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 V
uosi 2020 on vaikeasti ennustettava ja haasteita toimialalle on 
luvassa monella eri sektorilla. Rakennusteollisuuden ennustei-
den mukaan uudisrakentaminen hieman hiipuu takavuosien 
ennätyslukemista kohti pitkän aikavälin keskiarvoa. Sanee-

rauspuoli näyttää ennusteissa kuitenkin kasvun merkkejä. Hyvä niin, 
sillä saneerattavaahan meillä riittää. Korjausrakentamisen piikki koskee 
nyt erityisesti 1960-1980 lukujen rakennuksia, sillä ne ovat seuraavaksi 
peruskorjausvuorossa. 

Korjausrakentamisen tarve kasvaa vuosi vuodelta entisestään rakennus-
kannan ikääntyessä ja rakennusosien ja talotekniikan saavuttaessa tek-
nisen ikänsä. Ennakoivan kiinteistönpidon ja oikea-aikaisen rakennusten 
korjaamisen laiminlyönnin seuraukset kasaantuvat pakostikin jossakin 
vaiheessa hoidettaviksi. Koko rakennuskannan arvosta, joka on 350 
miljardia euroa, pelkästään korjausvelkaa eli laiminlyötyjä korjauksia on 
arvioitu olevan 30-50 miljardin euron edestä (ROTI-raportti). Asuinra-
kennusten korjaustarpeen ennakointimallin (ASKO) mukaan vuosittai-
nen korjaustarve ajalla 2016-2035 on 9,4 miljardia euroa vuodessa. 
Verrokiksi edelliseen vuonna 2015 korjaustarpeeksi vuosille 2016-2025 
arvioitiin 15 miljardia euroa ja vuotuiseksi korjaustarpeeksi 3,5 miljardia 
euroa. Ennusteiden huima ero kertoo osaltaan saneerausmarkkinoiden 
ennustamisen vaikeudesta. ASKO-mallin mukaisesta korjaustarpeesta 
kolmannes sijoittuu kuuteen suurimpaan kaupunkiin. 

Rakennuskanta kaipaa kipeästi korjaamista, mutta taloyhtiölainojen 
saanti korjaushankkeisiin on aiempaa  haastavampaa, kun rakennus-
kanta ei arvonsa puolesta riitä lainan vakuudeksi. Ei ainoastaan muut-
totappioalueilla, vaan myös suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella 
ja Oulussa. Vastikään uutisoitiin, että taloyhtiöt voivat saada pankista 
lainaa enintään 50 % asuntojen neliöhinnoista, mikä vaikeuttaa mitta-
vampiin perusparannushankkeisiin ryhtymistä. Rahoitusvaihtoehdoksi 
on noussut siksi myös osakkaiden henkilökohtainen korjauslaina. Valtio-
vallan suunnalta saatu mahdollisuus energia-avustukseen antaa onneksi 
positiivista signaalia saneeraushankkeiden toteuttamiselle. Tuntuvan 
rahallisen tuen saadakseen rakennuskantaa on parannettava tavan-
omaista energiatehokkaammaksi. Toivottavasti taloyhtiöiden saneeraus-
rahoitukset saadaan nopeasti kestävälle pohjalle ja saneeraushankkeet 
toteutukseen, ettei rakennettu omaisuus rapistu käsiimme ja menetä 
hoitamattomana arvoaan.  

Poikkeuksellisen lämpimän talven seurauksena Turun Aurajokirannan 
kirsikkapuut kukkivat jo helmikuun puolessa välissä, kuukausia tavan-
omaista aiemmin. Tämä muistuttaa meitä siitepölykauden alkamisesta. 
Asumisterveydestä huolehtiminen on siis tässäkin asiassa ajankohtaista, 
sillä huoltovastuu venttiilien ilmansuodattimista on nykyisin taloyhtiöil-
lä. Suodattimia tietänettekin saavanne meiltä, myös muihinkin tuloil-
maventtiilimerkkeihin kuin vain omaan Biobeemme.

T  Mukavia lukuhetkiä Helakka-julkaisumme parissa!

Koronaviruksen vaikutus 
Scancercon toimituksiin

Osa Scancercon ikkunatuotteista 
valmistetaan Kiinassa, jossa Wuha-
nista lähtöisin oleva koronavirus voi 
pitkittyessään vaikeuttaa toimituksia. 
Tehtaat eivät ole turvallisuussyistä 
päässeet aloittamaan tuotantoaan 
suunnitellussa aikataulussa kiinalai-
sen uuden vuoden jälkeen.  

Tilanteen johdosta myymme Kii-
nassa valmistettuja tuotteita nyt vain 
asiakkailtamme aiemmin saamiemme 
ennakoiden ja viime vuoden osto-
määrien mukaan. Mikäli tuotantoa 
ei päästä aloittamaan maaliskuun 
puoli väliin mennessä, on toimitus-
aikoihin odotettavissa viivästystä. 
Nykyiset varastomme riittävät enna-
koiduilla tilausmäärillä arviolta tou-
kokuun puoliväliin asti. Tiedotamme 
asianosaisia tilanteen kehittymisestä 
viikoittain. 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 Sofia Lorentz
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Energia-avustuksesta 
puhtia korjausrakentamiseen?

AJANKOHTAISTA

 R
emonttilainojen entistä 
nihkeämmän myöntämisen 
seurauksena moni taloyhtiö 
ja pientalon omistaja joutuu 

kohtaamaan rahoitushaasteen, kun 
rakennuskantaa itsessään ei pidetä 
enää riittävänä vakuutena remont-
tilainoille. Valtion kädenojennus 
korjaushankkeille energia-avustuksen 
muodossa voi tuoda helpotusta rahoi-
tusvaikeuksissa oleville taloyhtiöille.

