
Näin ajattelee LVI-Tekniset 
Urakoitsijat LVI-TU ry:n 
toimitusjohtaja Jari Syrjälä. 
Syrjälä iloitsee siitä, että ra-

kentaminen on jo pitemmän aikaa vetä-
nyt kansantaloutta nousuun ja painanut 
työttömyyslukuja alas. Pitkään jatkunut 
suhdannetaantuma on jäänyt taakse ja ta-
lous kasvaa parin kolmen prosenttiyksiön 
luokkaa. Kasvu syntyy pääosin kotimaises-
ta kulutuksesta.

Tilastokeskuksen mukaan asuinrakenta-
minen nousi uuteen ennätykseen kevääl-
lä, kun uusia rakennuslupia myönnettiin 
maalis-toukokuussa 13 950 kappaletta. Se 
on kolmen kuukauden ajalta suurin mää-
rä kautta aikojen.

Keväällä LVI-urakoitsijoille tehdyn ky-
selyn mukaan 66 prosenttia yrityksistä piti 
alan suhdannenäkymiä hyvinä tai vähin-
täänkin tyydyttävinä. Yhdeksän kymme-
nestä yrityksestä uskoi suhdanteiden vielä 
paranevan vuoden loppua kohti. 

”Totuuden nimessä on sanottava, että 
hyvä suhdanne ei vielä hivele meidän alaa 
täydellä voimalla. Lomautuksetkaan eivät 
ole meille vieraita. Osaltaan LVI-puolen 
varovaisuus johtuu isojen rakennuskoh-
teiden määrästä ja osaltaan siitä, että alalla 
tullaan puolisen vuotta rakennusmiesten 
perässä. Nyt tuo takamatka on jo venynyt 
lähes vuoteen”, Syrjälä selvittää.

Koko teknisen urakoinnin kannalta on 
ongelmallista, että suunnitteluajat kutis-
tuvat niin lyhyiksi, että kokonaissuunnit-
telulle ei tahdo jäädä enää riittävästi aikaa.

Vanha totuus kuitenkin on, että se mikä 
menee ylös, tulee myös alas. Ensimmäisiä 
merkkejä suhdanteiden kypsymisestä on 
jo saatu esimerkiksi Rakennusteollisuu-
den suunnalta. Iso kysymys on kohtuul-
lisen isoon roolin nousseiden asuntosi-
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joittajien ja sijoitusrahastojen 
mielenkiinnon säilyminen. Tä-
hän asti asuntojen arvon nousu 
on tarjonnut lisähoukuttimen 
lähinnä suurissa kasvukeskuk-
sissa eli siellä missä pula vuok-
ra-asunnoista on aidointa. 
Tilanne valtakunnan tasolla on hyvin eri-
lainen eri puolella maata.

Aika näyttää, mikä vaikutus on opiske-
lijoiden asuntotuen muuttamisella samaan 
asemaan muiden asuntotukien kanssa.

Syrjälä toppuuttelee luottamasta liikaa 
toiveikkaisiin lehtikirjoituksiin. Hän toi-
voo, että töitä riittäisi urakoitsijoille niin, 
että täydellä teholla voisi painaa ainakin 
vuoden loppuun saakka.

Talotekniikka pääurakoitsijan tasolle
Syrjälä näkee kehityksen rakennusalalla 
menevän nyt siihen suuntaan, että talotek-
niikan painoarvo kasvaa ja samalla nostaa 
myös teknisten urakoitsijoiden statusta ra-
kentamisessa. Saksassa on jo esimerkkejä 
rakennustyömaista, joissa päätoteuttajana 
on talotekniikasta vastaava yritys. 

Talotekniset ratkaisut vaikuttavat kaik-
kialla rakennuksen ympäristöystävälli-
syyteen, energiatehokkuuteen, terveelli-
syyteen, toimivuuteen ja turvallisuuteen. 
Lisäksi ne vaikuttavat myös ylläpitokus-
tannuksiin muita rakennusteknisiä ratkai-
suja enemmän.

Kun rakentamista ajatellaan talotekniik-
ka edellä, siirrytään rakennuksen kustan-
nusrakenteessa kapea-alaisesta rakenta-
misvaiheen kuluihin nojaavasta ajattelusta 
pitkäjänteiseen elinkaariajatteluun. Se tar-
koittaa kiinteistön huolto- ja kunnossa-
pitotöiden ennakointia, jolloin ei tarvitse 
korjata syntyneitä vahinkoja. Ennalta eh-
käisy on aina halvempaa kuin jälkien kor-
jaaminen.

Talotekniikka on yhä keskeisemmässä 
asemassa rakennuksen sisäolosuhteiden 
ja asuinmukavuuden kannalta. Siksi se tu-
lee ottaa mukaan heti hankesuunnittelun 
käynnistymisvaiheessa. Kiristyvät ener-
giatehokkuusvaatimukset korostavat talo-
teknisen suunnittelun sekä järjestelmien 
valinnan, asennustyön ja kunnossapidon 
merkitystä. Koska kyseessä on väistämätön 
kulttuurin muutos, on yritysten opastetta-
va ja autettava asiakasta / asukasta ymmär-
tämään talotekniikkaa ja sen lisääntyvää 
painoarvoa nykyistä paremmin.

”Kun rakennusten elinkaarikustannuk-

”Vaikka LVI-urakoitsijoita kysytään entistä enemmän, 
ei yritysten kannattavuus ole parantunut samassa suh-
teessa. Rakentamisen tahti saattaa hidastua viimeis-
tään vuoden vaihteessa”, LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:n 
toimitusjohtaja Jari Syrjälä ennustaa.

sissa talotekniikan osuus on yhä ratkai-
sevampi, on järkevää valita rakentami-
selle oma pääurakoitsija ja talotekniikalle 
omansa. Seuraavassa vaiheessa valitaan en-
sin tekninen toimija ja sen jälkeen raken-
nusurakoitsija”, Syrjälä ennustaa.

