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Koko toimintamme ajan olemme Suomen lisäksi 
tehneet merkittävän paljon kansainvälisiä projekteja. 
Useimmat vientiprojektimme ovat kohdistuneet Venä-
jän ja Baltian maihin. Jotain pientä on ollut Kiinassa-
kin. Mottomme on - Menemme sinne mihin asiakas 
haluaa meidän mukaan tulevan.

Tehtyjen töiden kirjosta erottuu kolme toisistaan  
oikkeavaa osa-aluetta. Erilaisten projektien yhtey-
dessä syntynyt laaja kokemus on siirrettävissä toisen 
tyyppisiin projekteihin, jolloin asiakas saa käyttöönsä 
lisäarvona laajemman perspektiivin tuoman tietotai-
don. kasvoi alkuvuosina varsin nopeasti volyymita-
solle, jolla tällä hetkellä olemme. Parantaaksemme 
toimituskykyä ja suunnitelmien tasoa, päätimme noin 
kaksi vuotta sitten sertifioida ja uudistaa käytössäm-
me toimintamme alusta asti olleen laatukäsikirjan 
uudeksi toimintakäsikirjaksi.

Tavoitteena oli saavuttaa ISO 9001:2008 mukainen 
laatusertifikaatti. Det Norske Veritas Management 
System Certificate myönnettiin vuoden 2011 lopulla 
LVI-suunnittelu- ja konsultointipalveluista. Ensimmäi-
sen periodin jälkeisessä auditoinnissa ei tarkastetussa 
toiminnassamme havaittu poikkeamia.

LVI-suunnittelun sarka on viime vuosina selvästi 
terävöitynyt ja tullut entistä vaativammaksi osaamis-
alueeksi. Uudet energiamääräykset ja yleinen selvästi 
entistä tiedostavampi suhtautuminen kestävän kehi-
tyksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin on lisännyt 
LVI-alan kiinnostavuutta nuorten keskuudessa. Tämä 
näkyy alalle pyrkivien nuorten määrän kasvuna. 

Nuorempi polvi on edellistä polvea fiksumpaa, joten 
voimme odottaa myös alan intelligenssin kasvun 
vastaavan hyvin ajan haasteisiin. Vahvacon Oy on 
koko toimintansa ajan pyrkinyt olemaan ajan hermol-
la olemalla mukana soveltamassa uusia ajatuksia ja 
vaatimuksia suunnittelussa jo ennen kuin vaatimuksis-
ta on tullut pakollisia. Tässä työssä on auttanut hyvin 
koulutettu ja osaava henkilöstömme.

Toimistollamme on ollut vuodesta 2010 BREEAM 
ympäristöluokitus-pätevyys. LVI-teknisten ratkaisu-
jen vaativuustaso kasvaa rakennusten korkeuden 
kasvaessa. Yhä useampi rakennus lähivuosina tulee 
olemaan suomalaisittain tornitalo tai ns. korkea raken-
nus eli yli 100 m. 

Tonttipulan kourissa painivissa suurkaupungeissa noin 
100 metriä korkea rakennus on normaali rakennus.
suomessa korkeuden mukanaan tuomat vertikaali-
suuntaiset vyöhykkeittäin tehtävät LVIratkaisut ovat 
vielä sangen uutta ajattelua. 

Merkittävä osa-alue on datacenterit, joita rakenne-
taan eri puolille Suomea. Haasteelliseksi datacenterit 
tekee saunaa paljon suurempi lämpöenergian tuotto 
per m2. Yksinkertaistaen sähkön avulla tuotettu IT-
kapasiteetti tuottaa huomattavan määrän lämpöä, 
jonka jäähdyttäminen mahdollisimman halvalla ja 
ekotehokkaasti on datacenterin ylläpitäjälle rahanar-
voinen kilpailuetu. Ylilämmön hyödyntäminen esim. 
yhdyskuntien lämmitykseen tulee lämpötilatasojen 
nousun ja lämpöpumpputekniikan paranemisen myötä 
avaamaan datacenterin ylläpitäjälle tai jollekin niiden 
kanssa sopimussuhteessa olevalle taholle mahdolli-
suuden uudenlaiseen lämmöntuotantoyrittäjyyteen.
Tyypillisessä datacenterissä puhutaan lähes aina 
megawatti-luokan tehoista.

Suomen asuinrakennuskannasta merkittävä osa on ja 
tulee lähivuosina olemaan peruskorjausten tarpeessa. 
Rakenteellisten peruskorjausten ohella talotekniset 
järjestelmät vaativat peruskorjausta, suunnittelukapa-
siteetista ja toteutuskapasiteetista tulee olemaan kova 
pula. 

Asukkaille ”putkiremontti” on usein pitkäaikainen 
pelätty kauhistus, mitä sen ei tarvitse olla. Hyvällä 
suunnittelulla ja toimivalla kommunikaatiolla voidaan 
huomattavasti helpottaa työn sujumista. Suunnitte-
lija on asiakkaan luottohenkilö, joka tuo projektiin 
ryhtyvälle asuntoyhtiölle kipeästi kaivattua tietotaitoa 
koko projektin ajan, hankesuunnittelusta takuutarkas-
tukseen. 

LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy on edellä mainit-
tujen haasteiden siivittämänä perustanut Kauhajoen 
aluetoimiston lisäksi Porin aluetoimiston syyskuun 
2012 alussa ja Tallinnaan on perusteilla sivutoimisto, 
joka keskittyy vientiprojektien suunniteluun. Ensisijai-
sesti rekrytoinnin helpottamiseksi perustettujen alue-
toimistojen siivittämänä katsomme luottavaisestitule-
vaisuuteen ja tarjoamme käyttöönne innovatiivisen ja 
osaavan henkilöstömme suunnitteluosaamisen.

Helsingissä marraskuussa 2012
Ilkka Råman
Toimitusjohtaja

Pääkirjoitus

Kymmeneen vuoteen mahtuu satoja projekteja
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Yritys perustettiin 1.8.2002 ja tavoitteena on ollut 
alusta asti kohdata rohkeasti kansainväliset yhteistyö-
haasteet tunnuslauseena kansallisesti kansainvälinen. 
Toimitusjohtajan kokemus itäviennin saralla on ollut 
vahvuus toiminnan alusta alkaen. 

Suhdanteiden muuttuessa ja Venäjän lainsäädännön 
tiukennettua rakennussuunnitteluviennin mahdolli-
suuksia Vahvacon joutui etsimään töitä kotimaisista 
kohteista ja yhteisprojekteista. Tähän vahva teollisuu-
den tuotantotilojen ja ekologisten laitetilojen suunnit-
telukokemus antoi hyvän perustan. 

Yritys laajeni alun kolmesta työntekijästä nopeasti. 
Aika vieri ja oli omistajavaihdoksen aika, yritys siirtyi 
Ilkka Råmanin enemmistöosakeomistukseen, kun 
Vahvacon Oy irtautui emoyhtiö Insinööritoimisto Veik-
ko Vahvaselkä Oy:stä kesällä vuonna 2010. 

Taantuma yhdessä Venäjän markkinoiden muutoksen 
kanssa aiheutti kitkaa toimintaan vuosina 2009-2011. 
Tilanne saatiin kuitenkin juhlavuonna 2012 hallintaan 
uudistunein ja entistä ehommin voimin.

Kansallisesti kansainvälinen tuli todeksi myös filoso-
fian maisterin astuttua kehitystyön kahvoihin, jolloin 
erottumisessa alettiin tietoisesti hyödyntää kehittäjän 
semioottista erikoisosaamista teemalla vahva osaami-
nen. Vahva sana toimi myös pohjana uuden vuonna 
2010 itsenäistyneen yrityksen logosuunnittelussa 
ja perusteita etsittiin kansanperinteen merkitysa-
varuudesta. Logon hahmo kuvaa myyttistä staaloa, 
insinööriä ihmisfiguurina ja lopuksi palapelin osaa 
suunnitteluprosessin symbolina.

Suunnittelukohteissa on pitäydytty alan hyviksi ko-
ettuihin käytänteisiin ja tuotekoulutusta on hankittu 
hyvien kumppanuuksien avulla laitetoimittajilta, semi-
naareista, kirjallisuudesta, konferensseista, tutkinnois-
ta tarpeen ja aikaresurssien mukaan. 

Juhlavuosi voitiin alkaa sertifioituna toimistona, audi-
toijana DNV Det Norske Veritas. Johtamisjärjestelmä 
on kuosissa ja pyrkimyksemme on suunnistaa kohti 
uusia haasteita. Asiakaslupauksemme on selkeä.

Suunnitelmamme toimivat.

VAHVACONIN TARINA JA ASIAKASLUPAUS

Helsingin toimisto

Päätoimisto on sijainnut koko kymmenvuotiskauden Pohjois-
Haagassa Kaupintiellä Helsingissä. Henkilöstöä on 12 henki-
löä. Toimitusjohtaja on dipl.ins. Ilkka Råman. 

Aluetoimistot vuoteen 2011 sijaitsivat Kauhajoella ja Val-
kealassa. Viime mainittu jatkoi itsenäistä toimintaa ja tilalle 
perustettiin toimisto Poriin syksyllä 2012. Vireillä on myös 
Vahvacon Eesti Oü:n toiminnan käynnistys vuonna 2013.
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Kauhajoen toimisto

LVI-Insinööri Olavi Ala-Harja on ollut 
Vahvaconin palveluksessa alusta alkaen 
ja tehnyt etätyötä. nsimmäisenä toiminta-
vuonna hän työskenteli Kanadassa, jossa 
hän innostui myös luontokuvauksesta. 
Vuonna 2002 digikuvaus oli vasta tulossa 
Suomeen. Kanadassa Ala-Harja teki etätyönä teollisuuskoh-
teita mm. Riikaan ja Venäjälle. Hän on ehtinyt tehdä välillä 
myös työmaavalvontaa Venäjällä. 

Kauhajoen aluetoimistossa on suunniteltu yhdessä pää-
toimiston kanssa kasarmeja, timanttirikastamoa, saha, 
urheilutiloja, asuinrakennuksia, vaippatehdas, alueverkostoa, 
toimintakeskus, varastokeskus, asuin- ja palvelutaloja sekä 
erillisiä LVIsuunnittelutehtäviä ja muita kohteita.
Olavi kertoo.

- Meikäläisellä on positiivinen 
kokemus etätyöstä, homma
 toimii kun pitää kiinni 8-16.00 
aikataulusta. 

Tähän voi lisätä että toimii, kun on kokemusta ja näkemystä 
kuin vain luontokuvaajaharrastajalla voi olla.

Porin toimisto

Porin aluetoimiston vetäjänä toimii LVI-
insinööri (AMK) Aki Mikkelson.

Aki Mikkelson on työskennellyt Englannis-
sa ja tutustunut siellä BREEAM-käytän-
teeseen. Työtä tehdään tehotyöasemalla 
sekä AutoCad/MAgiCad-ohjelmilla sekä päätoimistossa että 
etätyössä. 

Satakunta tunnetaan yleisesti konepaja- ja satamateollisuu-
destaan. Vahvaconin kokemus vaativista teollisuus-, asuin- ja 
julkisrakennusprojekteista on nyt saatavilla paikallisestikin. 
Pyrimme luomaan hyvät suhteet alueen ja Pripolissa toimivi-
en rakennusalan yritysten kanssa. 

Teknologiakeskus Pripoli sijaitsee Länsi-Porin alueella hyvien 
kulkuyhteyksien varrella. Vahvaconin toimitilat ovat Pripolin 
päärakennuksessa. Vahvaconin käytössä on myös hyvin 
varustellut kokoustilat ja ravintola. Tulevaisuus näyttää 
valoisalta. 

Porin aluetoimiston yhteystie-
dot:
LVI-Insinööritoimisto 
Vahvacon Oy
Teknologiakeskus Pripoli 
Tiedepuisto 4, K226, 28600 
Pori

ALUETOIMISTOT & ETÄTYÖ

Laatutarina

Ensin oli satukaava ja sen 31 funktiota, johon sovellettiin 17 
myteemilajin jakoa testausmielessä. Tämän jaon ja tuoteke-
hittäjän laatiman kalamytologia pohjalta luotiin tutkielma ja 
tehtiin soveltuvuustestaus LVI-tekniseen käytäntöön. Syntyi 
ohessa  erämyyttinen trilogia. 

Tutkimuksen perusteella syntyneestä viiden tekijän mee-
mikaavasta muodostui ymmärtämislajien kautta 15!, josta 
vuorostaan on muodostettavissa 3 maailmaa, jonka kautta 
saatiin esiin toinen kierros merkityslajeja suhteessa mytee-
mijakoon.  Vaihtoehtoisesti viidentoista tekijän kaava on 
tarkasteltavissa seitsemän modaliteetin avulla. 

Saatu kokeiluaines testattiin ja muokattiin CLA (causal 
layered analysis) menetelmää pohjana käyttäen ja lauseen-
jäsennyksellä täydentäen sanasemanttiseksi matriisiksi, jossa 
merkityksen alkusoluna on funktio. 

Muodostunutta merkityskaavaa ja proseduuria on sovellettu 
Vahvacon Oy:n koulutukseen ja toimintakäsikirjan mukai-
seen laatujohtamiseen. Systeemille saatiin DNV:n sertifikaatti 
2011 vuoden lopulla. Menetelmää kehitettiin vuosina 2004-
2011. 
Alkuna oli sanasemnatiikka ja tuotekehitysprojekti LATI, 
lopussa kiitos seisoi CLA-sanamatriisina. 

Helsingin toimisto

Hallinto- ja laatupäällikkönä toimii fil.
maisteri Marita Råman, työtavoitteena 
projektihallinnan IQ:n kehittäminen.

 fil.
eena 
en.
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Tavaravirtojen tehokkuuden parantamiseksi rakennetaan toiminnan ja kuljetusten kannalta optimaalisiin paikkoihin 
logistiikkakeskuksia, jotka rakennuksena ovat käytännössä suuria sääsuojia. Rakennukselle asetettavana keskei-
nenä vaatimuksena on edulliset rakennuskustannukset, lisäksi rakennuksen on oltava sovelias siinä tapahtuvalle 
toiminnalle. Rakennuksen käyttäjää kiinnostavat käytönaikaiset kustannukset ja muutosjoustavuus.

Suunnittelussa tulee huomioidava-
rastoitavien tuotteiden mukanaan 
tuomat vaatimukset. Ilman-
vaihdon kannalta houkuttelevaa 
olisi käyttää vain D2:n minimi 
ilmamäärää, joka soveltuu kyllä 
useimmille kappaletavaroille, mutta 
jos varastohallissa säilytetäänkin 
pakattuja, kuivia elintarvikkeita, 
mitoitusilmamäärät ovat korke-
ampia. Samoin on asianlaita, jos 
varastossa varastoidaan esim. 
voimakkaasti haisevia kumituot-
teita. Jotta varasto olisi aidosti 

muuntojoustava, olisi nämä vaati-
mukset huomioitava suunnittelussa 
jo alusta alkaen. Usein samoihin 
varastorakennuksiin varastoidaan 
myös palavia nesteitä tai muita 
vaarallisia aineita, mikä edellyttää 
näiden varasto-osien eriyttämistä 
muusta varastosta omiksi osastoik-
seen. Ylläpidettävä lämpötila voi 
myös vaihdella varastoitavien tuot-
teiden mukaan. Tällöin tarvitaan 
tilakohtaista lämpötilan hallintaa. 
Logistiikkakeskusten yhteydessä 
paljon esillä ollut maalämmön 

käyttö lämmönlähteenä on perus-
teltu ratkaisu, jos rakennuksen 
omistamisessa ja käytössä ei haeta 
pikavoittoja. Maalämmön käyttö 
rakennuksessa, jonka tehontarve 
on megawattiluokkaa, pitää tutkia 
tarkkaan. Ei ole itsestään selvää, 
että käytettävissä olevalta tontilta 
voitaisiin saada tarvittava lämpö-
määrä kestävästi koko rakennuk-
sen käyttöiän ajan.

Kuva. Logistiikkakeskus Pennala, julkisivu. Pituutta mittavassa rakennuksessa on 300 m vasemalle ja 200 
metriä oikealle. Etuala on suunniteltu kivipuutarhaksi.

Kuva. Logistiikkakeskuksen perspektiivi- ja interiöörikuva rakennusvaiheessa.

300m 200m

Teksti ja kuvat. Ilkka Råman

LOGISTIIKKAKESKUKSET
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Säteilylämmitystä käytettäessä ilmaa kierrättävät ja 
samalla pölyä levittävät kiertoilmakoneet ja oviverho-
koneet voidaan jättää kokonaan asentamatta. Samalla 
säästetään myös lämmitysenergiakustannuksissa ja 
sähkökustannuksissa, koska sähköä käyttäviä laitteita 
on paljon vähemmän. Kun sisäilman paine-ero ulkoil-
maan nähden pidetään ilmanvaihtokoneilla tasapai-
nossa, voidaan vedon tuntua edelleen vähentää. 
Veto-ongelmaa ja energiataloutta voidaan parantaa 
myös lastauslaitureiden tiivisperäratkaisuilla 

Maaperän perusdatan saamiseksi kannattaa tehdä 
muutama koereikä, joiden kautta tutkitaan saata-
vissa olevaa lämpöenergian määrää. Jos päädytään 
maalämmön käyttöön voidaan koereiät ottaa osaksi 
varsinaista lämpökaivokenttää. Usein maalämmöllä ei 

kannata kattaa 100 % lämpöenergiantarvetta, vaan 
mitoituksen lähtökohdaksi valitaan alempi luku , esim. 
60%. Huippukulutusta varten pitää sitten suunnitella 
lisälämmönlähde, joka voi olla esim. oma kattilalaitos 
tai kaukolämpö. 

Koska maalämmön käytettävyyttä voidaan selvästi 
parantaa pumppaamalla kesällä lämpöä maaperään, 
voidaan esim. logistiikkakeskuksen kattosäteilijöitä ja 
ilmanvaihtoa käyttää kesällä viilennykseen. 

Edellä kuvattu laitos on melko mutkikas kokonaisuus, 
joka vaatii hyvän valvonta järjestelmän, jolla voidaan 
löytää optimaaliset toimintaolosuhteet ja optimoitavat 
osa-alueet.

Putkitar

Nimikehitys on tavanomainen ilmiö 
ikääntymisen myötä. 

Siiasta tulee elinkaarensa loppupääs-
sä nimiloppu. Rakennuksesta vanha 
rottelo, ihmisestä ikäloppu. Nykyiset 
LVI-asentajat olivat alkuun vesijohto-
miehiä, sitten heistä tuli putkimiehiä. 

Putki, Putkinen, Putkitar, ovat karhun 
nim , peitenimi sykkö on kansanrunois-
sa sekä karhulla että käärmeellä. 

Tuotetietoutta tarvitaan, kun suunitteli-
ja etsii sopivaa kohdetta. Nimen lisäksi 
käytetään tunnisteena LVI-numeroa 
sekaannusten välttämiseksi.

Putkitus, piuhat ja paneelit kuuluvat kattokannakkeisiin. 
LVI-suunnittelussa tarvittavaa putkitusta

Maalämmön talteenotossa tarvittavaa putkitusta.
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Kymmeneen toimintavuoteen mahtuu monenlaisia ja 
erikokoisia projekteja. Lukumääräisesti johtaa asuin-
rakennusten suunnittelu. Tapa, jolla asiat toteutetaan, 
voi olla käytännössä ratkaisevampaa kuin määrä, 
jos suunnittelussa on onnistuttu keskinkertaisesti tai 
peräti huonosti. 

