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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.

Julkinen ala on perinteisesti
koettu vakaaksi ja muutokset
ovat tapahtuneet hitaasti.
– Näin ei ole enää ja nyt
myös julkisella sektorilla jatkuvat muutokset ovat uusi normaali. Jotta ihmiset jaksavat
työssään ja työntekijät tulevat
kuulluiksi, vaaditaan säännöllistä keskustelua johdon ja
työntekijöiden kesken. Kyse ei
ole siis mistään yksittäisistä
kehitysprojekteista, vaan keskustelukynnyksen pitää olla
jatkuvasti matalalla, korostaa
Kevan palvelupäällikkö Laura
Rinne.

Etätyöhön mökkejä
MERINÄKÖALALLA

VUOKRAUS/MYYNTI
Puh. 050 556 0440
www.lootholma.fi
Kuninkaantie 193, Kustavi

Keva on Suomen suurin
eläkevakuuttaja, joka huolehtii
kunta-alan, valtion, kirkon ja
Kelan henkilöstön eläkeasioista. Sillä on vuosikymmenien
kokemus julkisen alan työpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämisestä sekä tutkimustyöstä.
Eläketurvan hoitamisen lisäksi
Kevalla on toinenkin lakiin säädetty tehtävä: työkykyriskien
ennakointi ja vähentäminen.
Tähän Keva tarjoaa työnantajille työvälineitä ja ratkaisuja tuloksena parempi työssä jaksaminen, sairauspoissaolojen
väheneminen sekä työkyvyttömyyskustannusten hallinta.

TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖÖN SOVELTUVAT
STANDARDIN EN 14683 MUKAISET

KIRURGISET SUU- JA
NENÄSUOJUKSET
Suomessa valmistetut maskit ovat laadukkaita
ja niillä on erinomainen suodatusteho ja pieni
hengitysvastus.

Lifa Air Type I:
50 kpl 38,- sis.alv
100 kpl 69,- sis.alv

Lifa Air Type IIR:
50 kpl 49,- sis.alv
100 kpl 87,- sis.alv
Alle 150,- ostoksissa
toimituskulu 10,-

Osta ja tilaa: www.oursafety.fi

fastia@fastia.fi

050-5865631

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 toimintaa eivätkä samat asiat
toimi joka paikassa. Asiantuntijaorganisaation ja hoivatyötä
tekevien ongelmat ja tarpeet
ovat hyvin erilaisia, muistuttaa
Rinne.
Asiantuntijatyössä on kasvanut tarve itseohjautuvuudelle, muuttuvissa tiimeissä ja
isoissa verkostoissa toimimiselle, jolloin yhteistyötä tehdään usein vaihtuvissa kokoonpanoissa. Tämä haastaa
perinteistä tiimin johtamista ja
hyvinvointia – yhteishengen
tulee olla vahvaa ja tavoitteet
jaettuja, jotta muuttuvat ryhmät
voivat toimia. Hoivatyö puolestaan on sekä sosiaalisesti
että fyysisesti vaativaa, joten
työhyvinvoinnin kehittäminen
siellä vaatii omat, erilaiset
ratkaisunsa.

Vastuu työkyvystä
on yhteinen

Rinne korostaa yhteistyön merkitystä työkyvyn tukemisessa.
Esimiesten, työntekijän ja työterveyshuollon on toimittava
saumattomasti ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

– Esimerkiksi kuormittuneisuuden tunnistamista sekä itsessään että työtoverissa tai
alaisessa voidaan pitää jopa
eräänlaisena työelämätaitona.
Tästä olisi hyvä keskustella
työpaikoilla ja kahvipöydissä
myös matalalla kynnyksellä. Ei
ole häpeä osata tunnistaa työkyvyn heikkenemisen merkit
ajoissa ja pysähtyä miettimään
ratkaisuja tilanteeseen: miten
itse voi asiaan vaikuttaa sekä
miten työnantaja voi tukea
jaksamista.
– Peruskoulussa keskustellaan opiskeluun vaikuttavista
asioista, samaa keskustelua
jaksamisen edellytyksistä voitaisiin mielestäni jatkaa työpaikoilla. Kyseessä on tärkeä ja
elämän laatua parantava taito,
joka
kehittyy
siihen
panostamalla.

Koronan vaikutukset
työhyvinvointiin

Keväällä 2020 etätyö levisi
laajasti myös julkisen alan ammateissa. Suuri joukko Kevan
vakuutettuja on kuitenkin työskennellyt 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 kuormitus on kasvanut ja se aiheuttaa huolta työntekijöiden jaksamisesta, kertoo Rinne.
Etätyö soveltuu osalle työntekijöistä hyvin, osa kokee
jäävänsä yksin ja syrjäytymistä,
kun esimiehiä ja työkavereita
ei kohtaa aiempaan tapaan.
– Jotta kontaktit pysyvät
kunnossa, työpaikoilla on syytä
sopia säännöllisistä etätapaamisista työtovereiden ja esimiesten kanssa. Myös lähiesimiehet tarvitsevat työssään
tukea. Tässä auttavat muiden
esimiesten kanssa käytävät
vertaistukikeskustelut, joissa
voidaan käsitellä työn haasteita. Myös ylimmän johdon mahdollisimman 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 pyytää viimeistään, kun huomaa
esimerkiksi uupumisen merkkejä, mieluiten jo ennen.
Teksti: Maija-Liisa Saksa
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Korona vauhditti etätyöympäristöjen
rakentamista

