPÄIVÄSTÄSI
VIELÄKIN MERKITYKSELLISEMPI

Monille merkkipäivä on hetki, jolloin haluaisi siirtää
huomion itsestä johonkin vieläkin merkityksellisempään.

Pienikin muistaminen TYKS-säätiölle on kullanarvoinen
kädenojennus lääketieteen ja hoitotieteen tutkimukseen. 

Voitte ohjata oman tai merkkipäiväänne muistavien 
lahjoituksen juuri teille tärkeään tutkimusalueeseen.

Iloista juhlapäivää!

Nordea  IBAN FI59 1590 3000 1423 88
LUPANUMERO: RA/2017/134

KÄY TUTUSTUMASSA TYKS-SÄÄTIÖN TYÖHÖN www.tykssaatio.fi 
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rasvanpoistoon - kiinteytykseen 
kiputiloihin - turvotuksen poistoon 

Cryo-kylmähoidot 
Itäinen Pitkäkatu 48, Turku 

Puh.045-6375461

CRYO-kylmähoidot ovat TEHOKAS HOITOMUOTO:
tuloksia usein jo ensimmäisellä hoitokerralla!

UUSI LIIKETILA 

AVATTU!

APUA TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN ONGELMIIN

Tieteellisesti tutkitusta

Hoitajat löytyvät kansanlääkintäseuran kotisivuilta:

KALEVALAISESTA  
JÄSENKORJAUKSESTA

www.kansanlaakintaseura.fi

Työturvallisuuskurssien avulla 
varmistetaan työturvallisuus 
yritysten yhteisillä työpaikoilla. 
Yli miljoona suomalaista on 
saanut koulutuksen, jonka ta-
voitteena on vähentää työta-
paturmien ja vaaratilanteiden 
määrää työpaikoilla. Enää ei 
esimerkiksi tehtaille ja raken-
nustyömaille pääse ilman työ-
turvallisuuskoulutusta. Sama 
vaatimus koskee myös teolli-
suuden ja rakennusalan vierai-
lijoita, kuten tavarantoimittajia 
tai vaikkapa kiinteistövälittäjiä.

Laiminlyönnistä  
sanktio ja korvauksen 
epääminen 
Työantajilla on ollut tänä vuon-
na vaikeuksia hoitaa lakisää-
teiset työturvallisuuskoulutuk-
set, sillä koronapandemia on 
estänyt paikan päällä tapah-
tuvat luokkahuonekoulutuk-
set. Väliaikaisesti ongelmaa 
on pyritty ratkaisemaan ver-
kon yli tapahtuvilla webinaa-
reilla, mutta niiden osalta tes-
tien järjestäminen luotettavas-

ti on koettu ongelmalliseksi.
– Työturvallisuuslain mu-

kaan työnantajan pitää pystyä 
luotettavalla ja dokumentoi-
dulla tavalla osoittamaan an-
taneensa riittävä perehdytys 
turvallisiin työtapoihin. Työta-
paturman sattuessa todistus-
taakka on työnantajalla. Lai-
minlyöntien seurauksena 
voidaan yritykselle ja sen 
vastuuhenkilöille oikeudessa 
määrätä sanktioita. Vahinkoti-
lanteessa myös vakuutusten 
voimassaolo on liitetty työnte-

kijän suorittamiin pätevyys-
koulutuksiin, huomauttaa Sop-
rano Oyj:n vt. toimitusjohtaja 
Pauliina Lautanen-Nissi.

Itseopiskeltavat 
verkkokurssit
korvaavat 
luokkahuoneet
Korona nopeutti väistämätön-
tä muutosta. Nyt Työturvalli-
suuskurssin voi suorittaa ja 
tenttiä verkossa viiden tunnin 
online-kurssina. Kurssi vastaa 
kahdeksan tunnin luokkahuo-
nekoulutusta. Pätevyys on 
voimassa viisi vuotta. Koulu-
tusyhtiö Sopranon tytäryhtiöt 
MIF ja Tieturi organisoivat 
verkossa toteutettavat Työtur-
vallisuuskurssit sekä koulutuk-
seen kuuluvat väli- ja loppu-
testit. Kiwa Inspecta vastaa 
Suomessa pätevyyksien ser-
tifioinneista, koulutuksen laa-

dunvalvonnasta sekä ylläpitää 
kansallista pätevyysrekisteriä. 
Nyt suoritettu pätevyys on 
ensimmäistä kertaa voimassa 
myös kansainvälisesti. 

– Isot työnantajat ja tilaajat 
ovat määritelleet, että jokai-
sella työntekijällä sekä aliura-
koitsijalla on oltava Työturval-
lisuuden peruskoulutus. Kou-
lutus luo ymmärryksen työtur-
vallisuuden keskeisimmistä 
vaaratekijöistä ja mahdollistaa 
tietämyksen turvallisesta toi-
minnasta yhteisellä työpaikal-
la. Puutteellinen tai virheelli-
nen perehdytys tai työnopas-
tus voi johtaa merkittäviin 
rangaistuksiin niin yritykselle 
kuin asiasta vastuussa oleville 
henkilöillekin, toteaa toimitus-
johtaja Mikko Törmänen Kiwa 
Inspectalta.

Työturvallisuuskurssi on 
tärkeä osa työntekijän työtur-

vallisuusasioiden peruskoulu-
tusta ja lain vaatimaa pereh-
dytystä. Mikäli yrityksessä 
sattuu vahinko, niin koulutuk-
sen toteen näyttäminen on 
avainasemassa, toteaa Paulii-
na Nissi-Lautanen.

