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Enemmän kuin
vedenkulutuksen
seurantaa
Vesimittarien asentaminen on oleellinen osa taloyhtiön putkiremonttia. Vedenkulutuksen tarkkailun lisäksi asuntojen lämpötilan ja ilmankosteuden seuranta on koko taloyhtiön etu.
teksti joonas ranta kuva felt fotografi

Aki Kosken ja Lassi Puontin mukaan vanhan vesilaitoksen saneeraus tarjoaa opiskelijoille
ja työkokeilijoille oivan paikan kartuttaa osaamistaan korjausrakentamisessa.

Saneerauskohde
ponnahduslautana
työelämään
Vanha vesilaitos Nikkilän sairaalan kupeessa muuntuu koulutusja kokouskeskukseksi. Saneerauksen toteuttavat yhteistyöhankkeena Keuda sekä Sipoon kunta.
teksti timo hämäläinen kuva joona raevuori

S

aneeraushanke on ihanteellinen
oppimisympäristö, jossa opiskelijamme pääsevät oikeisiin korjausrakentamistöihin ja kasvattavat
työelämäntaitojaan, kertoo rakennusalan
kouluttaja Aki Koski Keudasta.
Rakennusalan opiskelijat saavat työmaalle kumppanikseen työkuntoutujia ja työkokeilijoita, jotka ovat Sipoon organisoiman
Toimintakeskus Risteyksen asiakkaita.
– Korjaushanke palvelee mainiosti sekä
meidän että Keudan tarpeita. Työmaa tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden kokeilla ja oppia rakennustyötä sekä löytää
reitin työelämään, toteaa Toimintakeskus
Risteyksen toiminnanjohtaja Lassi Puonti.
Nelikerroksinen vesilaitos 1940-luvulta
on ollut pitkään tyhjillään, mikä näkyy sekä
sisä- että ulkoseiniin ilmestyneinä kirjavina
graffiteina. Ikkunoita on sieltä täältä jouduttu korvaamaan kovalevyillä.
– Rakennus on kuitenkin vielä hyvin
saneerattavissa. Eikä sitä Museoviraston
mukaan saisi purkaakaan. Vain kivenheiton päässä kohoavat Nikkilän entisen mielisairaalan rakennukset, Koski toteaa.
Vanha vesiallas on kalteva, joten siihen
on kätevä rakentaa auditorio. Rakennukseen tulee myös aula, kahvila- ja WC-tilat.
– Kaikkiaan tilaa on noin 500 kerrosneliömetriä. Vieressä kohoaa suurempi, vuonna
1939 rakennettu Juhlatalo, joka on saneerattu kokous- ja monitoimitilaksi. Rakennukset
täydentävät hyvin toisiaan. Tilat ovat kaikkien vuokrattavissa, Puonti sanoo.

Ammattilaisia tarpeeseen

Talon saneerauksessa tarvitaan monenlaisia
osaajia: korjausrakentajia, pintakäsittelijöitä, sähkö- ja putkiasentajia. Tässä tapauksessa he ovat opiskelijoita, mutta se ei tahtia
haittaa. Koski ja muut Keudan opettajat pitävät huolta laadusta valvomalla töitä.

Koski ja Puonti toivottavat rakennusyhtiöiden edustajia paikan päälle tutustumaan
työmaahan. Työt käynnistyvät vuoden 2019
alussa ja valmista pitäisi olla vuoden 2020
loppuun mennessä. Paikalta voi hyvinkin
löytyä sopiva työntekijä omaan yritykseen.
– Teemme jatkuvasti yhteistyötä yritysten ja kuntien kanssa sekä etsimme uusia
kumppaneita. Rakennamme esimerkiksi parhaillaan erään yrityksen kanssa noin 1 500
neliömetrin suuruista hallia, Koski kertoo.
Koski kehuu Keudaa mainiona rekrytointikanavana.
– Yritykset saavat meidän kauttamme
omaan tarpeeseensa sopivan ammattilaisen.
Yritys voi ottaa opiskelijan töihin esimerkiksi
oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.
Myös Puontin johtama Toimintakeskus
Risteys etsii väyliä, joiden kautta työntekijät ja työnantajat löytävät toisensa.
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uoden ollessa kylmimmillään
alkavat isännöitsijöiden puhelimet ympäri Suomen piristä.
Usein puhelimen toisessa päässä
on asukas, jonka mielestä asunnossa on liian
kylmä. Syyt voivat vaihdella lämmitysjärjestelmän asetuksista tai talon rakenteellisista
ongelmista asukkaiden yksilöllisiin eroihin
viileyden sietämisessä. Isännöitsijälle on joka tapauksessa oleellista saada tarkka kuva
asunnon tilasta.
Moderni vedenmittausjärjestelmä tarjoaa
samassa paketissa niin vedenkulutuksen, ilmankosteuden kuin lämpötilankin seurannan etänä ja reaaliajassa.
– Moni valveutunut taloyhtiö käyttää nykyään etäluettavia vesimittareita. Mittarit
seuraavat veden kulutusta, jonka pohjalta
asukkaita laskutetaan. Tämä on hyvä asia,
sillä se lisää tietoisuutta kulutustottumuksista ja tuo tasapuolisuutta taloyhtiöön. Kehittyneimmät järjestelmät vievät seurannan
kuitenkin uudelle tasolle, kertoo etäluettavia mittausjärjestelmiä tarjoavan Metecin
toimitusjohtaja Anu Kätkä.
– Hyvän järjestelmän tarjoama mittaustieto muodostaa kokonaisuuden, joka tuo
kiinteistön ylläpitoon merkittävää lisäarvoa.