Y

hä jatkuva koronakriisi on lisännyt
etätyöskentelyn määrää monilla
toimialoilla. Etätyöt mahdollistava
verkkoympäristö on nyt paljon tehokkaampi kuin vielä 25 vuotta
sitten, jolloin Turun yliopiston
täydennyskoulutuskeskus veti
etäprojekteja (Onni Muuttaa Maalle, Onni Muuttaa Saaristoon) jotka epäonnistuivat nimenomaan tietoverkkojen
ongelmien vuoksi.
'
Nyt verkkojen tehostuminen mahdollistaa etätyöskentelyn
paremmin, ja jopa niin, että osa kaikesta tulevastakin
työnteosta siirtynee etäratkaisuihin. Työnantajat ovat havainneet, että etätyö on tehkasta ja säästää kuluja. Suuria
toimistotiloja ei enää tarvita. Tästä syystä vapautuvia toimistotiloja 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 korjaustyötä tehdään nyt enenevässä määrin. Samoin kaupungeissa vapautuvia toimistotiloja muutetaan nyt uusiokäyttöön sopiviksi.
Rakentamisessa ei ole näistä, ja kasvaneesta muusta
korjausvelasta johtuen juurikaan näkynyt vaikeuksia. Palvelualat ovat kärsineet, mutta ammattitaitoisia rakentajia
tarvitaan lisääkin. Talous on muuttumassa koronakriisin
vuoksi. Parhaiten kriisin jälkeisessä ajassa tulevat selviytymään ne, jotka ovat sijoittaneet muutoksen vaatimiin
rakennustoimiin, ja samalla panostaneet kehittyvään tietotekniikkaan. Kunnat, jotka ovat satsanneet ajoissa valokuituverkkojen 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 pelastamiseksi ei ole tehtävissä paljoakaan.
Parasta tilanteessa on nyt se, että todellinen ja konkreettinen työ tulee palkituksi. Innovatiivinen pk-sektorin rakennusala, 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 kannattavuus voi kehittyä vain jos niissä suunnitellaan vuosikymmenen tai -kymmenien jaksolle. Lyhytnäköiset ratkaisut
vievät resurssit turhiin.

Rakennusala tulee kuitenkin pysymään pinnalla. Rakentamista tarvitaan aina - nyt erityisesti huomisen rakentamista, kaikilla aloilla.

HAUTAUSTOIMISTO

G. Lindroos Ky

INKERI TUOMINEN

alkaen

Täydellinen
hautauspalvelu

50,-/kk

asennettuna

Toshiba Premium

aidosti pohjoisiin oloihin suunniteltu
huippu-uutuus nyt Suomessa!

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

KUKKASITOMO

OTA YHTEYTTÄ niin jutellaan lisää p. 045 678 0926

Meiltä laitteet ei lopu kesken!

ISSN 0784-3399
45. vsk 2021

Löydä kotisi

Vuokraa asunto Kaarinasta
www.kaarinanvuokratalot.fi

OSAAVA SÄHKÖMIES
PALVELUKSESSASI
AINA KUN TARVITAAN
Ongelman edessä soita:

24 h

VIKAPÄ

050 91IVYSTYS
7 5764

Tilitoimistoni
palvelee.

050 917 5764

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

Palvelutalo
Esikko

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

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

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

www.sähköasennus-turku.fi

Toimitus:
Yliopistonkatu 23 A
PL 275
20101 TURKU
Vastaava toimittaja:
Harri Kumpulainen
Puh. 040 507 2453
rakennussanomat@
pelipeitto.fi
Sivunvalmistus:
Onnimainos, TURKU

Vuokra-asuntoja myös vanhustentalo Vuokossa
(Katteluksenkatu 1).
Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anu Salmi, p. 040 1840 123
www.turundiakoniasaatio.fi

Kustantaja:
Pelipeitto Oy
PL 275, 20101 TURKU
www.pelipeitto.fi
Kirjapaino:
TS-yhtymä /
Salon Lehtitehdas 2021
RAKENNUSSANOMAT
on Varsipuu ry:n virallinen
uutis- ja tiedotuslehti.
www.varsipuu.fi
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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.
Työturvallisuuskurssien avulla
varmistetaan työturvallisuus
yritysten yhteisillä työpaikoilla.
Yli miljoona suomalaista on
saanut koulutuksen, jonka tavoitteena on vähentää työtapaturmien ja vaaratilanteiden
määrää työpaikoilla. Enää ei
esimerkiksi tehtaille ja rakennustyömaille pääse ilman työturvallisuuskoulutusta. Sama
vaatimus koskee myös teollisuuden ja rakennusalan vierailijoita, kuten tavarantoimittajia
tai vaikkapa kiinteistövälittäjiä.

Laiminlyönnistä
sanktio ja korvauksen
epääminen

Työantajilla on ollut tänä vuonna vaikeuksia hoitaa lakisääteiset työturvallisuuskoulutukset, sillä koronapandemia on
estänyt paikan päällä tapahtuvat luokkahuonekoulutukset. Väliaikaisesti ongelmaa
on pyritty ratkaisemaan verkon yli tapahtuvilla webinaareilla, mutta niiden osalta testien järjestäminen luotettavas-

ti on koettu ongelmalliseksi.
– Työturvallisuuslain mukaan työnantajan pitää pystyä
luotettavalla ja dokumentoidulla tavalla osoittamaan antaneensa riittävä perehdytys
turvallisiin työtapoihin. Työtapaturman sattuessa todistustaakka on työnantajalla. Laiminlyöntien seurauksena
voidaan yritykselle ja sen
vastuuhenkilöille oikeudessa
määrätä sanktioita. Vahinkotilanteessa myös vakuutusten
voimassaolo on liitetty työnte-

kijän suorittamiin pätevyyskoulutuksiin, huomauttaa Soprano Oyj:n vt. toimitusjohtaja
Pauliina Lautanen-Nissi.

Itseopiskeltavat
verkkokurssit
korvaavat
luokkahuoneet

Korona nopeutti väistämätöntä muutosta. Nyt Työturvallisuuskurssin voi suorittaa ja
tenttiä verkossa viiden tunnin
online-kurssina. Kurssi vastaa
kahdeksan tunnin luokkahuonekoulutusta. Pätevyys on
voimassa viisi vuotta. Koulutusyhtiö Sopranon tytäryhtiöt
MIF ja Tieturi organisoivat
verkossa toteutettavat Työturvallisuuskurssit sekä koulutukseen kuuluvat väli- ja lopputestit. Kiwa Inspecta vastaa
Suomessa pätevyyksien sertifioinneista, koulutuksen laa-

dunvalvonnasta sekä ylläpitää
kansallista pätevyysrekisteriä.
Nyt suoritettu pätevyys on
ensimmäistä kertaa voimassa
myös kansainvälisesti.
– Isot työnantajat ja tilaajat
ovat määritelleet, että jokaisella työntekijällä sekä aliurakoitsijalla on oltava Työturvallisuuden peruskoulutus. Koulutus luo ymmärryksen työturvallisuuden keskeisimmistä
vaaratekijöistä ja mahdollistaa
tietämyksen turvallisesta toiminnasta yhteisellä työpaikalla. Puutteellinen tai virheellinen perehdytys tai työnopastus voi johtaa merkittäviin
rangaistuksiin niin yritykselle
kuin asiasta vastuussa oleville
henkilöillekin, toteaa toimitusjohtaja Mikko Törmänen Kiwa
Inspectalta.
Työturvallisuuskurssi on
tärkeä osa työntekijän työtur-

vallisuusasioiden peruskoulutusta ja lain vaatimaa perehdytystä. Mikäli yrityksessä
sattuu vahinko, niin koulutuksen toteen näyttäminen on
avainasemassa, toteaa Pauliina Nissi-Lautanen.
– Lain vaatiman perehdytyksen osana käytettävä Työturvallisuuskurssi on eräänlainen yritysjohdon vastuuvakuutus vahingon varalta. Kokonaan verkossa opiskeltava
ja tentittävä Työturvallisuuskurssi 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