Energia-avustus on valtion suoraa 
tukea asuinrakennusten energiate-
hokkuusremontteihin. Avustusten 
myöntäjänä on asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARA. Avustukset 
antavat yhä useammalle taloudellisen 
mahdollisuuden parantaa rakennus-
ten energiatehokkuutta ja pienentää 
asumisen ilmastopäästöjä askeleina 
kohti hiilineutraalia Suomea 2035.

Avustusta vuosille 2020-2022 

Sisäministeriön joulukuussa 2019 
päättämä kohdennettu energia- 
avustus asuinrakennusten korjaus-
hankkeisiin vuosille 2020-2022 täh-
tää energiatehokkuuden parantami-
seen sekä älykkääseen ja joustavaan 
energiankulutukseen. Valtioneuvos-
ton antaman asetuksen* mukaisiin 
asuinrakennusten energiatehokkuut-
ta parantaviin korjaushankkeisiin 
avustusta on tarjolla yhteensä 60 
miljoonaa euroa. 

Avustusoikeuden edellytykset

Energia-avustusta voivat saada asuin-
rakennuksen omistavat yhteisöt ja 
pientalon omistajat. Avustusta voi-

daan myöntää valtion tuella rahoi-
tettuja vuokra-asuntoja tai asumisoi-
keusasuntoja omistaville yhteisöille, 
kun niille myönnetään vuokra-asun-
tolainojen ja asumisoikeustalolaino-
jen korkotuesta annetun lain mukais-
ta perusparannuskorkotukilainaa. 
Sen sijaan taloudellista toimintaa 
harjoittavat yhteisöt on suljettu tuen 
ulkopuolelle.

Avustuksen myöntämisen edel-
lytyksenä on, että avustettavat toi-
menpiteet ovat tarkoituksenmukaisia 
rakennuksen tai asunnon odotetta-
vissa oleva asuinkäyttöaika ja asuin-
käyttötarve huomioon ottaen. Jotta 
avustusta voi saada, korjaushank-
keen täytyy parantaa rakennuksen 
energiatehokkuutta enemmän kuin 
korjaamisen yhteydessä normaalisti 
edellytetään. 

Avustuksen saamisen edellyttä-
mät tasot on säädetty asetuksessa. 
Käytännössä edellytykset tarkoittavat 
energiatehokkuuden parantamista 
asuinkerros- ja rivitalossa vähintään 
20 % ja pien- ja ketjutalossa vähin-
tään 30 % taikka edellä mainittujen 
parantamista uudisrakennuksille 
asetettujen vaatimusten mukaiselle 
lähes nollaenergiatasolle. Energia-
tehokkuuden paraneminen täytyy 
osoittaa energiatodistuksella.

Avustuksen määrä

Avustusta voi saada enintään 50 % 
avustuspäätöksessä avustettaviksi 
hyväksytyistä ja toteutuneista kus-
tannuksista, jotka liittyvät energiate-
hokkuuden parantamiseen, energian 
käytön tehostamiseen, sisäilmasto- 

olosuhteiden parantamiseen, järjes-
telmän säätöön, tasapainotukseen ja 
ohjaukseen sekä järjestelmän oikean 
toiminnan varmistamiseen.

Avustuksen määrä saneerattaessa 
asuinrakennukset vähintään uudis-
rakennukselta vaadittavalle lähes 
nollaenergiatasolle on 6 000 euroa 
asuntoa kohden. Energiatehokkuu-
den parantamiseen 20/30 % -tasolle 
avustusta saa 4 000 euroa asuntoa 
kohden. Avustus maksetaan hank-
keen valmistuttua yhdessä erässä.

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 Tapio Juujärvi

Rakennuskannastamme merkittävä osa on taloteknisesti saneerausiässä, osa jo saneerausvelkana.  
Remonteissa puhutaan mittavista kustannuksista, joihin tarvitaan myös rahoitusta. Valtion energia- 
avustus on taloudellinen tuki remontoijille ja se vaikuttaa myös useisiin talonrakennusalan toimijoihin,  
aina komponettitoimittajista valmistavaan teollisuuteen kuin kohteen suunnittelijoihin ja toteuttajiin.
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OEM-tuotteet vastaavat  
asiakkaiden täsmätarpeisiin  

 V
almistajan alkuperäis- 
osien käyttöön perustuva 
OEM-tuotekonsepti syntyi 
palveluratkaisuksi valmis-

tavan puutuoteteollisuuden tarpei-
siin vähentää pakkausmateriaalia ja 
laajentaa tuotevalikoimaa minimoi-
malla kuitenkin lopputuotteisiin 
tarvittavien komponenttien varasto-
ja ja varastointiaikaa. Sama konsepti 
palvelee myös vähittäiskauppaa.

Scancercon OEM-tuotekonseptiin 
kuuluvat tällä hetkellä Hoppe-pai-
nikkeet, AutoLock-välisulkimet sekä 
Biobe-äänenvaimentimet, jotka kaik-
ki räätälöidään asiakaskohtaisesti. 

Komponenteista koottuina tuoteko-
konaisuuksina myös tuotetarjonta 
moninkertaistuu. 

OEM-komponenteista 
lopputuotteeksi
OEM-konseptissa alkuperäisosat 
tilataan valmistajalta varastollemme 
komponenteittain suurpakkauksissa. 
Scancercolla OEM-komponenteista 
rakennetaan asiakkaan tarpeita vas-
taava tuotekokonaisuus. Asiakkaalle 
räätälöinti voi sisältää myös katkaisu- 
tai muita työstötoimia sekä kokoon-
panotyötä. 

