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”Asukaspalaute ollut 
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”Tiivistyslistalla kaksi 
kärpästä yhdellä iskulla”
”Energiansäästöasiat ovat meille kaikille hyvin tärkeitä. Binja 
Tiivistyslistalla saadaan oikeastaan kaksi kärpästä yhdellä 
iskulla. Kaikki ikkunat ja ovet energiatiiviiksi, ja samalla saa-
daan parannettua myös äänieristävyyttä. Listat ovat erittäin 
helppoja asentaa!”
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   ääneneristäjä
•  Helppo asentaa  
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Binjalta myös
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viimeistelet kotiisi persoonallisen ilmeen. 
Lisää ideoita Binjan nettisivuilla!
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www.tulevaisuudenisannointi.fi 

“Moi, olen Alf Rehn ja 
olen oikeasti professori. 
Liiketaloustieteen 
professorit ovat 
muuten tylsimpiä 
ihmisiä maailmassa.
Siitä huolimatta aion 
tulla luennoimaan 
Tulevaisuuden Isännöinti-
seminaariin 26. toukokuuta 
2011”.

Professori Alf Rehn on yksi tämän päivän 
mielenkiintoisimmista äänistä liike-elämässä 
- niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. 
Thinkers 50 -sivusto on listannut hänet 
ainoana suomalaisena “Tulevaisuuden 
bisnesajattelijoiden “ joukkoon. 

päivitä osaamistasi

ilmoittaudu mukaan

http://www.tulevaisuudenisannointi.fi
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Suur-Helsinki  Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa  Jan Lehtonen, 03-233 3236
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runsaasti uusia energiatehokkuutta lisääviä ominaisuuksia, päällimmäisenä uusi vettä 
ja sähköä säästävä Vario Soft -rumpu.  Myös koneiden helppokäyttöisyys ja moni-
puolinen ohjelmavalikoima ovat vertaansa vailla. 
Tutustu uusiin Esteri-koneisiin osoitteessa www.esteri.com tai soita lähimmälle 
edustajallesi ja varaa henkilökohtainen esittely.
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Menneitä muistellen

- tulevaisuuteen katsellen

Tulin lukeneeksi vanhoja Kiinteistöposti-lehtiä. Vuonna 

1996 kirjoitin ensimmäisiä pääkirjoituksiani ja yhtenä 

aiheena näytti olleen isännöintialan murros. ”Isännöitsi-

jät elävät ammattikuntana mielenkiintoista vaihetta, mitä 

jotkut kutsuvat murrokseksi, toiset valmistautumiseksi 

edessä olevaan sukupolvenvaihdokseen”, olin kirjoitta-

nut. Jännä, miten ajankohtaiselta tuo lause tuntuu edel-

leenkin – syy viimeaikaiseen asian pohdintaan kuitenkin 

löytyy aivan muualta kuin alan yleisestä tilanteesta – siis 

asunto-osakeyhtiölain käytännön toimien vapaista ja ra-

jattomista tulkinnoista.

Tänä vuonna Kiinteistöpostin artikkeleissa on toki käsi-

telty asunto-osakeyhtiölakiasiaa, mutta monia muitakin 

aiheita, joihin taloyhtiöissä arkitilanteissa törmätään, poh-

ditaan, päätetään ja koetaan.

Lehdentekijänä olen kokenut sen erittäin antoisaksi, et-

tä monet tekemistämme jutuista ovat syntyneet suoraan 

saamamme juttuvinkin pohjalta, mutta usein myös sitä 

kautta, että olemme olleet mukana eri tilaisuuksissa kes-

kustelemassa ja kuuntelemassa taloyhtiöiden edustajia ja 

isännöitsijöitä. Kahdeksanteentoista ilmestymisvuoteem-

me valmistautuvina olemme edelleenkin ”korvat höröllään” ja mieli avoimina kuuntelemassa 

keskusteluita ja lehden välityksellä mukana osaltamme tukemassa ja auttamassa niissä tilan-

teissa, joissa taloyhtiöiden luottamusihmiset ja isännöitsijät ovat.

Tässä suhteessa haasteita ei puutu, kun ajattelee erityisesti juuri tämänhetkistä keskustelua 

asunto-osakeyhtiölaista, sen käytännön vaikutuksista, perusteista ja periaatteista. Tässä mie-

lessä myös toivon, että kynnys lähestyä meitä lehdentekijöitä juttuideoilla tai halulla kom-

mentoida asioita tai kertoa omista kokemuksista pysyisi edelleenkin matalana ja voisimme 

yhteisesti tehdä aitoa kiinteistöalan ammattilehteä, joka on ajan hermolla, välittää tärkeää ja 

ajankohtaista tietoa ja antaa ideoita ja vinkkejä arkeen. Kaikille alan toimijoille.

Riina Takala

Tämän syksyn aikana keskustelu on vellonut uuden 
asunto-osakeyhtiölain ympärillä varsin vilkkaana. Alan 
liitot ovat olleet terhakkaasti puolustuskannalla ja osak-
keenomistajat ovat ärhäkkäästi kritisoineet isännöitsi-
jätoimistoille uuden lain tuomaa lisäansaintamahdolli-
suutta. Yleisesti puhutaan rahastuksesta.
Kaiken kaikkiaan tuntuu olevan hyvin epäselvää se, 
mistä aiheutuvista toimenpiteistä "se" ilmoitus pitää 
tehdä. Tulkintoja on liikaa. 
Koomisin kuultu esimerkki on, kun isännöitsijä tie-

dottaa isännöimäänsä 
taloyhtiöön, että mikroaal-
touunin vaihtamisesta ei 
tarvitse ilmoitusta tehdä.
Asian kertonut osak-
keenomistaja totesi, että 
ilmoituksesta ei puuttunut 
kuin ohje siitä, että kissaa 
ei edelleenkään saa kuivata mikroaaltouunissa.