– Lain vaatiman perehdy-
tyksen osana käytettävä Työ-
turvallisuuskurssi on eräänlai-
nen yritysjohdon vastuuva-
kuutus vahingon varalta. Ko-
konaan verkossa opiskeltava 
ja tentittävä Työturvallisuus-
kurssi on yritykselle luotettava 
ja edullinen tapa huolehtia 
työnantajan lakisääteisestä 
velvollisuudesta toimialasta 
riippumatta. Verkkokurssin 
sisältö ja testitulokset ovat 
dokumentoituna kansallisessa 
pätevyysrekisterissä, kertoo 
Sopranon vt. toimitusjohtaja 
Pauliina Lautanen-Nissi

Korona ei vapauta 
yrityksiä pakollisesta 
työturvallisuuskoulutuksesta
Yritysten on huolehdittava työturvallisuuslain mukaisesta 
koulutuksesta, vaikka korona on estänyt paikan päällä tapahtuvat 
luokkahuonekoulutukset. Nyt Työturvallisuuskurssit siirtyvät 
kokonaan itseopiskeluna suoritettaviksi online-kursseiksi 
verkkoon. Kaikki uudet virallisesti sertifioidut suoritukset 
kirjataan kansalliseen pätevyysrekisteriin ja ovat ensimmäistä 
kertaa voimassa myös kansainvälisesti. Työturvallisuuspätevyys 
vanhenee jopa yli 200 000 henkilöllä vuodessa.

Omatoimista terveydenhoitoa 
ennaltaehkäisevänä tarjoavat 
monet yksityiset toimijat. Eri-
laisia ja -tasoisia fysikaalisia 
hoitoja, hierontaa y.m. on saa-
tavilla riittävästi, joskin korona 
on myös niissä rajoitanut jon-
kin verran mahdollisuuksia. 
Suuremmille joukoille tarjot-
tuja kunto- ja kuntoutuspalve-
luja ei ole, mutta yksilöllisiin 
palveluihin on kyllä tilaa.

Myös yksityiset lääkäriase-
mat ja -keskukset tarjoavat 
ennaltaehkäiseviä ja kuntout-
tavia hoitoja. Suurimmissa 
kaupungeissa näitä onkin riit-
tävästi, maaseutukunnissa 
heikommin. Etenkin kauema-
pana keskuksista nyt etätyötä 
tekevät joutuvat itse tarkkai-
lemaan sekä työ- että muuta-
kin terveydentilaansa aikai-
sempaa tarkemmin. Pienetkin 
ongelmat voivat pahentua, jos 
ei ajoissa ryhdy ehkäiseviin 
toimiin.

Myös lasten ja nuorten ter-
veyttä, myös mielenterveyttä, 
on syytä tarkkailla. Kun monet 
nuorten yhteiset terveyttä 
edistävät liikuntapaikat ovat 
suljettuja, on vaikea etsiä vaih-
toehtoisia ratkaisuja. Ulkoilun 
merkitystä ei voi liioitella. 
Oman pihan ja taloyhtiön lii-
kunta- ja leikkipaikat nousevat 
arvoon arvaamattomaan – 
etenkin taloyhtiöissä olisi nyt 
tutkittava mahdollisuudet pa-
rantaa oman pihan aktiviteet-
teihin panostamista.

Hyvinvoint on terveyttä. 
Onneksi Suomessa on sekä 

yksityistä että julkista tervey-
denhoitoa, myös ennaltaeh-
käisevässä mielessä, tarjolla. 
Julkisen puolen voimavarojen 
siirto koronan hoitoon on ym-
märrettävää. Kun järjestelmää 
jatkossa muutetaan  -sote-uu-
distus-  on pidettävä huolta 
siitä, että kriisiaikoinakin tar-
jonta säilyy monimuotoisena. 

Sillä terveys on aina lähtökoh-
ta, niin työlle, etätyölle kuin 
vapaa-aikaankin. Auttavan 
käden puuttuminen olisi ka-
tastrofi erityisesti kriisiaikoina. 
Ja vuorenvarmasti uusia krii-
sejä tulee, vaikka korona saa-
taisiinkin lopulta rokotteilla 
kuriin.

Omaehtoinen terveydenhoito
nousee tärkeäksi kriisiaikana
Ennaltaehkäisevä omatoiminen terveudenhuolto on korona-aikana tullut entistäkin 
tärkeämmäksi. Etätyössä oma terveystila saattaa unohtua helposti, ja samaan 
aikaan pääsy julkisen terveydenhoidon piiriin on vaikeutunut niin, että apua ei 
saakaan entiseen tapaan, resurssit on nyt paljolti siirretty koronakriisin hoitamiseen. 
Etenkään ei-kiireelliseen hoitoon on jo nyt kohtuuttoman pitkiä jonoja.
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Kiinteistöliiton lakimiehet 
vastaavat vuosittain useisiin 
tuhansiin neuvontapuheluihin, 
joiden aiheet liittyvät taloyh-
tiöiden juridisiin pulmiin. Neu-
vontapuheluiden ja muun 
kanssakäymisen perusteella 
Kiinteistöliiton asiantuntijoilla 
on ajantasainen käsitys siitä, 
millaiset kysymykset taloyh-
tiöissä kulloinkin nousevat 
esiin.

”Taloyhtiöt kaipaavat sel-
keitä pelisääntöjä esimerkiksi 
siihen, millä tavalla sähköau-
tojen latauspisteitä ja niin sa-
nottua latausvalmiutta koske-
vat päätökset tulee tehdä. 
Asunto-osakeyhtiölakiin kai-
vataan tähän liittyen mahdol-
lisimman selvää ja yksinker-
taista sääntelyä”, sanoo Kiin-
teistöliiton päälakimies Jenni 
Hupli.

Myös sähköisen asioinnin 
yleistyminen pitäisi huomioida 
asunto-osakeyhtiölaissa. Kiin-
teistöliitto toivoo lainsäätäjältä 
kantaa esimerkiksi sähköisten 
pöytäkirjojen ja allekirjoitusten 
käyttöön taloyhtiöissä. Nykyi-
nen laki velvoittaa taloyhtiöitä 
säilyttämään alkuperäiset pa-

periset pöytäkirjat koko yhtiön 
historian ajan.

”Myös etäosallistumista 
yhtiökokouksiin tulee helpot-
taa ja selvittää mahdollisuuk-
sia jopa pelkästään etänä 
järjestettäviin yhtiökokouk-
siin”, Jenni Hupli sanoo.