OEM-KONSEPTI

Scancercon OEM-tuotekonsepti tarkoittaa valmistajan alkuperäisosista tai komponenteis-
ta asiakkaan täsmätarpeisiin koottuja lopputuotteita. OEM on lyhenne sanoista Original 
Equipment Manufacturer.

Hoppe Stockholm -painikkeita teollisuuden LEAN-pakkauksessa. Nopea käyttöönotto ilman komponenttikohtaisia muovikääreitä. 
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OEM-tuotteet pakataan asiakkaiden 
tarpeiden mukaan joko teollisuuden 
tarvitsemiin LEAN-pakkauksiin ja 
asennuspakkauksiin tai vähittäiskau-
pan myyntipakkauksiin. Vaihtoehto-
na OEM-tuotteille on tilata tuotteet 
vanhaan tuttuun tapaan yksittäispa-
kattuina. 

Erinomainen esimerkki OEM-tuot-
teiden tarjooman monipuolisuudesta 
asiakkaille ovat painikkeet. Yhdestä 
komponenttipakkauksesta saadaan 
perusrakenteena 36 painikeparia, 
joita varustellaan tarpeiden mukaan 
erilaisilla lisäkomponenteilla. 

Scancercon OEM-painikevalikoi-
ma kattaa tällä hetkellä 19 erilaista 
Hoppe-painikemallia, joista voidaan 
rakentaa 186 erilaista painikekom-
binaatiota. Muunneltavuus syntyy 
mm. karapituuksista, jousikaseteista, 
lukkorunkojen sovitteista, lisävarus-
teista kuten esim. vääntönupeista tai 
lisäkilvistä. Yhdestä mallista saamme 
koottua niin välioven kuin ulko-oven 
erilaiset painikesetit. Toimitamme 
asiakkaillemme myös kuluttajapak-
kauksia verkkokaupan tarpeisiin sekä 
ovivalmistajien painikeasentajille nk. 
helapaketteja, jotka ovat kokooma-
tuotteita niistä komponenteista, 
jollaisena ovitehdas on ovet myynyt 
asiakkaalleen. 

Myös Scancercon omia tuote-
merkkejä saa OEM-tuotteina. 
Ikkunan välisulkimessa, AutoLockis-
sa asiakkaan valittavissa olevat 

komponentit mitoitetaan valmiiksi 
tehtaan valmistamien ikkunoiden 
puiteväleihin sopivaksi ja setti varus-
tetaan niillä lisäosilla, joita asiakas 
tuotekokonaisuuteen haluaa. Myös 
Biobe-äänenvaimentimen erilaiset 
yhdistelmät toteutetaan asennusval-
miuteen kunkin asiakkaan tarpeiden 
mukaan. 

OEM tuo kustannus- ja 
ajansäästöä teollisuudelle
Teollisuusasiakkaille OEM-tuotteiden 
LEAN-pakkausten hyötyinä tuotan-
tolinjalla tapahtuvan ajansäästön 
ja pakkausmateriaalin minimoinnin 
lisäksi ovat myös varastointiajan ja 
-kustannusten säästöt. 

Koska Scancerco varastoi kaik-
ki OEM-komponentit, se kykenee 
toimittamaan tehtaan tarvitsemat 
tuotteet hyvin nopeasti. Ero valmis-
tajan yksittäispakattujen tuotteiden 
toimitusaikoihin on useita viikkoja. 

OEM-tuotteiden varastointi ei ole 
aivan riskitöntä Scancercollekaan. 
Toimitusvarmuus turvataan nk. kriit-
tisten komponettien, kuten ruuvien, 
karojen ja jousikasettien ylivarastoin-
nilla. Varastointimäärät perustuvat 
asiakkaiden antamiin ennakoihin, 
joten tiivis yhteistyö ja aktiivinen 
kommunikointi asiakkaiden ja tuk-
kurin välillä on ensiarvoisen tärkeää 
OEM-palvelun onnistumisen kannalta.

Kierrätys ja ympäristöasiat ovat 

tärkeitä niin meille Scancercossa 
kuin asiakkaillemme, siksi tavoittee-
namme on kehittää OEM-palvelua 
koskemaan tavarantoimittajiemme 
koko tuotevalikoimaa pakkausjät-
teen vähentämiseksi.

OEM-tuotteet taipuvat myös 
vähittäiskaupan tarpeisiin
Teollisuuden suurtilausasiakkaiden 
ohella OEM-konseptimme palvelee 
myös yksittäisen tuotteen tilaajia. Vä-
hittäiskaupan tarpeet myyntipakka-
uksien osalta ovat kuitenkin erilaisia 
kuin teollisuuden. Vähittäiskaupassa 
tuotteet pitää olla pääsääntöisesti 
yksittäispakattuja, joista käytetään 
termiä ip-pakkaus (itsepalvelu) tai 
core-pakkaus. 

Esimerkiksi yksittäispakattua 
painikesettiä varten tarvittavat osat 
kerätään ja paketoidaan Scancercolla 
valmistajan vähittäismyyntipakkauk-
siin. Vastaavasti välisulkimen osista 
kootaan ip-pakkaukset esim. rauta-
kaupan tarpeisiin.

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 Pasi Punkari

Lisätietoa 
Pasi Punkari
040 6507 630
pasi.punkari@scancerco.fi

Hoppen painikesetin  
myyntipakkaus. 

Less is more

Pakkaus vaikuttaa kuluttajaan osto-
tilanteessa ja pakkausta hävitettäes-
sä. Ostotilanteessa kuluttaja haluaa 
saada nopeasti tiedon siitä, millainen 
tuote on kyseessä. 