Omaehtoinen terveydenhoito
nousee tärkeäksi kriisiaikana
TEE MERKKIPÄIVÄSTÄSI
VIELÄKIN MERKITYKSELLISEMPI

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.

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

Iloista juhlapäivää!

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

KÄY TUTUSTUMASSA TYKS-SÄÄTIÖN TYÖHÖN www.tykssaatio.fi

✁- - - - - - -LEIKKAA IRTI JA LAITA TALTEEN

Pienikin muistaminen TYKS-säätiölle on kullanarvoinen
kädenojennus lääketieteen ja hoitotieteen tutkimukseen.
Voitte ohjata oman tai merkkipäiväänne muistavien
lahjoituksen juuri teille tärkeään tutkimusalueeseen.

Omatoimista terveydenhoitoa
ennaltaehkäisevänä tarjoavat
monet yksityiset toimijat. Erilaisia ja -tasoisia fysikaalisia
hoitoja, hierontaa y.m. on saatavilla riittävästi, joskin korona
on myös niissä rajoitanut jonkin verran mahdollisuuksia.
Suuremmille joukoille tarjottuja kunto- ja kuntoutuspalveluja ei ole, mutta yksilöllisiin
palveluihin on kyllä tilaa.

APUA TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN ONGELMIIN
Tieteellisesti tutkitusta

KALEVALAISESTA
JÄSENKORJAUKSESTA
Hoitajat löytyvät kansanlääkintäseuran kotisivuilta:
www.kansanlaakintaseura.fi

Myös yksityiset lääkäriasemat ja -keskukset tarjoavat
ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia hoitoja. Suurimmissa
kaupungeissa näitä onkin riittävästi, maaseutukunnissa
heikommin. Etenkin kauemapana keskuksista nyt etätyötä
tekevät joutuvat itse tarkkailemaan sekä työ- että muutakin terveydentilaansa aikaisempaa tarkemmin. Pienetkin
ongelmat voivat pahentua, jos
ei ajoissa ryhdy ehkäiseviin
toimiin.
Myös lasten ja nuorten terveyttä, myös mielenterveyttä,
on syytä tarkkailla. Kun monet
nuorten yhteiset terveyttä
edistävät liikuntapaikat ovat
suljettuja, on vaikea etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ulkoilun
merkitystä ei voi liioitella.
Oman pihan ja taloyhtiön liikunta- ja leikkipaikat nousevat
arvoon arvaamattomaan –
etenkin taloyhtiöissä olisi nyt
tutkittava mahdollisuudet parantaa oman pihan aktiviteetteihin panostamista.
Hyvinvoint on terveyttä.
Onneksi Suomessa on sekä

yksityistä että julkista terveydenhoitoa, myös ennaltaehkäisevässä mielessä, tarjolla.
Julkisen puolen voimavarojen
siirto koronan hoitoon on ymmärrettävää. Kun järjestelmää
jatkossa muutetaan -sote-uudistus- on pidettävä huolta
siitä, että kriisiaikoinakin tarjonta säilyy monimuotoisena.

Sillä terveys on aina lähtökohta, niin työlle, etätyölle kuin
vapaa-aikaankin. Auttavan
käden puuttuminen olisi katastrofi erityisesti kriisiaikoina.
Ja vuorenvarmasti uusia kriisejä tulee, vaikka korona saataisiinkin lopulta rokotteilla
kuriin.

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

rasvanpoistoon - kiinteytykseen
kiputiloihin - turvotuksen poistoon
UUSI LIIKETILA
Cryo-kylmähoidot
AVATTU!
Itäinen Pitkäkatu 48, Turku

Puh.045-6375461
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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.

Kiinteistöliiton lakimiehet
vastaavat vuosittain useisiin
tuhansiin neuvontapuheluihin,
joiden aiheet liittyvät taloyhtiöiden juridisiin pulmiin. Neuvontapuheluiden ja muun
kanssakäymisen perusteella
Kiinteistöliiton asiantuntijoilla
on ajantasainen käsitys siitä,
millaiset kysymykset taloyhtiöissä kulloinkin nousevat
esiin.
”Taloyhtiöt kaipaavat selkeitä pelisääntöjä esimerkiksi
siihen, millä tavalla sähköautojen latauspisteitä ja niin sanottua latausvalmiutta koskevat päätökset tulee tehdä.
Asunto-osakeyhtiölakiin kaivataan tähän liittyen mahdollisimman selvää ja yksinkertaista sääntelyä”, sanoo Kiinteistöliiton päälakimies Jenni
Hupli.
Myös sähköisen asioinnin
yleistyminen pitäisi huomioida
asunto-osakeyhtiölaissa. Kiinteistöliitto toivoo lainsäätäjältä
kantaa esimerkiksi sähköisten
pöytäkirjojen ja allekirjoitusten
käyttöön taloyhtiöissä. Nykyinen laki velvoittaa taloyhtiöitä
säilyttämään alkuperäiset pa-

periset pöytäkirjat koko yhtiön
historian ajan.
”Myös etäosallistumista
yhtiökokouksiin tulee helpottaa ja selvittää mahdollisuuksia jopa pelkästään etänä
järjestettäviin yhtiökokouksiin”, Jenni Hupli sanoo.

