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As Oy Kilpikoto, Kalle Paltamaa: ”Kaikki 
meni nappiin” 
Jyväskyläläinen asunto-osakeyhtiö Kilpikoto on kahden rapun ja kuuden 
asuinkerroksen kerrostalo. Talo on rakennettu vuonna 1959, jonka jälkeen 
siihen on tarpeen mukaan tehty erilaisia muutostöitä ja parannuksia. Yksi 
viimeisimmistä muutostöistä on yhteisten tilojen valaistuksen uusiminen, 
josta vastasi Kiites. 

Taloyhtiön hallitus päätti uusia talon yhteisten tilojen valaistuksen tämän päivän tasolle. 
Aiempikin valaistus oli edelleen toimiva, mutta kun mahdollisuus uusimisille tuli, päätettiin 
se tehdä.  
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– Kun tuolla maailmalla on tullut kuljettua, niin olen nähnyt joissakin käytävissä sellaisia 
valoja, jotka seuraavat liikettä ja syttyvät ennakoivasti. Otin asian esille hallituksessa. 
Tulimme siihen tulokseen, että uusimistyö kannattaa tehdä. Liiketunnistimilla toimivat valot 
ovat tätä päivää, kertoo hallituksen jäsen Kalle Paltamaa. 
 
– Pyrimme pitämään talon yleisilmeen hyvänä. Valaistuksen uusiminen oli osa ylläpitoa. 
Käytäviin on tehty muitakin pikkuparannuksia, Kalle lisää. 

”Kiites oli hyvä vaihtoehto sekä hinnaltaan että laadultaan” 
Hallitus pyysi tarjouksia uusimisen toteuttamisesta useammalta eri toimijalta. Myös Kiites 
jätti oman tarjouksensa työn toteuttamisesta. Kiites erottui edukseen laadukkuutensa sekä 
kokonaisedullisen pakettinsa ansiosta. 
 
– Kiites oli hyvä vaihtoehto sekä hinnaltaan että laadultaan. He ovat tällä alueella 
merkittävä toimija, Kalle sanoo. 
 
– He ymmärsivät myös tarjota lisäarvona näitä ennakoivia valoja siinä missä muut 
tarjosivat vain tavallisia liiketunnistimilla toimivia valoja. Se sopi meille. Kun kerran 
uusitaan, niin uusitaan sitten viimeisimmällä tekniikalla, Kalle lisää. 

Nopea asennus vei alle viikon 
Uusimistyö toteutettiin joulukuussa 2016. Uusien valojen asennus vei alle viikon päivää, 
jonka aikana molempiin rappuihin saatiin uudet valot. Käytävät tai muut yhteiset tilat eivät 
olleet missään vaiheessa pimeinä, vaan liikkuminen onnistui normaalisti. Kalle seurasi 
Kiitesin työskentelyä asennuksen aikana. 
 
– Asennus sujui nopeasti. Kiitesin työskentely oli ammattimaista.  
 
Porraskäytäviin asennettiin liiketunnistimella varustetut, ennakoivat valot. Valo seuraa 
liikettä ja sytyttää valot esimerkiksi valmiiksi jo seuraavaan kerrokseen. Kellarikäytäviin 
sekä pukuhuoneeseen asennettiin puolestaan tavalliset liiketunnistimella varustetut valot.  
 
– Valot tuovat asukkaille asuinmukavuutta, kun heidän ei enää tarvitse kulkea lainkaan 
pimeällä käytävällä. Valot eivät enää myöskään pala turhaan siellä, missä niitä ei sillä 
hetkellä tarvita, Kalle kuvailee. 
 
– Lisämausteena on vielä se, että uudet valot säästävät energiaa. Aiempien valojen 
lamput olivat 28kWh lamppuja. Uudet ovat 14 kWh ledit. Valaistus on kirkkaampi. Valoteho 
lisääntyi, vaikka kulutus pieneni merkittävästi, Kalle summaa. 

”Kaikki meni nappiin” 
Yhteistyö Kiitesin kanssa sujui hyvin ja lopputulos on vastannut odotuksia. Kiitesin työn 
jälki on hyvää, eikä Kalle löydä sen suhteen moitittavaa. Toimitus sekä työhön liittyvät 
tarkastukset hoidettiin hänen mukaansa asiallisesti. 
 
– Valaistus on nyt päivitetty tähän päivään. Kaikki meni nappiin. Nyt kun työ on tehty, niin 
asukkailta ei ole kuin vain kiitosta tullut! 


