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Turun keskustan tuntumassa, 
Kaskentien, Uudenmaantien 
ja Kupittaan Citymarketin ra-
jaamalla Kurjenlinnan vanhalla 
sairaala-alueella vuoden kestä-
neet purkutyöt alkavat olla val-
miit. Alunperin köyhäintaloksi 
1800-luvulla rakennetusta Kur-
jenlinnasta ei ole juuri muuta 
jäljellä kuin tiilirakenteet. 

- Purkutyöt ovat olleet mie-
lenkiintoinen matka talotek-
niikan historiaan: alunperin 
rakennus lämpeni takoilla ei-
kä viemäröintiä ollut vaan ra-
kennuksen alla kulkivat avovie-
märit. Vuosisatojen ja vuosi-
kymmenten aikana rakennusta 
on korjattu ja laajennettu ajan 
hengen mukaan. Sisäkattoja-
kin jouduttiin purkamaan kol-
me kerrosta, alueen kehittämi-
sestä vastaavan Kiinteistökar-
tio Oy:n toimitusjohtaja Niko 
Lappalainen kertoo. 

Jatkossa rakennus lämpi-
ää energiatehokkaasti maaläm-
möllä ja viilenee ilmalämpö-
pumpuilla. Ympäristöarvot ja 
uusien energiamuotojen jär-
kevä hyödyntäminen ovat ol-
leet Kiinteistökartiolle tärkeitä 
lähtökohtia heti projektin alus-
ta lähtien. 

Alueelle tulee sekä asuntoja 
että toimistotiloja. Asemakaa-
vassa säilytettäväksi merkitty-
jen rakennusten viereen raken-
netaan uudisrakennuksia, jot-
ka myötäilevät alueen vanho-
jen rakennusten tyyliä. Asuk-
kaita alueelle tulee noin 400. 
Kurjenlinnan toimistotilojen 
on tarkoitus valmistua kesäl-

lä 2020 ja asuntojen syksyllä 
2020.

Uutta teknologiaa
Kurjenlinnan talotekniikka 
edustaa uusinta teknologiaa. 
Järjestelmän toimittajaksi vali-
koitui leppävirtalainen älyläm-
pöyhtiö HögforsGST. Kurjen-
linnaan asennettava Hybrid-
HEAT-järjestelmä on uuden 
sukupolven älykäs lämmitys, 
jäähdytys- ja ilmanvaihtorat-
kaisu.  

Yhtiön mukaan kiinteistö-
jen omistajat voivat säästää jär-
jestelmän avulla lämmityskus-
tannuksissa ja vähentää päästö-
jään jopa 50 prosentilla. 

- Kyse on energian kier-
rättämisestä. Rakennukses-
sa käytettyä, syntynyttä ja siel-
tä poistuvaa lämpöä otetaan 
talteen ja kierrätetään älyläm-
pöpumppujen avulla takaisin 
kiinteistön tarpeisiin. Samal-
la tavalla kylmän talteenottoa 
voidaan käyttää kiinteistöjen 
jäähdyttämiseen kesähelteillä, 
HögforsGST:n toimitusjohta-
ja Antti Hartman kertoo.

- Energiansäästöä ja järjes-
telmän toimintaa voidaan seu-
rata sovelluksella, joka kerää 
rakennuksesta dataa antureil-
la, jotka mittaavat esimerkik-

si lämpötilaa ja kosteutta, kau-
pallinen johtaja Jussi Sjöström 
jatkaa. 

Kurjenlinnassa talotekniik-
ka sijoitetaan asuntojen ulko-
puolelle, mikä helpottaa ylläpi-
to- ja korjaustöitä. 

Lämmityksestä  
suuret säästöt
Vuonna 1945 perustetulla 
Kiinteistökartiolla on runsaas-
ti kokemusta maalämmöstä ja 
suurista energiaremonteista ai-
kaisemmissa kohteissaan. 

- Olemme huomanneet, et-
tä energiainvestoinneissa on 
paras tuotto, Niko Lappalai-
nen toteaa. 

Esimerkiksi hän antaa Kiin-
teistökartion Helsinginkadun 
kiinteistön. Ennen energiare-
monttia kiinteistön vuosittai-
set lämmityskulut olivat noin 
120 000 euroa vuodessa. Nyt 
lämmitykseen kuluu vain 25 
000 euroa vuodessa. 

Kurjenlinnan tapaukses-
sa lämmitys- ja ilmanvaihto-
järjestelmän tuomilla säästöil-
lä kuitataan järjestelmää varten 
otetun lainan lyhennykset eikä 
asukkaille tule lisäkuluja. 

- Lämmityksessä on isoim-
mat mahdollisuudet ener-
giansäästöön. Säästöpotenti-
aali vain on niin suuri, että si-
tä ei pidetä realistisena, Lap-
palainen sanoo. 
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Veritas-yhtiölle nousee uusi 
pääkonttori Kupittaalle. Uu-
den pääkonttorin tarve alkoi 
vähitellen muodostua vakuu-
tusyhtiölle akuutiksi. 

- Tuttu Veritaksen talo kes-
kustassa on mahtava raken-
nus mahtavalla paikalla, mut-
ta toimii tänä päivänä ääret-
tömän huonosti toimistona. 
Työskentelytapojamme on 
vaikea lähteä uudistamaan, 
kun toimimme siellä viidessä 
eri kerroksessa, ja lähes kaikki 
istuvat omissa huoneissaan, 
sanoo yhtiön toimitusjohta-
ja Carl Pettersson. 