Tupakoinnin 
kieltäminen 
helpommaksi
Tupakansavu aiheuttaa talo-
yhtiöissä edelleen paljon 
päänvaivaa, vaikka tupakoin-
tikiellon hakeminen viran-
omaiselta tuli mahdolliseksi jo 
muutama vuosi sitten. Viran-
omaiskieltoon liittyy paljon 
hallinnollista työtä, joka lisää 

Taloyhtiön ainoa puut-
tumiskeino esimerkiksi tu-
pakointikiellon tai muiden 
sääntöjen rikkomiseen sekä 
vastikkeiden maksamatta 
jättämiseen on huoneiston 
hallintaanotto, johon liittyvää 
sääntelyä tulisi Kiinteistöliiton 
mukaan selkiinnyttää.

”Joissakin harvinaisissa ti-
lanteissa taloyhtiön pitäisi voi-
da ottaa huoneisto hallintaan-
sa myös ilman varoitusta, jos 
naapureille on aiheutunut esi-

merkiksi merkittävää vaaraa 
osakkaan omasta toiminnasta. 
Myös hallintaanottoon liitty-
viä tiedoksiantosäännöksiä on 
tarpeen päivittää esimerkiksi 
pidentämällä tiedoksiantoai-
koja ja mahdollistamalla tie-
doksiantojen toimittaminen 
sähköisesti ulkomailla asuville 
osakkaille”, Jenni Hupli sanoo.

Oikeusministeriö on pyytä-
nyt lausuntoja asunto-osa-
keyhtiölain muutostarvetta 
koskevasta arviomuistiosta.

Vuonna 1907 perustetun 
Kiinteistöliiton muodostavat 
23 alueellista yhdistystä ja 
valtakunnallinen toimialajär-
jestö, Suomen Vuokranantajat 
ry. Kiinteistöliittoon kuuluu yli 
27 000 taloyhtiötä, joissa asuu 
yhteensä lähes kaksi miljoo-
naa ihmistä.

 Kiinteistöliitto on kiinteis-
tönomistajien edunvalvoja, 
kiinteistöalan asiantuntijaor-
ganisaatio ja alan johtava vai-
kuttaja. Jäsenillä on käytös-
sään alan tuorein tieto ja kiin-
teistöalaan erikoistuneiden 
asiantuntijoiden palvelut. Lue 
lisää Kiinteistöliiton valtakun-
nallisista ja alueellisista 
palveluista.

Sähköautot ja digitalisaatio tuovat 
päivitystarpeita asunto-osakeyhtiölakiin
Sähköautojen ja sähköisen asioinnin yleistyminen ovat esimerkkejä ilmiöistä, jotka tuovat tarvetta päivittää taloyhtiömuotoista 
asumista sääntelevää asunto-osakeyhtiölakia. Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki on ollut voimassa runsaat kymmenen vuotta, joiden 
aikana moni asia taloyhtiöissä on muuttunut.

0400 527 242
www.lannenpintakasittely.fi 

Valikoimistamme oikea 
pinnoite oikeaan kohteeseen.

Ota yhteyttä!
LATTIA-

PINNOITTEET
KOVAAN

KULUTUKSEEN
Kestävää työjälkeä jo liki 40 vuoden ajanKestävää työjälkeä jo liki 40 vuoden ajan
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MAANRAKENNUS- ja PAALUTUSURAKOINTI
www.koneurakointiheino.fi 

p. 040 5005 683

Lähes tuhat puukerrostalo-
asuntoa projekteissaan läpi-
vienyt rakennuttajakonsult-
ti Jouni Liimatainen JWood 
Ky:stä uskoo, että puuraken-
tamisen kilpailukykyä – ja ko-
ko rakennusalan tuottavuutta 
– voidaan parantaa siirtymällä 
kohti teollista tuotantoa.

– Asuntorakentamisen laa-
tuongelmiin, rakennusalan 
huonoon tuottavuuteen ja hii-
lijalanjäljen pienentämiseen 
voidaan vaikuttaa tehokkaim-
min muuttamalla tuotanto teol-
liseksi. Kun tehdään toistuvia, 
pidempiä sarjoja, jokaista 
asiaa ei tarvitse suunnitella 
uudelleen. Teollinen tuotanto 
tuo mittakaavaetua, Liimatai-
nen sanoo.

Tehdasoloissa hukka vähe-
nee, tuottavuus kasvaa, har-
maa talous saadaan kuriin ja 
työhön liittyy vähemmän tur-
vallisuusriskejä. Elementtien 
avulla rakennuksesta voidaan 
tehdä jopa 80 % valmiiksi teh-
taalla. Asennus tapahtuu ra-
kennustyömaalla kuivissa 
olosuhteissa. 

– Puuelementtirakentami-
sessa työmaita valmistuu jopa 
kaksin- tai kolminkertainen 
määrä perinteiseen malliin 
verrattuna. Osa työstä voidaan 
lisäksi siirtää ruuhka-Suomes-
ta maakuntiin: valmiita tilaele-
menttejä on helppo kuljettaa 
paikan päälle pääkaupunki-
seudun rakennustyömaille, 
toteaa Jyväskylän palkitun 
Puukuokka-kerrostalon raken-
taneen JVR-Rakenne Oy:n 
to imi tus johta ja   Arttu 
Suuronen.

Suunnittelua 
helpottavista 
ratkaisuista suuri 
hyöty 
Vaikka puurakentaminen on 
nyt nosteessa, etenkin vapaa-
rahoitteisella puolella tilaajia 
mietityttävät suunnitteluun 
liittyvät riskit ja resurssit. Puu-
kerrostalo on betonikerrosta-
loa nopeampi rakentaa, mutta 
hitaampi suunnitella.

– Toteutimme ARA-hank-
keen, jossa vertailimme kah-
den identtisen betoni- ja puu-

runkoisen kerrostalon etuja ja 
haittoja. Suunnitteluaika oli 
betonissa 30 % nopeampi, kun 
taas rakentamisaika oli puu-
kerrostalossa 33 % nopeampi. 
Puukerrostalolla on myös pie-
nemmät elinkaaripäästöt, 
summaa useita ARA-puuker-
rostalokohteita rakentaneen 
Arkta Reposen toimitusjohta-
ja Mika Airaksela.