Vähimmäisvaatimuksena pakka-
ukselle on, että se suojaa tuotetta 
ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta 
sekä sisältää riittävän informaation 

Pakkaus vaikuttaa ostopäätökseen  
niin asennuksen, käytön kuin huollon 
osalta. Kuluttajapakkauksesta pitää 
löytyä valmistajan, valmistuttajan tai 
maahantuojan nimi ja osoite, kaup-
patavan mukainen nimi, sisällyksen 
määrä, käyttöohje tarvittaessa, val-
mistuserätunnus ja alkuperämaa. 

Kuluttajakaupassa myös kaupalli-
set ja yritysmielikuvalliset vaatimuk-

set, kuten pakkauksen ulkonäkö ja 
sen myyvyys, logistisesti optimaalinen 
pakkauskoko ja pakkauksen kierrä-
tettävyys ovat erittäin tärkeitä tekijöi-
tä. Pakettien aukaisua ja myymälän 
hukkaa minimoi, jos tuote näkyy 
paketista edes osittain esim. ikku-
noinnilla toteutettuna. 

Enemmän tuotevaihtoehtoja ja joustavuutta  
muutoksille. Vähemmän varastoitavaa ja purettavaa  
tuotantolinjalla.
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Scancercon kehitys  
edellyttää vastuullisuutta

ta edellyttää tuotteiltamme pitkää 
elinikää ja niiden käytettävyyttä. Siksi 
valitsemme edustamamme tuotteet 
huolella. 

Tuotestrategian lähtökohtana 
on, että myymämme tuotteet kestä-
vät käytössä mahdollisimman pitkään 
ja tukevat siten kestävää elämäntyy-
liä. Tuotestrategiaamme tukevat pal-
velumme, kuten tuotetestaus ja oma 
tuotekehitys, auttavat tavoitteidem-
me toteutumisessa. Sekä omissa että 
maahantuomissamme tuotteissa vas-
tuullisuus tarkoittaa esim. tuotteiden 
ajattomuutta, materiaalien ympäris-
tövastuullisuutta ja kokoonpanotyön 
laadukkuutta ja tuotteiden käytet-
tävyyttä, jotta ne kestävät käytössä 
mahdollisimman pitkään. Suunnitte-
lupalvelussamme se tarkoittaa paitsi 
yritysasiakkaidemme tuotetekniset 
vaatimukset täyttävää tuotesuunnit-
telua, myös heidän tuotantoprosessit 
huomioivaa suunnittelupalvelua. 

Eettinen ohjeisto työarjessa

Henkilökuntamme on sitoutunut 
noudattamaan Scancercon eettis-
tä ohjeistoa, jonka perustana ovat 
yhteisesti jaettavat yrityksen arvot. 
Toivomme ja odotamme myös ta-
varantoimittajiemme noudattavan 
omassa organisaatiossaan ja toimin-
taympäristössään heille laatimaamme 
eettistä ohjeistoa.

Uskomme, että toimintamme 
laatu näkyy arvostuksena ja toteutuu 
kumppanuuksina ja yrityksen kehitty-
misenä. Arvostettuna ja vastuullisena 
toimijana yrityksemme houkuttaa 
myös työpaikkana, nyt ja tulevaisuu-
dessa. 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 

kutus on tie osapuolien menestyk-
seen ja luottamuksesta kumpuavaan 
asiakasuskollisuuteen. 

Asiakkaillemme tarjoamme 
vastuullista kumppanuutta, jossa 
autamme toiminnallamme ja tuot-
teillamme asiakasta menestymään 
paremmin. Asiakaskohtaamisissa 
kuuntelemme asiakasta. Haluamme 
ymmärtää asiakkaidemme tarpeita, 
jotta pystymme löytämään ja kehittä-
mään heitä hyödyttäviä ratkaisuja. 

Asiakkaille vastuullisuustyömme 
tarkoittaa esimerkiksi heidän tarpei-
taan vastaavia tuotteita ja ratkaisuja, 
tuotteiden saatavuutta ja toimitus-
varmuutta. Hyvänä esimerkkinä tästä 
on OEM-tuotekonsepti tuotteineen.

Tavarantoimittajille tarjoamme 
vahvaa, luotettavaa ja pitkäjänteis-
tä yhteistyötä, jonka tavoitteena on 
molemminpuolinen menestys. Vahva 
markkinatuntemuksemme auttaa 
tavarantoimittajia kehittämään tuot-
teitaan kysyntää vastaaviksi.

Varastoivana maahantuojana mah-
dollistamme asiakkaillemme heidän 
tuotantoonsa mukautuvan tuotevali-
koiman ja niille nopean toimitusajan. 
Luotettavasti toimiva logistiikkamme 
tarjoaa erinomaisen jakelukanavan 
mm. ovi-, ikkuna- ja talonrakennuste-
ollisuuden markkinoille Suomessa. 

Vastuullisempaa elämäntapaa 
tukevat tuotteet
Missiomme toimia paremman ja 
laadukkaamman asumisen puoles-

V
astuullisuus vaikuttaa 
kaikilla Scancercon toi-
mintastrategian osa-alu-
eilla, joista tärkeimmät 

ovat asiakkaat, tuotteet ja palvelut, 
toimitusketju, työtavat, työntekijät ja 
yrityksen laajentuminen. 

Vastuullisuus tarkoittaa myös 
laatua ja turvallisuutta. Laadussa on 
aina kysymys myös välittämisestä, 
luottamuksesta ja vastuunotosta, 
jossa Scancerco tukkurina välit-
tää asiakkaastaan niin paljon, että 
kantaa vastuuta siitä, että yrityksen 
tarjoamat tuotteet ovat laadukkaita 
ja turvallisia. B2B-maailmassakin vas-
tuullisuus on yhteistyötä ja kahden 
kauppa. Nollasummapelin sijaan 
yhteistyön vastavuoroisuus tuottaa 
hyvän lopputuloksen, kun kaupan 
hyödyt osapuolille ovat omavarai-
suutta suuremmat. 