Vahvacon Oy on erikoistunut valmiuksiltaan uniikki-
kohteiden suunnitteluun, mihin toimitusjohtajan pitkä 
ja monipuolinen työkokemus kotimaan ja itäviennin 
kohteista antaa hyvät edellytykset. Erikoisosaamisen 
alueena on arktinen rakentaminen ja BREEAM vaa-
timusten todentaminen. Vaativat suunnittelukohteet 
ovat antaneet monelle LVI-alalle tulijalle hyvän alun 
suunnittelu-uralle. 

Teollisuuskomplekseihin kuuluu osana ravintola- , 
toimisto-, laboratorio, varasto- ja edustustiloja sekä 
tehtaanmyymälöitä ja asuintiloja saunoineen. Yksit-
täinen referenssi voi olla osoitus eri tyyppisten tilojen 
suunnittelutaidosta ja projektiosaamisesta. 

Kymmenvuotiskaudella teollisuus- ja tuotantotilat 
L27 on toiseksi suurin suunnittelureferenssien ryhmä. 
Teollisuuskohteita on tehty yli 70 vaativaa projek-
tia. Olemme suunnitelleet LVI-tekniikan eri kokoisiin 
tehdas- ja tuotantotiloihin kotimaisiin ja ulkomaisiin 
kohteisiin. 

Suunnittelukokemuksemme kattaa tuotantotiloja al-
kutuotannosta jalostukseen ihmisten peruselinehtojen 
ja muiden tarpeiden alalla. Tiedämme mitä maito on, 
mistä se tulee ja mihin se loppujen lopuksi menee. 
Olemme auttaneet tuottamaan voita leipää pihattojen, 
meijereiden, leipomoiden ja myllyjen suunnittelulla. 

Elintarviketeollisuudessa puhtausnormien tuntemus 
on välttämätöntä. Tiedämme mitä on huuvan ja pö-
lykeuhkon vuorovaikutussuhde ja mitä tekee sylkäisy 
liemeen oluenpanoprosessille.

Asiasanoilla voidaan luoda merkityksiä muutoin avautumattomalle datalle vaikkapa seuraavaan tapaan. 

      Pihatto   -  Meijeri   ->  voi 
      Mylly   -  Leipomo  ->  leipä => elintarviketeollisuus 

Muita ihmisen perustarpeisiin liittyviä tiloja. 

      Villatehdas   Värjäämö  -> vaate => vaateteollisuus 
      Saha    Kirjapaino  ->   paperi => saha- ja painotuoteteollisuus. 
VILJA     JAUHO    
PUU      PAPERI   =>   maa- ja metsätalous/jalostustuotanto. 

REFERENSSIKATSAUS

Taulukko.

Projektien jakauma tilatyypeittäin kymmenvuotis-
kaudella 2002-2012, Yhteensä noin 440 projektia. 
Suunnittelukohteiden tyyppi on vaihdellut vuosien 
saatossa. Vuosina 2004-2006 liiketilat olivat päärefe-
renssejä, asuntotuotanto vuonna 2009. Teollisuus on 
ollut hyvin edustettuna koko kymmenvuotiskauden.
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TYÖLUOKKA (TILATYYPPI)             TUNNUS (Luokka)

Alueverkostot, jätehuolto, lämpökeskus  1
Asuinrakennukset    2
ATK- ja teletekniset tilat, datacenterit  3
Hallit, varastot    4
Hotellit, ravintolat    5
Huoltoasemat, varikot    6
Julkiset rakennukset    7
Jäähallit      8
Kaivos- ja kalliotilat, tunnelit   9
Kasvihuoneet, teemapuistot   10
Kirkot, seurakuntatilat   11
Komennustyöt, piirto, osatehtävät   12
Korjaamot, parkkitilat    13
Laboratoriot 14 Lentoasemat, terminaalit, 
satamat      15
Liiketilat, myymälät, näyttelytilat   16
Merivartioasemat, suurlähetystöt   17
Muutostyöt, peruskorjaukset   18
Opetustilat, kasarmit   19
Palvelutalot, hoitokodit    20
Pesulat       21
Prosessiteollisuus, sahat    22
Puhdastilat     23
Päiväkodit, koulut    24
Sairaalat, terveysasemat    25
Saneeraukset, kuntoselvitykset   26
Teollisuus- ja tuotantotilat    27
Toimistotilat     28
Uimahallit, kylpylät    29
Urheilutilat     30
Valvontatyöt     31

Kuva. Tehdaskäynnillä tuotantotiloissa.

Kuva. Stockmann kauppakeskuksensisäpiha, Tallinna

Tämä luokittelu on suuntaa-antava referenssien ryhmittelyn väline. Referenssimme ovat keskittyneet asuin-, liike-
tila- ja teollisuusrakentamiseen. Myös datacenterit , varastointi ja toimistorakennukset ovat vahvasti
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Laatukehitysprojekti LATI – Satukaavasta sertifikaattiin

Mahdoton mahdolliseksi 

Laatujärjestelmää on kehitetty vuosina 2005-2012. 
Alkuvaiheessa oli monenlaisia kokeiluja pyrittäessä 
kohti humanistisempaa laatuajattelua. Kokeilun koh-
teena olivat myös Kalevalan tekstit ja alkuruno, joka 
alkaa sanoilla: Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi 
lähteäni laulamahan, saa’ani sanelemahan. Projekti 
sai leikkimielisen nimen LATI, laatusanojen mahti, 
mutta sisälsi piilomerkityksen kovista arvoista, rahasta 
ja panoksista. 

Vuosituhannen alkupuolella korostettiin myyttijoh-
tamista tai tarinajohtamista, joten Kalevala tuntui 
suomalaiskansallisena myyttisenä tekstinä hyvältä 
lähtökohdalta kehitystyölle. Lähtökohta oli olemassa, 
eeppisten tekstien kautta esiin saatu rakenne oli mitä 
todennäköisimmin sovellettavissa myös käytännön toi-
minnan kuvaajaksi. Jos runo syntyy elämästä ja sen 
eri puolista, niin runous väistämättä on tapahtumien 
ja niihin liittyvien luonnehdintojen kuvausta. 

Arvottamisen maailma 

Toisena lähtökohtana oli seitsemän modaliteettia 
arviointi- ja tulkintavälineenä, ja myös lauseenjäsen-
nys vilahti esiin syvämerkityksen tutkinnan välineenä, 
mutta vielä ei ollut sen aika. Ensin piti harjoitella 
kirjoittamista, kehittäjä vei loppuun erätrilogiasarjan, 
josta ilmestyi vuonna 2006 kaloja koskeva osuus, 
vuonna 2009 lintuja ja hirviä koskevat tekstit. Näissä 
opuksissa työstettiin funktiointia sekä tutkittiin kaavaa 
soveltamalla sitä eri aineistoihin. 

Myyttinen puhe laatupuheen takana johti seuraavaan 
kehitysvaiheeseen, joka toteutettiin kehittäjän tuote-
kehityskoulutuksena. Prosessissa syntyi meemikaava 
mielessä säkeet. 

Niin laulan hyvänki virren, kaunihinki kalkuttelen 
Viikon on virteni vilussa, kauan kaihossa sijaisnut. 
Veänkö vilusta virret, lapan laulut pakkasesta, tuon 
tupahan vakkaseni, rasian rahin nenähän, alle kuulun 
kurkihirren, alle kaunihin katoksen, aukaisen sanaisen 
arkun, virsilippahan viritän, kerittelen pään kerältä, 
suorin solmun sommelolta? (Uusi Kalevala 1. runo) 

Mainittu satukaava oli saanut lähtölaukauksen jo opin-
näytteessä peijaisrunoista eli hirvikronikoista ja aihei-
den järjestämisestä toiminnoiksi eli funktioiksi. Kun 
kaavaa oli sovellettu ja kokeiltu erilaisiin teksteihin ja 

korpuksiin, osoittautui kaava toimivaksi työvälineeksi 
syvämerkityksen hakuun. Peijaisrunossa, hirvikroni-
kassa on sadun rakenne, joka vuorostaan on elämän 
ja suurempien toiminnallisten kokonaisuuksien raken-
ne ja sovellettavissa muun muassa laadunhallintaan, 
Vahvaconin toimintakäsikirja on sananmukaisesti 
satumaisen hyvä. 

Laatukäsikirjan standardivaatimusten mukaisuutta 
oli loppuvaiheessa työstämässä myös ulkopuolinen 
konsultti. Sertifikaatin on myöntänyt DNV Det Norske 
Veritas. Kehittäjästä tuli laadunvalvoja ja oltiin päästy 
tavoitteeseen, sertifioituun toimintaan syntyjä syviä 
myöten. 

Meemikaavan synty 

Tuotekehityksessä syntyy usein sivutuotteita, niin 
tässäkin prosessissa. Funktiointi jalostui viideksitois-
ta merkityslajiksi ja meemikaavaksi. Syksyllä 2012 
prosessi loi uuden alun suunnitteluopin laatimiseksi, 
sillä syntyi CLA-pohjainen runomatriisi. Testauksen 
alla oleva projektitapahtumain nykykehitelmä perus-
tuu keston käsitteeseen, jossa keskeistä on aasi Ihaan 
kysymys – Kauanko tätä kestää, päiviä, viikkoja, 
kuukausia? 

Projektin kesto ja keinot sen hallitsemiseksi on tärkeä 
kysymys. Rakennusalalla toimijalle rakenteen merkitys 
talolle on selvä, LVI-suunnittelija tietää rakennusten 
syntyvän toiminnalliseksi kokonaisuudeksi vasta kun 
vesi, lämpö ja ilma tulevat ja menevät vaivattomasti. 
Kun talo voi hyvin, on ihminen hyvinvoiva. Hometalos-
sa voidaan huonosti. 

Kansanperinteessä alkujaan Väinä on tarkoittanut 
kaikkialla olevaa vahvaa voimaa. Elämä sai alkunsa 
lämmön, veden ja ilman avulla, laatuajattelumme on 
käynyt mustan Muurikin eli hirven jälkiä ja jotosta 
pitkin. 

Viel’ on muitaki sanoja, ongelmoita oppimia: tieohesta 
tempomia, kanervoista katkomia, risukoista riipomia, 
vesoista vetelemiä, päästä heinän hieromia, raitiolta 
ratkomia, paimenessa käyessäni, lasna karjanlaitumil-
la, metisillä mättähillä, kultaisilla kunnahilla, mustan 
Muurikin jälessä, Kimmon kirjavan keralla! (Uusi 
Kalevala 1. runo) 

Teksti. Marita Råman
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Myyttisanojen mahti prosessikuvaajana 

Kalevalan alkuruno kuvaa luomista, ja samalla se 
soveltuu minkä tahansa perusprosessin kuvaajaksi. 
Laatu- ja kehitystyön välineeksi syntynyt meemikaava 
selventää tulkintaa. Mistä alkaa? Kaikella on alkunsa, 
kestonsa ja päätepiste, uusi alku, jossa kierros tai 
uusi projekti prosesseineen alkaa uudelleen syklisen 
kiertonsa. Ensin on hyvä hahmottaa kokonaisuus 
ja tarvittavat toimenpiteet, on syytä tehdä aiotusta 
alustava arvio. Kantaako hyppy? Kestääkö rahkeet? 
Tämä vaihe on kaavassa lähtökohta, genoomi, johon 
liittyvät alkurunon teonsanat laulaa ja uida. Kaavaa 
varten sanoille on luotava yleisempi merkitys ja tästä 
sanaparista saamme sanojen aisaparin.

Kalevalan 1. runo hahmottuu kokonaisuuksina kym-
meneen eri episodiin, jossa saman näköisillä tapah-
tumaosioilla on silti eri merkitys, koska tapahtuma 
ilmenee eri kohdassa ja eri tarkoituksessa kerrontaa. 
Kyse ei ole synonyymeistä, vaan väljästi tulkiten ana-
logioista, vastaavuuksista. 

tehdä = hahmottaa  vetää = odottaa 
munia = luonnostella  laulaa = alkaa 
sanoa = valmistua  virua = kestää 
valjeta = oivaltaa   kuolla = uudistua 
uida = syntyä   nostaa=ilmaantua. 

Toiminnoilla ja lauseilla on oltava rakenne ja yhteys 
muihin tekijöihin, jotta merkitys syntyisi. Meemit ovat:

Genoomi kertoo esim. alkutilanteen, synnyn tai aloit-
tamiseen vaikuttavat tekijät: laulaa = alkaa & uida = 
syntyä 

Fenoomi kertoo esim. muodon, tuloksen tms. ilmenty-
män, johon aloitetulla on päädytty: vetää = odottaa & 
virua = kestää 
Semeemi ilmaisee kokonaisuuden, johon tapahtuman 
alku ja sen ilmenemä viittaavat: valjeta = oivaltaa & 
nostaa= hahmottaa 
Transfeemi sisältää muuttuvat tekijät ja muutoksen 
ehdot, vaiheet: sanoa = valmistua & kuolla = uudis-
tua 
Myteemi ilmaisee alitajuiset syvämerkitykset ja taus-
talla vaikuttavan myyttisyyden: munia = luonnostella 
& tehdä & hahmottaa. 

Myytillä ja myteemillä on suhde alkuun. Legendaariset 
suunnitteluprosessit tunnetaan ja kuvataan tarkkaan 
alusta loppuun, ja vähäisemmätkin, kun on laadusta 
tai laatupalkinnosta kyse. Luomisessa on kyse olemi-
sen suhteesta tapahtumiin, uutta luotaessa alkuun 
ei ole olemassa mitään konkreettista, on vain laulu, 
idea, haave tai ajatus, josta sitten prosessin kuluessa 
muotoutuu tekemisen avulla hahmoteltu kokonaisuus. 
Hahmo ei alkuun ole selvä eikä muotoutunut, se jou-
dutaan suunnittelun kulussa etsimään. Peruskaavaan 
voidaan haluttaessa lisätä metatekijänä strategeemi, 
joka vaikuttaa muodostuvaan futureemiin eli toteutu-
vaan tulokseen. 

Maailmoita on kolme. On alun, lopun ja keston 
maailmat duratiivisen tai punktuaalisena, jatkuvina tai 
ainutkertaisina. Meemit toimivat asian pohdiskeluavai-
mina jäsentyneenä systeeminä. Sanapari teko/hahmo 
voidaan tulkita esim. lauseella: Rakentaminen on 
teko, joka antaa tiloille muodon, funktion ja olemas-
saolon.

Kaavio. Meemikaavan perusrakenne ja toteutuma
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ROTHMANSIN PUTKISTOT 

Kokemus Moskovasta

Keväällä 1997 Pietarissa Vuonna 

1993 menin ensimmäiselle keikalle Venäjälle, Mosko-
vaan, lihanjalostuslaitoksen työmaalle. Kylmälaitoksen 
toimitti saksalainen yhtiö, joka minut palkkasi. Ne en-
simmäiset Venäjältä saadut työsuhteet poikivat uusia. 

Alkuvuodesta 1997 sovittiin Ilkka Råmanin kans-
sa, että lähden valvomaan Pietariin rakennettavan 
Rothmansin savuketehtaan putkitöitä maaliskuussa. 
Alku varsinkin piti tiukoilla, en tuntenut paikkoja enkä 
asioita, henkilötkin olivat kaikki outoja. Eikä tuon 
kokoista laitosta tai sen tekniikkaa opi kertaisella lä-
pikävelyllä, eikä vielä toisellakaan, vaikka oli kuviakin 
katsellut.

Tehdas on suuri, pinta-alaltaan hehtaariluokkaa ja 
putkistoiltaan monipuolinen. Tavanomaisten verkos-
tojen lisäksi siinä oli paineilma-, jäähdytys-, höyry- ja 
palonsammutusputkisto. Yksi dieselkäyttöinen vara-
voimalaitos tehtiin pihalle. 

Laitoksen koosta huolimatta sen tekniikassa ei varsi-
naisia suuria ihmeellisyyksiä ollut, jotakin kumminkin. 
Ensimmäinen asia mihin piti puuttua työmaalla oli 
rakenteiden läpimenokohtien suurentaminen sellaisek-
si, että eristys saatiin vietyä ehjänä ja täysimittaisena 
myös näillä kohdin. Asia on tärkeä erityisesti höyry- ja 
jäähdytysputkistoissa. Niitä sitten piikattiin auki varsin 
runsaasti. 

Käsiteltävä tupakka ei saa kuivua ja sen takia tuotan-
totilojen ilman suhteellinen kosteus pidetään 90 %:n 
tietämissä. Myöhemmin se aiheutti hankaluutta mm 
raitisilmakanavissa. 

Toimistotiloissa on tavanomainen 
ilmastointi. 

Tuloilman kostutus tapahtuu höyryllä ja sen mak-
simimäärä on noin 90 tonnia vuorokaudessa. Siitä 

systeemistä oli asianmukaiset piirustukset ja muu 
dokumentointi. Järjestelmän yksi erikoisuus oli se, 
että siinä käytettiin erilaista glykoliliuosta talvella ja 
muuna vuodenaikana. Talvella pakkasnesteen piti olla 
juoksevaa vielä –40 C lämpötilassa, muuna vuoden-
aikana kelpasi laimeampi liuos. Syy miksi tässä neste 
vaihdetaan, ajetaanhan autossakin aina sillä väke-
vämmällä, oli se, että laimeampi liuos on helpompaa 
pumpata ja sen ominaislämpökapasiteetti on suu-
rempi, se pystyy kuljettamaan oman massan kiloa 
kohti enemmän lämpöä. Ominaislämmön ero on 20 % 
laimeamman hyväksi. Koko vaihdettavaa nestemäärää 
varten oli kaksi varastosäiliötä. Toiseen vaihdettava 
neste ja toisesta sesonkiin kuuluvat tilalle. 

Putkisto-urakkaan kuului myös englantilaisen urakoit-
sijan suunnittelema jäähdytysputkisto sekä järjestel-
män laitteiden asentaminen ja eristäminen. Kummek-
suttavaa asiassa oli se, että asennuskuvia tai muuta 
varsinaista asennusteknistä spesifikaatiota ei ollut! 
Eristyksistä tosin oli työtapaselostus, mutta laadultaan 
ntikvariaattitavaraa, ei se olisi kuulunut työmaalle. 
Sanoinkin tavaran toimittajan asentajille, että yhtä 
hyvin voidaan homma hoitaa Hanhiemon runokirjan 
mukaan. Tarvittavia asiakirjoja yritettiin saada, vaan 
ei saatu, sieltä kerrottiin, että työmaa toimittaa 

Homma putosi syliin 

Homma putosi minun syliini, tosin työnantajani tuella. 
Työmaan tekniikan ylin päättäjä ja minä olimme 
noin samanikäiset, kuuskymppisiä patuja, työmaan 
vanhimpia, mikä ehkä oli osaltaan syynä siihen, että 
tulimme hyvin toimeen keskenämme. Minä tein vir-
heitä, hän huomautti niistä, tietysti, mutta ei koskaan 

Stahanovilaisuus 
Termiä käytettiin Neuvostovallassa viisivuotissuunni-
telman aikaan, jolle oli tyypillistä kolhoositoiminta ja 
työn sankaruus, jossa ylitettiin reilusit normaali tyäö-
teho. Uusstahanovilaisuudeksi sanotaan länsimaista 
kiireen tuntua työelämässä, johon kuuluu esim. 
sähköpostin kellonajan muuttaminen, jotta vaikuttai-
si siltä että työtä tehdään yötä myöten.