Puukerrostalojen suunnit-

telua helpottavia kevyitä, kyt-
kentävalmiita ja mittatarkkoja 
ratkaisuja on kuitenkin jo ole-
massa. Esimerkiksi Uponorin 
kevyet talotekniikkaelemen-
tit soveltuvat erinomaisesti 
puukerrostalon kevytraken-
teiseen runkoon, sillä ne voi-
daan asentaa kerroksittain 
välipohjan päälle runkotöistä 
riippumattomasti. Suunnit-
telun tuki ja tuotteiden opti-

mointi ovat olennainen osa 
kumppanuutta.

– Vähähiilisyyteen pyrkivä 
puurakentaminen hyötyy pait-
si suunnittelua nopeuttavista 
talotekniikkaelementeistä, 
myös esimerkiksi vesikiertoi-
sesta lattialämmityksestä, joka 
toimii alhaisilla lämpötiloilla ja 
antaa paremmat toimintaedel-
lytykset lämpöpumpuille ja au-
rinkolämmölle. Yhdistämällä 

energiatehokkaita ratkaisuja 
vähähiilisiin rakennusmateri-
aaleihin voidaan pienentää se-
kä rakentamisesta että käytös-
tä aiheutuvia päästöjä, toteaa 
Uponorin kestävän kehityksen 
johtaja Ilari Aho.

Teollinen 
puurakentaminen 
vastaa rakennusalan 
laatu-, tuottavuus- ja 
ilmastohaasteisiin

Nopealla ja tehokkaalla puuelementtirakentamisella on potentiaalia kasvattaa rakennusalan 
tuottavuutta. Laadunhallinnan ja resurssitehokkuuden lisäksi teollinen puurakentaminen vastaa 
kiristyviin vähähiilisyysvaatimuksiin.

on lounais- ja varsinaissuomalaisten mekaanisen puualan yritysten 
yhteistö ja yhteistyöverkosto. Varsipuu ry toimii yhdistyksenä, joka 
tarjoaa mm. lujuuslajittelukoulutusta rakennustuotteitten CE-mer-
kintähankkeille, höyläys- ja muutakin alan koulutusta tarjoushinnoin. 
Yhdistys ei pyri tuottamaan voittoa vaan toimii omakustannuspohjalta.

Yhdistys on järjestänyt erilaisia messu- ja markkinointitapahtumia ja 
osallistunut yhteisosastoin myös rakennusalan messuille useissa maan 
messukeskuksissa. Yhdistys on vetänyt muutaman yrityksen EU-kehit-
yshanketta ja voi avustaa tietotaidolla myös alan yritysten markkinoin-
tiponnisteluja, tuottamalla mm. (kohtuullista maksua vastaan) markki-
nointimateriaaleja, lehtiuutis- ja tuotetiedotetekstejä yritysten käyttöön. 
Yhdistys tuottaa myös alan uutistiedotteita omille nettisivuilleen.

Yhdistyksen vuosimaksu on tällä hetkellä eur 40,00 + alv 24 %.
Lisätietoja netissä www.varsipuu.fi

PUUSSA ON HYVÄT SYYT ALAN YHTEISTYÖLLE

VARSIPUUVARSIPUU
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UUDENMAANKATU 13, TURKU
02-5332975, 0407310975
info@festartdesign.fi 
festartdesign.fi 

festart
OSTETAAN

Alvar Aallon 
vanhoja huone-

kaluja, valaisimia 
sekä lasiesineitä.

Sotning av eldstäder och
rökkanaler av alla sorter

i hem och stuga

Kontroller och rådgivning
angående brandsäkerhet

Kaikenlaisten tulisijojen ja 
hormien nuohousta

kotona ja mökillä

Tarkastukset ja
paloturvallisuusneuvonta

RING OCH BOKA!

045 139 0640
Oy Topwork Ab
SOITA JA TILAA!

– Korttelin toteuttaminen lähti 
aikoinaan liikkeelle tarpeesta 
rakentaa Turun ammattikor-
keakoululle uusi kampusra-
kennus eli kesällä valmistunut 
EduCity. Alkuperäisessä Ark-
kitehtitoimisto Siggen suun-
nitelmassa kortteliin ideoitiin 
neljää vastaavaa rakennusta. 
Uusi toimistokiinteistö täy-
dentää suunnitelmaa ja sen 
toteutumisen jälkeen kortte-
li avautuu entistä paremmin 
myös Lemminkäisenkadulle, 
kertoo Turun Teknologiakiin-
teistöjen toimitusjohtaja Mik-
ko Lehtinen.

Neuvotteluja mahdollisten 
tilojen käyttäjien kanssa käy-
dään parhaillaan. Rakennuk-
sen katutasoon on suunniteltu 
tiloja Campus Sportille, joka 
tarjoaa liikuntapalveluita tur-
kulaisten korkeakoulujen 
opiskelijoille ja henkilöstölle. 
Rakennuksen ensimmäiseen 
ja toiseen kerrokseen taas on 
kaavailtu tiloja Werstaalle, jo-
ka on Teknologiakiinteistöjen 
omistama yhteisöllisiä työtiloja 
tarjoava konsepti.

– Tarjoamme Werstaan 
kautta pienille ja keskisuurille 
toimijoille joustavaa ja vaiva-
tonta tilaa, jossa asiakas saa 
keskittyä omaan liiketoimin-
taansa eikä pääomaa tarvitse 
sitoa kalusteisiin. Joustaville 

vuokrasopimuksille ja täyden 
palvelun tiloille on selvästi 
tarvetta, sillä Werstaan tilat 
ovat olleet käytännössä täyn-
nä siitä lähtien, kun ensimmäi-
nen Werstas avautui Turun 
Tiedepuistoon vuonna 2015. 
Nyt suunnitelmissamme on 
päivittää Werstaan konseptia 
ja tarjota erilaisia, entistäkin 
joustavampia ratkaisuja työn-
tekoon, Lehtinen sanoo.

Uudesta rakennuksesta on 
tulossa Turun seudun moder-
nein toimistotalo. Rakennuk-
sen energiaratkaisuissa kat-
sotaan pitkälle tulevaisuuteen 
ja muun muassa aurinkoener-
giaa suunnitellaan käytettävän 
laajalti. Uudelle rakennukselle 
tavoitellaan LEED-ympäristö-
sertifoinnin korkeinta Plati-
nium-tasoa, jonka mukaisesti 
Teknologiakiinteistöt toteuttaa 
muutkin uudishankkeensa. 
Tekniikaltaan ja tilaratkaisuil-
taan rakennuksesta tulee sa-
mantapainen kuin EduCity, 
kiitosta niittäneitä laajoja kat-
toterasseja myöten.