Tupakoinnin
kieltäminen
helpommaksi

Tupakansavu aiheuttaa taloyhtiöissä edelleen paljon
päänvaivaa, vaikka tupakointikiellon hakeminen viranomaiselta tuli mahdolliseksi jo
muutama vuosi sitten. Viranomaiskieltoon liittyy paljon
hallinnollista työtä, joka lisää
Taloyhtiön ainoa puuttumiskeino esimerkiksi tupakointikiellon tai muiden
sääntöjen rikkomiseen sekä
vastikkeiden maksamatta
jättämiseen on huoneiston
hallintaanotto, johon liittyvää
sääntelyä tulisi Kiinteistöliiton
mukaan selkiinnyttää.
”Joissakin harvinaisissa tilanteissa taloyhtiön pitäisi voida ottaa huoneisto hallintaansa myös ilman varoitusta, jos
naapureille on aiheutunut esi-

merkiksi merkittävää vaaraa
osakkaan omasta toiminnasta.
Myös hallintaanottoon liittyviä tiedoksiantosäännöksiä on
tarpeen päivittää esimerkiksi
pidentämällä tiedoksiantoaikoja ja mahdollistamalla tiedoksiantojen toimittaminen
sähköisesti ulkomailla asuville
osakkaille”, Jenni Hupli sanoo.
Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoja asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta
koskevasta arviomuistiosta.
Vuonna 1907 perustetun
Kiinteistöliiton muodostavat
23 alueellista yhdistystä ja
valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat
ry. Kiinteistöliittoon kuuluu yli
27 000 taloyhtiötä, joissa asuu
yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja,
kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden
asiantuntijoiden palvelut. Lue
lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista
palveluista.

LATTIAPINNOITTEET
KOVAAN
KULUTUKSEEN
Kestävää työjälkeä jo liki 40 vuoden ajan

Valikoimistamme oikea
pinnoite oikeaan kohteeseen.

Ota yhteyttä!

0400 527 242
www.lannenpintakasittely.fi
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Teollinen
puurakentaminen
vastaa rakennusalan
laatu-, tuottavuus- ja
ilmastohaasteisiin

VARSIPUU

on lounais- ja varsinaissuomalaisten mekaanisen puualan yritysten
yhteistö ja yhteistyöverkosto. Varsipuu ry toimii yhdistyksenä, joka
tarjoaa mm. lujuuslajittelukoulutusta rakennustuotteitten CE-merkintähankkeille, 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-kehityshanketta ja voi avustaa tietotaidolla myös alan yritysten markkinointiponnisteluja, tuottamalla mm. (kohtuullista maksua vastaan) markkinointimateriaaleja, 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

Nopealla ja tehokkaalla puuelementtirakentamisella on potentiaalia kasvattaa rakennusalan
tuottavuutta. Laadunhallinnan ja resurssitehokkuuden lisäksi teollinen puurakentaminen vastaa
kiristyviin vähähiilisyysvaatimuksiin.
Lähes tuhat puukerrostaloasuntoa projekteissaan läpivienyt rakennuttajakonsultti Jouni Liimatainen JWood
Ky:stä uskoo, että puurakentamisen kilpailukykyä – ja koko rakennusalan tuottavuutta
– voidaan parantaa siirtymällä
kohti teollista tuotantoa.
– Asuntorakentamisen laatuongelmiin, rakennusalan
huonoon tuottavuuteen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen
voidaan vaikuttaa tehokkaimmin muuttamalla tuotanto teolliseksi. Kun tehdään toistuvia,
pidempiä sarjoja, jokaista
asiaa ei tarvitse suunnitella
uudelleen. Teollinen tuotanto
tuo mittakaavaetua, Liimatainen sanoo.
Tehdasoloissa hukka vähenee, tuottavuus kasvaa, harmaa talous saadaan kuriin ja
työhön liittyy vähemmän turvallisuusriskejä. Elementtien
avulla rakennuksesta voidaan
tehdä jopa 80 % valmiiksi tehtaalla. Asennus tapahtuu rakennustyömaalla kuivissa
olosuhteissa.

– Puuelementtirakentamisessa työmaita valmistuu jopa
kaksin- tai kolminkertainen
määrä perinteiseen malliin
verrattuna. Osa työstä voidaan
lisäksi siirtää ruuhka-Suomesta maakuntiin: valmiita tilaelementtejä on helppo kuljettaa
paikan päälle pääkaupunkiseudun rakennustyömaille,
toteaa Jyväskylän palkitun
Puukuokka-kerrostalon rakentaneen JVR-Rakenne Oy:n
toimitusjohtaja
Arttu
Suuronen.

Suunnittelua
helpottavista
ratkaisuista suuri
hyöty

Vaikka puurakentaminen on
nyt nosteessa, etenkin vapaarahoitteisella puolella tilaajia
mietityttävät suunnitteluun
liittyvät riskit ja resurssit. Puukerrostalo on betonikerrostaloa nopeampi rakentaa, mutta
hitaampi suunnitella.
– Toteutimme ARA-hankkeen, jossa vertailimme kahden identtisen betoni- ja puu-

MAANRAKENNUS- ja PAALUTUSURAKOINTI
www.koneurakointiheino.ﬁ
p. 040 5005 683

runkoisen kerrostalon etuja ja
haittoja. Suunnitteluaika oli
betonissa 30 % nopeampi, kun
taas rakentamisaika oli puukerrostalossa 33 % nopeampi.
Puukerrostalolla on myös pienemmät elinkaaripäästöt,
summaa useita ARA-puukerrostalokohteita rakentaneen
Arkta Reposen toimitusjohtaja Mika Airaksela.
Puukerrostalojen suunnit-

telua helpottavia kevyitä, kytkentävalmiita ja mittatarkkoja
ratkaisuja on kuitenkin jo olemassa. Esimerkiksi Uponorin
kevyet talotekniikkaelementit soveltuvat erinomaisesti
puukerrostalon kevytrakenteiseen runkoon, sillä ne voidaan asentaa kerroksittain
välipohjan päälle runkotöistä
riippumattomasti. Suunnittelun tuki ja tuotteiden opti-

mointi ovat olennainen osa
kumppanuutta.
– Vähähiilisyyteen pyrkivä
puurakentaminen hyötyy paitsi suunnittelua nopeuttavista
talotekniikkaelementeistä,
myös esimerkiksi vesikiertoisesta lattialämmityksestä, joka
toimii alhaisilla lämpötiloilla ja
antaa paremmat toimintaedellytykset lämpöpumpuille ja aurinkolämmölle. Yhdistämällä