Teksti. Jorma Heinonen
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nipotellut. Putkituksiin arkkitehdin lisäksi tahtoi itse 
kukin työmaalla kuljeskelija lausua mielipiteitään  

Työselityksen mukaan putket piti eristää alumiinipa-
perilla päällystetyillä mineraalivillakouruilla. Ei muuta. 
Venäläiset viranomaiset eivät olleet hyväksyneet jo 
silloin muualla yleisesti käytettyjä vaahtokumieristeitä. 
Kannakkeiden ja putkien väliin asennettiin pyökkiset 
etäisyysrenkaat! 

Siitä sitten asennuskuvia tekemään. Työmaalla ei ollut 
edes minkäänlaista piirustuskojetta, kuvat piti synnyt-
tää kokoushuoneen pöydällä, viivoitin ja kulmaviivain 
ja skaalatikku apuna. Kun tekemäni skitsit oli työ-
maalla hyväksytyt, ne lähetettiin Helsinkiin puhtaaksi- 
piirrettäväksi ja sitten vielä rakennuttajalle hyväksyt-
täväksi. Saatiinhan ne silläkin lailla tehdyksi. 

Kesäkuun puolessa välissä, kun työt olivat jo hyvässä 
vauhdissa urakoitsija haukkui suunnitelman ja minut 
sen tekijänä lyttyyn. Todella pahoitin mieleni, olin 
tehnyt sen mikä oli tarpeen ja niin hyvin kuin osasin. 
Harmitti, nätisti sanottuna, pitkään. Se oli sitä työn 
maustetta (suolaa!) avohaavaan! Putkitöiden kat-
sottiin olevan myöhässä ja myöhästyttävän muitakin 
töitä. Niin aina. Putkiurakoitsija, sai moitteita asiasta, 
niin aina. 

Lisää väkeä työmaalle 

Työmaalle yritettiin hankkia lisää väkeä, onnistuminen 
oli kuitenkin vain osittaista. Kuten useimmiten. Mutta 
ei aina. Toukokuun lopulla tuli työmaalle uusi asenta-
ja, ripeä ja reipas noin nelikymppinen mies. Juttelin 
hänen kanssaan, ja niin kuin Venäjällä melkein aina, 
tuli viina-asiatkin esille. Hän jutteli siihen tyyliin että 
varoitin esimiestä hänestä. 

Tämä uusi mies jäi töihin viikonlopun yli parin 
apumiehen kanssa, tehtävänään pumppuhuoneen 
putkitus. Homma ei ollut mitään näpertelyä, putkidi-
mensiot luokkaa DN 200…300. Kun sunnuntaina kävin 
työmaalla totesin vain että touhu on kova ja jälkeä 
syntyy. Maanantaina sitten selvisi koko kauheus: 
putkitöitä oli tehty suorastaan stahanovilaista vauhtia, 
mutta jälki oli sutta ja sekundaa, etupäässä sutta, 
ehkäpä sekin stahanovilaista. 

Mies oli tehnyt hommia, ahkeroinut, vodkan voimalla, 
mutta ilman vatupassia ja vinkkeliä, metrimittakin taisi 
olla hukassa. Hän oli varmaan itsekin säikähtänyt jäl-
keään ja häipynyt. Muutamaan päivään ei tiedetty mi-
hin, mutta jonkin ajan kuluttua hän ilmestyi, pahoitteli 
tapahtunutta, pyysi anteeksi ja häipyi kotiinsa.

Kolmelta asentajalta meni usea päivä asennetun 
putkiston purkamiseen ja uudelleen rakentamiseen. 

Asennusajasta oli liki viikko mennyt kuin tyhjää vaan, 
aika rientää, mutta hommat seisovat! Muun muassa 
tällä lailla ne kiireet syntyvät! 

Lauhdevesipumppukomedia 

Ihan oikea komedia oli muodostua lauhdevesipum-
puista. Omalla kohdallani se oli ensimmäinen höyry-
käyttöinen tällaisessa matalapaineisessa laitoksessa. 

Nämä pumput olivat varsinaisia kummajaisia. Ne ovat 
historiallisen kehityksen tuloksia, luultavasti aina J. 
Watt’in päivistä asti, mikä kyllä näkyy niiden vähem-
män sliipatusta ulkomuodosta. Niistä tulee valtavasti 
hukkalämpöä, eikä niitä voi eristääkään. Kukaan 
ei halunnut semmoista nurkkiinsa. Rumensi minkä 
tahansa tilan mihin sitä tarjottiin. Mustana, nelijalkai-
sena ja pienen sonnin kokoisena se todella oli kuin 
esihistoriallinen hirviö! Mahanalus täynnään erilaisia 
vempaimia! 

Toinen asennettiin lämmönjakohuoneeseen ja toisel-
lekin löytyi paikka tiloissa missä on muutakin tekniik-
kaa. Eräs työmaan mestari kyllä epäili erään hyväsy-
dämisen naisen olleen suhteessa toiseen niistä. Ei kai 
sentään…, niin kamalaan, vaikka kuumahan sekin on. 

Tämäkin työmaa, sen asioiden hoitoon osallistuneet 
suunnittelijat ja toimihenkilöt ovat nyt, asioiden siir-
ryttyä pääosin muistoihin, mielessäni eräänä työurani 
myöhäisemmän vaiheen positiivisimpia kokemuksia. 
Kaikkea en muista, ja ne minkä muistan, on aika 
kullannut!
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Primitivia, 
lajityypillisyys 

Ruokokerttunen, isolepinkäinen, 
urpiainen, 

hippiäinen, talitiainen 

Ähötär/Ähkiläinen 
Turjotar/Turjolainen 
Äijätär/Äijykkäinen 

LVI-ongelma 
SISÄILMA, LÄMMITYS 

Kalevalan myyttiset kielikuvat ovat luontomyyttisiä. 
Metsäseudun linnut ovat siivittäneet ihmisen mieli-
kuvitusta kautta aikain. Tilan poetiikasta kirjoittanut 
Gaston Bachelard viittaa pesänrakennustaidossa 
hippiäiseen. Pienen ihmisen elämän turva kietoutui 
alkumuodossaan kotikuusen alle sananmukaisesti. 
Myös pienen pieni lintu hippiäinen tarvitsee suojak-
seen pesän kuusikkoon. 

Hippiäinen kuuluu primitiviamyyttiseen luokkaan, kos-
ka se on suomalaisen karun kuusikkoluonnon asukki. 
Alkuperäinen suomalaisasumus havumetsissä on ollut 
laavumainen kotarakennelma kuusen juurella, jossa 
Ihmisturjakkeet alhaalla ovat saaneet kärvistellä kos-
teassa ja vedossa. Lähinaapurina ja hyyryläisinä ovat 
olleet majaa ylhäällä kuusessa pitävät hippiäiset. 

Lintumytologiassa Kielastaja talitiainen on muitakin 
lintuja luokiteltu primitiviaan ja alkuasumuksen lähet-
tyviin kuuluvaksi. Talitiainen on kesyhkö, asumusten 
lähettyvillä viihtyvä lintu, jonka pationa toimii lintulau-
ta tai ikkunalauta. Epäilemättä lintujen arkkitehtuuria 
tarkastelemalla ihminen oppi tekemään asumukses-
tansa hyvin eristetyn ja mukavan ja muotoilemaan 
sen mieleisekseen ja kehoa miellyttäväksi. 

Vähitellen kaupunkirakentamisen myötä välittömät 
luontovaikutteet ja harmoninen luonnon ja kulttuurin 
rinnakkaiselo painui tietoisuudesta pinnan alle. Tek-
niikkaa sekä taloudellisuutta alettiin korostaa. 

Vahvacon Oy:ssä on luotu systeemi, jossa voidaan eri 
aloja ja tulkintoja tarkastella rinnastuksina, analogioi-
na, semantiikkana, symboliikkana, myyttinä. Millainen 
aasinsilta tarvitaan, että tästä systeemistä voidaan 
tehdä siirto Kalevalan teksteihin ja toisaalta arkkiteh-
tuuriin ja LVItekniseen suunnitteluun.? Tyhjentävää 
vastausta ei ole, mutta on mahdollista kartoittaa 
suuntaviivat. Erilaisten näkökantojen ymmärtäminen 
on sekä luovuuden että sujuvan projektityöskentelyn 
edellytys. 

Taloa esittävä piirros ei jätä uneksi-
jaa kylmäksi kovinkaan pitkäksi aikaa. 
Ihmisen pesä, ihmisen maailma ei ole 
koskaan valmis. Kuvittelu auttaa meitä 
jatkamaan sen rakentamista. Oleminen 
alkaa hyvästä olosta. Talomme on pesä 
maailmassa. 
Gaston Bachelard

Teksti. Marita Råman

Arkkitehtuurin
runollisuus
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Oli pesä pesä pesä 

Hippiäisen pesintä avaa meille ymmärryksen arkkiteh-
tuurin maailmaan. Pesän pihana ja kotikenttänä toimii 
puu lehvistöineen tai havuineen. On mietittävä, miten 
tavallinen kansa asuu. Kaupunkilaisen asumusmuoto 
on pääsääntöisesti mehiläiskennomainen kerrostalo-
asumus, maaseudulla asutaan yksittäisissä taloissa 
ja makuasia on, mielletäänkö yksityinen tila linnaksi 
vai kotipesäksi. Asunnon tulee palvella viihtymisen 
tarpeita. 

Kosteus, veto ja kylmyys aiheuttavat homevaurioita, 
terveyshaittoja ja epäviihtyvyyttä. Puutalojen seiniin 
kotiutuvat pieneliöt houkuttelevat tikkalintuja ko-
puttelemaan seiniä ja tämä perinteisesti on tiennyt 
muuttoa. Jos talosta tulee hometalo, muuttoahan se 
tietää. Tikka on venäläisten kielikuvassa samaa mitä 
suomalaiselle on pölhöys, tyhmän käytöksen vertaus-
kuva. Tämän ehkäisemisessä hyvällä LVIja taloteknii-
kan suunnittelulla on tärkeä tehtävänsä. 

Lintujen arkkitehtuurista pesän arkkikuvana Gaston 
Bachelard kiinnittää uneksijan katseensa kolmeen 
lintuun: tikkaan, hippiäiseen ja pääskyseen. Tikan 
hän liittää työntekoon ja äänekkyyteen, pääskysen 
pesää hän kuvailee outona, vieraana toiseutena, joka 
karkottaa paholaisetkin olemassa olollaan, sillä pesä 
on tehty syljestä ja liasta. Hippiäisen pesän hän kuvaa 
majamaisena pienenä viihtyisänä kotina, jonka asuja 
on pieni kuningas. Pienen linnun pesä ole koskaan 
nuori, sillä se on iäinen menneiden aikojen tulkki 
perusturvallisuuden tarpeesta. Mielikuva, joka antaa 
tarinoille ja unelmille siivet. 

Hippiäisen pesinnälle ilmaston tasainen keskilämpötila 
on ratkaiseva elämän edellytys. Niin hippiäinen kuin 
kotirauhakin on lailla turvattu. Vähitellen hippiäisen 
asumaalueet ovat vetäytyneet pohjoisemmaksi ja 
ulottuu Inarin ja Enontekiön rajoille saakka. Ihminen 
muovaa asuntonsa mielensä mukaan työkalujen avul-
la, linnun pesä muovautuu keholla kehon mukaiseksi 
elämää pursuavaksi maljaksi. 

Semiotisoimalla arkkitehtuuriunelmoijaa voitaisiin rin-
nastaa pääskynen epätoivottavan massarakentamisen 
perikuvaksi, hippiäinen havumetsien ja järvenrantojen 
majarakentajaksi. Tikka, joka katoaa usein näkyvistä 
ja vain hakkuun äänet kuuluvat, on miellettävissä 
kerrostaloasujiin, jossa melun häiritsemät asukkaat 
hakkaavat pattereita.

Vihertikka on omistusasumisen metafora. Pääskynen on ankean asumisen metafora. 
Hippiäinen on viihtyisän asumisen metafora. 

Lintu ilmestyy puun ikkunaan ja laulaa, rakennat pajukkoon pesäsi istuimen, vietät tunteja kerttujen kanssa .

Mystiikka,
lintusymboliikka

 

Sakraali,
lento sineen

Pohjantikka , palokärki,
pikkutikka,

käpytikka, helmipöllö

Törmäpääsky,
haarapääsky,
tervapääsky,

räystäspääsky,
punatulkku

Ahavatar/Ahavainen
Tuuliatar/Tuuliainen
Apajatar/Apajainen

Taivaannavatar/Taivasnapainen
Ääretär/Äärehinen
Räsätär/Räsänen

LVI-ongelma
VETO, ILMASTOINTI

LVI-ongelma
MUUNNELTAVUUS,

ÄLYTALO
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E-luku on ajankohtainen uusi suunnittelu- ja rakennusmääräys, joka astui voimaan heinäkuussa 2012. Osa-
ratkaisuista, kuten eristeiden lämmönläpäisykertoimista tulee siirtyä kokonaisvaltaisiin energiankulutuslaskelmiin. 
E-luku vaikuttaa rakennusluvan saantiin, ellei E-lukua suunnitelmissa ole laskettu, lupa ei heltiä. 

Laskentaperusteet ovat samat ja en perustuvat energiamuodon kertoimiin, mutta hyväksyttävän e-luvun arvo 
vaihtelee materiaalin ja talon koon mukaan. Hirsitaloissa E-luvun arvoksi hyväksytään alempi arvo kuin muissa 
pientaloissa. Energiankulutuksen säästöpyrkimys ilmenee myös siinä, että energiankulutusluku on sitä tiukempi ja 
vaativampi, mitä isommasta tilasta on kyse. Isommasta tilasta on helpompi tehdä energiatehokas, mutta toisaalta 
energiatehokkuutta on tarpeettoman tilan rakentamatta jättäminen, mikä on myös kokonaisedullista rakentamista. 
E-luvussa otetaan huomioon energialähteet ja tämä tuottaa vaihtoehtoja sähkölämmitykselle. 

Talotyypeittäin E-lukuvaatimukset huomioidaan kWh/m2 per vuosi. Sallitut arvot vaihtelevat välillä 130-450, 
asuinkerrostaloissa on alhaisin kulutusvaatimus, sairaaloissa suurpiirteisin. E-luku lasketaan neljää näkökulmaa 
käyttäen. Laskelmassa tarvitaan 1) ominaislämpöhäviö, 2) lämmitysenergian nettotarve, 3) ostoenergian kulutus 
sekä 4) kokonaisenergian kulutus eli E-luku. Tulevana kehityssuuntana tullee olemaan muissakin rakennuksissa 
kuin sairaaloissa rakennustypologian vaikutus energiankulutukseen. Perussairaalatyyppejä on viis: lineaarinen, 
arkadi-, kampa- ja paviljonkimalli sekä torni jalustalla tyyppi.

Antropologiassa talo symboloi kosmosta ja ih-
miskehoa. Samoin arkkitehtuurissa. Urbanisoituminen 
on tullut jäädäkseen ja asettaa niin kaupunkisuunnit-
telulle kuin energiatehokkuudelle kuin ekologisuudel-
lekin uusia vaatimuksia, joita ympäristösertifiointime-
nettelyt kehittävät, todentavat ja valvovat. Kehon ja 
arkkitehtuurin käyttämä yhteinen termi metabolismi 
on sekä lääketieteellinen että yhdyskuntasuunnittelun 
keskeinen käsite. Urbaanien systeemien metabolismi 
viittaa materian ja energian fysiologisiin prosesseihin 
eli kiertokulkuun ja virtauksiin ihmislähtöisissä ekolo-
gisissa systeemeissä. Kaupunkisysteemin elintärkeiksi 
fysiologisiksi resursseiksi nimetään vesi, biomassa, 
rakentamisen raaka-aineet ja energia. 

LVI-tekniikan systeemit voidaan mieltää verrannollisik-
si kehon toimintojen kanssa. Energiatasapainosta on 
kyse; Nollaenergiatalo tuottaa energiaa yhtä paljon 
kuin kuluttaa. Kokonaiskulutuksen summa vuositasolla 
on nolla. Passiivitalo on rakennus, jonka lämmitys-
energian kulutus on tavanomaista pienempi. Keho 
vanhetessaan kalkkeutuu, talo voi homehtua. Hyvä 
olo ja terveys niin talossa kuin kehossa muodostuu 
häiriöttömästä toiminnasta.
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TALOTEKNIIKKA  IHMISRUUMIS
LVI-Järjestelmät   Ihmisruumiin substanssit
100 Lämpö   Tasalämpöisyys, lämmönsäätely 37 oC
200 Vesi- ja viemäri  Suolisto: ruuansulatuselimistö
300 Ilma    Hengityselimet, keuhkot, iho, henkitorvi
400 Rakennusautomaatio  Sisäeritys, hormonitoiminnot
500 Jäähdytys   Hiki, hikoilu, jano
600 Paineilma   Suolikaasut, ähky
700 Höyry ja lauhde  Kyyneleet
800 Palo    Burnout, hermot
000-1 Putket   Röörit, nenäontelo
000-2 Pumput   Sydän
000-3 Eristeet   Iho, rasva

KOTA 

Elias Lönnrotin mukaan ihmiset, ennen kuin oppivat 
huoneita rakentamaan, elelivät honkain suojassa ja 
keittivät ruokansa ontolla paadella eli kivellä. 

NARINKIRKKO ja LAPINKOTA 
Narinkirkko on naria (reumaa, hiirikättä) parannetta-
essa tikuista tehty kolmiomainen ristikko. Se sytyte-
tään palamaan, poltettiin narinkirko. 

Narinkota tehdään paadelle kolmesta kuivasta 
mäntytikusta., jotka pannaan ristikkäin. ja sytytetään 
kärjistä palamaan. Nariseva raaja pannaan tulen 
päälle, pyöritetään siinä ympäri ja hoetaan: nari, nari, 
kotas palaa! Kun käden ranne narisee, käännetään 
sen sisäpuoli sanoen 
- Palaa tuleen päin, sisäpuolellahan on suonisto” tai 
– Pakene nari tai poltan sinut. Tätä hoettiin kunnes 
narinkirkko hiillostui. Narrinkota oli kolmikanttinen, 
kolme seinää eikä kattoa ollut. 

Taikamerkkinä käytettiin kolmea yhdellä viivalla muo-
dostettua kolmiota, jota nimitettiin lapinkodaksi. Kuvio 
symboloi sekä ihmistä että kotakylää.
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Pölykeuhko on ammattitauti, jonka voi saada leipo-
moissa ja muissa hienojakoista pölyä sisältävissä 
paikoissa. Tuotantotiloissa on huomioitava terveysris-
kit ja tehtävä kaikki voitava haittojen minimoimiseksi. 
Parhaaseen tulokseen päästään luomalla tekniset 
työskentelyolosuhteet siedettäväksi ja kehittämällä 
työtapoja vähiten haittaa tuottavaksi. 