– Nyt solmittu kehityssopi-
mus mahdollistaa hankkeen 
kehittämisen kiinteässä yh-
teistyössä Teknologiakiin-
teistöjen ja NCC:n kesken. 
Yhteisenä tavoitteenamme 
on kehittää suunnitelmia vas-
taamaan entistä paremmin tu-

levien käyttäjien tilatarpeita, 
samalla kustannusvaikutukset 
huomioiden. Tämän jälkeen on 
sujuvaa edetä rakennuslupa-
vaiheeseen ja investointipää-
tökseen. Yhdessä tekemisen 
malli luo myös erinomaiset 
edellytykset uuden innovoin-
nille, sanoo NCC:n toimiala-
johtaja Esa Lehmusvuori.

Tavoitteena on aloittaa ra-
kentaminen syksyllä 2021. Lu-
vassa on myös nimikilpailu, 
jolla etsitään erottuvaa ja 
kuvaavaa nimeä uudelle 
rakennukselle.

Turun Teknologiakiinteistöt 
Oy on Turun Tiedepuiston 
alueella toimiva kiinteistösi-
joitusyhtiö, joka on olemassa 
tehdäkseen työelämästä en-
tistä parempaa. Yhtiö tarjoaa 
yrityksille ja organisaatioille 
tiloja, palveluita ja osaamista, 
jotka lisäävät työntekijöiden 
viihtyvyyttä ja edesauttavat 
innovaatioiden syntymistä. 
Turun Teknologiakiinteistöt 
Oy:n omistavat Turun kaupun-
ki, Hemsö, Turun ammattikor-
keakoulu, Turun Seudun 
Osuuspankki ja Stiftelsen 
Eschnerska Frilasarettet. Yh-
tiön omistamien kiinteistöjen 
vuokrattava pinta-ala on noin 
150 000 m2 ja tilojen keski-
määräinen käyttöaste 98 %.

Turun Tiedepuistoon 
lisää modernia 
toimistotilaa
Turun Teknologiakiinteistöt ja rakennusliike NCC ovat 
solmineet hankekehitysvaiheen sopimuksen koskien uuden 
toimistorakennuksen toteuttamista Turun Tiedepuistoon 
osoitteeseen Lemminkäisenkatu 20-22.
Teknologiakiinteistöt ja NCC valmistelevat uuden 
toimistorakennuksen toteuttamista samaan kortteliin kesällä 
valmistuneen EduCityn kanssa. Uudesta 16 500 neliömetrin 
kiinteistöstä tulee EduCityn peilikuva ja rakennuksille tulee 
yhteinen pääsisäänkäynti ja aula. Hanke täydentää korttelia, 
sillä kokonaisuutta on suunniteltu jo pitkään.

"Hankekokonaisuus on mit-
tava ja tulee näkymään kes-
kustan alueella. Töitä tehdään 
ainakin vuoden 2024 loppuun 
saakka. Hanke avaa raidelii-
kenteen kehittämiseen merkit-
täviä mahdollisuuksia", kertoo 
hankkeen projektipäällikkö 
Erkki Mäkelä. Hanke käynnis-
tyy välittömästi suunnittelulla 
ja töihin päästään arvion mu-
kaan toukokuussa 2021.

”Ratapihan muutostöiden 
käynnistäminen on merkittävä 
askel kohti Turun tunnin junan 
toteutusta. Elinkeinopoliitti-
sesti merkittävä investointi 
mahdollistaa jatkossa kaupun-
kirakentamisen tiivistämisen 
ja nopean ratayhteyden avaa-
misen lisäksi lähijunaliiken-
teen käynnistämisen”, toteaa 
omistajaohjausjohtaja Jarkko 
Virtanen Turun kaupungilta.

Hankkeessa Turun ratapi-
haa nykyaikaistetaan ja tilaa 

tehdään tulevalle Elämyskes-
kukselle. Henkilöliikennettä 
varten rakennetaan kaksi uut-
ta laituria. Laitureille rakenne-
taan porras- ja hissiyhteydet 
Logomon sillalta. Autolastaus-
laiturit siirtyvät nykysijainnista 
hiukan Kupittaan suuntaan 
Elämyskeskukselle tulevan 
sillan tieltä.

Ratapihan muutokset ulot-
tuvat Heikkilän ratapihalle 
saakka. Heikkilän ratapihalle 
sijoittuvat jatkossa varikkotoi-
mintaa ja radanpitoa varten 
tarvittavat raiteet.

Kupittaan ja Turun välille 
rakennetaan kaksoisraide. 
Kaksoisraide mahdollistaa 
osaltaan nopean junayhtey-
den tulevaisuudessa. Kaksois-
raiteen yhteydessä rakenne-
taan myös Uraputken alikulku, 
Nummen alikulkusilta ja Aura-
joen ratasillat. Tässä yhteydes-
sä nykyistä melusuojausta 

korotetaan sekä rakennetaan 
uutta melusuojausta.

Hankkeen kustannukset 
ovat 67 miljoonaa euroa, josta 
Väylävirasto maksaa puolet ja 
Turun kaupunki puolet. Han-
kekokonaisuus on osa maan-
käytön, asumisen ja liikenteen 
(MAL) sopimusta. Lisäksi Väy-
lävirasto ja VR-Yhtymä Oy ovat 
sopineet Elämyskeskuksen 
edellyttämistä muutoksista 
raiteistoon.

Väylävirasto vastaa valtion 
tieverkon, rautateiden ja ve-
siväylien kehittämisestä sekä 
kunnossapidosta. Huolehdim-
me liikenteen palvelutasosta 
ja osallistumme liikenteen ja 
maankäytön yhteensovittami-
seen. Näin edistämme yhteis-
kunnan hyvinvointia ja elin-
keinoelämän kilpailukykyä.

