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Nokian kylpylähotellissa tehtiin 
ensimmäinen täydellinen

MATTI VALLI, teksti     RAMI MARJAMÄKI, kuvat

sähköremontti
Scandic Eden Nokian kylpyläosasto on juuri 
remontoitu ja sen yhteydessä olevan viisikerroksisen 
hotellin talotekniikka ja sähköistykset on uusittu 
täysin.

– Sähkötöitä tehdään myös kylpylässä, 
mutta ne rajoittuvat lähinnä valaistuk-
sen uusimiseen – useimmat kaapelit ja 
keskukset saavat jäädä paikoilleen, tote-
aa sähkötöistä vastaavan tamperelaisen 
SKM-Asennus oy:n laskentapäällikkö  
Jari Mäkinen.

Pyhäjärven rannassa sijaitseva kylpy-
lähotelli Scandic Eden Nokia on help-
po löytää. Sen merkkinä toimii valta-

van suuri lasikupu, josta ei voi erehtyä. 
Hotelli on rakennettu vuonna 1990, ja 

tämä on sen ensimmäinen perusteelli-
nen remontti.

◀ Kylpylän allasosastolla valoa riittää. Lasisen kupukaton alle mahtuu 1500 kylpi-
jää. Muutama valaisin ja lamppu uusitaan. 

Hotellinjohtaja Marco Sylvelin ja SKM:n Jari Mäkinen tutkivat piirustuksia. Mäkisen 
mukaan työmailla verkkoyhteydet eivät aina toimi, joten siitäkin syystä paperipii-
rustukset ovat toimivampi ratkaisu kuin tabletit. 
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valot, jotka ovat simppelisti hallittavissa 
eli ne voidaan vaivattomasti kytkeä pääl-
le ja päältä pois, Sylvelin sanoo.

Hotellihoneiden värimaailma painot-
tuu turkoosiin, siniseen ja vihreään. Nä-
mä sävyt vallitsevat niin huoneissa, pu-
kutiloissa, saunoissa kuin allasosastoilla. 

– Kukkakuvioista tropiikkikuviointia 
tulee jokaisen kylpyhuoneen seinään. Pe-
ruslinja on, että joka huoneessa on sa-
manlainen sisustus, Sylvelin sanoo.

Remontin yhteydessä uusittiin myös 
kiinteistön lämmönvaihtimet. Leppä-
kosken Sähkö oy:n toimittama kauko-
lämpö on päälämmönlähde. 

– Uusi ja merkittävä asia hotellille on 
huonekohtainen jäähdytys, Sylvelin iloitsee. 

Työmaalla poikkeuksellisen
iso ryhmäkeskus
Hotellihuoneen ovensuuhun on asen-
nettu ryhmäkeskus. Mount Kelvin -oh-

ja muunkin audiovisuaalisen tekniikan 
toimintaan saattamista. 

Arkval Arkkitehdit oy on toteuttanut 
kohteen arkkitehti- ja valaistussuunnit-
telun hotellibrändin mukaisesti. 

– Hotellihuoneiden valaistuksissa ei ko-
keilla ihmeellisyksiä, mutta sänkyjen päi-
hin asennetaan ledinauhat. Näyttölait-
teeksi tulee televisio, jonka kautta myös 
viestit asiakkaille välitetään. Puhelimek-
si tulevat iPadit.

Valaistukseen tunnelmaa
mobiiliohjauksella
Hotellinjohtaja Marco Sylvelin sanoo, et-
tä tänä päivänä hotellivalaistuksella hae-
taan tunnelmaa ja valaistusta voidaan 
ohjata mobiilisti. Asiakkaat eivät kui-
tenkaan voi itse säätää värejä tai muut-
taa värilämpötiloja. 

– Tietysti myös työskentelyyn ja luke-
miseen tarvitaan hyvät ja siihen sopivat 

projekti

Vastaavanlaisia ensi sijassa viihdekäyt-
töön tarkoitettuja kylpylähotelleja on 
Suomessa ehkä viisi muuta. 