energiatehokkaita ratkaisuja
vähähiilisiin rakennusmateriaaleihin voidaan pienentää sekä rakentamisesta että käytöstä aiheutuvia päästöjä, toteaa
Uponorin kestävän kehityksen
johtaja Ilari Aho.
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Turun Tiedepuistoon Turun ratapihan ja
lisää modernia
Kupittaa-Turkutoimistotilaa
kaksoisraiteen
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.
– Korttelin toteuttaminen lähti
aikoinaan liikkeelle tarpeesta
rakentaa Turun ammattikorkeakoululle uusi kampusrakennus eli kesällä valmistunut
EduCity. Alkuperäisessä Arkkitehtitoimisto Siggen suunnitelmassa kortteliin ideoitiin
neljää vastaavaa rakennusta.
Uusi toimistokiinteistö täydentää suunnitelmaa ja sen
toteutumisen jälkeen kortteli avautuu entistä paremmin
myös Lemminkäisenkadulle,
kertoo Turun Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.
Neuvotteluja mahdollisten
tilojen käyttäjien kanssa käydään parhaillaan. Rakennuksen katutasoon on suunniteltu
tiloja Campus Sportille, joka
tarjoaa liikuntapalveluita turkulaisten korkeakoulujen
opiskelijoille ja henkilöstölle.
Rakennuksen ensimmäiseen
ja toiseen kerrokseen taas on
kaavailtu tiloja Werstaalle, joka on Teknologiakiinteistöjen
omistama yhteisöllisiä työtiloja
tarjoava konsepti.
– Tarjoamme Werstaan
kautta pienille ja keskisuurille
toimijoille joustavaa ja vaivatonta tilaa, jossa asiakas saa
keskittyä omaan liiketoimintaansa eikä pääomaa tarvitse
sitoa kalusteisiin. Joustaville

vuokrasopimuksille ja täyden
palvelun tiloille on selvästi
tarvetta, sillä Werstaan tilat
ovat olleet käytännössä täynnä siitä lähtien, kun ensimmäinen Werstas avautui Turun
Tiedepuistoon vuonna 2015.
Nyt suunnitelmissamme on
päivittää Werstaan konseptia
ja tarjota erilaisia, entistäkin
joustavampia ratkaisuja työntekoon, Lehtinen sanoo.
Uudesta rakennuksesta on
tulossa Turun seudun modernein toimistotalo. Rakennuksen energiaratkaisuissa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen
ja muun muassa aurinkoenergiaa suunnitellaan käytettävän
laajalti. Uudelle rakennukselle
tavoitellaan LEED-ympäristösertifoinnin korkeinta Platinium-tasoa, jonka mukaisesti
Teknologiakiinteistöt toteuttaa
muutkin uudishankkeensa.
Tekniikaltaan ja tilaratkaisuiltaan rakennuksesta tulee samantapainen kuin EduCity,
kiitosta niittäneitä laajoja kattoterasseja myöten.
– Nyt solmittu kehityssopimus mahdollistaa hankkeen
kehittämisen kiinteässä yhteistyössä Teknologiakiinteistöjen ja NCC:n kesken.
Yhteisenä tavoitteenamme
on kehittää suunnitelmia vastaamaan entistä paremmin tu-

levien käyttäjien tilatarpeita,
samalla kustannusvaikutukset
huomioiden. Tämän jälkeen on
sujuvaa edetä rakennuslupavaiheeseen ja investointipäätökseen. Yhdessä tekemisen
malli luo myös erinomaiset
edellytykset uuden innovoinnille, sanoo NCC:n toimialajohtaja Esa Lehmusvuori.
Tavoitteena on aloittaa rakentaminen syksyllä 2021. Luvassa on myös nimikilpailu,
jolla etsitään erottuvaa ja
kuvaavaa nimeä uudelle
rakennukselle.
Turun Teknologiakiinteistöt
Oy on Turun Tiedepuiston
alueella toimiva kiinteistösijoitusyhtiö, joka on olemassa
tehdäkseen työelämästä entistä parempaa. Yhtiö tarjoaa
yrityksille ja organisaatioille
tiloja, palveluita ja osaamista,
jotka lisäävät työntekijöiden
viihtyvyyttä ja edesauttavat
innovaatioiden syntymistä.
Turun Teknologiakiinteistöt
Oy:n omistavat Turun kaupunki, Hemsö, Turun ammattikorkeakoulu, Turun Seudun
Osuuspankki ja Stiftelsen
Eschnerska Frilasarettet. Yhtiön omistamien kiinteistöjen
vuokrattava pinta-ala on noin
150 000 m2 ja tilojen keskimääräinen käyttöaste 98 %.

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.

"Hankekokonaisuus on mittava ja tulee näkymään keskustan alueella. Töitä tehdään
ainakin vuoden 2024 loppuun
saakka. Hanke avaa raideliikenteen kehittämiseen merkittäviä mahdollisuuksia", kertoo
hankkeen projektipäällikkö
Erkki Mäkelä. Hanke käynnistyy välittömästi suunnittelulla
ja töihin päästään arvion mukaan toukokuussa 2021.
”Ratapihan muutostöiden
käynnistäminen on merkittävä
askel kohti Turun tunnin junan
toteutusta. Elinkeinopoliittisesti merkittävä investointi
mahdollistaa jatkossa kaupunkirakentamisen tiivistämisen
ja nopean ratayhteyden avaamisen lisäksi lähijunaliikenteen käynnistämisen”, toteaa
omistajaohjausjohtaja Jarkko
Virtanen Turun kaupungilta.
Hankkeessa Turun ratapihaa nykyaikaistetaan ja tilaa

tehdään tulevalle Elämyskeskukselle. Henkilöliikennettä
varten rakennetaan kaksi uutta laituria. Laitureille rakennetaan porras- ja hissiyhteydet
Logomon sillalta. Autolastauslaiturit siirtyvät nykysijainnista
hiukan Kupittaan suuntaan
Elämyskeskukselle tulevan
sillan tieltä.
Ratapihan muutokset ulottuvat Heikkilän ratapihalle
saakka. Heikkilän ratapihalle
sijoittuvat jatkossa varikkotoimintaa ja radanpitoa varten
tarvittavat raiteet.
Kupittaan ja Turun välille
rakennetaan kaksoisraide.
Kaksoisraide mahdollistaa
osaltaan nopean junayhteyden tulevaisuudessa. Kaksoisraiteen yhteydessä rakennetaan myös Uraputken alikulku,
Nummen alikulkusilta ja Aurajoen ratasillat. Tässä yhteydessä nykyistä melusuojausta

korotetaan sekä rakennetaan
uutta melusuojausta.
Hankkeen kustannukset
ovat 67 miljoonaa euroa, josta
Väylävirasto maksaa puolet ja
Turun kaupunki puolet. Hankekokonaisuus on osa maankäytön, asumisen ja liikenteen
(MAL) sopimusta. Lisäksi Väylävirasto ja VR-Yhtymä Oy ovat
sopineet Elämyskeskuksen
edellyttämistä muutoksista
raiteistoon.