Turun ratapihan ja 
Kupittaa-Turku-
kaksoisraiteen 
rakentamishanke 
käynnistyy

Väylävirasto ja Turun kaupunki ovat 
sopineet Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku 
kaksoisraiteen rakentamisesta. Hankkeen 
rakentamistyöt käynnistyvät loppukeväästä 
2021. Hanke mahdollistaa lähijunaliikenteen 
ja tavaraliikenteen kehittämisen, nopean 
junayhteyden sekä asemanseudun maankäytön 
kehittämisen.
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www.jokeripelti.fi  

KATTO- JA JULKISIVUREMONTIT

•  Alan parhaat materiaalit  •  Ammattimiehet asentajina
•  Kaikki kuntoon laadukkaasti ja kerralla

PAIKALLINEN KATTOASIANTUNTIJASI 

Juha Honkaniemi • 044 230 6489
juha.honkaniemi@jokeripelti.fi

Lasse Lilja • 040 9382 553
lasse.lilja@jokeripelti.fi

Korkein luottoluokitus

Vuonna 1982 valmistunut silta 
on rakennettu maapenkereel-
le ja Skräbbölen ja Gunnars-
näsin välillä maantie 12029 
kulkee Lillholmenin saaren 
kautta Kirkkoselän poikki. 
Maapenkereen maatuki on 
paalutettu ja sillan läpän toi-
nen pää on ponttonin päällä.
Lillholmenin vanhan sillan ali 
on kulkenut kesäaikaan vilk-
kaasti liikennöity veneväylä, 
jonka pohjoispäässä sijaitse-
van läpän alituskorkeus on 
ollut vain 1,7 metriä. Sillan val-
mistuttua poistuu vesiliiken-
teen estevaikutus kokonaan 
alle kuusi metriä korkeilta 
aluksilta. Läpän avaamistar-
peen vähentymisen myötä 
myös liikenne sillalla sujuvoi-
tuu. Lisäksi sillan hyötyleveys 
kasvaa yhdeksään metriin, 
mikä puolestaan lisää sillalla 
liikkujien turvallisuutta.

– Vanhassa sillassa on ollut 
viime vuosina paljon käyttö-
ongelmia, joten meille on tär-
keää, että läppäsilta saadaan 
toimintavarmaksi. Uudistuk-
sen myötä poistuu läpän itse-
palvelukäyttö ja sillan käyttö 
tulee turvallisemmaksi. Avaus 
suoritetaan jatkossa kamera-
yhteyksien avulla hallitusti 
valvomosta, kertoo Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen 
siltainsinööri Ari Salo.

Uusi näyttävä silta on suun-
niteltu paitsi käytännölliseksi 
myös kauniisti maisemaan 
istuvaksi ja sen kokonaispi-
tuus on 254 metriä.

Monipuolisia 
työvaiheita 
ja vaativia rakenteita
Kreaten rakentama silta kor-
vaa nykyisen teräsbetonisen 
ponttonin ja sen pohjoispääs-
sä olevan itsepalveluläpän. 
Nykyinen penkere puretaan 
koko uuden sillan pituudelta 
ja veden virtausolosuhteita 
parannetaan Kreaten raken-
tamalla virtausaukolla.

– Pääsemme hyödyntä-
mään osaamistamme moni-
puolisesti. Silta muodostuu 
kolmesta erillisestä siltaraken-
teesta, joista 25 metrin jän-
teessä oleva keskimmäinen 
silta on avattava ja sen mo-
lemmin puolin rakennamme 
4-jänteiset kiinteät siltaosuu-
det. Veneilyaukon leveys on 
10 metriä, kertoo työpäällikkö 
Timo Hirvasmaa Kreatesta.

Kiinteät siltaosuudet ovat 
jännitettyjä betonisia jatkuvia 
palkkisiltoja, ja sillan keskellä 
oleva silta on vastapainotta-
maton hydraulitoiminen 
läppäsilta.

Sillan kaikki tuet peruste-
taan porapaalujen varaan ja 
lisäksi osa välituista ankkuroi-
daan paalun läpi peruskallioon 
asti. Porapaalutuksen ja ank-
kuroinnin osalta Kreate tekee 
yhteistyötä vaativaa erikois-
pohjarakentamista tarjoavan 
KFS Finlandin kanssa.

Läppäsilta lisää 
mielenkiintoa
Avattavia läppäsiltoja tulee 
Suomessa harvakseltaan ra-
kennettavaksi, joten läppä-

osuuden ja sen hydrauliikan 
ja sähköautomaation raken-
taminen sekä huolellinen 
testaaminen on yksi mielen-
kiintoisimmista työvaiheista.

– Asennamme läpän teräk-
sisen päällysrakenteen val-
miiksi koottuna joko nostamal-
la tai tunkkaamalla. Mahdolli-
nen tunkkaus tapahtuisi Krea-
ten omalla kalustolla, jota 
olemme käyttäneet paljon 
ratasiltojen rakentamisessa, 
Haaramäki valottaa.

Harvinaisempi hanke in-
nostaa myös tekijäporukkaa.

– On hienoa päästä toteut-
tamaan ensimmäistä läpällistä 
siltaani yhdessä taitavien sil-
takonkariemme kanssa. Heiltä 
löytyy vankkaa osaamista niin 
siltojen siirrosta kuin tällaisten 
läpällisten vesistösiltojen raken-
tamisesta, Haaramäki sanoo.

Toimintamallinsa mukaisesti 
Kreate aikoo parantaa urakan 
materiaalinhallintaa hyödyntä-
mällä purkutyössä syntyviä ma-
teriaalivirtoja raken ta misessa.

– Kiertotaloushengessä py-
rimme hyötykäyttämään kaiken 
purettavan materiaalin. Vanhaa 
ponttonisiltaa käytämme raken-
nustöissä ja nykyisen tiepen-
kan käyttökelpoiset materiaalit 
hyödynnämme uuden sillan 
massanvaihdoissa ja tienpen-
kereissä, kertoo kohteen työ-
maapäällikkö Tero Haaramäki 
Kreatesta.