Kun jonkinlainen uhkakuva tai riski on olemassa, 
herkässä ovat selitykset ja pohdinnat pulmaan tepsi-
vistä syistä. Työturvallisuusriskit ja terveyshaitat ovat 
arkipäivää muillakin aloilla kuin leipomoteollisuudessa, 
terveysteemasta on Kari Aronpuro runokokoelmas-
saan Minä viihtyy todennut. 

Me kaikki teemme virheitä, 
jatkuva pahoinpitely 

ei ole virhe. 

Leipätyönä pidetään ilman suurempaa intoa tai 
työmotiivia tehtävää työtä. Innokkaasti aloitettuun 
työhön voi ajan mittaan leipääntyä joko tehtävän yksi-
toikkoisuuden, palkitsemattomuuden, tekijän luonnol-
le ja luonteelle sopimattomuuden vuoksi tai muusta 
syystä. 

Leipääntymisen on lähellä tympääntymistä, kyllästy-
mistä tehtävään, jolloin hyvän työmotivaation nos-
tatuskeinot ovat tarpeen. Hyvät työolosuhteet sekä 
toimivat työvälineet ovat keino parantaa työviihtyvyyt-
tä. Leipomotaikuuteen liittyviä uskomuksia on säilynyt 
vähän. Talon nuoret naimaikää lähestyvät tytöt tuli 
opettaa hyviksi leivänleipojiksi, oli nuoria motivoitava 
enneuskomuksilla. Sai kauniita lapsia, jos leivistä tuli 
somia ja tasalaatuisia.

LEIPÄTYÖ – Huhmaresta huuvaan

Minä panee itsensä
alttiiksi

myllyissä
viljavarastoissa
ja leipomoissa

ihottumalle
nuhalle

ja hengenahdistukselle.

(Ote runosikermästä terveys.
Kari Aronpuro)

Teksti. Marita Råman
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Kalevalaa on sanottu viljaeepokseksi, ja sitä se on. 
Kansalliseepoksen keskeisaihe on sampo, myllyksi 
arveltu ihmekapine, joka jauho myötäviä, syötäviä 
ja säilytettäviä. Leipomoperinteestä voimme saada 
todisteen myllyn puolesta. Reikäleivän keskusta oli 
reikäläpi, joksi kutsuttiin sekä suuta että toistakin 
ruuansulatuksen päätä. Käsikivissä tämä läpi oli 
myös. Karitsapuu yhdistää käsipuun käsikiveen ja se 
on kytketty katossa olevaan laipiolautaan. Hengäh-
dystaukoa tiesi ja oli mieluisa vahinko, jos karitsapuu 
sattui katkeamaan. Katkesi, katkesi karitsapuu, pääsi 
laiska jauhamasta. 

Sampon valmistusaineet liittyvät nekin karitsaan, 
kesäuuhen untuviin. Kun muistetaan, että suuta 
hampaineen on aiheellisesti nimitetty myllyksi, niin 
sammon merkitys saa uusia ulottuvuuksia, jossa huh-
maren ja käsikivien aikakaudesta vähitellen kehittyi 
tehokkaampi työväline, koskivoimalla käyvä mylly, 
ja sen myötä sai jauhaminen syvällisiä metaforisia 
merkityksiä. 

Mediapyöritys on myös myllytystä. Maine voi olla po-
sitiivista tai negatiivista. Nykyajan leipomo linjoineen 
on huipputekninen tila, jossa lämpöä, kosteutta ja 
jauhopölyn määrää voidaan säädellä teknisin ratkai-
suin, ja siten luoda miellyttävät olosuhteet ikiaikaiselle 
tuotannolle. 

Vahvacon Oy on tehnyt leipomolinjoille onnistunees-
ti teknistä parannustyötä, referenssikohteemme 
Finncatering Oy:n tuotantotilan ilmastoinnin perus-
parannusprojektin loppuraportissa todettiin leipomon 
ilmanvaihdon ja ilmatasapainon muutokset ilmanvaih-
tojärjestelmään onnistuneeksi ratkaisuksi. Projektissa 

perusparannettiin jauhopölyn leviämistä vähentäviä 
kohdepoistoja. Reilusti alipaineisen tilan ilmatasapaino 
saatiin tasapainoon. 

Kuva. Asiantuntija perehtyy tilanteeseen. 

Uuneista lähtevät lämpöpäästöt ja haitallisten ainei-
den päästöt saatiin hallintaan. Suunnittelun kanssa 
samanaikaisesti opastettiin työntekijöitä käyttämään 
kohdepoistotoimintoa tehokkaasti. 

Paistouunien poistohuuvan mitoittamiseksi rakennet-
tiin koehuuva, josta saatujen kokemusten ja ilman-
vaihtosuunnittelun tuloksena vanha huuvarakenne 
uusittiin. Uusi huuva esti käryjen leviämisen uuneista 
leipomoon, toteaa ISS loppuraportti. Kuva. Nykyaikai-
nen huuva

Kuva. Nykyaikainen huuva
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Arki- eli hapanleipä ä kutsuttiin Joroisissa sata vuotta 
sitten järkileiväksi, kun taas pyhäleipää on sanottu 
käyte- eli näkkileiväksi. Tämä leipä tunnetaan nyky-
ään hiivalepänä. Käyte valmistettiin imellyttämällä 
kotona. Leivotut leivät taputettiin tasaiseksi ja kirjail-
tiin. Kirjaileminen eli näkittäminen tapahtui tikulla tai 
kammalla, joilla voitiin tehdä monenlaisia kuvioita. 
Uuniin pantaessa kohonneita leipiä pisteltiin tikulla tai 
sukkapuikolla. Ruisleipään tehtiin lehmänsarvella reikä 
keskelle, siitä nimi sarvilepä, jonka kuoressa oli tärpät 
tehty ruusaustikulla. 

Kansan jokapäiväisen ravintona oli ns. juurileipä, joka 
leivottiin iso erä kerralla. Pieneen uuniin ei sopinut 
kymmentäkään leipää, isoon uuniin mahtui kaksi-
kymmentä leipää. Juurileivät ripustettiin kuivamaan 
vartaisiin, ja valmistettiin jouluksi, jotta joulupöytään 
saatiin tuoretta pehmeää uutisleipää. 

Kauraleipien tekeminen vaati omat temppunsa, 
tahdas oli näet niin vetelää ettei sitä voinut ollenkaan 
pöydällä leipoa. 

Sitä varten olikin olemassa erityinen astia, luohkana., 
joka oli puusta tehty soikea kaksikorvainen altaan-
tapainen astia, siihen nostettiin tahdas ja kun se oli 
saatu vähän leivän muotoiseksi, kaadettiin se lapiolle 
ja pantiin uuniin. Kaurajauhoista tehtiin herkullisia 
kiisselikakkaroita, jotka leivottiin hieman pienemmäksi 
ruisleipiä, olivat hyviä syödä. 

Taikinan alustamisen toimitti tavallisesti kaksi nais-
henkilöä tai oikeastaan kolme, kolmas oli antamassa 
jauhoa taikinaan (sitä mukaa kun alustajat sitä tarvit-
sivat. Jauhojen survominen oli raskasta, mutta niin oli 
taikinan alustaminenkin. Leipä tuli sitä parempaa mitä 
sitkeämmäksi taikina oli vaivattu. 

Ruusaustikulla painetaan ristiin useampia ruusauksia 
Taikina josta leipä lopullisesti valmistetaan on nimel-
tään kyrsä. Vastimesta se pistellään pöydälle leveällä 
eläimen luulla, joka sitä varten on teurastusaikana 
jätetty. Kaaperrasta leivottiin kaapekakkoa, jolla kan-
sauskomuksen mukaan oli seksuaalihaluja herättävä 
vaikutus 

Kuva. 

Raskasta työtä oli survominen, joten suuria määriä 
yhtä perää ei voinut tehdä. Jauhoja tehtiin vain kul-
loinkin tarvittava määrä, jolloin saatiin todella tuoretta 
leipää raaka-ainetta myöten. Leipätaikinan teko 
tapahtui härkimellä, joka jätettiin taikinaan kun se oli 
tarpeeksi sakeaa. Leivänteko kuului talonemännän 
tehtäviin. Loppu taikinasta kaavittiin hapatukseksi.

JÄRKILEIPÄ 
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Oleminen     
Sertifikaatti on.
Sertifikaatti perustuu dokumentoituihin 
tapahtumiin ja auditointiin. 

Uskominen     
Uskottavuus on luotettavuutta.
Tietoturva on hankittu ulkoisena palveluna ja sen 
toimivuus on takaa  luottamuksel

käsitteellinen/teoreettinen
AJATTELU

SERTIFIOITU T
 ISO 9001:2008

Tietäminen    
Vahva osaaminen ja tietotaito.
Tiedon soveltaminen on asiakas-
tyytyväisyyden tae

Täytyminen    
Täytyy tietää missä mennään. 
Ajan haasteisiin reagoiminen ja tulevien 
kehityssuuntien ennakointi.

TIETOVEE  LUKUOHJEENA
Tietovee selventää merkityksellisiä suhteita 
tapahtumien, prosessien ja objektien välillä. 
Vahvacon Oy:ssä laatujohtaminen tapahtuu 
hybridisenä johtajuutena laatupäällikön ja 
teknisen laaduntarkastuksen yhteistyönä. 

YHTEISTYÖTÄ

PDS-International – Ammatilliset projektiratkaisut LVI-
Insinööritoimisto Vahvacon Oy on mukana  suunnitte-
luryhmässä, jolla on kokemuksen tuoma kyky toimia 
sujuvasti ja luotettavasti kansainvälisissä rakennus-
kohteissa. Ryhmän vetäjänä  ja perustajajäsenenä toi-
mii KVA Arkkitehdit, joilla on yli 40 vuoden kokemus 
johtavana julkisten rakennusten suunnittelijana. 

Ryhmä tarjoaa kokonaisvaltaista projektisuunnittelua 
monivuotisella kokemuksella.  Suunnittelua tehdän  
3D mallinnuksena,  tavoitteena on tarjota asiakkaalle 
mahdollisimman  laadukasta ja ekonomista suunnit-
telua. 

Ryhmällä on kär-
kiasema arkkiteh-
tuurisuunnittelussa 
jalkapallostadionien, 
julkisten rakennusten, 
urheilukeskusten, 
konserttisalien ja ho-
tellien suunnittelussa. 
Ryhmällä on lukuisia 
referenssejä eri puolil-
la Venäjää ja Euroop-
paa myös vaativista 
teollisuusrakennuskoh-
teista, terminaaleista 
ja logistiikkakeskuk-
sista.   

Kotimaassa ryhmä 
on erikoistunut mm. 
ulkoilmakatsomoi-
den katosten suun-
nitteluun, josta voi 
esimerkkinä mainita 
vaikkapa Savonlinnan 
Oopperan katsomon. 

Prosessijohtaminen meemikaavana:

Prosessijohtamisen kolme merkityskenttää 
eli semiosfääriä:
I  semiosfääri       koordinointi  & prosessointi
II  semiosfääri       onnistuminen &  itsearviointi
III semiosfääri       päätöksenteko & parantaminen
  Fokus       uudistuminen
           (oppiminen)

5. PÄÄTÖKSENTEKO
2. ONNISTUMINEN

1. KOORDINOINTI 6. PROSESSOINTI

4. ITSEARVIOINTI

3. UUDISTUMINEN
7. IMPLEMENTOINTI
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ottavuus on luotettavuutta.
a on hankittu ulkoisena palveluna ja sen 

toimivuus on takaa  luottamuksellisuuden.

menetelmällinen/toiminnallinen
TOIMINTA

Tekeminen  
Tulevaisuus on tehtävä.

Projekteja ja hallintoa varten on 
luotu ohjaavat menettelyt. 

Voiminen     
Teemme voitavamme.

Suunnittelussa käytetään ajanmukaisia 
ohjelmistoja ja tietomallinnusta.

Tahtominen     
Tahdomme kehittyä.

Laatutoiminnan kehittäminen on ollut 
keskeinen osa Vahvacon Oy:n toimintaa

TIFIOITU TOIMINTA
 ISO 9001:2008

Seitsemän askelta prosessijohtamiseen
Syklit ovat osa luonnon kiertokulkua, jossa toiminnot seuraavat 
toinen toistaan tietyssä järjestyksessä. Viljelyssä on vuodenkierto, 
johon kuuluu auraus, lannoitus, istutus ja kitkemistä ennen sa-
donkorjuuta. Maanviljelijä ei voi ohittaa aurausta ja istutusta, eikä 
muussakaan toiminnassa voida hypätä välttämättömien työvaihei-
den yli. Yhteisöllinen muutos voidaan aloittaa keskittymällä mihin 
tahansa tarpeeseen. Aluksi tavoitteena voi olla projektien ohjaus, 
tarkistusprosessin vakiinnuttaminen tms. toiminta. 

Ensimmäisen vaiheessa ratkaisevaa on yhteisön toiminnassa alka-
va prosessi, joka vauhdittaa kehitystä, jossa tavoitteiden saavutus, 
menestys seuraa toistaan. Vuosittaiset raportit ovat välttämättö-
miä tehokkaan toiminnan ja päätöksenteon kannalta. Raporteissa 
on vältettävä liian yleisluontoisia luonnehdintoja, tietojen on oltava 
riittävän informatiivisia ja tarkoituksenmukaisia. Raportointi hyö-
dyttää parhaiten, kun syklit kuvataan järjestyksessä pitkin vuotta 
vaikka huonomminkin. Seuraavana vuonna kuvausta voidaan 
parantaa opitun perusteella. 

Ensimmäiset kolme vaihetta: Yhteisön kapasiteetin 
kehityksen arviointi. 
1) Luo koordinaatiomenettely. Muodostetaan kokonaiskuva ja 
jaetaan vastuut. 
2) Tunnista yhteisön onnistumisen edellytykset. Se missä yhteisö 
on onnistunut parhaiten, luo tukevan perustan tulevalle menes-
tymiselle. Ulkopuoliset asiantuntijat voivat auttaa tunnistamaan 
näitä onnistumisia. 
3) Etsi tutkimustietoa ja saman alan toimijoilta vaihtoehtoisia 
menettelytapoja, joita voidaan yrityksessä soveltaa ja käyttää. 
Tutustuta alan uusiin ajatuksiin. 

Neljäs ja viides vaihe: Itsearviointi ja tehokas pää-
töksenteko.
4) Kerää tietoa resursseista ja ongelmista itsearviointia varten. 
Kartoitetaan esim. ihmisten tarpeet, taloudelliset tekijät, ja ympä-
ristön muutos. 
5) Tiedosta yhteisön tapa tehdä työtä, keskustelu tunnistaa ja 
selvittää tarvittavat toimenpiteet ja etsii vaihtoehtoisia ratkaisuja, 
jotka voivat ratkaista ongelmia ja rakentaa yhteisöllistä luottamus-
ta. 
Tavoitteena on tietoiseksi tekeminen eli miten yhteisö saadaan 
seuraamaan muutoksia? Perinteisten tarkkailukohteiden lisäksi 
tulee etsiä ja omaksua uusia näkökulmia ja vuorovaikutussuhteita. 
Monimutkaisuutta tulee pyrkiä vähentämään tekemällä tunnus-
luvuista mahdollisimman yksinkertaisia. Esimerkiksi Himalajan 
ympäristövaikutusta tarkkaillaan kolmen lintulajin suhteellisilla 
osuuksilla, joista kaksi lintulajia on metsän hyvinvoinnin indikaat-
toreita, kun taas varpuskannan suhteellinen lisääntyminen osoittaa 
metsää kaadetun. 

Vaiheet kuusi ja seitsemän: Toimenpiteiden toteutus. 
6) Aloita menestyviä hankkeita. Osita kokonaisuus osaksi kehitty-
vää prosessia. Kehitä yhteisöllistä edistymistä. 
7) Paranna sitä, mikä toimii ja hyödynnä yhteisön kokemusta. 
Onnistumiseen tarvitaan a) hankkeeseen luottamista, b) arviointia 
tarvittavista toimenpiteistä, peruskysymys on: Mitä on tehtävä? c) 
Määritetään miten työ on tosiasiallisesti suoritettu ja tarvittaessa 
tehdään suunnitelman tarkennuksia ja tehtävien siirtoja niin että 
tavoitteet saavutetaan. 

Varoitus! Yhteisöillä on yleensä taipumus luistaa kohti hyväksi-
käyttöä, valtaistaminen ei aina onnistu. Tarvitaan seurantaa ja 
kontrollia kurssin oikaisemiseksi ja suunnassa pysymiseksi.

Prosessijohtaminen modaliteetteina:

Operatiivisella tasolla kokonaiskuvaa ja vuorovaiku-
tussuhteita tarkastellaan 15 ymmärtämislajin kautta, 
joiden symbolina ovat prosessipallot.

Tietäminen
Tahtominen

Oleminen Tekeminen

Täytyminen

Uskominen
Voiminen
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Modaliteetit  toimintakäsikirjan taustatietona
ISO 9001:2008 Toiminta-ajatuksemme pähkinänkuoressa

Oleminen
SERTIFIKAATTI

 Dokumentaatio 2.2
Laadunhallinnan dokumentit 2.3

Poikkeamat 5.1
Korjaavan toimen menettely  5.6

Sertifioitu toiminta perustuu dokumentoituihin tapahtumiin, joita varten on luotu menettelytavat. Edellytyksenä ISO 
9001:2008 sertifikaatille on, että toimintakäsikirjan mukaiset menettelyt ovat olemassa, todennettu ja puolueettomasti 
auditoitu. Sertifikaatti on.

 Tekeminen 
TEKO

Tiedon analysointi 5.3
Budjetointi, liiketoimintasuunnitelma 
3.2

Laatusuunnitelma 3.8
Ennakoivien toimien menettely 5.5

Johdon ja hallinnon tehtävänä on toiminnan seuranta, ohjaus ja suunnittelu. Projekteja varten on luotu laatua ohjaavat 
menettelyt. Johdon toiminta on suunnitelmallista ja perustuu analysoituun tietoon.  Tulevaisuus on tehtävä.

Tahtominen
TOIVO

Tahtominen
TOIVO

Laatupolitiikka 1.4
Historia 1.1

Laatutoiminnan kehittäminen on ollut keskeinen osa Vahvacon Oy:n toimintaa LVI-suunnittelua ohjaavana ja markkinoivana 
osana. keskeisperiaatetena on ollut sujuva asiakas- ja sidosryhmäkumppanuus. Tahdomme kehittyä.

Voiminen
Hankinnat 3.4
Projektisuunnittelu 4.6

Projektiviestintä 3.7
Koulutus 3.6

Suunnittelussa käytetään ajanmukaisia ohjelmistoja ja laitteita tarpeen mukaan. Koulutustarve kartoitetaan aloitteesta tai 
kehityskeskustelujan avulla ja harjoittelupaikan tarjonnalla.  Projektiviestinnän on osa hyvää suunnittelua. Teemme voita-
vamme.

Uskominen
USKO

Prosessit 4.1
Toimittajat 3.5

Prosessit 4.1
Toimittajat 3.5

Tietointensiivisenä toimijana on tietoturvan luotettavuus tärkeä osa toimintaa. Tietoturva on hankittu ulkoisena palveluna ja 
sen toimivuus on osa toimintastrategiaa samoin kuin luottamuksellisuus. Usko on luja luottamus.