Mäkinen kertoo, että työt alkoivat var-
sin verkkaisesti, mutta tahti kiihtyi lop-
pua kohden ja eteenpäin puskettiin täyttä 
vauhtia. Työmaan koko vahvuus vaihteli 
50–100 henkilön välissä päiväkohtaisesti 
työvaiheiden mukaan. Sähköasentajia on 
ollut paikalla parhaimmillaan 16 miestä.

– Odotamme että rakennusmiehet saa-
vat tiloja valmiiksi, jotta sähkömiehet 
pääsevät töihin. Paineet loppukuukau-
delle ovat kovat. Aikataulussa ei ole tin-
kimisen varaa, kertoi Mäkinen pari kuu-
kautta ennen avajaisia.

Runsaasti perinteisiä 
sähkötöitä
Sähkömiehille työ on tavanomaista säh-
köasennusta sekä paloilmoitinlaitteiden, 
turvavalaistuksen, äänentoistolaitteiden 

Tekniikkahuoneen sähkökeskus. Työmaan kymppi Esa Mäkelä näyttää, kuinka työ sujuu.
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KOHDE:

Kohde: Kylpylähotelli 
Scandic Eden Nokia
• Sähköurakoitsija:  

SKM-Asennus oy

• Sähkösuunnittelija: Ramboll

• Arkkitehti- ja 
valaistussuunnittelu:  
Arkval Taite oy 

• Pääurakoitsija:  
RT-Interiors oy

• Kiinteistön omistaja: Capman

• Aikataulu: Elokuu 2019 – 
maaliskuu 2020

• Sähköurakan suuruus:  
1,4 miljoonaa euroa

jauksella valaistusta on mahdollista ohja-
ta myös mobiilisti. Signaali kulkee wifin 
kautta.

Ohjauskeskuksessa on myös painik-
keet, joiden kautta huoneeseen voidaan 
valita ennalta ohjelmoidut valaistusolo-
suhteet. Niitä ei voi itse luoda, vaan oh-
jelmoijat ovat etukäteen päättäneet min-
kälaiset tilanteet ovat tarpeen.

– Kelvinin keskusyksikkö on melkoisen 
kokoinen hotellihuoneen keskukseksi. 
Näin isoon ryhmäkeskukseen en ole ai-
kaisemmin hotellityömaalla törmännyt, 
Mäkinen ihmettelee.

Mäkinen sanoo, että langattomat oh-
jausjärjestelmät ovat yleisempiä asuin-
rakennuksissa kuin julkisessa rakenta-
misessa, jossa suositaan DALI-ohjausta.

Turvaurakkaan kuuluu paloilmaisimi-
en ja yhden keskuksen vaihto. Koska 
kiinteistö saneerataan vain osittain, käyt-
töön jäävät vanhat linjat liitetään vanhan 

keskuksen kautta uuteen keskukseen. 
– Johtojen veto ei ole tuottanut ongel-

mia. Huoneiden sähkön alajakelu kul-
kee jalkalistoissa. Yläjakelu tulee pin-
taan, jos sellaista on näkyvissä, Mäkinen 
sanoo.

Paperipiirustuksissa ei 
yhteys pätki kesken töiden
Jari Mäkinen kertoo, että SMK käyttää 
työmaalla paperipiirustuksia – hän ei us-
ko, että 16 miehen hommat työmaalla 
saataisiin tableteilla toimimaan.

– Paperi on todettu helpommaksi. 
Näissä olosuhteissa normitabletti ei to-
dellakaan olisi pitkäikäinen, eivätkä yh-
teydetkään aina pelaa. Työmaalla on ta-
vallisesti yksi tietokone, jolla pystytään 
tarkentamaan asioita taukotilassa, Mä-
kinen sanoo.

Kylpylätilassa valoa riittää suuren la-
sisen kupukaton ansiosta, joka kylläkin 

Alakaton takaa löytyy tilaa. Johtojen veto on sujunut vaivat-
tomasti. Ari Mäkinen ja Marco Sylvelin tutkivat kaapelointeja. 