Kreaten allekirjoittaman urak-
kasopimuksen arvo on noin 8 
miljoonaa euroa ja tilaajana on 
Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lillholmenin uusi 
silta helpottaa 
veneilyä – 
läpällisten siltojen 
rakentamista 
harvoin 

Elinkaarensa päähän tullut Paraisten keskustan 
tuntumassa sijaitseva Lillholmenin läppäsilta 
puretaan. Kreate rakentaa tilalle uuden 
turvallisuutta ja veneilyä helpottavan sillan, joka 
varustetaan avattavalla läpällä.
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KATTORISTIKOT
Kattoristikkorakenteita yli 35 vuoden kokemuksella. 

Kaikki ristikkotyypit, pituudet 3-29 m. Käytämme
koneellisesti lujuuslajitelteua puutavaraa. 

Tuulissuontie 16, 21240 Lieto
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Sertifioitu tuote, CE-merkki
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Kotimaiset raaka-aineet
ja paikalliset pojat!

HYVÄT YRITYKSET                                      ilmoitus

Lattiapinnoituksissa on vain mielikuvi-
tus rajana silloin, kun Finn Epox Oy to-
teuttaa asiakkaidensa visioita. 25 vuotta 
toiminut betonilattiapinnoituksiin ja mui-
hin lattiatöihin erikoistunut raisiolaisyri-
tys pinnoittaa betonilattioita yhä useam-
min myös omakotitaloissa. 

- Lattia voidaan värjätä moderniin si-
sustustyyliin sopivaksi ja siihen voi myös 
sijoittaa tilaajan toivomia kuvioita – tai 
se voidaan pinnoittaa myös sävytetyllä 
lakalla, Finn Epoxin toimitusjohtaja Tero 
Alankoja esittelee vaihtoehtoja. 

- Pelkästään lakattu betonilattia on 
äärettömän energiatehokas, koska latti-
alämmitysputkiston ja lattiapinnan välis-
sä ei ole ilmaa. Lämpö nousee betonin 
pintaan paremmin kuin vaikkapa parket-
tilattiaan, kertoo Alankoja. 

Pinnoitteissa on käytössä koko vä-
ripaletti laadukkaita Tikkurilan, BASFin, 
Nanten ja Master Chemicalsin tuotteita. 

- Yksityispuolen asiakkaat lisäänty-
vät meillä koko ajan, vaikkemme edes 
markkinoi heille, sanoo Finn Epoxin kol-
me vuotta sitten ostanut Alankoja. 

Pääasiassa Finn Epox asentaa kulu-
tuskestäviä massa- ja hybridimassalatti-
oita suurempiin kohteisiin teollisuushal-
leista aina kouluihin ja sairaaloihin. Yri-
tys hoitaa myös pohjatyöt rouhinnasta ja 
hionnasta alkaen. 

Betonilattian ominaisuuksia voidaan 
muunnella moniin käyttötarkoituksiin 
sopiviksi. Helpon puhtaanapitonsa vuok-
si saumaton pinnoite sopii myös elintar-
viketiloihin, kuten ravintoloihin ja kahvi-
loihin. Pinnoitettu betoni käy myös ulko-
tiloihin.

Hengittävä betonipinnoite varmistaa, 
että kosteus pääsee haihtumaan, mikä 
ehkäisee sisäilmaongelmia. Finn Epo-
xin käsittelemässä lattiassa ei ole myös-
kään liimoja tai tasoitteita. Materiaalit 
ovat M1-luokiteltuja.   

HYVÄT YRITYKSET                                                  ilmoitus

Betonilattiassa ei home kasva
- Finn Epox Oy on valmistanut be-
tonilattiapinnoitteita kouluihin, hoi-
tokoteihin ja sairaaloihin. Hengittä-
vä betonipinnoite varmistaa, että 
hometta tai mattoliimoista johtu-
via sisäilmaongelmia ei synny, sa-
noo yrityksen toimitusjohtaja Tero 
Alankoja.

Raisiolainen Finn Epox Oy on 
valmistanut betonilattiapinnoitteita 
neljännesvuosisadan verran. Teolli-
suushallien ja julkisten rakennus-
ten lisäksi betonilattioita halutaan 
yhä useammin myös omakotitaloi-
hin. Lattia voidaan pinnoittaa sä-
vytetyllä lakalla tai se voidaan vär-
jätä näyttäväksi ja yksilölliseksi si-
sustuksen osaksi. Betonilattiapin-
noite soveltuu hygieenisyytensä ja 
helpon puhtaanapitonsa erinomai-
sesti myös elintarviketiloihin, kuten 
ravintoloihin ja kahviloihin.

Säänkestävä pinnoitettu beto-
ni sopii hyvin myös ulkotiloihin, ku-
ten terassilattiaksi. Raekivillä pin-
noitettu betoniterassi ei ole talvel-
lakaan liukas.

- Betonilattia kopisee vähem-
män kuin parketti ja on myös 
energiatehokkaampi, koska lattia-
lämmitysputkiston ja lattiapinnan 
välissä ei ole ilmaa, vaan lämpö 
nousee betonin pintaan parem-
min kuin parkettilattiaan, sanoo 
Alankoja.

Betonilattiaan voidaan sijoittaa 
tilaajan toivoma kuva tai kuvio. Lat-
tiataidetta syntyy, kun Finn Epoxin 
asentajalle annetaan vapaat kädet 
kuvioiden suunnitteluun.

Näyttäväksi värjättyä betonilattiaa ei kannata matolla peit-
tää, sanoo Tero Alankoja.

LAADUKKAAT LATTIAPINNOITTEET

Kallastenmutka 3
21210 Raisio
Puh. 044 558 7606
alankoja@finnepox.fi
www.finnepox.fi

Lattiapinnoituksella näyttävä 
ja kestävä lopputulos

Kallastenmutka 3, 21210 Raisio | puh. 044 558 7606
www.finnepox.fi | alankoja@finnepox.fi

Porraskäytävienkin pinnoituksessa kannattaa käyttää 
mielikuvitusta. Finn Epox Oy toteuttaa villitkin ideat.

Leikkiturva Oy on leikkipaikkojen  
turvallisuusasioihin erikoistunut yritys. Teemme mm.