Täytyminen
JOHTO

Myynti 4.5
Projektihallinta 4.7

Visio & arvot 1.3
Johdon katselmus 5.7

Tarjouskäytänne on toimiva osa projektinhallintaprosessia. Johdon haasteena on ajan haasteisiin reagoiminen ja tulevien 
kehityssuuntien ennakointi  riittävän valppaasti.  Täytyy tietää missä mennään.

Tietäminen
TIETO

Sisäinen auditointi 5.4
Soveltaminen 2.1

Asiakastyytyväisyys 5.2
Organisaatio ja vastuut  1.5

Talotekninen suunnittelu kuuluu insinööritaitoon ja tietointensiivisiin aloihin, joissa tiedon soveltaminen on asiakastyytyväi-
syyden tae. Organisaatio muodostuu henkilöstöstä, vastuut tehtäväjaosta. Hyvä tietää mitä kukin tekee.

Fokus Projektijohtaminen  -  johtaminen 4.2

Alan haaste:  Projektitulokset ovat riippuvaisia tekijöiden kokemuksesta ja osaamisesta. Hyvistä projektiosaajista on maail-
manlaajuisesti huutava pula. Projektiosaamisen lisääminen ja laadun parantaminen on yhteinen kansallinen tehtävä.

Viite: Modaliteeteista on muodostettavissa kolme arvomaailman tasoa. Otsikoinnin jäljessä olevat numerot 
viittaavat toimintakäsikirjan
kohtiin.
I Taso = TEKO + KYKY -> Osaaminen ja resurssit
II Taso = USKO + TOIVO -> Tietoturva ja palvelukonsepti
III Taso = JOHTO + TIETO -> Asiantuntijuus ja ajanmukaisuus.

Fokus = Projektiosaaminen + Toimintakäsikirja
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Kalevalassa on kaksi runoa, jotka kertovat hauesta ja tulimyytistä. Tuli ryöstäytyi irti taivaal-
lisen liekin vaalijattaren kourista. Tulta voidaan pitää myös henkisen nerouden ja innovatiivi-
suuden symbolina. Innovatiivisuus on ennen kaikkea hengen paloa ja intoa selvittää sotku. 
Rationaalinen järki kääntyy helposti jarruksi luoville ehdotuksille ja mielikuvitukselle, kun 
taas myytit ja tarinat ruokkivat niiitä. Myyttisen ajan esi-insinööri seppo Ilmarinen totesi 
Vesi-Väinämöisen luoville aatoksille, ettei tule tyhjästä mitään. Väinämöisen luovempi ote 
näki silti jopa hauen leukaluissa mahdollisuuksia, ja mitä syntyikään – kannel ikävien iltojen 
iloksi, soitto ja laulu. Siinä sivussa oli tuotu tuli valkeudeksi pimeään, hengen palo Pohjan 
perille. 

Sprinkler-suunnittelu on osa LVI-teknistä suunnittelua, jota ohjaa palomääräykset. Itävien-
nissä on tunnettava alan GOST-määräykset. Lisäksi NPB-normeja sekä SNiP-normeja, jotka 
on huomioitava suunnittelussa. Määräysten mukaisella suunnittelulla pyritään torjumaan 
tulen tuhoisaa vaikutusta, joka Kalevalassa kuvataan hyvin.

Vaimo tuon sanoiksi virkki, itse lausui, noin 
nimesi: ”Tuli on tuima tie’ettävä, valkeai-
nen vaaittava. Jo teki tuli tekoset, valkea 
vahingot laati! Tuikahti tulikipuna, putosi 
punakeränen Luojan luomilta tiloilta, Ukon 
ilman iskemiltä läpi taivahan tasaisen, halki 
tuon ihalan ilman, puhki reppänän retuisen, 
kautta kuivan kurkihirren Tuurin uutehen 
tupahan, Palvoisen laettomahan. 
(Uusi Kalevala, 47. runo)

Teksti. Marita Råman

Haukimyytti on tulimyytti
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PALOMOTIIVIT 

1.Pimeä ja kylmä 
2.Tulen etsintä 
3.Tulen luominen 
4.Tulen vaaliminen 
5.Tuli ryöstäytyy 
6.Palohälytys 
7.Vesipiste 
8.Kohteeseen tutustuminen 
9.Räjähdysmäinen palo 
10.Palovahingot ja tapaturmaiset 
kuolemat 
11.Pelastuminen ja paloturva
12.Palo leviää 
13.Hornan kattila 
14.Elävän veden taisto tulta vas-
taan. 
15.Tuli kytee 
16.Sammutustyöt jatkuvat 
17.Kehitys ja innovaatiot 
18.Tuotekehittely ja ATEX 
19.Pälvi = hauki 
20.Tuhkasta nousu 
21.Taistelu tulta vastaan 
22.Apujoukkojen hälytys 
23.Paloletku 
24.Suojavarusteet 
25.Palomies 
26.Palopäällikkö 
27.Maastopalo 
28.Tuli kytee 
29.Tuli saadaan hallintaan: sauna, 
aurinko, kuu 
30.Kotiliesi ja pannuhuone 
31.Jälkisammutus 

SUOMALAINEN 
TULIMYYTTI 

Louhi oli vanginnut valon ja läm-
mön eli tulen ja auringon Pohjolan 
kallioihin, joten Kalevalaan tuli 
pimeä pitkä sekä kylmä talvi. 
Ihmisillä oli vaikeaa ja ikävää, jopa 
Ukko ylijumala kaipaili valoisam-
pia aikoja. Ukko, ukonilman ja 
salamoiden valtias kyllästyi ajan 
mittaan ainaiseen pimeään ja lähti 
etsimään taivaan valoja, kuuta ja 
aurinkoa. 

Salamoita viskellen tapahtui 
valojen etsintä, ukon tarvitsi vain 
raapaista reittä tai kynttä, niin 
alkoi kipunoida ja hehkua tuli, joka 
kätkettiin heti kultahopeiseen keh-
toon ja annettiin Ilmattaren hoiviin 
tuuditeltavaksi, jotta siitä syntyisi 
uusi kuu ja uusi aurinko anastettu-
jen taivaan valojen tilalle. 

Ilmatar hoiti tehtäväänsä taita-
vasti, tuuditti ja käänteli tulta 
hopeisessa kätkyessä. Kerran tulen 
kanssa leikkiessä sattui vahinko, 
tuli putosi tulenvaalijan käsistä ja 
vierähti maahan. 

Ilmattaren aiheuttama vahinko 
tuotti taivaankanteen reikiä, tuliki-
puna putosi läpi yhdeksän taivaan 
ja kuuden tähtitaivaan. Näistä 
rei´stä syntyi tähdistö. Kalevalassa 
nähtiin outo leimahdus ja valon 
välähdys, ja päätettiin lähteä 
tutkimaan mistä on kyse. Pulmaksi 
tuli pääsy palopaikalle. Matkaan 
lähtivät Väinämöinen ja Ilmarinen. 
Matkan esteenä oli vesistö, joka oli 
ylitettävä venettä apuna käyttäen. 
Oli toimittava nopeasti. Väinämöi-
sen veistäessä venettä, Ilmarinen 
teki melat, isot petäjäiset tekikin. 
Niin vene airoineen oli valmis mat-
kaan Neva-joelle ja matka suun-
tautui kohti Nevannientä. 

Sillä välin Ilmatar oli lähtenyt tulen 
perään etsimään karkulaista ja nyt 
matkaan lähtenyttä kaksi etsintään 
osallistuvaa palopartiota kohtaavat 
ja esittelevät itsensä toisilleen. 
Ilmatar tiedustelee miesten aikeita 
ja matkan syytä, Väinämöinen vas-
taa matkan syyksi tulen päässeen 
sammumaan Kalevalassa. Ilmatar 
selosti lyhyesti tapahtumain alkua 
ja tapahtunutta onnettomuutta. 

Tuli oli arvaamatta karannut hoi-
topaikastaan ja polttanut matkalla 
Tuuri Palvoisen upouuden tuvan. 

Karkulainen oli menetellyt törke-
ästi, kun oli kärventänyt tyttösten 
rinnat, poikien polvet ja isännän 
partakin oli kärähtänyt. Eikä tä-
mäkään tihulaiselle riittänyt, vaan 
tuli poltti imettävän äidin rinnat ja 
lapsen kätkyeeseen. Tulipalossa 
kuoleminen katsottiin olleen tämän 
poikalapsen osa ja kohtalo tässä 
elämässä. Miksi äiti ei kuollut? Äiti 
pelastui eikä joutunut tapaturmai-
sen kuoleman uhriksi, koska hän 
oli osannut varautua tulen vihoihin 
tulensyntysanoilla ja muilla taika-
keinoilla. 

Paloraportti oli sen verran kiinnos-
tava, että Väinämöinen tahtoi tie-
tää lisää siitä mitä sitten tapahtui. 
Maahan asti ehdittyään tuli poltti 
suuria alueita maita ja soita kun-
nes eteni Aluejärven (tulimeren) 
rantaan. Palo roihusi siinä vaihees-
sa niin kovana ja kiehuva vesi tulvi 
kuusikkoon asti rannoilla ja heitti 
kalat kuivalle maalle. Tuli kaloille 
ikävät oltavat tulen tuskissa.

Haukimyytin eli tulensyntymyytin rakenne muunnettuna satufunfunktioiksi on seuraava: 
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Piti toimia nopeasti, sillä henki 
oli kaloilla vaarassa. Ahven lähti 
ensimmäisenä taltuttamaan tulta, 
mutta ei onnistunut tehtävässään. 
Sitten lähti siika matkaan ja onnis-
tui taltuttamaan tulta sen verran 
että yletön vedenkuohunta loppui. 
Tulen nieleminen ei ole vaaratonta 
kalallekaan, joten siika sai niin 
tulisen poltteen vatsaansa että 
toivoi pikaista kuolemaa. Paikalle 
osui kuha, joka auttoi syömällä 
tulikipunan nielleen siian. Haukikin 
sai tuliset vatsanpoltteet nieltyään 
vuorostaan kuhan tulenpalavine 
sisuksineen. 

Näin tuli kyti edelleen 
arvaamattomassa paikassa, 
hauen vatsassa eikä mikään 
auttanut tuskissa kunnes 
Väinämöinen ja Ilmarinen 
päättivät tehdä nuotan, 
jolla naiset ensin yrittivät 
saada oudosti vellovaa 
kalaa verkkoon. Palonalku 
kyti kätkössä, joten miehet 
lähtivät taltuttamaan tulta 
yrittämällä pyydystää hau-
en. Nuotanveto epäonnistui 
ensimmäisellä yrityksellä, 
sillä pikkukalat puikkivat 
harvasilmukkaisesta verkosta läpi 
leikiten, hauki ei tarttunut verk-
koon. Niin epäonnista oli pyynti-
touhu, että kalatkin sitä pilkkasi-
vat. 

Kalojen pilkka oli liikaa jopa viisaal-
le Väinämöiselle, joka sanoi löy-
tävänsä entistä ehommat keinot, 
koska epäonnistuneen tuotteen 
tilalle syntyy ennen pitkää enem-
män ja parempia tuotteita. Alettiin 
etsiä kalaverkon tuotekehittelyyn 
kykeneviä tekijöitä. 

Oli aloitettava aivan alusta, lähdet-
tävä pellavan kylvöstä ja tarveai-
neiden hankinnasta liikkeelle. 
Vaikka tuli oli polttanut maan sie-

menineen melko tarkkaan karrelle, 
oli kosteikossa säilynyt juurakossa 
elinkelpoisena pellavan siementä. 

Siemen kylvettiin Aluejärven ran-
nalle savipeltoon, joka oli poroksi 
palaneen veneen tuhkan lannoitta-
maa maata hyvää savimaata. Pel-
lava kasvoi siinä hyvin ja saaduista 
kuiduista kudottiin nuottaamiseen 
sopiva verkko. Ilmarinen ja Väinä-
möinen lähtevät koekäyttämään 
uutta verkkoa, mutta ensimmäinen 
kierros ei tuota tulosta, minkä 
jälkeen yritettiin muita keinoja. 

Toivottiin ja rukoiltiin veden emän-
tää Vellamoa sekä isäntää Ahtoa 
apuun. Verkot laskettiin syvemmäl-
le veteen, temppu tepsi ja hauki 
tulipesäkkeineen saatiin saarrettua 
ja tuli hallintaan. 

Hauki oli tulikuuma, joten syys-
täkin Väinämöinen epäröi käydä 
kohteeseen käsiksi paljain käsin. 

Paloa vastaan kamppailu oli 
kerännyt lisää sivustakatsojia. 
Nyt tarjoutui Päivän poika suo-
rittamaan hauen halkaisun, jos 
vain saisi isänsä puukon käyttöön. 
Samassa kaivattu teräase putosi 
taivaalta alas Päivän pojan vyölle, 
joten Päivän poika otettiin heti 

palomiehen tehtäviin, hän suolisti 
hauen, jonka sisältä löytyi tulikipu-
na sinisenä ja punaisena hehkuvan 
pallon ytimestä. 

Palomiehen pidellessä hehkuvaa 
hiillosta käsissään, operaation joh-
tajana toiminut Väinämöinen sai 
uutta mietittävää. Tulen uljettami-
nen oli vaarallista ja oli mietittävä 
tarpeellisia turvatoimia. Aprikoinnin 
aikana jo haltuun saati tuli ryöstäy-
tyi jälleen ilmi liekkiin ja aiheutti 
palovammoja. 

Tuli eteni aalloilla kuin öljy-
palo ja saavutti katajikon, 
josta se levisi kuusikkoon 
ja sieltä edelleen laajoille 
alueille polttaen kaiken. Ei 
auttanut muu kuin lähteä 
perään palopaikalle palon 
etenemistä seuraten. Tuli 
oli sillä välin laantunut ja 
kyti lahossa leppäkannossa, 
mistä se lopulta havaittiin. 

Väinämöinen piti puhutte-
lun, varsinaisen palopuheen 
tulelle ja osoitti sille oikean 
paikan ja tehtävänKalevala 
sai vihdoin tulen hallintaan 

ja hyötykäyttöön takaisin. Mutta 
Ilmarinen joutui vuorostaan tulen-
palaviin tuskiin ja syöksyi mereen 
vesikivelle vilvoittelemaan.

 Tarvittiin vielä jälkisammutustyöt 
tulen taltuttamiseksi. Lopulta Sep-
po Ilmarinen kutsui pohjoista ja 
koillista tuulta tuomaan sadetta ja 
ukkosta lähettämään ukkossateen. 
Tulen hallinnassa oli tärkeää tietää 
synnyt syvät ja nyt tiedettiin tulen 
tulleen taivaalta salamana tuli ja 
että taivaalta satava vesi sen sam-
mutti. Sekin oli nähty ja ymmär-
retty ettei Ilmarinen sai herkästi ja 
äkkiarvaamatta hiilloksena kytevän 
Panun tulistumaan ilmiliekkiin.
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Kuvaus palotalon suunnitteluprojektista

Kuva. Aluekaavakuva on tärkeä osa suunnittelua. 
Paloaseman ja varuskunnan tukikohtatoimiston LVIA-
suunnittelu

Paloasema on SLMEPAn ja Meriturvan koulutuskeskus, 
joten se sisältää paloasematoimintaan liittyvien tilojen 
lisäksi koulutus-, luokka-, ja toimistotiloja. Tukikohta-
toimisto sisältää liikennevartion ja varuskuntatoimis-
ton. Koko hankkeesta käytetään nimeä Upinniemen 
Palotalo.

Rakennuspaikka: Kirkkonummen kunta Kaupungin-
osa: Upinniemen varuskunta-alue Kokonaisala:
 Palotalo    1547 brm2
 Tukikohtatoimisto  161 brm2
 Varastohalli  214 brm2 
Kaikki rakennukset ovat uudisrakennuksia.

Projekti sisältää lämmitys-, viemäri ja vesijohto-  ja 
ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelun sekä rakennus-
automaatiojärjestelmän suunnittelun. Paloaseman 
osalla suunnittelulaajuuteen kuuluu myös paineilma- 
ja kohdepoistojärjestelmät. Projektista tehtiin tieto-
malli (BIM), josta ulkopuolisen konsultin olisi tarkoitus 
tehdä törmäystarkasteluraportti koskien ARK-RAK-LVI-
SÄH tietomalleja.

Paloaseman suunnittelu vaatii yleisestä LVI-suun-
nittelusta poikkeavia toimia. Monet referenssimme 
sisältävät  näyttöä useamman tyyppisen tilan suunni-
telmasta. Tämä palotalokohde sisältää myös koke-
musta koulutustilojen suunnittelusta, koska useimmat 
paloasemat tekevät koulutusta, ja erityisesti tämä 
suunnittelukohde, koska se on samalla koulutuskes-
kus.

PALOVAHINGOT 

Vähittäin talttuu tulen voima. 
Tuolla vielä leimahtaa uusi palo, mutta armotto-
masti, kovalla paineella iskevä vesi sen nujertaa. 
Käännyn ja suihkutan. Nyt saa tulla vettä niin pal-
jon kuin sitä riittää. Tulkoon vesivahinkoja, mutta 
tuli on sammutettava. 

Näin toteaa entinen palomies, kansanedustaja, 
oikeusministeri sekä verohallituksen pääjohtaja 
Mikko Laaksonen kirjassaan Näytön paikka.  

Palossa sammutustöiden aiheuttamat vahingot 
voivat olla suuremmat kuin tulipalossa aiheutuneet 
menetykset. Toinen suuri vahinkoryhmä paloissa 
on savuvahingot, jotka saattavat aiheuttaa elekt-
ronisille laitteille suuria toiminta-vaurioita, vaikka 
kalusto palamiselta tai vedeltä varjeltuisikin. 

Sprinkler-suunnittelu on osa taloteknistä suunnit-
telua. LVI-suunnittelijan tehtävänä on ennalta eh-
käistä ja minimoida vesi- henkilö- ja savuvahingot 
palon sattuessa. Palon syyt voivat olla moninaiset. 
Vaikkapa synnytyksestä hermostuneen aviomiehen 
hätäratkaisut kuten palomies Laaksonen kirjassaan 
muistelee. 

...tulen vilkkaisseeksi keittiöön. Sähköhellan levyt 
hehkuvat punaisina paitsi se, jolla on kattila täynnä 
kahvinporoista vettä ja vedessä suuret keittiösak-
set. Hymähtäen sammutan hellan.

Referenssit: Paloasemat
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Antti Sekki on teollisuustalouden tohtori, valmistunut vuonna 2007 Lappeenrannan teknillisen yliopiston teollisuus-
tuotantolaitokselta. Pyysimme haastattelua, koska referenssimme ovat kohdistuneet muun muassa sahalaitoksiin 
sekä metsäteollisuuteen, joten tahdoimme tuoda metsän ja metsäteollisuuden jollain tavoin esille suomalaisen 
kulttuurin ja teknisen osaamisen merkittävänä tekijänä. 

Yrittämisen menestysreseptiä on etsitty kauan ja hartaasti sekalaisin tuloksin, lopullinen viisasten kivi on edelleen 
löytämättä. Vahvaconin tietoisena politiikkana on ollut humanistisen näkökulman esille tuominen toiminta-hallinta-
järjestelmässä. Mitä syntyy kun semioottinen kansanrunouden maisteri haastattelee kovan teknologisen koulutuk-
sen saanutta teollisuustalouden tohtoria? 