Alaslasketun katon takaa löytyvät myös ilmanvaihdon kanavat. 

Ryhmäkeskus. Keskuksessa on muun muassa painikkeet, 
joiden kautta huoneeseen voidaan valita ennalta ohjelmoidut 
valaistusolosuhteet.
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poistetaan ja vaihdetaan lämpöä parem-
min eristävään ratkaisuun. Kuvun alla on 
tilaa 1500 kylpijälle.

– Sähkötöitä kylpylässä tehdään varsin 
vähän, mutta joitakin valaisimia ja lamp-
puja uusitaan. Ilmastointikoneet uusi-
taan kaikki. Allaslaite kaapelointeineen 
ja keskuksineen uusitaan. Muut vanhat 
laitteet, kuten vedensuodattimet jäävät 
ennalleen, Mäkinen sanoo.

Sähköalalle veti 
suvun perintö
Jari Mäkinen on vanhan liiton miehiä, eli 
Tampereen teknillisestä opistosta valmis-
tunut sähköteknikko – katoavaa kansan-
perinnettä, kuten hän itse asiansa ilmai-
see. SKM:llä hän on ollut töissä 12 vuotta, 
ja sitä ennen muutamassa muussa. 

– Sähkötyöt opin suvun kautta. Isä oli 
koulutukseltaan sähköasentaja, mutta te-

ki muita sähköalan hommia. Setäni oli 
myös sähköasentaja. 

– Työuran aikana työhommiin on eni-
ten vaikuttanut tietotekniikka ja känny-
kät, ennen oli homma paljon rauhalli-
sempaa. Nyt ollaan tavoitettavissa 24/7.

Suurin muutos alalla 
on parantunut turvallisuus
Mäkisen mukaan työuran aikana suurin 

Työmaan valaistuksessa keksittiin käyttää ledinauhaa. Vierashuoneiden sänkyjen päätyosiin asennetaan ledinauhat.

Johdot risteilevät katossa. Sähköasentajat vastaavat myös paloilmoitinlaitteiden, turvavalaistuksen, äänentoistolaitteiden ja 
muunkin audiovisuaalisen tekniikan toimintaan saattamista. 
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muutos työmaalla on ollut turvallisuus-
käytäntöjen kehitys. 

– Joskus 80-luvun alussa meno oli 
paljon villimpää, mikä näkyi työtapa-
turmina tilastoissa, mutta toki sähkö-
asennuksissa on aina noudatettu turval-
lisuusmääräyksiä. 

– Nyt on kypärät, turvakengät, liivit ja 
lasit, kuulosuojat. Mutta on ymmärret-
tävä, että ei keittiön alakaappiin kukaan 

päätään kypärän kanssa työnnä.
Tekniikkapuolella uutta ovat muuttuneet 

johtomerkinnät ja johtojen järjestykset. 
Vikavirtasuojat ovat merkittävä turvalli-
suutta lisäävä uudistus. Telejärjestelmät-
kin ovat kehittyneet ja niitä varten valo-
kuituhommiin on koulutettu omia miehiä.

Suuren laman jälkeen vuonna 1994 pe-
rustettu SKM työllistää nykyään 35-40 
asentajaa. Päätoimialue on Pirkanmaa, ja 

henkilökuntakin pääosin sieltä kotoisin.
– Ammattimiehissä ei ole ylitarjontaa, 

mutta olemme onnistuneet heitä saa-
maan. Yritämme saada tänne käytän-
nön oppiin kavereita, joilla on pari vuotta 
työkokemusta koulun jälkeen.

– Vasta käytännön työ tekee sähkömie-
hestä ammattilaisen, sellaisen joka työ-
määräyksen saatuaan pystyy tekemään 
homman itsenäisesti loppuun asti. ☐

Jari Mäkinen on vanhan liiton miehiä, eli Tampereen teknillisestä opistosta valmistunut sähköteknikko. Marco Sylvelin puoles-
taan uskoo, että huonekohtainen jäähdytys on merkittävä asia niin asiakkaille kuin hotellillekin.  
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