SOita, niin kerrOmme LiSää:
p. 0400 211 221  |   www.leikkiturva.fi

leikkipaikkatarkastukset
huollot
korjaukset
meiltä myös leikkikenttä-
välineet ja ulkokalusteet

Olemme itsenäinen ja leikkivälinetoimittajista riippumaton yritys.  
Tarkastajamme ovat käyneet kaikki vaadittavat VYL:n (viherympäristöliitto) 

järjestämät koulutukset. Vankka kokemuksemme takaa parhaan tuloksen.
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leikkipaikkatarkastukset
huollot
korjaukset
meiltä myös leikkikenttä- 
välineet ja ulkokalusteet

Olemme itsenäinen ja leikkivälinetoimittajista riippumaton yritys.
Tarkastajamme ovat käyneet kaikki vaadittavat VYL:n (viherympäristöliitto)
järjestämät koulutukset. Vankka kokemuksemme takaa parhaan tuloksen.

Kaikki tarkastajamme ovat suorittaneet korkeimman sertifiointitason,
sertifiointi takaa varmasti laadukkaan lopputuloksen.

Leikkipaikkojen tarkastuksia yli 10 000 kpl.

Turun yliopisto ja Itä-Suomen yli-

opisto saivat opetus- ja kulttuuri-

ministeriöltä 264 000 euron eri-

tyisavustuksen hankkeelleen 

LASTU – monialainen korkea-

koulujen ja työelämän kehittämis-

verkosto lasten hyvinvoinnin 

tueksi. Hankkeessa rakennetaan 

verkosto kehittämään monialaista 

koulutusta ja tutkimusta korkea-

koulutuksen ja lasten palvelujen 

uudistumisen tueksi. 

 Yhteistyö opetus- ja kasvatus-

alan sekä sote-alan välillä on ny-

kyisellään puutteellista. LAS-

TU-hanke pyrkii vahvistamaan 

yhteistyötä mallintamalla monia-

laisen yhteistyön menetelmiä ja 

rakenteita korkeakouluihin ja 

työelämään. Hankkeessa hyödyn-

netään Turun yliopiston ja Itä-Suo-

men yliopiston Osaamispuu.

fi-koulutusyhteistyötä, jossa vah-

vistetaan lapsi- ja perhepalveluis-

sa työskentelevien ammattilaisten 

yhteistä osaamista. LASTU-han-

ketta koordinoi Turun yliopiston 

Sote-akatemia, ja Itä-Suomen 

yliopistossa toteutuksesta vastaa 

Jatkuvan oppimisen keskus.

Hankkeessa rakennetaan kor-

keakoulujen ja työelämätoimijoi-

den kanssa monialainen yhteis-

työverkosto, joka kattaa kaikki 

lasten hyvinvoinnin kannalta tär-

keät alat: sosiaali-, terveys-, kas-

vatus- ja opetusalan. Tavoitteena 

on vahvistaa alan kouluttajien, 

opiskelijoiden, lasten parissa työs-

kentelevien ja palvelujen kehittä-

jien yhteistä osaamista ja parantaa 

korkeakoulutuksen työelämäre-

levanssia. Verkostossa kehitetään 

helposti saavutettavaa koulutus-

sisältöä ja käynnistetään monitie-

teistä tutkimusta korkeakoulutuk-

sen ja lasten palvelujen uudistu-

misen tueksi.

Näin LASTU-hanke vastaa 

merkittävään yhteiskunnan ja työ-

elämän muutokseen, joka on 

käynnissä sekä korkeakoulutuk-

sessa että palvelurakenteessa. 

Lasten palveluissa muutos näkyy 

sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

sivistystoimen yhdistävinä raken-

teina ja toimintamalleina. Esimerk-

kejä näistä ovat oppilas- ja opis-

kelijahuollon sekä oppimisen tuen 

moniammatillisten ryhmien uu-

denlaiset toimintatavat.

– Tässä muutoksessa tarvitta-

vaa integraatiota ei kuitenkaan 

ole systemaattisesti edistetty kor-

keakoulutuksessa ja tutkimukses-

sa. Verkostoyhteistyötä tehdään 

kyllä sote-alan sisällä, ja useimmi-

ten kullakin korkeakoulusektorilla 

erikseen, mutta kasvatus- ja ope-

tusalaa ei näissä hankkeissa ole 

juuri huomioitu. On siis todella 

hienoa, että saadun rahoituksen 

avulla pääsemme nyt yhdessä 

työskentelemään näiden epäkoh-

tien parantamiseksi, kertoo tutki-

muspäällikkö Miia Tuominen Tu-

run yliopiston Sote-akatemiasta.  

– Hankkeessa rakentuva LAS-

TU-verkosto on tarkoitettu sosi-

aali-, terveys-, opetus- ja kasva-

tusalojen korkeakouluttajille, so-

te-uudistushankkeiden toimijoille 

ja valtion, kuntien, järjestöjen ja 

seurakuntien lasten palveluja to-

teuttaville ja kehittäville asiantun-

tijoille, kertoo yhteiskuntatietei-

den ja kauppatieteiden tiedekun-

nan dekaani Sari Rissanen 

Itä-Suomen yliopistosta.

Hankkeen tuloksista hyötyvät 

lisäksi kaikki lasten kanssa työs-

kentelevät sekä sosiaali-, terveys-, 

opetus- ja kasvatusalojen korkea-

kouluopiskelijat ja eri tahoilla toi-

mivat vapaaehtoiset.

Hankkeessa luodaan lähtö-

kohdat pysyvälle toiminnalle. LAS-

TU-verkosto integroituu osaksi 

Osaamispuu.fi-työtä, sekä laajem-

min tukemaan jatkuvan oppimisen 

ohjelmaa ja sosiaali-, terveys-, 

opetus- ja kasvatuspalvelujen 

uudistumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

myönsi korkeakoulutukseen ja 

nousevien alojen verkostojen ke-

hittämiseen kaikkiaan yli 11 miljoo-

naa euroa. Hankkeilla tuetaan 

opetustoimen ja varhaiskasvatuk-

sen henkilöstön erikoistumiskou-

lutuksia, yliopistojen ja ammatti-

korkeakoulujen uusien nousevien 

alojen verkostoja sekä uudiste-

taan opettajankouluttajien erityi-

sesti digitaalisiin ympäristöihin 

liittyvää osaamista.

LASTU-hanke kokoaa yhteen sosiaali-, terveys-, 
kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia kouluttavat 
korkeakoulut ja työelämätoimijat 