Kestävää energiankulutusta

Mittausjärjestelmän tarjoama seuranta ei
ole vain vedenkulutuksesta laskuttavan tahon asia. Mahdollisiin poikkeustilanteisiin
puuttuminen ajoissa säästää aikaa, vaivaa ja
– ajoittain – rahaa kaikilta osapuolilta. Asukkaan ollessa yhteydessä isännöintiin vaikkapa kylmän asunnon vuoksi, voi isännöitsijä tarkistaa tilanteen samantien vaikka heti puhelun aikana. Yleisesti suositeltu lämpötila myös asumismukavuuden ja terveyden kannalta on 21–22 astetta.
Metecin VesiPlus-palvelu toimii pöytäkoneiden sekä mobiililaitteiden selainnäky-

mässä. Yksinkertainen näkymä tarjoaa jokaisen asunnon tiedon nopealla vilauksella.
– Huoneistokohtaisen järjestelmän kautta isännöitsijä näkee juuri sen hetkisen tilanteen lisäksi myös esimerkiksi asunnon
lämpötilahistorian sekä mahdolliset poikkeustilanteet. Kun tieto on saatavilla varmasti, turhat huoltokäynnit vähenevät ja
kommunikointi asukkaan kanssa helpottuu.
– Lämpötilojen taso on paitsi taloudellinen myös ekologinen ja terveydellinen seikka. Moderni mittausjärjestelmä mahdollistaa nykyaikaisen, kestävään kulutukseen
nojautuvan taloyhtiön toiminnan ja ideaalin lämpötilan asunnoissa.

Välitön tieto vuototilanteista

Erityisen tärkeää reaaliaikaisen tiedon saaminen on ongelmatilanteissa. Huoneistokohtaisessa seurannassa vuodot tai muut
poikkeamat eivät jää huomaamatta. Isännöitsijä voi itse valita, millaisista poikkeustilanteista järjestelmä tälle erikseen ilmoittaa.
Vaihtelut kulutuksessa, lämpötilassa ja ilmankosteudessa voivat kertoa myös rakenteellisista ongelmista, joihin puuttuminen
ajoissa on tärkeää koko kiinteistön kannalta.
– Kun tiputtavan hanan tai vaikkapa viikonlopuksi vuotamaan jääneen wc-pöntön aiheuttamat ongelmat huomataan heti, säästytään monelta vaivalta ja usein myös
kustannuksilta, Kätkä painottaa.
Ison putkiremontin yhteydessä lain vaatimat vesimittarit on helppo nähdä pakollisena lisänä. Oikea hankinta tarjoaa silti mittavat säästöt tulevaisuudessa. Lisäksi modernin ja monipuolisen ratkaisun hankkiminen taloyhtiöön on harvoin hinnasta kiinni.
– Vedenmittausjärjestelmän hinta on noin
prosentin luokkaa putkiremontin kokonaiskustannuksesta. Mittausjärjestelmän ominaisuuksista tinkiminen on varmasti väärä
paikka säästää, Kätkä huomauttaa.

Yhteistyötä
työmaalla
Keuda tarjoaa ammatillista
koulutusta yritysten ja työnantajien
kehittämiskumppanina. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä
on 11 toimipistettä, joissa opiskelee
vuosittain noin 7 500 opiskelijaa.
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Toimintakeskus Risteys on
Sipoon kunnan kohtaamispaikka,
joka mahdollistaa nuorille ja aikuisille kuntouttavaa työtoimintaa,
työkokeilua, palkkatukityötä sekä
oppisopimusopiskelua.
n

Metec Oy:n toimitusjohtaja Anu Kätkä kertoo mittausjärjestelmän tarjoavan isännöitsijälle reaaliaikaisen näkymän asunnon kulutuksiin ja olosuhdemittauksiin.

