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Suunnittelussa huomioitu uudistuvat energiamääräykset 
CRAMON UUDET MALLIT LUOVAT UUDEN STANDARDIN SIIRTOKELPOISILLE TILOILLE 
 
Cramo esittelee kaksi uutta siirtokelpoista tilaratkaisua, jotka on suunniteltu ja valmistettu 
Suomessa erityisesti päiväkoti- ja koulukäyttöä varten. Molemmat mallit täyttävät uudistuvat 
energiamääräykset, mikä alentaa entisestään siirtokelpoisten tilojen käyttökustannuksia. 
 
Vuosittain noin 10 000 lasta käy koulua tai päiväkotia Cramon siirtokelpoisissa tiloissa. Markkinajohtaja 
Cramo Finland Oy:n Tilat-yksikön operatiivinen johtaja Petri Moksen arvioi, että luku kasvaa lähivuosina 
noin 15 000:een.  
 

– Kasvuun on kaksi syytä. Ensinnäkin nykyiset koulurakennukset ovat tulleet elinkaaressaan siihen 
vaiheeseen, että peruskorjausta on pakko tehdä. Toiseksi yhä useammassa kunnassa on 
ymmärretty, että tiloista noin 6–10 prosenttia kannattaa pitää siirtokelpoisina. Näin tilaa on aina 
sopivasti, vaikka henkilömäärä, kuten aloittavien ekaluokkalaisten määrä, vaihtelisikin vuosien 
kuluessa, Moksen kertoo. 

 
Cramo on suunnitellut ja valmistanut kaksi uutta siirtokelpoista tilaratkaisua. Ne on kehitetty erityisesti 
koulu- ja päiväkotikäyttöä varten, mutta ovat muunneltavissa myös toimistokäyttöön. 
 

– Suunnittelun lähtökohtana pidimme, että haluamme muuttaa ihmisten käsitykset siirtokelpoisista 
tiloista. Uudet mallimme ovat markkinoiden energiatehokkaimpia, ja niissä on myös aivan 
uudenlaisia lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuja käyttäjiensä viihtyvyyttä lisäämään, Moksen 
sanoo. 

 
Pidempiaikaiseen tilantarpeeseen soveltuu uusi C100-moduuli, joka täyttää pysyvän rakennuksen 
määräykset. Moduulit ovat ulkopuolelta puuverhoiltuja. Niissä on vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä 
vakiona. Samalla C100-moduulien lämmitysjärjestelmän voi valita vapaasti. Moduuliin kuuluu myös CO2-
antureilla ohjattu ilmanvaihto ja liiketunnistimilla ohjattu valaistus. Näiden avulla rakennuksen 
energiakulutusta on optimoitu entisestään. 
 
Myös toinen uusista malleista, C80-moduuli, täyttää uudistuvat energiamääräysvaatimukset tilapäisten 
rakennusten osalta ja soveltuu siten sekä lyhyempään että useammankin vuoden vuokraukseen. C80 on 
suunniteltu yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa, ja se on valmistettu Cramon 
Leppävirran tehtaalla. 
 
Cramon tarjoama etu asiakkaan kannalta on kuitenkin joustomahdollisuus; tilat voi vuokrata juuri siksi 
ajaksi kuin tarve on, vaikkapa vain kahdeksi vuodeksi ja tarpeen mukaan vähentää tai lisätä tilojen 
määrää jatkovuokrauksen puitteissa. Näin kustannukset vastaavat aina asiakkaan tilatarpeita.  
 
Molemmista moduuleista on runsaasti erilaisia pohjamalleja. Luokka- ja ryhmätilojen väliseinät ovat 
siirrettäviä. Uusien mallien pystyttäminen on mahdollista toteuttaa muutamissa viikoissa, ja 
nopeimmillaan jopa viikossa. Siirtokelpoisten tilojen ansiosta kunta pystyy reagoimaan tilantarpeeseen 
nopeasti ja tilat voi sijoittaa maantieteellisesti mahdollisimman lähelle käyttäjiä, mikä on erityisen tärkeää 
koulu- ja päiväkotikäytössä.  
 
Moksen muistuttaa, että kilpailutuksissa kannattaa tarkastella neliöhinnan lisäksi myös 
käyttökustannuksia. 
 

– Neliöhinnan vertailu ei siirtokelpoisten tilojen kohdalla enää kerro koko totuutta, vaan tarjoajalta 
kannattaa pyytää selvitystä myös energiakuluista ja muista kokonaiskustannuksista. 

 
Cramon uusien siirtokelpoisten tilojen vuokraus on käynnistynyt vauhdikkaasti. Yksi uusista asiakkaista 
on muun muassa Laukkosken alakoulu Pornaisista, joka ottaa käyttöön Cramon uuden tilaratkaisun 
syyslukukauden alkaessa.  
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Cramo on täyden palvelun toimittaja, joka vuokraa koneita, kalustoa ja siirtokelpoisia tiloja 
rakennusyrityksille, teollisuudelle ja julkiselle sektorille. Uusien vuokrauskonseptien aktiivisen 
kehittämisen ansiosta Cramo tarjoaa laajan ja helposti saatavilla olevan valikoiman palveluita ja 
vuokrattavia tuotteita. Cramolla on noin 200 000 vuokrattavaa konetta, noin 150 000 asiakasta ja 2 400 
työntekijää. Yritys toimii 15 eri maassa. Cramo-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 492,1 miljoonaa 
euroa. Cramo Finland Oy on osa Cramo-konsernia, jonka emoyhtiö Cramo Oyj on listattu Helsingin 
Pörssissä. 