Jotta voimme varmistua toimin-
tamme ja tuotteidemme laadusta ja 
kehittää sitä edelleen, mittaamme 
asiakastyytyväisyyttä toimintamme eri 
osa-alueilta. Luottamuksesta kum-
puava kumppanuus ja vastuullisuus 
laadusta on tiivistetty Scancercon slo-
ganiin, Partnership to build excellence.

Kumppanuus kumpuaa 
luottamuksesta 
Scancerco ei tavoittele pelkkiä uusia 
liikesuhteita, vaan tähtää pitkäjän-
teiseen yhteistyöhön niin asiakkai-
den kuin tavarantoimittajien kanssa. 
Kumppanuuteen perustuva vuorovai-

Vastuullisuus on Scancercon kehityksen edellytys ja siinä 
on huomioitu niin henkilökunta, sidosryhmät kuin  
vastuullinen liiketoiminnan kehittäminen. 
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ILMATIIVEYSIlmavuodot kuriin 
rakenteita tiivistämällä

Siga-teipit vastaavat tämän päivän 
rakentamisen korkeisiin laatuvaati-
muksiin. Esimerkiksi Pasilan kauppa-
keskus Mall of Triplassa päädyttiin 
käyttämään SIGA-teippejä.

Siga-teipit säilyvät käyttökelpoisina 
vuosikymmeniä, joten niitä voidaan 
varastoida ja käyttää erittäin pitkiä 
aikoja ilman, että niiden liima kuivuisi 
tai muut osat hapertuisivat. Myrkyt-
tömien teippien liimapinta on erittäin 
vahva ja esim. Wigluv-teippi voidaan 
kiinnittää myös kosteaan pintaan. 

Lisätiedot: 
Kim Konnos, 040 5619 508
kim.konnos@scancerco.fi

Vahvat ja myrkyttömät Siga-teipit kestävään tiivistämiseen
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 R  
akennusvaipan ilmatiiveyden 
saavuttaminen on erittäin tär-
keää, sillä jos rakennusvaippa 
ei ole ilmatiivis, pääsee kos-

teus hallitsemattomasti kulkemaan 
rakenteiden läpi. Jos rakenteissa on 
ilmavuotoja, kulkeutuu sisäilman 
kosteus helposti ilmavirtausten mu-
kana rakenteisiin ja rakenteiden osiin 
aiheuttaen kosteusvaurioriskin. 

Kun ilmatiivistykset tehdään 
kunnolla, kostea sisäilma ei pääse 
virtaamaan rakenteisiin eikä kylmä 
ulkoilma pääse rakenteisiin aiheut-
tamaan materiaalikerrosten väliin 
homeen kasvulle otollisia olosuhtei-
ta. Se estää myös ilmavirran mukana 
kulkeutuvien epäpuhtauksien pääsyä 
huonetilaan ja vähentää energianku-
lutusta. 

Käyttämällä höyrynsulkukerrok-
sia rakenteen sisäpinnassa estetään 
kosteuden siirtyminen rakenteisiin. 
Ilmantiivis kerros tulee tehdä huo-
lella ja hyvistä materiaaleista, ja sen 
on jatkuttava saumattomasti koko 
rakennuksen vaipan osalta. Varsin-
kin läpivientien, sähkörasioiden ja 
rakenneosien osalta tiivistyksen on 
oltava tarkkaa. Rakentamisen aika-
na syntyvät reiät ja aukot kalvoissa 

paikataan huolella tiivistysteipeillä 
ja kiviainesvauriot korjataan laastil-
la. Rakennevuodot eivät ainoastaan 
aiheuta rakenteiden kosteusvaurioita, 
vaan vaikuttavat myös asumisviihty-
vyyteen. Esim. huonosti tiivistetty sei-
nän ja lattian liitos aiheuttaa helposti 
ilmavuotoa ja siten vedontunnetta.

Tiiveys ja ilmanvaihto

Rakennuksen tiiveys kuuluu aina 
yhteen hallitun ilmanvaihdon kanssa. 
Kun talo on tiivistetty kunnolla, on 
ilmanvaihto paremmin hallittavissa. 

SIGA Rissan 60 pyöreille 
läpivienneille.

SIGA Sicrall 60  höyry-
sulkukerrosten limityksiin.

SIGA Wigluv 60 alus-
katteiden limitykseen. 

Tällöin asuntokohtaiset Ilmavirtauk-
set ja säädöt ovat helpompi sää-
tää kohdilleen ja vedon tunnetta ei 
synny. Myöskin lämmön talteenotto 
paranee, kun kylmää ilmaa ei pääse 
mistään rakenteiden välistä virtaa-
maan hallitsemattomasti huoneil-
maan. Huoneiston tiiveys vaikuttaa 
myös sisäilman laatuun, kun korvau-
silma tulee venttiileiden suodattimien 
läpi, eikä rakenteiden läpi hallitse-
mattomasti aiheuttaen haitallisten 
mikrobien ja pienhiukkasten pääsyä 
sisäilmaan.  

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 Kim Konnos              

Rakennuksen 
ulko- ja sisä-
puolen tiivis-
tykset SIGA 
-tuotteilla.



Suojelukohteita Huvilakadulla, Helsingissä.

Ikkunoiden korjaushaasteet
suojelukohteissa  

Suojelukohteiden ikkunakorjaushankkeet vaativat paljon ennakkotyötä ennen kuin  
varsinainen korjaus voidaan aloittaa. 