Väylävirasto vastaa valtion
tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä
kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta
ja osallistumme liikenteen ja
maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Sotning av eldstäder och
rökkanaler av alla sorter
i hem och stuga
Kontroller och rådgivning
angående brandsäkerhet
RING OCH BOKA!

festart

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

OSTETAAN
Alvar Aallon
vanhoja huonekaluja, valaisimia
sekä lasiesineitä.

045 139 0640
Oy Topwork Ab
SOITA JA TILAA!

Kaikenlaisten tulisijojen ja
hormien nuohousta
kotona ja mökillä
Tarkastukset ja
paloturvallisuusneuvonta
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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.

Vuonna 1982 valmistunut silta
on rakennettu maapenkereelle ja Skräbbölen ja Gunnarsnäsin välillä maantie 12029
kulkee Lillholmenin saaren
kautta Kirkkoselän poikki.
Maapenkereen maatuki on
paalutettu ja sillan läpän toinen pää on ponttonin päällä.
Lillholmenin vanhan sillan ali
on kulkenut kesäaikaan vilkkaasti liikennöity veneväylä,
jonka pohjoispäässä sijaitsevan läpän alituskorkeus on
ollut vain 1,7 metriä. Sillan valmistuttua poistuu vesiliikenteen estevaikutus kokonaan
alle kuusi metriä korkeilta
aluksilta. Läpän avaamistarpeen vähentymisen myötä
myös liikenne sillalla sujuvoituu. Lisäksi sillan hyötyleveys
kasvaa yhdeksään metriin,
mikä puolestaan lisää sillalla
liikkujien turvallisuutta.
– Vanhassa sillassa on ollut
viime vuosina paljon käyttöongelmia, joten meille on tärkeää, että läppäsilta saadaan
toimintavarmaksi. Uudistuksen myötä poistuu läpän itsepalvelukäyttö ja sillan käyttö
tulee turvallisemmaksi. Avaus
suoritetaan jatkossa kamerayhteyksien avulla hallitusti
valvomosta, kertoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
siltainsinööri Ari Salo.
Uusi näyttävä silta on suunniteltu paitsi käytännölliseksi
myös kauniisti maisemaan
istuvaksi ja sen kokonaispituus on 254 metriä.

Monipuolisia
työvaiheita
ja vaativia rakenteita
Kreaten rakentama silta korvaa nykyisen teräsbetonisen
ponttonin ja sen pohjoispäässä olevan itsepalveluläpän.
Nykyinen penkere puretaan
koko uuden sillan pituudelta
ja veden virtausolosuhteita
parannetaan Kreaten rakentamalla virtausaukolla.
– Pääsemme hyödyntämään osaamistamme monipuolisesti. Silta muodostuu
kolmesta erillisestä siltarakenteesta, joista 25 metrin jänteessä oleva keskimmäinen
silta on avattava ja sen molemmin puolin rakennamme
4-jänteiset kiinteät siltaosuudet. Veneilyaukon leveys on
10 metriä, kertoo työpäällikkö
Timo Hirvasmaa Kreatesta.
Kiinteät siltaosuudet ovat
jännitettyjä betonisia jatkuvia
palkkisiltoja, ja sillan keskellä
oleva silta on vastapainottamaton hydraulitoiminen
läppäsilta.
Sillan kaikki tuet perustetaan porapaalujen varaan ja
lisäksi osa välituista ankkuroidaan paalun läpi peruskallioon
asti. Porapaalutuksen ja ankkuroinnin osalta Kreate tekee
yhteistyötä vaativaa erikoispohjarakentamista tarjoavan
KFS Finlandin kanssa.

Läppäsilta lisää
mielenkiintoa

Avattavia läppäsiltoja tulee
Suomessa harvakseltaan rakennettavaksi, joten läppä-

osuuden ja sen hydrauliikan
ja sähköautomaation rakentaminen sekä huolellinen
testaaminen on yksi mielenkiintoisimmista työvaiheista.
– Asennamme läpän teräksisen päällysrakenteen valmiiksi koottuna joko nostamalla tai tunkkaamalla. Mahdollinen tunkkaus tapahtuisi Kreaten omalla kalustolla, jota
olemme käyttäneet paljon
ratasiltojen rakentamisessa,
Haaramäki valottaa.
Harvinaisempi hanke innostaa myös tekijäporukkaa.
– On hienoa päästä toteuttamaan ensimmäistä läpällistä
siltaani yhdessä taitavien siltakonkariemme kanssa. Heiltä
löytyy vankkaa osaamista niin
siltojen siirrosta kuin tällaisten
läpällisten vesistösiltojen rakentamisesta, Haaramäki sanoo.
Toimintamallinsa mukaisesti
Kreate aikoo parantaa urakan
materiaalinhallintaa hyödyntämällä purkutyössä syntyviä materiaalivirtoja rakentamisessa.
– Kiertotaloushengessä pyrimme hyötykäyttämään kaiken
purettavan materiaalin. Vanhaa
ponttonisiltaa käytämme rakennustöissä ja nykyisen tiepenkan käyttökelpoiset materiaalit
hyödynnämme uuden sillan
massanvaihdoissa ja tienpenkereissä, kertoo kohteen työmaapäällikkö Tero Haaramäki
Kreatesta.
Kreaten allekirjoittaman urakkasopimuksen arvo on noin 8
miljoonaa euroa ja tilaajana on
Varsinais-Suomen ELY-keskus.