SAHAYRITTÄMISEN MENESTYSTEKIJÖIDEN KARTOITUS

Haastattelu 15.10.2012 
haastateltavana Antti Sekki, 
haastattelijana Marita Rå-
man. 

V = haastateltava 
K= haastattelija 

DI Antti Sekin väitös: 

Yrittäjän toimenpiteet 
osana menestykse-
kästä yrittäjyyspro-
sessia - esimerkki 
Suomen sahateolli-
suuden parista 

K: Miksi valitsit sahateollisen 
yrittämisen tutkimuksen 
kohteeksi? 

V: Minua kiinnosti se, miten 
yksittäinen teko vaikuttaa 
menestykseen. Strategisessa 
tutkimuksessa aihetta on 
toki usein käsitelty, mutta 
pitävää vastausta ei ole 
löydetty. 

Yrittämisen tutkimus on perinteisesti ollut osa orga-
nisaatiotutkimusta. 2000-luvulla alettiin ajatella, että 
yrittäminen on erotettava organisaatiotutkimuksesta 
– juuri tämä on yrittäjäteorian lähtökohta. 

Minua kiinnosti tämä uuden tieteenhaaran muutos, 
jossa on siirrytty kvantitatiivisesta määrällisestä mit-
taamisesta laadulliseen, kvalitatiiviseen mittaukseen. 
Paljon on vielä tehtävä kriteerien määrittelytyötä.
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K: Väitöksesi on englanninkielinen? Oletko julkaissut 
väitöksen tuloksia suomeksi? 

V: En ole, koska olen siirtynyt tutkimustyöstä käytän-
töön konsultointi- ja koulutustehtäviin. Nämä asiat 
tulevat toki esille PK-yritysten kanssa toimiessani. 
Menestystekijät kiinnostavat monia. 

K: Tutustuimme Trio Plus kehitysohjelman merkeissä, 
jonka seurauksena päädyttiin Vahvacon Oy:n laa-
dunhallintajärjestelmän kehittämiseen sertifiointiin 
asti. Sen jälkeen olet vaihtanut työpaikkaa. Mitä teet 
nykyisessä työssäsi? 

V: Tehtäväni käsittää konsultointia sekä koulutusta. 
Olen vahvimmillani aloittavien PK-yritysten kanssa 
toimiessani. Liikkeenjohdon alalla ”venture” käsitteellä 
ymmärretään alle seitsemän vuotta toimineita yrityk-
siä, yli seitsemän vuotta toimineita yrityksiä kutsutaan 
nimellä ”company”. 

K: Tämä muistuttaa siian nimen kehitystä iän mu-
kaan, jossa lopussa on ikäloppu. Seitsemän vuotta 
on myös mainittu ihmisen elinkaaren kehityskauden 
pituudeksi, joten mainitsemasi vuosimäärä tuntuu 
uskottavalta. Olet tehnyt väitöksen kolmen eri saha-
yrittäjän syvähaastatteluna. Millä perusteella valitsit 
haastateltavat? 

V: Peruslähtökohtana oli pitkäaikainen yrittäminen, 
kaikki kolme tutkittavaa yritystä oli perustettu 60- 
luvulla, toisena perusteena oli yritysten perustaminen 
yrittäjävetoisesti. Kaikki haastateltavat yritykset olivat 
lähteneet pienimuotoisesta sahatoiminnasta liikkeelle, 
mutta olivat lähteneet kehittymään eri suuntiin. Va-
lintaan vaikutti seuraavat tekijät: Historiikki oli tehty, 
yritys oli menestynyt ja toiminut pitkään alalla ja oli 
omistajavetoinen. 

K: Pidät lehdistölle lähettämässäsi tiedotteessa tär-
keänä selvittää yrittäjän omia ratkaisuja ja korostat 
näiden ratkaisujen strategista ja toiminnallista eroa. 
Yrittäjä toimii intuitiivisemmin ja muu organisaatio 
systemaattisemmin. 

V: Kyllä, alkuvaiheessa yritys on aina yrittäjävetoinen, 
jossa yrittäjän persoonalla on suuri merkitys. Kasva-
essa yrityksen organisaatio samalla suurenee, ja sen 
myötä strateginen johtaminen tulee tärkeämmäksi. 

K: Väität, että yrittäjän toteuttamat alkuvaiheen 
toiminnot ennakoivat tulevaa menestyksen astetta. 
Erottuiko tutkimuksessa mitään erityisiä toiminnon 
piirteitä, jotka ennakoivat menestystä? 

V: Tärkeintä on uudistumishalukkuus. Uuden peruste-
tun yrityksen tulee kyetä reagoimaan herkästi toimin-
nan muutoksiin. Uusiutuminen on tärkeä kilpailuvaltti. 
Kuten sanottu, valintakriteerinä oli menestynyt yritys 
ja kaikki haastateltavat olivat tehneet yritysuran, 
jossa ne olivat uusiutuneet merkittävällä tavalla. Yksi 
tutkimuskohteista oli kehittynyt takapihan konepa-
jatoiminnasta sahakoneiden toimittajaksi. Toinen bulk-
kitavaran toimittajasta laatutavaran sahatoimintaan 
eli tuo yritys kohosi arvoketjussa ylöspäin, ja kolmas 
erikoistui valmistalojen rakentajaksi. 

K: Olet perehtynyt myös tehtyjen toimien kausali-
teettiin, syy-seuraussuhteiden ja motiivien kenttään 
yrittäjän toiminnassa. Oliko selvää korrelaatiota 
havaittavissa?

V: Mitään kategorisesti yksiselitteistä toimintaohjetta 
menestykseen ei ole, koska tilanteet vaihtelevat ja 
ovat monisyisiä. Tärkeää on liikeidean perusajatus 
ja alan perustuntemus. Kun yritys on perustettu on 
pysyttävä antennit herkkänä ja skannattava uusia 
ideoita ja mahdollisuuksia jatkuvasti.  
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K: Sanot tiedotteessasi pyrkineesi ymmärtämään 
haastattelujen ja historiikkien kautta eri kehitysvai-
heissa toteutettujen toimintojen motiiveja ja tavoit-
teita sekä niiden onnistumisen astetta. Toteat myös 

historiikkien esiymmärrystä rakentavan voiman laadul-
lisen tutkimuksen tiedonlähteenä, joka mahdollistaa 
monipuolisen ja syvällisen analyysin. Voisiko väitös-
täsi pitää tavallaan semioottisena syvämerkityksen 
hakuna? 

V: En oikein ymmärrä miksi pitäisi, kyllä tämä on 
selvä laadullinen narratiivisella metodilla tehty tutki-
mus. Historiikki on dokumentoiva lähdemateriaali ja 
sellaisena hyvä tutkimuksen lähtökohta. 

K: Väitöksessäsi esität implementointihierarkian, jossa 
esiintyy kolmitasoinen jako yritystrategiasta imple-
mentointiin. Prosessin välivaiheessa on liiketoiminnan 
strategiset ratkaisut investoinnin, ohjauksen, yh-
teistyön ja hallinnon tasolla. Nämä tuottavat toimin-
nallisen eli funktionaalisen strategian, joka ilmenee 
talous-, tuotanto, kehitys ja tutkimustoimintana sekä 
markkinointistrategiana. 

V: Olen lähtenyt siitä, että tutkimustoiminta keskittyy 
yrityksen toimintaan, mutta tutkimuksen painopiste 
on siirtymässä yrittäjän tekemien toimenpiteiden 
vaikutukseen. Yritystoiminnan tutkimus on orga-
nisaatiotoiminnan tutkimusta, isommassa organi-
saatiossa korostuvat hierarkisuus ja managerointi. 

Pienemmässä johtajan persoonallisuus ja tapa toimia. 
Alussa yrityksen toiminnassa korostuu yrittäjän visio, 
vanhentuessaan yrityskulttuuri vakiintuu ja siirtyy 
enemmän strategiseen johtamiseen. Minua kiinnos-

tavat siirtymävaiheessa 
olevat yritykset, jotka 
ovat kehittymässä 
yrittäjävetoisuudesta 
organisaatiokeskeisiksi, 
vaiheessa jossa yritys on 
saavuttanut seitsemän 
vuoden iän ja yli kym-
menen hengen koon.

K: Puutalouden en-
nakoimattomuus ja 
puukaupan epätasaisuus 
vaikuttavat sahayrittä-
miseen . Kausivaihtelua 
on kuin hirvikannassa. 
Tutkimusnäkökulmasi 
mukaan yrittäjä voi vai-
kuttaa menestykseensä 
omilla toimenpiteillään, 
mutta onko Suomen 
sahateollisuuden kilpai-
lukyky riittävä yhdenty-
vässä maailmassa? 

V: Yrittämisessä toki tulee myös pettymyksiä ja takais-
kuja, mutta tutkimani yritykset olivat menestyshakui-
sia yrityksiä. Terve asennoituminen ja kehitys johta-
nee teknologiavetoisuudesta markkinavetoisuuteen, 
mm. terveyspalvelut ovat vetovoimaisia markkinoita 
lähitulevaisuudessa. Toimintaympäristö on muutoste-
kijä. 

K: Arvioisitko väitöksesi kiinnostaneen monia tai 
pidätkö sitä vaikeaselkoisena? 

V: Ei väitöksiä juuri kukaan lue. Niin se vain menee. 

K: Minä luin, vapaaehtoisesti ja meillä luki sen myös 
kaksi insinööriä pyynnöstäni tätä haastattelua varten. 
Kiitos antoisasta haastattelusta.
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Johdanto
Nykypäivinä kaupunkien hallitsematon hajautuminen on kansainvälisen yhdyskunnan yksi suurimmista haasteista. 
Tästä johtuen on syntynyt korkeiden rakennusten suunnittelun ja rakentamisen tarve, mikä on tullut mahdolliseksi 
Elisha Graves Otis hissiturvajarrukeksinnön ansiosta. [1] 

Mikä on korkea rakennus? Arkkitehtuurin ja tekniikan alan rakennusmääräykset muuttavat suunnittelun vaati-
muksia, jos rakennus ylittää säädetyn korkeuden. Niinpä ASHRAE korkeiden rakennusten komitea on määritellyt 
korkeaksi rakennukseksi korkeudeltaan yli 91 metriset rakennukset. Tämä on toteuttamiskelpoinen määritelmä, 
jota voi käyttää korkeiden rakennusten suunnittelussa. [2]

Vedon vaikutus 

Ennen korkeiden rakennusten tarkastelua LVIsuun-
nittelun kannalta, ensin katsaus niiden historiaan 
Suomessa. Helsingissä käytiin kiistaa pilvenpiirtäjien 
rakentamisesta 1920-luvulla. Kyse oli kuitenkin melko 
matalista rakennuksista, sillä suunniteltu Suomi-Filmin 
Kino-Palatsi rakennus Pohjois-Esplanadin ja Keskuska-
dun kulmaan olisi ollut 17–18 kerroksinen, mutta sai 
luvan vain 12- kerroksisena eikä toteutunut. Toteu-
tunut Hotelli Tornin torniosa on vain 14-kerroksinen, 
ja se rakennettiin ennen rakennusluvan saantia, sillä 
asian käsittely oli vielä kesken Korkeimmassa oikeu-

dessa. 1930-luvun lama pani pisteen pilvenpiirtäjä-
hankkeille, ja jo 1929 hyväksytty rakennusjärjestys 
otti rakennuskorkeuteen tiukemman kannan. Vasta 
2000-luvulla Suomeen on alettu rakentaa yli 20-ker-
roksisia rakennuksia. Katsoen tämän päivän suun-
nitelmia, Helsingin Kalasatamaan ja Keski-Pasilaan, 
Espoon Keilaniemeen ja Tampereelle on kaavoitettu 
korkeiden rakennusten ryhmiä. Korkeimpiin on suun-
niteltu noin 40 kerrosta. [3] 

Korkeissa rakennuksissa vallitsee vedon vaikutus, 
ulkoilman lämpötilan ollessa huomattavasti alempi 
rakennuksen sisälämpötilaa. Vedon vaikutus on ilmiö, 

Teksti. Aleksandr Jakuhin

Korkeiden rakennusten LVI-suunnittelu
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jossa korkea rakennus kylmällä säällä toimii savupii-
puna, kun ilma läpäisee rakennuksen sisään alem-
missa kerroksissa ja luonnollisena konvektiona kulkee 
koko rakennuksen läpi ylempiin kerroksiin. Vedon 
syynä on ilman tiheyden ero rakennuksen ulkopuo-
lella olevan tiheämmän kylmän ilman ja rakennuksen 
sisäpuolella lämpimän vähemmän tiheän ilman välillä. 
Vedon vaikutuksesta oleva paine-ero on suoraan 
verrannollinen rakennuksen korkeuteen ja lämpötila-
eroon sen ulko- ja sisäpuolella. Vedon vaikutus kor-
keissa rakennuksissa on usein tuonut suuria ongelmia. 

Ongelmat useimmiten ilmenevät vaikeuksissa 
rakennuksen alakerrosten lämmityksessä ja hissiovi-
en sulkemisessa. Lämmitysongelmat johtuvat siitä, 
että huomattava virta kylmää ilmaa tulee ovista läpi 
sisäänkäynnin tasolla ja myös ulkoseinien läpi. Läm-
mitysongelma voi olla niin vakava, että se jäädyttää 
vettä sprinklerijärjestelmän putkistoissa ja jäähdytys-
pattereissa, jos vesi ei kierrä siinä. 

Parantamalla rakennuksen tiiviyttä ja vähentämällä 
vuotoja pystytään minimoimaan vedon vaikutuksesta 
johtuvia ongelmia. Ulkoseinien pieni ilmanläpäisevyys, 
kuilujen ja läpivientien tiiveys ja lastauslaitureille 
oikein suunnitellut ilmasulut huomattavasti parantavat 
rakennuksen tiiveyttä. Kylmässä ilmastossa olevien 
korkeiden rakennusten sisä 

Näiden keinojen lisäksi LVI-suunnittelijan on suunni-
teltavaa ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät niin, 
että tuloilman määrä on suurempi kuin poistoilmaa. 
Täten suunniteltaessa korkeita rakennuksia, sen 
ilmanvaihdon tasapainossa on oltava vähintään viisi 
prosenttia enemmän ulkoilmasta saatua kokonaistu-
loilmaa kuin vuoto- ja poistoilmaa yhdessä koskien 
kaikkia käyttöolosuhteita. Lisäksi suositellaan ja 
usein paloturvallisuusmääräyksissä edellytetään, että 
sisääntuloaulaa palvelee erillinen ilmastointi- ja ilman-
vaihtojärjestelmä. [2] 

Ilmanvaihto 

Iorkean rakennuksen rakentamishankeen alkuvai-
heessa kaikkien suunnitteluryhmän osapuolten on 
päätettävää joko ilmastointijärjestelmää asennettavaa 
keskus ivkonehuoneeseen palvelemaan useita ker-
roksia tai tehtävää paikallisen ilmastointijärjestelmän 
jokaisessa kerroksessa palvelemaan nimenomaan sitä 
kerrosta. Keskus ilmastointijärjestelmä ja paikallinen 
ilmastointijärjestelmä jakautuvat kolmeen erilaiseen 
vaihtoehtoon. [2] 

Ensimmäisessä keskus ilmastointijärjestelmä - vaih-
toehdossa ilmastoitu tuloilma tulee jokaiseen kerrok-
seen ilmankäsittelyjärjestelmän useista ilmanvaih-

tokoneista, jotka sijaitsevat yhdessä tai useimmissa 
keskusyksikön ilmanvaihto-huoneissa. Riippuen 
vuotuisesta lämpötilasta, kosteudesta ja rakennus-
määräysten vaatimuksista ilmastointijärjestelmää 
voi varustaa ulkoilman esilämmityspatterilla, joka on 
puolestaan varustettu tuloilmaa säätöpelleillä. 

Keskusilmanvaihtohuoneessa sijaitsevat ilmankäsit-
telylaitteet voivat toimia yhdessä ja tuoda tuloilmaa 
yhteiseen tuloilmakammioon. Tuloilmaa yhdestä 
tai useimmista keskusyksikön tuloilmakammioista 
jakautuu pystykanavissa kaikkiin kerroksiin. Paluuilma 
menee jokaisen kerroksen alakatossa olevissa kana-
vissa pystykanavaan ja siitä keskusyksikön paluuilma-
kammioon. 

 [2] Paikallisen ilmastointijärjestelmän tapauksessa 
jokaisen kerroksen oma jäähdytysyksikkö palvelee sitä 
kerrosta. Jäähdytysyksikkö sijoitetaan omaan kone-
huoneeseen yleensä rakennuksen ytimeen. Kylmä vesi 
tuodaan paikalliseen jäähdytysyksikköön keskijäähdyt-
timestä, joka on mitoitettu vastamaan koko rakennuk-
sen jäähdytystarvetta. Paikallisessa ilmastointijärjes-
telmässä jäähdytysyksikkö voi olla myös itsenäinen, 
jossa on oma suorahöyrystys ja vesijäähdytys, yksi tai 
useampi jäähdytyskoneiden kompressori ja vesijääh-
dytteinen lauhdutin. [2]
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Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Korkeat rakennukset aiheuttavat lähinnä kaksi 
ongelmaa vesijärjestelmän suunnittelussa. Molem-
mat ongelmat liittyvät paineen ylläpitoon sallituissa 
rajoissa koko rakennuksessa. Ensimmäinen on tuoda 
ja ylläpitää riittävää paineetta putkistoissa rakennuk-
sen korkeimmassa osassa. Toinen ongelma on hallita 
paineetta rakennuksen alimmassa osassa eikä ylitä 
sallittua rajaa. Määräykset rajoittavat korkeamman 
veden paineen 550 kPa:iin. Käyttämällä 485kPa joh-
taa helpommin hallittavissa oleviin virtausnopeuksiin 
vesikalusteissa, vähentää vesi-iskuja, alentaa käyttö-
kustannuksia ja pidentää vesijärjestelmän ikää. [1], 
[4] 

Vesi syötetään kalusteisiin joko rakennuksen ylem-
mässä kerroksessa olevasta vesisäiliöstä painovoiman 
avulla tai paineenkorotusjärjestelmällä. Kunnallisver-
kon paineetta ei riitä palvelemaan korkean rakennuk-
sen vedenpainetarpeita, joten paineetta on korotetta-
vaa saadakseen vettä rakennuksen ylempiin kerroksiin 
ja alentaa hallitakseen paineetta sallituissa rajoissa 
alemmissa kerroksissa. Rajoittaakseen paineen 
hyväksyttävälle tasolle, rakennus on jaettu useisiin 
pystysuuntaisiin vyöhykkeisiin. Tämä vyöhykejärjes-
tely saadaan aikaan vesisäiliöllä ja pumppuryhmillä 
jokaisella vyöhykkeellä tai paineenalennusventtiileillä, 
jotka rajoittavat rakennuksen 15 tai 20 kerroksisiin 
vyöhykkeisiin samalla pitämällä paine alemmassa ker-
roksessa sallituissa rajoissa. Tämä paine on yleensä 
550kPa tai 485kPa. Jaettua korkean rakennuksen vyö-
hykkeisiin, on käytettävää toissijaisia pumppuryhmiä 
jokaisessa vyöhykkeessä. Esimerkiksi kahden vyöhyk-
keen tapauksessa alempi pumppuryhmä palvelee ra-
kennuksen alaosaa ja myös syöttää vettä korkeampiin 
pumppuihin, jotka puolestaan palvelevat rakennuksen 
yläosaa. Korkeissa rakennuksissa alemmat vyöhykkeet 
kuitenkin tarvitsevat paineenalennusventtiileitä. [4] 

Paineen hallinta viemäröinnissä tuottaa muita haastei-
ta. Huomattavaa ilmamäärä kulkee alaspäin vesivir-
tauksen mukana. Virtaava vesi pystyputkessa pyrkii 
kiinnittymään putken seiniin, jonka onttoytimessä on 
ilmaa. Sekä vesi että ilma liukuvat alaspäin putken 
seiniä pitkin. Painovoima liikuttaa tätä ns. vesiholkkia 
alaspäin ja kitka vastustaa liikkumista. Pystysuun-
taisessa putkessa huokostusilmaa on suhteellisen 
helppoa hallita, mutta putken taipuessa pystysuo-
rasta, nesteen virtausnopeus huomattavasti alenee, 
täyttäen koko putkihalkaisijan. Virtauksen vaihtaessa 
vaakasuuntaan, suuri vesikulaus voi nopeasti kehittyä. 
Tämä voi johtaa ilman puristukseen nestevirtauk-
sessa ja ilmanpaineen alenemiseen nestevirtauksen 
poistopuolella. 