Syrjälä myöntää, että talotekniikan mer-
kityksen ja arvon siirtäminen asiakkaal-
le ymmärrettävästi vaatii työtä ja opastus-
ta. Sitkeästä hinnalla kilpailun perinteestä 
etenkin julkisissa hankinnoissa olisi hänen 
mukaansa päästävä eroon. Halvin toteutus 
ja ylläpito ei tuota juuri koskaan tilaajalle 
kustannustehokasta lopputulosta. 

Sähkö- ja putkimiehet yhteen?
Päästäkseen tähän tavoitteeseen on talo-
teknisten urakoitsijoiden puhallettava yh-
teen hiileen ja osattava kohdata yhdessä 
tulevaisuuden haasteet. Tämä edellyttää 
LVI- ja sähköasennusalaa edustavilta lii-
toilta tiiviimpää yhteistyötä. Vain siten voi-
daan vaikuttaa tehokkaasti tilaaja- ja ra-
kennuttajatahoihin oikein kohdennetun 
viestinnän ja koulutuksen keinoin. Edun-
valvontakin onnistuu parhaiten keskittä-
mällä voimavarat yhteen.

Oikeat työkalut kuten digitalisaatio on 
otettava täysimittaisesti käyttöön. Stra-
tegian ja tehtyjen toimenpiteiden onnis-
tumista arvioidaan vuosittaisten toimin-
takertomusten valmistelun ja käsittelyn 
yhteydessä. Strategia ei ole paperi vaan 
tapa toimia.

Syrjälä pitää tämänhetkistä rakenta-
misen painottumista asuinkerrostaloihin 
ihannetilan esteenä. Se luo hintakilpai-
lua ja soveltuu määrätyille yrityksille, mut-
ta ei kaikille.  Ehkä sitäkin suurempi este 
on asunto-osakeyhtiöiden haluttomuus to-
teuttaa aidosti pitkäjänteistä elinkaarimal-
lia.

”Taloyhtiöissä korjataan liian usein vain 
vesivahinkoja, mutta ei poisteta niiden 
syitä. Se johtuu siitä, että suuri osa asun-
to-osakeyhtiöiden hallituksista ei ole ajan 
tasalla. Jos ei ole kiinnostusta hallitusvas-
tuuseen ja omien varojen hoitoon, on käy-
tettävä ulkopuolisia ammattilaisia tai muu-
tettava asennetta”, Syrjälä neuvoo.

Syrjälä aloittaisi taloteknis-
ten urakoitsijoiden statuk-
sen noston omasta pesästä ja 
oman työn arvostuksesta. Jos 
lisääntynyt työn tarjonta ei 
näy kannattavuuden parane-
misena, on itsearvostus pie-

lessä.
Liittojen tasolla pitäisi sirpaleiset sähkö- 

ja LVI-alat koota tiiviimmin yhteen. Kovin 
kapeilla sektoreilla toimivat toimiala- ja 
työnantajaliitot omine edunvalvontaorga-
nisaatioineen eivät saa riittävää painoar-
voa työmarkkina rakentamisen kentässä, 
vaikka mitä tekisi. Talotekniikka tarvitsee 
elääkseen ja voidakseen hyvin niin putki- 
kuin sähkömiehiäkin.

Viime keväänä pidetty yhteinen LVI- ja 
sähköpuolen seminaari, johon osallistui 
noin sata edustajaa, oli Syrjälän mukaan 
iso liikahdus oikeaan suuntaan. Hän toi-
voo, että aika olisi nyt kypsä yhteisen vi-
sion löytymiselle. Vielä 1990-luvulla tun-
nustelut karahtivat kiville jo alkumetreillä. 

”On hyvin todennäköistä, että suuri yh-
distyminen ei ole ihan lähivuosien asia, 
vaikka Ruotsissa tällainen askel hiljattain 
otettiinkin. Siihen uskon, että aika muut-
tuu, miehet vaihtuvat ja yhteinen visio vah-
vistuu”, Syrjälä pohtii.

Käytännön työ 
korostuu koulutuksessa
Ammatillinen koulutus muuttuu ensi vuo-
den alussa, jolloin opetuksessa otetaan as-
kel lähemmäs käytännön työelämää. Syrjä-
lä näkee muutoksessa isoja periaatteellisia 
muutoksia ja joukon avoimia kysymyksiä. 
Työelämään tutustuminen osana koulu-
tusta on hyvä asia, mutta yritysten vastuu 
opetukseen osallistumisesta pitäisi hänen 
mukaansa ottaa koulutussopimuksissa pa-
remmin huomioon.

”Lähtökohtana pitäisi olla kunnolli-
sen korvauksen määrittäminen niille yri-
tyksille, jotka lähtevät mukaan ammatilli-
sen koulutuksen järjestämiseen. Eihän se 
niin voi olla, että valtio vain siirtää kulu-
ja ja vastuuta yritysten kannettavaksi. Tii-
vis yhteistyö opettajien ja yritysten välillä 
tasaisi käytännön työelämän ja teoriaopin-
tojen välistä eroa. Sitähän uudistuksella on 
haettukin. Niin kauan kuin nämä perusta-
vaa laatua olevat kysymykset ovat ratkai-
sematta, ei pelko oppilasaineksen heikke-
nemisestä ole suinkaan aiheeton”, Syrjälä 
sanoo. ❒

Toimitusjohtaja Jari Syrjälä ennustaa, 
että talotekniikka nousee ennen pitkää 

pääurakoitsijan asemaan rakennustyömailla. 
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