 H
istoriallisesti, rakennus-
taiteellisesti tai kaupun-
kikuvallisesti arvokkaan 
muutoskohteen ollessa 

kyseessä, on suunnittelutoimiston 
tehtävä tarkat tutkimukset ja selvi-
tykset rakennuksesta ja sen histo-
riasta. Näiden perusteella taloyhtiö 
päättää viranomaisten ja suunnitte-
lutoimiston avustuksella, uusitaanko 
ikkunat vai kunnostetaanko ne ja 
mitä menetelmiä käytetään.

Rakennukset voivat olla asema-
kaavassa suojeltuja tai muulla tavalla 
arvokkaiksi arvioituja. Rakennusval-
vontaviranomaisen tehtävänä on val-
voa, että suojellussa kohteessa kaikki 
korjaustyöt tehdään niin, ettei raken-

nuksen ulkoasu muutu. Hankkeessa 
voi olla mukana myös museoviran-
omainen, yleensä kaupunginmuseo.

Helsingin kaupungilla on ikku-
nakorjauksiin ja -muutoksiin liitty-
viä ohjeita, joissa määritellään mitä 
muutoksia saa tehdä eri aikakau-
sien rakennuksissa. Vanhemmissa 
rakennuksissa voidaan edellyttää 
puuikkunoiden käyttöä puu-alumiini-
rakenteisten sijaan. Usein vähintään 
porrashuoneiden ikkunat ja ovet 
pitää säilyttää ja kunnostaa.

Ikkunat ja ovet ovat usein niin 
huonossa kunnossa, että korjaus ei 
kannata ja silloin päädytään ko-
konaan niiden uusimiseen. Tällöin 
suunnittelijan haasteena on löytää 

ikkunaratkaisu, jossa on yhteensovi-
tettu alkuperäistä mukaileva detal-
jiikka sekä vaadittavat tekniset ja 
käyttöön liittyvät parannukset. 

Helpon ja turvallisen käytön li-
säksi usein tavoitellaan myös mah-
dollisimman kustannustehokasta ja 
vaivatonta toteutusta sekä teknisesti 
pitkäikäistä ja mahdollisimman huol-
tovapaata ratkaisua. Ikkunoiden koh-
dalla ratkaisevassa roolissa estetiikan 
kannalta ovat oikean tyyppiset helat, 
rakenteiden dimensiot ja muut yksi-
tyiskohdat, esim. lasituslistan sijaan 
asennettava ikkunakitti muuttaa olen-
naisesti ulkonäköä perinteiseksi.

Lähde: haastateltu arkkitehti Jonna Haikonen, 
Rakennuttajakaari Oy

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 Juha Jokinen
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Muistilista  
ikkuna-
saneeraukseen
Ikkunoiden korjaus- ja muutostyöt 
ovat hintavia projekteja, joten nii-
hin liittyvät asiat kannattaa selvit-
tää etukäteen ja suunnitella hyvin. 

Selvitä ainakin nämä:

  asemakaavan määräykset koskien 
kiinteistöä (mahdolliset asema-
kaavan suojelumääräykset, liiken-
nemelua koskevat ääneneristys-
vaatimukset jne.) 

  onko kiinteistö asetettu raken-
nuskieltoon asemakaavan muut-
tamista varten 

  onko rakennus kulttuurihistori-
allisesti arvokkaaksi määritetyllä 
alueella

  muu saatavilla oleva tieto, esim. 
alueen rakentamistapaohjeet tai 
inventoinnit 

  rakennuksen rakennushistoriasel-
vitys: mm. alkuperäinen suunnit-
telija, talon rakentamisajankohta 
ja nykyisten ikkunoiden raken-
tamisajankohta (osa ikkunoista 
saattaa olla alkuperäisiä, osa myö-
hemmin asennettuja) sekä alku-
peräisten ikkunoiden materiaali, 
malli, puite- ja karmijako, väri 

  ikkunoiden kunto ja säilyneisyys

  puutteet ja tarpeet (miten ikku-
noiden korjaaminen on tar-
peen tai miksi ikkunat halutaan 
vaihtaa). Selvitykset ovat kor-
jaussuunnittelun lähtökohta ja 
ne kannattaa teettää pätevällä 
suunnittelijalla, jolla on taito laa-
tia selvitykset ammattitaitoisesti. 
Taloyhtiön edustajan ja suunnit-
telijan on hyvä käydä yhdessä 
neuvottelemassa ikkunamuutos-
hankkeesta rakennusvalvonnassa 
hankkeen alkuvaiheessa, ennen 
lupahakemuksen jättämistä.

       

Lähde: Helsingin kaupungin ikkunakorjaus- ja 
ikkunamuutos menettelytapaohje

IKKUNAREMONTTI 
Kohde: Kalevankatu 21, Helsinki

Museovirasto on hyväksynyt LAseal-kitin 
useisiin kulttuurihistoriallisesti suojeltuihin  
kohteisiin, kuten esimerkiksi Kalevanka-
tu 21:n uusittuihin ikkunoihin. Kohde re-
montoiin täysin ja valmistui viime kesänä.

Arkkitehtitoimisto R. Schnitzler teki 
tarkat korjaussuunnitelmat kulttuuri-
historiallisesti arvokkaaseen Kalevan-
katu 21 -ikkunakorjausprojektin 
toteutusta varten. Taloyhtiö päätti 
uusia ikkunat kokonaisuudessaan 
arkkitehti Rosemarie Schnitzlerin 
suosituksesta.