Nämä neste- ja ilmavaihtelujen vaikutukset voi hallita 
käyttämällä tuuletusaukkoja ja ilmanpoistoputkia. 
Toinen viemärijärjestelmään liittyvä huolenaihe on 
hydraulinen hyppy putkistossa. Veden massa ja 
äkillinen nopeuden muutos virtaussuunnan muuttu-
essa aiheuttavat tämän hypyn. Hydraulinen hyppy 
ei välttämättä rikko putkea, mutta aiheuttaa putken 
siirtymiä, jotka puolestaan johtavat liitoksen rikkomi-
seen. Välttääkseen liitoksen rikkoutumisen riskiä on 
kasvatettavaa vaakaputken kokoa ja tehtävää kalte-
van viemärin liitoskohdassa käyttäen tukielementtejä. 
Tässä sääntönä on ylipäätään tuettaa viemäriputken 
liitokohdassa. [5] 
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Internetin alati laajenevat käyttömahdollisuudet lisää-
vät merkittävästi tietoliikennejärjestelmien laajenta-
mistarvetta. Tietoliikennejärjestelmiin liittyy oleellise-
na osana datakeskukset, joiden toiminta vaatii paljon 
sähköä, joka muuttuu laitoksen sisällä lämmöksi, joka 
pitää saada hallitusti poistettua tiloista. Erikokoisia 
datakeskuksia on varsin paljon eri puolella Suomea 
ja niitä rakennetaan koko ajan lisää. Datakeskuksen 
merkittävä käyttömenoerä on sähkönkulutus, jota tar-
vitaan itse ”IT-prosessin” lisäksi myös datakeskuksen 
infran (esim. jäähdytyksen ) pyörittämiseen. 

Aiemmin oli tavallista että datakeskuksen infra käytti 
suurin piirtein yhtä paljon sähköä kuin ITlaitteet. Vielä 
vähän aikaa sitten hyvänä laitesalien tehokkuutta 
kuvaavana suhdelukuna, PUE-lukuna, pidettiin arvoa 
1,5. Nyt tavoitteena on alittaa PUEluku 1,2, mieluim-
min vielä selvästi. Yksinkertaistaen sähkön avulla 
tuotettu IT kapasiteetti tuottaa huomattavan määrän 
lämpöä, jonka jäähdyttäminen mahdollisimman hal-
valla ja ekotehokkaasti on data-keskuksen ylläpitäjälle 
rahanarvoinen kilpailuetu. 

Konesalien tehokkuutta on saatu parannettua osin 
varsin yksinkertaisesti ajattelemalla laaja-alaisesti 
jäähdytyksen erilaisia mahdollisuuksia. Suomen ilmas-
to esimerkiksi mahdollistaa ulkoilman hyödyntämisen 
jäähdytykseen ison osan ajasta vuodessa. Konesalin 
käyttövarmuuden takaamiseksi kesän muutamia helle-
päiviä varten joudutaan kuitenkin tekemään varajär-
jestelmät, mutta niiden käyttöaika jää vuositasolla 
lyhyeksi. 

Yleinen ekologisten arvojen merkityksen voimis-
tuminen tuo konesalipalveluita tarjoaville yrityksil-
le mukanaan vaatimuksia ekotehokkuuden esille 
tuomisesta omassa markkinoinnissaan. Parhaiten 
tässä imagomarkkinoinnissa voi pärjätä, kun riittävän 
ajoissa konesalihankkeeseen otetaan mukaan osaavat 
ja laaja-alaisesti ajattelevat suunnittelijat, jotka tuovat 
hankkeeseen erilaisia näkökulmia myös ekotehokkuu-
den kannalta katsottuna. Koska konesalitoiminnassa 
toiminnallinen turvallisuus on elintärkeää, on koko 
ajan pidettävä mielessä, että ekotehokkuusajattelu ei 
aiheuta IT-toiminnallisen turvallisuuden heikkenemis-
tä. Single point failure ei saa esiintyä suunnitelmissa 
eikä toteutuksessa. 

Konesalin sijoitus osaksi muuta rakennuskantaa 
mahdollistaa ylilämmön käyttämisen muun kiinteistön 
lämmitykseen. Kun puhutaan suuremmista datakes-

kuksista, joissa tehot ovat megawatti-luokkaa, on 
mielekästä sijoittaa datakeskukset lähelle yhteiskäyt-
tövoimalaitoksia. Tällöin sähköä olisi läheltä saata-
vissa ja ylilämpö voidaan hyödyntää kaukolämmön 
tuottamiseen. Näitä sovellutuksia on jo Suomessa 
olemassa ja niitä kehitetään koko ajan eteenpäin. 
Kun konesalien laitekanta uudistuu, tulee laitesalien 
jäähdytyspiiristä palaavan nesteen lämpötilataso 
nousemaan, mikä parantaa ylilämmön käytettävyyt-
tä. Ylilämmön hyödyntäminen esim. yhdyskuntien 
lämmitykseen tulee lämpötilatasojen nousun ja läm-
pöpumpputekniikan paranemisen myötä avaamaan 
datacenterin ylläpitäjälle tai jollekin niiden kanssa 
sopimussuhteessa olevalle taholle mahdollisuuden 
uudenlaiseen lämmöntuotantoyrittäjyyteen. 

Lähes kaikissa yrityksissä on jonkinlainen serverikes-
kus, jonka jäähdytystehon tarve on n 5 kW:stä ylös-
päin. Esim. toimistorakennuksissa kaikkien käyttäjien 
serverien yhteen laskettu jäähdytysteho voi helposti 
nousta yli 50 kW. Uusien rakennusten suunnittelussa 
tämän energiapotin hyödyntäminen helposti jätetään 
huomiotta, koska serveritilojen jäähdytys nähdään 
rakennuskustannuksia kasvattavana tekijänä eikä 
lämmitysenergian käyttökuluja pienentävänä tekijänä. 
Lisäksi serveritilan jäähdytys kuuluu usein vuokralai-
selle, jolloin rakentajaa asia kiinnostaa vielä vähem-
män. Useimmiten serverit toimivat 24/7 periaatteella, 
jolloin ylilämpökuormaa on aina olemassa. Uudisra-
kennuskohteissa ja saneerauskohteissa servereiden 
tuottaman lämmön hyödyntämien on hyvin mielekäs 
tapa parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Datacenterit lämmönlähteenä

Teksti Ilkka Råman
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Olemme käytettävissänne, kun tarvitsette laitesaliasi-
antuntemusta ja käytännön kokemusta datakeskusten 
LVIsuunnittelusta. Vahvaconin ammattilaiset tietävät 
kuinka: 

- tehdään oikein mitoitettu jäähdytysjärjestelmä sekä 
kuinka vähennetään käyttökustannuksia 

- tehdään ekotehokas datakeskus vaarantamatta 
toiminnallista turvallisuutta. 

- optimoidaan IT-salin jäähdytyksenjakelu, jotta 
hallitsematon kylmän ilman ja kuuman ilman sekoittu-
minen ja hot spottien esiintyminen estetään 

- optimoidaan jäähdytyslaitoksen kaikkien sähköisten 
laitteiden (pumput, puhaltimet, yms.) toiminta 

- laitetilojen ylilämpöä voidaan kustannustehokkaasti 
käyttää esim. rakennusten lämmitykseen 

- suunnitellaan tiukat kansainväliset standardit täyttä-
vä data keskuksen infra 

- hyödynnetään luonnostelun taitoa ja siten sääste-
tään toteutus- ja käyttökustannuksissa.

Menetelmällämme, johon kuuluu tiedonhakutaito ja 
laskennallinen osaaminen, olemme olleet suunnit-
telemassa menestyksellisiä noin kolmen megawatin 
ICThanketta. 

Olemme olleet suunnittelussa mukana voitokkaassa 
GEIT (Green Enterprise IT-palkinto) hankeessa, joka 
voitti laitesalien kultamitalin vuonna 2012

Olemme käytettävissänne, kun tarvitsette laitesaliasi-
antuntemusta ja käytännön kokemusta datakeskusten 
LVIsuunnittelusta. Vahvaconin ammattilaiset tietävät 
kuinka: 

- tehdään oikein mitoitettu jäähdytysjärjestelmä sekä 
kuinka vähennetään käyttökustannuksia 

- tehdään ekotehokas datakeskus vaarantamatta 
toiminnallista turvallisuutta. 

- optimoidaan IT-salin jäähdytyksenjakelu, jotta 
hallitsematon kylmän ilman ja kuuman ilman sekoittu-
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PIETARI ON KULTTUURIKAUPUNKI
ITÄVIENTIÄ KYMMENEN VUOTTA

Suomalaisille rakentajille itäsuunta ja Venäjä ovat 
olleet vuosikymmeniä hyvä kauppakumppani. Vahva-
con on ollut kuvioissa vahvasti mukana kymmenen 
toimintavuotensa aikana. Parhaimmillaan vienti on 
ollut kymmenvuotiskaudella 80 % liikevaihdosta. 

Suunnittelussa ja työmaalla törmätään väistämättä 
isäntämaan kulttuuriin, normeihin ja muihin käytän-
teisiin, jotka voivat poiketa totutusta. Kohdemaan 
kulttuurista on hyvä tietää muutakin kuin viranomais-
käytänteet. Pietari on Venäjän suuri kulttuurikaupun-
ki, ikkuna Eurooppaan kuten sitä on totuttu kuvaile-
maan. Pietarin maine vaihtelee, sen nimi on vaihdellut 
Pietarista Leningradiin ja takaisin samoin kuin sen 
kilpailuasema pääkaupungiksi Moskovan sijasta. 

Pietari on säilyttänyt asemansa johtavana kulttuu-
rikaupunkina, jossa on syntynyt ja asunut monia 
tunnettuja venäläisiä kulttuuripersoonia. Vahvaconin 
kehitysprosessissa tutuksi ovat ennen muuta tulleet 
pietarilainen satututkija Vladimir Propp sekä 

karnevaalin tutkijana tunnettu Mihail Bahtin, jonka 
väitteen mukaan vanhin kansankulttuurinen kerrostu-
ma on säilynyt karnevaaliperinteessä. Kasku on pieni 
myytti, sanotaan. 

Tässä julkaisussa kaskun rakennusperinteen myyt-
tisyys ilmenee pakinassa moskovalaisesta putkisto-
urakan valvontatyömaasta. Vaskiratsastajan tulkin-
tamatriisi perustuu Proppin satukaavan funktioista 
työstettyyn tulkintaan. Kaavan on kehitellyt yrityksen 
laatupäällikkö tehokkaan projektiymmärtämisen väli-
neeksi. Kaavaan taipuu selkeästi ja ymmärrettävällä 
tavalla vaikkapa TATE 95 mukainen projektidokumen-
taatiovaatimus. Näin jäsenneltyä ainesta on helppoa 
käyttää rinnan funktioidun toimintakäsikirjan kanssa 
ohjaamaan toimintaa, koulutusta ja kehitystoimintaa, 
kuten Vahvaconilla on tehty. 

Olemme olleet mukana Pietari-talon LVI-teknisenä 
suunnittelijana

Teksti Marita Råman
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Venäjän kansallisrunoilija on Pushkin 

Pietarin ja venäläisyyden luonnetta oppii ymmärtä-

mään Venäjän kansallisrunoilijan aseman saavutta-

neen Alekesandr Pushkinin runosta Vaskiratsastaja. 
Tämän on todennut aikanaan myös Tampellassa 
toiminut diplomi-insinööri Georg Muselius toimittaes-

Pietari vei Parashan

Olipa kerran suuri tsaari, joka matkoillaan joutui 
Nevan suistoon aavalle meren rannalle tsuhnien 
harvaan asuttuun köyhään maahan. Hallitsija mietti ja 
pian rantaan rakennettiin suuri kaupunki satamineen 
ja palatseineen. Uusi kaupunki, Pietari kasvoi, eli ja 
kukoisti, mutta eräänä syksynä nousi myrsky. 

Tuuli ulvoi uhkaavasti ja työnsi aaltoja Pietarin kana-
viin. Vesi nousi nousemistaan ja peitti lopulta matalat 
talot kokonaan. Tulva kiskoi pieniä asuinmajoja sijoil-

saan Kansanrunousarkistoon insinööriperinnekyselyyn 
ruotsintamansa johdannon Vaskiratsastajasta. Voi 
vain jälleen todeta, että insinööri on viisas ihminen, 
alun alkujaan insinöörit toimivat humanisteina eli poh-
tivat syitä ja seurauksia, selvittivät miten asiat oikeasti 
toimivat.

taan ja vei mennessään. Noissa matalissa majoissa 
asui pikkuvirkamies Evgeny ja hänen mielitiettynsä 
Parasha, ja tulva hukutti Parashan mökkeineen. Evge-
ny menetti järkensä surusta. 

Poloinen Evgeny harhaili mielipuolena pitkin katuja, 
osui Pietarinaukiolle, jossa komeili kaupungin perusta-
jan Pietarin vaskinen patsas. Vihan vimmassa Evgeny 
pui nyrkkeillään patsasta ja sätti kaupungin raken-
nuttajaa syyttäen tsaaria menetyksestään. Samassa 
patsas muuttui onnettoman Evgenyn silmissä eläväksi 
ja alkoi ajaa miesparkaa takaa. Sen koommin Evgeny 

ei tohtinut uhmata valtaapitävää, 
vaan nöyrästi ja kunnioittavasti pok-
kuroiden ohitti patsaan aina kun meni 
patsaan ohi. 

Näin kuluivat vuodet, kunnes eräänä 
päivänä Evgenin ruumis löydettiin 
ajelehtivalta saarelta autioitunee-
seen tupaan tuupertuneena. Hänet 
haudattiin viimeiseen lepoon ja niin 
Evgeny vihdoin pääsi vihdoin Paras-
hansa luo.

Dipl. ing. Georg Mu-
selius

käännösnäyte Hans 
Björkegren

käännösnäyte Vapaa-
herra G. Aminoff

käännösnäyte Aarno Salevo
tekstinäyte

På stranden av en 
ödslig våg

På stranden av en 
ödslig våg; I tankar 
stora stod och såg, Mot 
fjärren HAN. Den stora 
Neva Flöt lugnt förbi. En 
fattig båt Sågs ensam 
uppför floden sträva. På 
mossiga och sanka land 
Enstaka hyddor vid en 
strand, Som fattiga 
tjuchontser hyste; Och 
skogen, dit ej solen 
lyste Igenom dimman, 
sjöng sin låt 
Där runtomkring. 
 

Bronsryttaren

På ödsligt gråa vågors 
strand i tankar djupt 
försänkt han stod 
och såg mot fjärran. 
Framför honom  rann 
floden bred; en rankig 
båt med strömmen drev 
som övergiven. Bland 
strandens mossbelupna 
träsk sågs här och var 
en koja svart - en finnes 
torftigt mörka boning. 
Och skogen — dit ej 
solens ljus
förmådde genom 
dimman tränga — den 
susade.

Kopparyttaren

Vid dyster våg på öde 
stranden, med blicken 
spänd mot himlaranden, 
han full av stora tankar 
stod. Invid sin fot en 
mäktig flod han flyta 
såg mot fjärran länder. 
På sumpiga och låga 
stränder sågs här och 
där, bland mossar grå, 
Karelens arma hyddor 
stå. En ensam båt på 
skummig våg man glida 
utmed floden såg; och 
skogen okänd för var 
strimma från solen —

Johdanto

Partaalla virran etäisen HÄN 
seisoi, suurta tuumaten 
tähyten kauas edessään suo 
laaja, ruuhipahanen
vesillä souti yksinään, soisella 
rannalla äyrähällä häämötti 
mökki siellä täällä, asumus 
köyhäin tshuhnien, 
ei korpeen usvan peittämään 
aurinko luonut säteitään hän 
seisoi siinä, aatellen: uh-
kaamme täältä ruotsalaista, 
me teemme tänne kaupungin  
kiusaksi korskan naapurin,  
kas lonto käskee avaamaan 
ikkunan täältä Eurooppaan, 
rannlata jalansiijan saamme, 
pian yli oudon ulapan
ui vieraat purret satamaan 
pitojen viettoon vierainamme!

Taulukko. Suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä käännöksiä Vaskiratsastajasta, insinööri pärjää hyvin.
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Vaskiratsastaja runoelma matriisina 

Aleksandr Pushkin on Venäjän kansallisrunoilija, yhtä 
suosittu kuin Suomessa Eino Leino. Alexandr Push-
kinin tunnetuin teos on 1800-luvun lopulla kirjoitettu 
runo Vaskiratsastaja (Kopparryttare). 

Runo kertoo Pietari Suuren rakentamishankkeesta 
Nevan suistoon ja kaupunkia kohdanneesta tulvave-
destä. 

Runon juoni on purettavissa 15! menetelmällä esite-
tyksi taulukoksi. Korpus on rakenteellinen kokooma, 
Venäjällä korpuksella ymmärretään rakennus-kom-
pleksia, länsimaisessa taiteessa kyse on tekstimas-
sasta. Olipa korpus mikä tahansa, sisältö syntyy 
rakenteen varassa ja avulla. Tieto on arvokasta vasta 
jäsentyneenä ja pohjia myöten ymmärrettynä

Taulukko. Vaskiratsastajan juoni kuvattuna runomatriisilla, johon sisältyy duratiivinen kielioppi, joka on tapahtumain keston ku-
vaaja sekä CLA-analyysi, jota käytetään tulevaisuuden tutkimuksen menetelänä. Yhdistettynä muodostaa runomatriisin, joka on 
kehitetty Vahvacon Oy:ssä. Soveltuvuutta on testatu mm. tämän julkaisun toimitusprosessin yhteydessä ns. julkaisusapluunana.