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

www.jokeripelti.fi
Korkein luottoluokitus
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KATTORISTIKOT
KATTORISTIKOT
Leikkiturva
Oy
on
leikkipaikkojen
Leikkiturva
Oy
on
leikkipaikkojen
Leikkiturva
Oy
on
leikkipaikkojen
turvallisuusasioihin
erikoistunut
yritys. Teemme
mm.
turvallisuusasioihin
erikoistunut
turvallisuusasioihin erikoistunut yritys.
yritys. Teemme
Teemme mm.
mm.

leikkipaikkatarkastukset
leikkipaikkatarkastukset
leikkipaikkatarkastukset
leikkipaikkatarkastukset
huollot
huollot
huollot
huollot
korjaukset
korjaukset
korjaukset
meiltä myös leikkikenttäkorjaukset
meiltä
leikkikenttävälineetmyös
ja ulkokalusteet
meiltä
myös
leikkikenttämeiltä
myös
leikkikenttävälineet
ja
ulkokalusteet
Olemme
itsenäinen ja leikkivälinetoimittajista
riippumaton yritys.
välineet
ja
ulkokalusteet
välineet
ulkokalusteet
Tarkastajamme
ovat käyneetja
kaikki
vaadittavat VYL:n (viherympäristöliitto)

järjestämät
koulutukset. leikkivälinetoimittajista
Vankka kokemuksemme takaa parhaan
tuloksen.
Olemme
Olemme itsenäinen
itsenäinen ja
ja leikkivälinetoimittajista riippumaton
riippumaton yritys.
yritys.
Olemme
itsenäinen
ja
leikkivälinetoimittajista
riippumaton
yritys.
Tarkastajamme
ovat
käyneet
kaikki
vaadittavat
VYL:n
(viherympäristöliitto)
Kaikki tarkastajamme
ovat
suorittaneet
korkeimman
sertifiointitason,
Tarkastajamme
ovat käyneet
kaikki
vaadittavat
VYL:n (viherympäristöliitto)
Tarkastajamme
ovat käyneet
kaikki
vaadittavat
VYL:n
(viherympäristöliitto)
järjestämät
koulutukset.
Vankka
kokemuksemme
takaa
parhaan
sertifiointi
takaa
varmasti
laadukkaan
lopputuloksen.
järjestämät koulutukset. Vankka kokemuksemme takaa parhaan tuloksen.
tuloksen.
järjestämät koulutukset.
Vankka kokemuksemme
takaa
tuloksen.
Leikkipaikkojen
tarkastuksia yli 10
000parhaan
kpl.

Leikkiturva
Leikkiturva Oy
Oy

KATTORISTIKOT
KATTORISTIKOT
Kattoristikkorakenteita

Kattoristikkorakenteita yli 35 vuoden kokemuksella.
Kaikki ristikkotyypit, pituudet 3-29 m. Käytämme
Kattoristikkorakenteita
ylikokemuksella.
35 vuoden
kokemuksella.
koneellisesti
lujuuslajitelteua
puutavaraa.
40
yli
vuoden
Kattoristikkorakenteita
Kaikki ristikkotyypit, pituudet 3-29 m. Käytämme
Sertifioitu
tuote,
CE-merkki
Kaikki
pituudet
3-29 m.
lujuuslajitelteua
puutavaraa.
40ristikkotyypit,
kokemuksella.
ylikoneellisesti
vuoden

Sertifioitu
tuote,
CE-merkki
Käytämme
koneellisesti
Kaikki
ristikkotyypit,
pituudet
3-29 m.
Kotimaiset
raaka-aineet
lujuuslajiteltua
puutavaraa.
Käytämme koneellisesti
ja paikalliset pojat!
lujuuslajiteltua
Tuulissuontie 16,puutavaraa.
21240 Lieto

PYYDÄ TARJOUS!
PYYDÄ TARJOUS!

Puh. 02-4878 381, telefax
344
s! Lieto
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Lattiapinnoituksella näyttävä
ja kestävä lopputulos
HYVÄT YRITYKSET

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

Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto saivat opetus- ja kulttuuriministeriöltä
264 000 euron eriilmoitus
tyisavustuksen hankkeelleen
LASTU – monialainen korkeakoulujen ja työelämän kehittämis- Finn Epox Oy on valmistanut beverkosto lasten hyvinvoinnin
tonilattiapinnoitteita kouluihin, hoitokoteihin ja sairaaloihin. Hengittätueksi. Hankkeessa rakennetaan
vä betonipinnoite varmistaa, että
verkosto kehittämään monialaista
hometta tai mattoliimoista johtuvia sisäilmaongelmia ei synny, sakoulutusta ja tutkimusta korkeanoo yrityksen toimitusjohtaja Tero
Alankoja.
koulutuksen ja lasten palvelujen
Raisiolainen Finn Epox Oy on
uudistumisen tueksi.
valmistanut betonilattiapinnoitteita
neljännesvuosisadan verran. TeolliYhteistyö opetus- ja kasvatussuushallien ja julkisten rakennusten lisäksi betonilattioita halutaan
alan sekä sote-alan välillä on nyyhä useammin myös omakotitaloikyisellään puutteellista. LAShin. Lattia voidaan pinnoittaa sävytetyllä lakalla tai se voidaan värTU-hanke pyrkii vahvistamaan
jätä näyttäväksi ja yksilölliseksi sisustuksen osaksi. Betonilattiapinyhteistyötä mallintamalla monianoite soveltuu hygieenisyytensä ja
laisen yhteistyön menetelmiä ja
helpon puhtaanapitonsa erinomaisesti myös elintarviketiloihin, kuten
rakenteita korkeakouluihin ja
ravintoloihin ja kahviloihin.
Säänkestävä pinnoitettu betotyöelämään. Hankkeessa hyödynni sopii hyvin myös ulkotiloihin, kunetään Turun yliopiston ja Itä-Suoten terassilattiaksi. Raekivillä pinnoitettu betoniterassi ei ole talvelmen yliopiston Osaamispuu.
lakaan liukas.
- Betonilattia kopisee vähemfi-koulutusyhteistyötä, jossa vahmän kuin parketti ja on myös
vistetaan lapsi- ja perhepalveluisenergiatehokkaampi, koska lattialämmitysputkiston ja lattiapinnan
sa työskentelevien ammattilaisten
välissä ei ole ilmaa, vaan lämpö
nousee betonin pintaan paremyhteistä osaamista. LASTU-hanmin kuin parkettilattiaan, sanoo
ketta koordinoi Turun yliopiston
Alankoja.
Betonilattiaan voidaan sijoittaa
Sote-akatemia, ja Itä-Suomen
tilaajan
toivoma kuva tai kuvio.
LatPorraskäytävienkin
pinnoituksessa
kannattaa käyttää
tiataidetta syntyy, kun Finn Epoxin
yliopistossa toteutuksesta vastaa
mielikuvitusta.
Finn
Epox
Oy
toteuttaa
villitkin
ideat.
asentajalle annetaan vapaat kädet Näyttäväksi värjättyä betonilattiaa ei kannata matolla peitJatkuvan oppimisen keskus.
tää, sanoo Tero Alankoja.
kuvioiden suunnitteluun.