Uudet ikkunat poikkeavat osin 
alkuperäisistä, sillä alkuperäiset 
ikkunat aukesivat sisään ja uudet 
ikkunat toteutettiin MSE-rakenteisina 
molempien puitteiden avautuessa 
sisään päin. Lisäksi sisäpuitteisiin 
valittiin eristyslasielementti. Uusilla 
ikkunoilla saatiin täytettyä tämän 
päivän tiiveys- ja energiatehokkuus-
vaatimukset. Ikkunat toteutettiin 
puurakenteisina ja ne pysyivät ulko-
asumuutoksista huolimatta alkupe-
räisten ikkunoiden näköisinä.

Kohteen uusien ikkunoiden sara- 
noina käytettiin ns. kartiopäisiä nos-
tosaranoita, jotka malliltaan vastavat 
1900-luvun vaihteesta 50-luvulle asti 
käytettyä saranatyyppiä. 

Scancercon SG-perinnesaranaa 
on muokattu saranalehden osalta 
niin, että siihen tarvittavat puite- ja 

karmityöstöt on mahdollista tehdä 
koneellisesti.

Perinneikkunoihin sopiva kitti

Perinteisesti ikkunoissa käytetty 
pellavaöljykitti korvataan nykyisin 
kehittyneemmillä tuotteilla. Esimer-
kiksi silikoniton LAseal-ikkunakitti 
ei halkeile ja se pysyy tiiviinä vuosia 
kunhan asennusvaiheessa noudate-
taan pohjustus- ja muita työohjeita. 
Kittimassan kuivumisaika nopeutuu, 
jos UV-säteilyn määrä suuri.

LAseal-ikkunakitissä on perinne-
rakennuksetkin huomioiden hyvä 
värivalikoima, sillä se sisältää seit-
semän RAL-sävyä. Tuote on myös 
päällemaalattavissa alkydipohjaisilla 
ja vesiohenteisilla maaleilla sekä pel-
lavaöljymaaleilla.

Lähde: haastateltu Ilkka Turpiainen,  
Hyvinkään puuseppien Oy

Lisätiedot: 
Juha Jokinen
050 5694 200
juha.jokinen@scancerco.fi

Scancercon SG-perinnesaranat vastaa-
vat ulkonäöllisesti vuosisadan vaihtees-
sa käytettyjä. Saranoita on käytetty esim. 
täysin remontoidussa suojelukohteessa 
Kasarmin katu 25:ssä.
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Scancercon asiakaspalvelun  
kaksikko palveluksessanne    

Päivi Sartopuro ja Teemu Nuolioja kertovat mm. miten  
asiakkaan osto käyttäyminen ja asiakas palvelutyö ovat 
muuttuneet Scancercon asiakas palvelussa.

Päivi Sartopuro

Päivi on työskennellyt Scancercolla 
19 vuotta. Alunperin hän tuli taloon 
reskontraan sijaiseksi, mutta siirtyi 
sittemmin asiakaspalvelutehtäviin. 
Tehtävä täydentyi mm. asiakaslaskut-
tamisella muutama vuosi sitten. 

Työuransa aikana Päivi on näh-
nyt Scancercon ja yleisesti työn 
tekemisen muutokset sekä miten 
asiakkaiden ostokäyttäytyminen on 
muuttunut. "Aiemmin asiakkaat 
tilasivat pääsääntöisesti faksilla ja 
puhelimella, kun nykyisin tilaukset 
tehdään ensisijaisesti sähköpostitse", 
hän kertoo. Lisääntynyt automaa-
tio näkyy hänen työssään siten, että 
esim. joidenkin asiakkaiden tilauk-
set vastaanotetaan asiakkaan oman 
tilausjärjestelmän kautta.

Teemu Nuolioja

Teemu aloitti työt Scancercolla viisi 
vuotta sitten, ensin varastotöissä ja 
nyt muutaman vuoden ajan hoitaen 
asiakaspalvelua ja noutoasiakkaita. 

"Tavoitteeni on ratkaista asiak-
kaan ongelmat aina yhden puhelun 
aikana", hän kertoo työskentelyta-
voistaan. Teemu kertoo ostokäyttäy-
tymisen muuttuneen siten, että asi-
akkaat tilaavat tuotannon tarpeiden 
mukaan pieniä määriä kerrallaan, 
esim. vain viikoksi eteenpäin, koska 
asiakkaat eivät halua itse pitää suuria 
varastoja.

Hyvän asiakaspalvelijan hän 
summaa näin: "Ammattitaitoinen 
asiakaspalvelija on alaa ja asiakasta 
ymmärtävä ongelmanratkaisija." 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 Henna Mattila

ASIAKAS PALVELU  
PALVELEE SINUA KUN:

• haluat tehdä tilauksen
• tarvitset vastauksia yleisiin 

tuotekysymyksiin
• haluat tehdä vaihto-

suodattimien kestotilauksen
• haluat reklamoida
• haluat ilmoittaa osoitteen 

tms. muutoksen 
• kun olet noutoasiakkaana
• haluat tehdä palautuksen
• toimituksissa on poikkeamia 
• tarvitset tietoa lähetyksen 

kulusta
• haluat tarkistaa tuotteiden 

hintoja 

Scancercon asiakaspalvelu  
ma–pe klo 8.00–16.00 
myynti@scancerco.fi
asiakaspalvelu@scancerco.fi
Suvilahdenkatu 10 B, Helsinki
040 1625 227
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Scancercon kaikki yritysviestintä hoi-
detaan nykyisin verkkouutiskirjeinä. 
Uutiskirjeet on teemoitettu yritystie-
dotteisiin ja tuoteuutisiin. Yritystie-
dotteiden ja tuoteuutisten saaminen 
edellyttää aina vähintään yhden 
teeman valintaa, ilman teemavalin-
taa ei saa uutiskirjeitä. Uutiskirjeiden 
vastaanottamisen voi halutessaan 
peruuttaa milloin vain viestin lopussa 
olevasta "Peruuta uutiskirje"-linkistä. 