DURATIIVINEN TAPAHTUMA             TAPA

 VASKIRATSAS-
TAJA

Alexandr Pushkin
TAPAHTUMA

Pietarin
rakentaminen ja

tulva

1.
    TOIMINTA   

objekti
= Pietari

2.
 PROSESSI
attribuutti

= Nevan suisto

3.
 TEKO

subjekti
= Tulva

4.
MENETTELY
adverbiaali

= Hallitsemattomasti

A

Pietari Suuri aikoo 
perustaa kaupungin 
suistomaalle Nevan 

rannalle kanavien avulla, 
objektina suistomaan 
otto rakennusmaaksi.

Vaskiratsastajan nimi-
henkilöt Pietari Suuri ja 
pikku-virkamies Evgeny 
esitellään luonnehdin-

toineen

Pietarin pilkkakirveet 
ivaavat ja pilkkaa-
vat hulluksi tullutta 

Evgeniä. Evgeny era-
koituu ja lopulta kuolee 
yksikseen köyhänä ja 

kurjana.

Järkiperusteet, merelli-
syys takaa kulkuyhtey-
den ja puolustuksellisen 

edun. Runoelman 
antaman tiedon mu-
kaan Evgeny sekoaa 

tunnepitoisen järkytyk-
sen tähden.

-> käy hullusti

B

Tsaarin huolenpidon 
kohteena on kansan 
paras katastrofissa; 
luonto osoittautuu 

ongelmalliseksi ja hal-
litsemattomaksi, vaikka 
uuden uljaan pääkau-
pungin hallinto toimii 
ja kukoistaa. Kana-

vointisysteemi ei toimi 
riittävän hyvin tulvassa, 

järjestelmä pettää.

Evgeny päättää kosia, 
Pietari päättää perustaa 

kaupungin Nevan 
rantaan. Kun systeemi 
pettää suunnitelmat 

Pietari myöntää voimat-
tomuutensa luonnon 

voimien edessä, Evgeny 
tulee hulluksi.

Kreivi H. kronikoi 
tulvakatastrofista 

tuoreeltaan, vaski-
ratsastajapatsas saa 

kokea Evgenyn vihan ja 
kostonhimoisen herjan, 
koska ”Pietari vei Pa-

rashan”. Teko ahdistaa 
tekijäänsä.

Evgenissä ilmentyvät 
mielisairauden merkit 
ja häneen suhtaudu-
taan pilkaten. Pietarin 
tykkien kunnialaukauk-
siin ja palatsien loistoon 
suhtaudutaan ihaillen ja 
kunnioittaen.- > kunni-
oittavasti/ epäkunnioit-
tavasti suhtautuminen

C

Evgenyn hätä Parashan 
kohtalosta ja Pietarin 

velvollisuudet kansalai-
sia kohtaan korostavat 
yhteis-vastuullisuutta ja 
keskinäistä avunantoa.

Pietarin kaupun-
ki syntyy köyhään 

kalastajien asuttamaan 
erämaahan, tilalle 

syntyy vauras kaupunki 
symbolinaan Piearin 

vaskipatsas; idyllin ta-
sapaino järkkyy tulvan 

takia.

Pietari vartioi valtakun-
nan vapautta ja rajoja. 

Nevan kaupungin 
täyttää vilkas huvielä-
mä Pietarin vallan ja 

mahtavuuden näyttönä. 
Eletään loistokautta.

Pietarin rakentamisen 
vaikeudet synnyttävät 

myytin kuoleman, tuhon 
ja kirouksen kaupun-
gista .-> kustannuksia 

säästelemättä

D

Evgenyn kostotoimi 
johtaa harhakuvaan  ta-
kaa-ajajasta. Raju tulva 
vie tuhoon, vaihtoehdot 
vähissä, joko pelastau-
tuminen korkealle tai 
pakoon veneeseen.

-> Hullu mies hakkaa 
tsaarin patsasta

(kielikuvat)

Nevan syys- ja ke-
vättulvat vaarantavat 

kaupungin rakennukset 
kunnes  vedet vedet 
palaavat paikoilleen, 
mutta kesäyöt ovat 

kuulaat ja ihanat. Pro-
sessina vuoden-kierto. 

-> Pohjolan valkea 
kaupunki.

(sananparret)

Virkamies tai kenraali 
voi kunnostautua ural-
laan joko vuosissa tai 

uroteoissa, tsaari hallit-
semisessa ja päätösten 

teossa.
-> Hallitsijan 

maineteot
kansantieto)

Pietarin sijoittaminen 
katastrofialtiille suisto-
alueelle ja pääkapungin 
siirto sisämaasta syrjäi-
sen erämaan rantaan 
synnyttää epäilyä ja 

päivittelyä.
-> Naurukulttuuri: 
Hullusti on asiat.
(kansanperinne)
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Diplomi-insinööri Ilkka Råman on pätevöitynyt  
REEAM assessoriksi vuonna 2010.

Mikä on BREEAM? 

Ympäristöarviointimenetelmänä BREEAM on selkeä ja 
vakiomuotoinen, tehokas sertifiointijärjestelmä, jonka 
mukainen rakentaminen takaa laadun. Suomessa 
rakennussertifikaatti on vapaaehtoinen ja tarjolla on 
muitakin sertifiointimenettelyjä. BREEAM on asiantun-
tijuuden varassa toimiva kokonaisvaltainen, riippuma-
ton ja uskottava menettely, jossa asiakaskeskeisyys 
on lähtökohta. Saavutettu tavoitetaso perustuu 
pisteytykseen, jolle on vakiokriteerit. Nämäm kriteerit 
velvoittavat huomiomaan maakohtaiset määräykset 
ja ympäristöolosuhteet. BREEAM on kansainvälisesti 
arvostettu, hinnaltaan kilpailukykyinen ja luotettava 
sertifiointimenettely. 

Mitä sertifioinnilla saavutetaan? 

BREEAM-luokiteltu rakennus on suunniteltu siten, että 
se vähentää rakennusten haitallista ympäristövaiku-
tusta ja tarjoaa uskottavan, kansainvälisesti kiinteis-
tösijoittamisessa arvostetun ympäristömerkin. 

Se mahdollistaa rakennuskannan läpinäkyvän vertai-
lupohjan ja asettaa lainsäädännön ylittävät kriteerit ja 

standardit. BREEAM haastaa markkinoille uusia ratkai-
sujan, edistää kestävän kehityksen mukaisten raken-
nusten kysyntää. Sertifiointimenettelyllä organisaatiot 
voivat osoittaa edistymisensä ympäristötavoitteidensa 
saavuttamisessa. 

Kaavio. BREEAM-menettelyllä pyritään rakennuksen arvon 
kohottamiseen.

Toistaiseksi BREEAM-ympräistösertifikaatin kysyntä 
Suomessa on ollut melko vähäistä. Tämä johtunee 
siitä, että suhteellisen uutena tulokkaana ja LEED-
sertifioinnista kehittyneenä menettely on jäänyt 
tuntemattomammaksi ja vanhempansa varjoon. 
Pääerona voidaan pitää näiden kahden menettelyn 
välillä amerikkalais- ja eurooppalaislähtöisyyttä sekä 
kustannustietoisuutta. 

Kokemusta toimistolle on kertynyt joidenkin alustavi-
en energia- ja hankeselvitysten katselmuksen verran. 
Breeam-luokittelu on yhdeksänkohtainen arviointi, 
jossa kymmenes arviointinäkökulma on innovatiivi-
suus. Erinomaiset laatupisteet sertifikaatille saa vain, 
jos mukana on innovatiivisia ja energiateokkaita 
ratkaisuja.

BREEAM
on ympäristösertifiointimenettely
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Mitä hyötyä BREEAMista kiinteistön omistajalle ? 
Olipa sertifiointimenettely mikä tahansa, se maksaa. 
Tärkeä kysymys on, mitä hyötyä BREEAMista on 
kiinteistön omistajalle? Ensinnäkin sertifiointimenette-
ly parantaa kiinteistön toteutuksen sekä kiinteistössä 
tapahtuvan toiminnan laatutasoa. Menettelyllä on 
saavutettavissa elinkaariedullisempi rakennus. 

Parhaimmillaan koko kohteen kokonaistoiminnan 
laatu, ja toimintavarmuuden laatu varmistuu, mikä 
kohottaa kiinteistön arvoa. Asiakkaat, joilla on ympä-
ristöpolitiikassaan määriteltyjä arvoja/toimintaohjeita, 

arvostavat BREEAMia. Kiinteistön omistajalle ( etenkin 
liikekiinteistön ) on tärkeää tunnistaa mikä merkitys 
yhteiskunnallisella vastuulla on omassa liiketoiminnas-
sa 

On tiedettävä kuinka yhteiskunnalliset ja ympäris-
tölliset tekijät ohjaavat taloudellisia arvoja. Yleinen 
arvotrendi on kohti kestävän kehityksen mukaista 
ajattelua. BREEAM tarjoaa työkalun mietittäessä 
kiinteistöliiketoiminnassa tarvittavaa arvon määrittelyä 
nyt ja tulevaisuudessa. 

Tietomallinnuksen hyödyt suunnittelussa 

Yhä useammin rakennusprojektien suunnitteluun kuuluu 
rakennuksen tietomallinnus. Rakennuksen tietomalli (engl. 
Building Information Model, BIM) on rakennuksen ja raken-
nusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus 
digitaalisessa muodossa. Tietomalliin liittyy rakennuksen 
geometrian määrittäminen ja esittäminen kolmiulotteisesti 
havainnollisuuden ja simulointitarpeiden vuoksi. Tietomallin 
käytön ja kehityksen lähtökohtana on hallita rakennuksen 
vaatimukset, suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito 
paremmin kuin perinteisillä menetelmillä. Mitkä ovat sitten 
rakennuksen tietomallin keskeiset edut perinteisen 2D CAD-
suunnittelun verrattuna? 

Tietomalli mahdollistaa hankkeen eri osapuolien ajantasaisen 
tiedon yhteiskäytön ja suunnitelmien laadun parantamisen. 
Todenmukaisen geometrian ansiosta mallista voidaan visuaa-
lisesti tarkastelemalla havaita virheet piirustuksia helpom-
min. Malli antaa mahdollisuuden ohjelmalliseen testaukseen 
ja törmäystarkasteluun, jossa voidaan löytää toisiinsa tör-
määvät osat kokoamalla yhteen eri suunnittelualojen mallit. 

Tietomalli parantaa huomattavasti rakennusprojektin 
aikana tulevien muutoksien hallintaa, koska tietomallissa eri 
osapuolien kaikki tiedot tyypillisesti sijoitetaan vain yhteen 
paikkaan, jolloin niiden muuttaminen, päivittäminen ja hallin-
ta on olennaisesti tehokkaampaa. Käyttämällä tietomallin 
ajantasaisia määrälaskentatietoja kustannuslaskentaa 
voidaan nopeuttaa merkittävästi. 

Mallin data-aineisto mahdollistaa erilaisten simulointien 
kuten virtausten, energialaskelmien, palotilanteiden ja kus-
tannusvaihtoehtojen analysoinnin. 

Rakentamisen toteutusta varten tietomallin tietoihin on mah-
dollista lisätä myös aika- ja kustannustietoja. Tällöin voidaan 
suunnitella ja esittää rakentamisen vaiheistus tai rakennus-
rungon asennusaikataulu ja kustannukset. 

Kolmiulotteisen todellisuutta vastaavan mallin helpon 
ymmärtämisen lisäksi, siitä voi tehdä erilaisia visualisointeja 
kuten kuvia, animaatioita ja videoita, mitkä tuovat lisäarvoa 
hankkeen markkinoinnille.
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Taito suunnata luonnon voimavarat ihmisen hyödyksi

Teksti. Marita Råman

Käsitteellistäminen ja keksiminen on taito

Muutokset edellyttävät oppimista. Koulutuloksistaan 

Suomi saaolla ylpeä ja aikanaan tehdyt ratkaisut 

yleisestäoppivelvollisuudesta ja peruskoulusta ovat 

tuottaneet hedelmäävuosien ja vuosikymmenien 

mittaan. Alku on aina hankalaa niinyritystä käynnistet-
täessä kuin opintielläkin. Elämä onopetustapahtuma, 
jossa on mahdollisuus tehdä innovaatioita.Vahvaconil-
la koulutusta on tehty myös sivistyssanojen jakirjalli-
suuden voimin.

Innovatiivisuus on taitoa katsoa asioita uudesta 
näkökulmasta,olipa kyseessä suunnitteluun liittyvät 
kohdat, paperiliittimen jakynän kärjen kohtalo tai LVI-
alalle läheiset tai välttämättömätaiheet verkostojen, 
veden ja rakennusten systeemeistä. Aivanyksinker-
taista ei ole tuottaa mitään, ei edes ensiluokkaisiapa-
periliittimiä.

Tosiasiassa klemmarin vääntely voi olla sekä hupia 
että hyötyätuottavaa ajanvietettä mikäli vääntelyn 
seurauksena syntyyinnovaatio. Voisiko paperiliittimen 
tehtävään olla paperiliitintäparempaa esinettä? Voiko 
LVI-suunnittelun tehtäväänolla LVI-suunnittelijaa 
parempaa?

Tämä on leikittelyä, jossa on ajatuksellinen syvyys-
ulottuvuus. Ammatillinen osaaminen on alalla kuin 
alalla niinitsestään selvyys, ettei kukaan edes kuvitte-
le mitään vaihtoehtoa. Tosin pienessä laitamyötäises-
sä jokuurakoitsija tai putkimies voi hyvinkin kuvitella 
osaavansa sen minkä alan suunnitteluammattilainen

Kyllä paperit liittyvät tosiinsa liimalla tai ruttaamalla-
kin. Ratkaisun käyttökelpoisuuden määrittää käyttö-
tarkoitus.Jos paperien tulee olla jatkossa toisistaan 
irrotettavia, liima on huono ratkaisu, jos mapitettavan 
sileitä niinroskiin valmis paperipallo ei ehkä ole se 
paras vaihtoehto. Pienestä voi olla arjen toimivuus 
kiinni.

Piirrokset ovat patentin ja rakennus-
suunnitelman tärkeitä osia.

Seuraavaksi on tarkasteltava kyniä. Mekaaninen 
tekninen piirtäminen tusseja, kumeja,sapluunoita 
ja viivaimia käyttäen on jo vuosikymmenien taakse 
jäänyttä elämää.Suunnittelutyö tehdään tietokoneiden 
ja ohjelmien avulla, mieluiten 3D:nä. Tullaan jälleen-
kerran luovan yhdistelevän ajattelun äärelle.

Yllättävää kyllä, laivojen, kynien ja ulokepalkkien 
kaltaisten erilaisten tuotteiden välillä onyhteys, toteaa 
Petroski. Eikä kyseessä ole scifi-maailmoihin heittäy-
tyminen, vaan Galileo Galilein teos Dialogikahdesta 
uudesta tieteestä, joista toisesta mainitusta versosi 
insinööritieteiden tarvitsema lujuusoppi, joka syntyi-
Galilein huomiosta tekniikan tuotteiden selittämättö-
mistä murtumista. Lyijykynän terä käyttäytyy samalla 
tavalla,lujaa painettaessa lyijy katkeaa. Insinöörikunta 
tarvitsee takaperoanttinsa. Petroskin mukaan insinöö-
rit oppivatpaljon tutkimalla, miten esineet rikkoutuvat 
tai eivät toimi. Tehokas oppimisen tapa on tutustua 
toisten tekemiinvirheisiin, tuoreisiin ja jo aikansa 
eläneisiin. Virhepäätelmiä syntyy liiallisella yksinker-
taistamisella tai kriittistenyksityiskohtien huomioon 
ottamattomuudella.

Talon- ja tienrakennustekniikka määriteltiin 1800-lu-
vulla taidoksi ottaa luonnonvarat ihmiskunnan 

Harva liitin on litteä, monet ovat vääntyneet tasomaisesta 
muodostaan ja näyttävät miltei käytetyiltä. 
(Petroski 1997: 38)
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hyötykäyttöön.Tämän mukaan LVI-suunnittelijan työ 
on hyväksi ihmiselle, ihmistä varten tehty. Kau-
pungistumisen myötä vesijaviemäröintitaidon taito 
kasvaa. Kuuluisat Rooman rakennuttamat akveduktit 
ratkaisivat käyttövesiongelmastavain puolet. Koska 
kulutus oli suurta kylpyläkulttuuri-kaupungissa, niin 
vettä tuotiin kylpylöihin ja koteihin, muttaviemäröintiä 
arvostettiin yhtä vähän kuin venäläisen teknisen kou-
lutuksen saanut LI-suunnittelija, joka pääsääntöisesti 
halveksuu vesi- ja viemäröintisuunnittelua. Ensim-
mäiset merkittävät viemärijärjestelmät rakennettiin 
kaupunkeihin vasta 1800-luvulla.

Jätevesiongelmat loivat saniteettitekniikan ja
ympäristöinsinöörien tarpeen. Sitä ennen monet
kaupungin lahdet ja halki virtaavat joet olivat
ehtineet muuttua haiseviksi jätevesiksi.

Lähde: Ideasta tuotteeksi. Henry Petrovski
Suom. Kimmo Pietiläinen, Miten insinöörit keksivät
suunnitelmallisesti. Terra Cognita. 1997

Telos on tapahtumaketjun päätös. 

Aristotelinen tapahtumaketjun päätös on telos, joka 
sisältää yleiset johtopäätökset tapahtumista sekä 
syistä, jotka ko. tapahtumaan ovat johtaneet. Telos 
voi saada myös pätöslauseen tai päätelmän muodon 
asian tarkastelussa, ja se voi olla myös päämäärä tai 
tarkoitus, johon pyritään tai lopputulos, jota haetaan. 

Kirjoittaessaan Castrénille tämän juuri aloitettua uran-
uurtavat matkansa Lappiin ja Venäjälle ja esittäessään 
käsityksensä Hirvenhiihtäjistä  Lönnrot on tavoittanut 
jotain olennaista:  Se, joka on lukenut Hirvenhiihtäjät 
eikä ole tuntenut sisimmässään pyhää kunnioitusta 
aitosuomalaista voimaa kohtaan, hän ei ole suomalai-
nen ja hänen kanssaan meillä ei ole mitään yhteistä. 
(Pertti Karkama 1982: s. 160 Vapauden muunnelmat. 
J.L. Runebergin maailmankatsomus hänen epiikkansa 
pohjalta, SKS toim.380, Helsinki 1982)



Miten saavutamme ihanteen?

Laskemme:
1. Huoneistonhaltijat (H)
2. Todellinen asuntokanta (A)
3.  Ruokakuntien määrä yhteensä (R)
Jos H = R olemme saavuttaneet ihanteen. 

Projekti II

Rakennettava rauha
vuoteen 2000 1000 miljoonaa uutta
asuntoa.

Kaupintie 8 . 00440 Helsinki . Finland
puh. 010 2774040 * fax 09-562 5545 www.vahvacon.fi

Kari Aronpuro

Minä viihtyy
Asunto-olot

Tampere 1)

5.1. ”Asunnoissa” asuvien osuus 97,4 %
5.2. Ahtaasti (enemmän kuin 3 henkeä huoneessa)
   asuttujen asuntojen osuus 8,8 %
5.3  Asuntojen osuus, joissa vesijohto 88,4 %
5.4  Asuntojen osuus, joissa mukavuuslaitos 72,3 %
_____
1) Yleinen väestönlaskenta Tampereella 1960