Kun sopivan kokoisia kor-
vaavia tiloja ei pääkonttoril-
le löytynyt, päädyttiin uudis-
rakennukseen, jolle saatiin lo-
pulta tontti Kupittaalta Tri-
vium-talon vierestä.

- Rakentaminen ei ole 
meille mitenkään poikkeuk-
sellinen ratkaisu. Kiinteistösi-
joittaminenhan on osa mei-
dän ydinliiketoimintaamme – 
17 hengen sijoitustiimistäm-
me kahdeksan kuuluu kiin-
teistötiimiin, huomauttaa 
Pettersson. 

Veritas pystyy nyt tarjo-
amaan moderneja toimisto-
tiloja kehittyvältä Kupittaan 
alueelta myös muille. Yhtiön 
omaan käyttöön 10 000 ker-
rosneliön rakennuksesta tulee 
neljännes. 

YIT on aloittanut Trivium 
Retoriikaksi nimetyn raken-
nuksen perustustyöt maalis-
kuussa. Noin 30 miljoonaa 
maksavan rakennuksen on 
tarkoitus valmistua lokakuus-
sa 2020. 

Suunnannäyttäjä 
elinkaariajattelussa

Veritaksen pääkonttori-
projektissa korostetaan ekote-
hokkuutta ja vastuullisuutta. 
- On varsin luontevaa, et-
tä eläkevakuutusyhtiön uusi 
pääkonttorirakennus on kes-
tävästi suunniteltu ja raken-
nettu. Meillähän on vastuu 
yksityisten alojen yhteisis-
tä eläkevaroista hyvin pitkäl-
le tulevaisuuteen, sanoo Ve-
ritaksen sijoitusjohtaja Niina 
Bergring. 

- Halusimme nimen-
omaan olla suunnannäyttä-
jä elinkaariajattelussa ja pit-
käjänteisessä päätöksenteos-
sa. Se onnistuu kaikkein par-
haiten silloin, kun sekä kiin-
teistön omistaja että käyttä-
jä on sama. Kun rakennetaan 

kestävästi, investointi on hie-
man kalliimpi, mutta toisaal-
ta taas pitkällä aikavälillä talo-
udellisesti ja ekologisesti kes-
tävämpi. 

Pitkällä tähtäimellä kan-
nattaa ottaa huomioon muut-
kin kuin lyhyen aikavälin kus-
tannukset.

- Eläkeyhtiön horisontti 
on pitkä ja palkansaajien elä-
kerahoista on pidettävä huol-

ta. Meillä on velvollisuus kat-
soa tulevaisuuteen, ja meillä 
on myös mahdollisuus siihen, 
Carl Pettersson korostaa.

Harvinainen 
ympäristösertifikaatti
Muuntojoustava ja ekote-
hokas Trivium Retoriik-
ka tähtää kansainvälisen 
BREEAM-ympäristösertifi-
kaatin toiseksi korkeimpaan 

luokitukseen. Suomessa vie-
lä harvinainen luokitus tar-
koittaa, että rakennuksen 
kaikissa teknisissä ratkaisuis-
sa otetaan huomioon ener-
giatehokkuus ja ympäris-
töystävällisyys - monesta eri 
näkökulmasta katsottuna.

- Huomioon otetaan tie-
tenkin energiankulutus, kos-
ka rakennuksethan ovat yk-
si eniten päästöjä aiheutta-

va sektori koko maailmas-
sa. Veritaksen kaltainen yri-
tys voi vaikuttaa ympäristö-
kuormaansa parhaiten kiin-
teistöjen kautta, sillä muu-
tenhan meidän prosessimme 
ovat pitkälti digitaalisia, Nii-
na Bergring sanoo. 

Toisaalta kestäviä valinto-
ja tehdään myös kiinteistössä 
työskentelevien ihmisten ter-
veyden kannalta. Eli huomio-
ta kiinnitetään esimerkiksi il-
manlaatuun ja valoisuuteen, 
ja kaikki materiaalit ovat vä-
häpäästöisiä.  

Ympäristövaikutukset py-
ritään ottamaan huomioon 
hyvin holistisesti. Se näkyy 
rakennuksen teknisessä in-
novaatioasteessa: rakennuk-
sen tulee sekä maalämpö että 
maakylmä ja kaikki materiaa-
lit ovat vähäpäästöisiä. Talon 
katolle sijoitetaan aurinkopa-
neeleja, jotka tuottavat osan 
tarvittavasta sähköstä. 

- Näillä kaikilla ratkaisuil-
la on vaikutusta myös vuok-
ralaisten käyttökuluihin. Us-
komme, että tilat kiinnosta-
vat yrityksiä, Carl Pettersson 
toteaa.

Veritas panostaa vastuulliseen rakentamiseen 
KOTIKENTÄLLÄ. Veritaksen 
uusi pääkonttori nousee nä-
köetäisyydelle Kupittaan Ve-
ritas Stadionia, Carl Petters-
son ja Niina Bergring iloitse-
vat. 

SÄÄSTÖÄ MAALÄMMÖLLÄ. 
Niko Lappalainen, Jussi Sjö-
ström ja Antti Hartman us-
kovat lämmityksen ja ilman-
vaihtojärjestelmien energian-
säästömahdollisuuksiin.

Kurjenlinna lämpiää maalämmöllä

”Meillä on 
velvollisuus katsoa 
tulevaisuuteen.

KURJEN-
LINNA
Seuraamme 
juttusarjassa 

Kurjenlinnan alueen 
rakennusvaiheita.