Tuoteuutiset teemoittain

Tilaaja voi valita itseään kiinnostavat 
uutisteemat ja muuttaa niiden tilaus-
asetuksiaan milloin vain. 

Tuotteita koskevissa uutisissa tee-
mavaihtoehdot ovat ikkunateollisuus, 
oviteollisuus, sisätilarakentaminen, si-
sustusovet, ilmanvaihtoala, ilmatiiveys 
sekä kattoala ja julkisivut. 

Haluatko vain yritysuutiset?

Mikäli tilaaja haluaa sähköpostiinsa 
ainoastaan yritysuutiset - ja tiedotteet, 
uutiskirje tilataan valinnalla "Haluan 
vain yritystä koskevat uutiset". 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 Henna Mattila

Scancercon uutiset ja tiedotteet uutiskirjeinä
Scancercolla on käytössään sähköpostiin toimitettava uutiskirje, jota käytetään myös yritystiedotta-
miseen. Tilaamalla uutiskirjeen scancerco.fi-verkkosivustolta, tilaaja pysyy ajantasalla esim. tuote-
uutuuksien lisäksi myös poikkeuksista aukiolo ajoissa ja muutoksista yrityksessä.

Tuloilmasuodattimet kevätkuntoon – siitepölykausi alkaa!

Antimikrobisen suodattimen  
tunnistaa vihreästä väristä. 

Kun puoli Suomea odottaa edelleen 
valkoisen talven tuloa, toinen puoli 
kokee sen samaan aikaan pakka-
sineen ja lumikinoksineen. Talven 
plussa- asteiden seurauksena koti-
maamme eteläisemmän puoliskon 
luonto on herännyt kuukausia tavan-
omaista aiemmin talviunestaan, mikä 
näkyy mm. mehiläisten kevätlentoina 
ja piennarkasvien sekä puiden kukin-
nan alkamisena. Kukinnat tarkoit-
tavat samalla myös siitepölykauden 
alkua ja tuloilmaventtiilien huoltotoi-
mia, jotka pientaloissa ovat edelleen 
omistajiensa, mutta asunto-osakeyh-
tiöissä nykyisin taloyhtiön vastuulla.

Tuloilman allergeenit kuriin

Antimikrobinen Biobe-allergeenisuodatin 
sopii kaikkiin markkinoilla oleviin yleisem-
piin korvausilmanoton venttiilimerkkeihin. 

Allergeenisuodattimella saavute-
taan noin 90 % suodatusteho esim. 
koivun siitepölylle ilmamäärien kärsi-
mättä, sillä suodattimen avoin raken-
ne mahdollistaa ilmamäärän suuren 
läpivirtauksen. Antimikrobinen aine, 
joka estää mahdollisen mikrobikas-
vuston suodattimessa, on sisällytetty 
osaksi suodattimen mikrorakenteista 
kalvoa. Tätä ominaisuutta indikoi suo-
dattimen vihreä väri. 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

Huom!
Yrityksen kaikki  
tiedottaminen 
tapahtuu uutiskirje-
jakelun välityksellä, 
joten ainakin tämä 
valinta on tärkeä.

Asetuksi voi muutta 
uutiskirjeen lopussa 
olevasta linkistä.

X

Helakka 1/2020 | Scancerco Oy 11



YRITYSESITTELY

Siga tähtää rakennusten  
lämpöhäviöiden nollatoleranssiin

Sveitsiläinen perheyritys Siga Services AG kehittää ja valmistaa ilma- ja tuulitiivistys-
teippejä. Yritys on laajentanut toimintaansa ympäri maailman vuodesta 1990 lähtien. 

Pääkonttorin laajennus valmistui viime kesänä.
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 S
iga Services Ag kehittää ja val-
mistaa korkealaatuisia ilma- ja 
tuulitiivistysteippejä. Siga on 
alansa johtava yritys Euroo-

passa ja sillä on pitkä kokemus sekä 
valmistusprosesseista että ympäristö-
suojelupolitiikasta. Siga tunnetaan-
kin maailmalla tuotteiden hyvästä 
laadusta ja kestävyydestä sekä niiden 
myrkyttömyydestä. 

Paul ja Trudy Sieber-Gadient pe-
rustivat Sigan vuonna 1966 ja sen 
johdon he siirsivät pojilleen Reto ja 
Marco Sieberille vuonna 1990. Ope-
ratiivisen johdon Sieberit luovuttivat 
vuonna 2014 Patrick Stalderille, joka 
vetää kuudesta asiantuntijaryhmästä 
koostuvaa Sigan johtoa.

Kaikki yrityksen tuotteet valmis-
tetaan Sigan kahdessa tehtaassa 
Sveitsissä. Yritys tähtää tuotteillaan 
rakennusten lämpöhäviöiden nollato-
leranssiin testaamalla ja käyttämällä 
siihen viimeisintä teknologiaa. 

Sveitsissä, Ruswilissä sijaitsevassa 
pääkonttorissa toimii SIGA-akatemia, 
joka vastaanottaa vuosittain yli 2000 
alan ammattilaista koulutuskursseille 
ja konferensseille ympäri maailmaa. 
Viime kesänä valmistui Sigan tuotan-
toa ja innovaatiokeskusta varten  
16 miljoonan frangin laajennushanke 
Ruswiliin.

suoja-alue safe area
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 Kim Konnos

SIGA  
PÄHKINÄN-
KUORESSA 
• liikevaihto 215 milj. €
• 500 työntekijää yli 

20:ssä maassa
• jälleenmyyjiä  

14 maassa
SIGA-akatemia järjestää alan ammattilaisille kursseja 
ja konferensseja.