Lattiapinnoituksissa on vain mielikuvitus rajana silloin, kun Finn Epox Oy toteuttaa asiakkaidensa visioita. 25 vuotta
toiminut betonilattiapinnoituksiin ja muihin lattiatöihin erikoistunut raisiolaisyritys pinnoittaa betonilattioita yhä useammin myös omakotitaloissa.
- Lattia voidaan värjätä moderniin sisustustyyliin 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 lattialämmitysputkiston ja lattiapinnan välissä ei ole ilmaa. Lämpö nousee betonin
pintaan paremmin kuin vaikkapa parkettilattiaan, kertoo Alankoja.
Pinnoitteissa on käytössä koko väripaletti laadukkaita Tikkurilan, BASFin,
Nanten ja Master Chemicalsin tuotteita.
- Yksityispuolen asiakkaat lisääntyvät meillä koko ajan, vaikkemme edes
markkinoi heille, sanoo Finn Epoxin kolme vuotta sitten ostanut Alankoja.
Pääasiassa Finn Epox asentaa kulutuskestäviä massa- ja hybridimassalattioita suurempiin kohteisiin teollisuushalleista aina kouluihin ja sairaaloihin. Yritys hoitaa myös pohjatyöt rouhinnasta ja
hionnasta alkaen.
Betonilattian ominaisuuksia voidaan
muunnella moniin käyttötarkoituksiin
sopiviksi. Helpon puhtaanapitonsa vuoksi saumaton pinnoite sopii myös elintarviketiloihin, kuten ravintoloihin ja kahviloihin. Pinnoitettu betoni käy myös ulkotiloihin.
Hengittävä betonipinnoite varmistaa,
että kosteus pääsee haihtumaan, mikä
LAADUKKAAT LATTIAPINNOITTEET
ehkäisee sisäilmaongelmia. Finn Epoxin käsittelemässä lattiassa ei ole myöskään liimoja tai tasoitteita. Materiaalit Kallastenmutka 3, 21210 Raisio | puh. 044 558 7606
www.finnepox.fi | alankoja@finnepox.fi
ovat M1-luokiteltuja.

Betonilattiassa ei home kasva

Hankkeessa rakennetaan korkeakoulujen
Kallastenmutka
3 ja työelämätoimijoi21210
Raisio
den
kanssa monialainen yhteisPuh. 044 558 7606
työverkosto, joka kattaa kaikki
alankoja@finnepox.fi
www.finnepox.fi
lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeät alat: sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan. Tavoitteena
on vahvistaa alan kouluttajien,
opiskelijoiden, lasten parissa työs-

kentelevien ja palvelujen kehittäjien yhteistä osaamista ja parantaa
korkeakoulutuksen työelämärelevanssia. Verkostossa kehitetään
helposti saavutettavaa koulutussisältöä ja käynnistetään monitieteistä tutkimusta korkeakoulutuksen ja lasten palvelujen uudistumisen tueksi.
Näin LASTU-hanke vastaa
merkittävään yhteiskunnan ja työelämän muutokseen, joka on
käynnissä sekä korkeakoulutuksessa että palvelurakenteessa.
Lasten palveluissa muutos näkyy
sosiaali- ja terveydenhuollon ja
sivistystoimen yhdistävinä rakenteina ja toimintamalleina. Esimerkkejä näistä ovat oppilas- ja opiskelijahuollon sekä oppimisen tuen
moniammatillisten ryhmien uudenlaiset toimintatavat.
– Tässä muutoksessa tarvittavaa integraatiota ei kuitenkaan
ole systemaattisesti edistetty korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Verkostoyhteistyötä tehdään
kyllä sote-alan sisällä, ja useimmiten kullakin korkeakoulusektorilla
erikseen, mutta kasvatus- ja opetusalaa ei näissä hankkeissa ole
juuri huomioitu. On siis todella
hienoa, että saadun rahoituksen
avulla pääsemme nyt yhdessä
työskentelemään näiden epäkohtien parantamiseksi, kertoo tutkimuspäällikkö Miia Tuominen Turun yliopiston Sote-akatemiasta.
– Hankkeessa rakentuva LAS-

TU-verkosto on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalojen korkeakouluttajille, sote-uudistushankkeiden toimijoille
ja valtion, kuntien, järjestöjen ja
seurakuntien lasten palveluja toteuttaville ja kehittäville asiantuntijoille, kertoo yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Sari Rissanen
Itä-Suomen yliopistosta.
Hankkeen tuloksista hyötyvät
lisäksi kaikki lasten kanssa työskentelevät sekä sosiaali-, terveys-,
opetus- ja kasvatusalojen korkeakouluopiskelijat ja eri tahoilla toimivat vapaaehtoiset.
Hankkeessa luodaan lähtökohdat pysyvälle toiminnalle. LASTU-verkosto integroituu osaksi
Osaamispuu.fi-työtä, sekä laajemmin tukemaan jatkuvan oppimisen
ohjelmaa ja sosiaali-, terveys-,
opetus- ja kasvatuspalvelujen
uudistumista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
myönsi korkeakoulutukseen ja
nousevien alojen verkostojen kehittämiseen kaikkiaan yli 11 miljoonaa euroa. Hankkeilla tuetaan
opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön erikoistumiskoulutuksia, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uusien nousevien
alojen verkostoja sekä uudistetaan opettajankouluttajien erityisesti digitaalisiin ympäristöihin
liittyvää osaamista.