K O M M E N T T I Mikroaaltouuni ja uusi laki

P Ä Ä K I R J O I T U S



Maksuliikeasiantuntija Pirkko 
Roine rauhoittelee yrityksiä, 
jotka eivät vielä ole päivittä-

neet ohjelmiaan ja uusineet sopimuk-
siaan pankin kanssa.

– Vielä ei ole hätää. Vaikka virallinen 
siirtymäaika uuteen maksuaineistoon 
on vuodenvaihde, ovat Suomessa pan-
kit saaneet jatkoaikaa 31. lokakuuta 
2011 saakka. Näin ollen laskujenmak-
su-, palkanmaksu- ja valuuttamaksu-
palvelut tarjotaan edelleen myös van-
hassa aineistomuodossa. Ne eivät lopu 

SEPAan
valmistautumisella

alkaa olla kiire
Yhtenäiseen euromaksualueeseen eli Sepaan (Single Euro 

Payment Area) valmistautuminen pitäisi viimeistään nyt 

ottaa työn alle, kehottaa maksuliikeasiantuntija Pirkko 

Roine Tampereen Nordean yrityspalvelusta. 

- Näyttää siltä, että yrityksissä on vasta viime aikoina 

herätty Sepan tuloon. Toisaalta uuteen järjestelmään siir-

tymistä on saattanut jarruttaa se, ettei ohjelmistotoimit-

tajilla ole ollut tarjolla päivityksiä. Tällä hetkellä heidän 

aikataulunsa saattavat olla jo niin kireitä, että asennukset 

ja päivitykset lykkääntyvät joka tapauksessa ensi vuoden 

puolelle, Roine arvelee.

vuodenvaihteessa kuin seinään.
Sepaan siirtyminen teettää eniten 

työtä niissä yrityksissä, joissa on käy-
tössä reskontrat ja ohjelmistotoimitta-
jan pankkiyhteysohjelmisto, tällöin 
täytyy molempiin saada sepa-päivitys.

– Valtaosalla, esimerkiksi isännöinti-
toimistoista, on käytössään oma res-
kontraohjelma, jolloin maksujärjes-
telmä ja sopimukset Nordean kanssa 
pitää uusia.

Yritys, jolla on käytössä ainoastaan 
verkkopankki, jonka kautta yksittäiset 

maksut hoidetaan, saa olla muutoksilta 
rauhassa. IBAN- ja BiC-numerot päivit-
tyvät pankin toimesta automaattisesti. 

Yksikään yritys ei ole voinut tyystin 
välttyä Sepalta. IBAN-tunnuksien ja 
BIC-koodien on pitänyt näkyä laskuis-
sa heinäkuun alusta lukien. Viimeistään 
1. tammikuuta 2011 on tilien oltava 
laskussa aina IBAN-muodossa ja BIC-
koodin näkyvissä.

– Konvertoimme joulukuun alussa 
verkkopankkeihin kansalliset tilinu-
merot IBAN-tilinumeromuotoon. Tä-

n  Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
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➺ JATKUU

mä tarkoittaa sitä, että vaikka 
asiakas syöttäisi kansallisen 
tilinumeron verkkopankkiin, 
muuttuu se automaattisesti 
IBAN-tilimuotoon, Pirkko Roi-
ne Nordeasta kertoo.

Suoraveloitus 
uudistuu

Maksuliikeasiantuntija 
Pirkko Roine Tampereen 
Nordean yrityspalvelusta 
kertoo, että Sepa-
pankkijärjestelmän tuloa on 
valmisteltu pankissa run-
saan kahden vuoden ajan. 
Viimeistään nyt myös yri-
tysten olisi korkea aika 
suunnitella siirtymistä 
Sepaan. 

Pohtiessaan, mitä hyötyä 
Sepasta koituu isännöin-
titoimistojen kaltaisille 

yrityksille, maksuliikeasiantun-
ti ja Pirkko Roine mainitsee 
suoraveloituksen uudistumisen. 
Se koskee alan toimijoista val-
taosaa, hoituvathan vuokrat ja 
vastikkeet useimmiten suorave-
loituksella. 

– Vanha kansallinen suorave-

loitus jää siirtymäajan puitteissa 
pois käytöstä, eli näillä näkymin 
vuoden 2013 lopussa. Tilalle 
tulee kaksi vaihtoehtoa: Sepa-
suoraveloitus tai e-laskupalvelu. 
Näistä parempi vaihtoehto lie-
nee e-lasku, jolla laskuttaminen 
on kaikkein kustannustehok-
kain tapa. Sepa-suoraveloitus 
on nimittäin täysin erilainen 
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tuote kuin nykyinen kansal-
linen suoraveloitus, eikä tätä 
vanhaa voida suoraan korvata 
uudella. Sepa-suoraveloitus so-
pii paremmin maan rajat ylittä-
vään laskutukseen.

– Yhtiövastike ja vuokra ovat 
yleensä kaikilla suoraveloituk-
sessa. Yksittäiseltä osakkeen-
omistajalta tai vuokranmaksa-
jalta uusi pankkijärjestelmä ei 
vaadi toimia. Suoraveloitus pe-
laa, kuten tähänkin asti, vaikka 
sen takana oleva infrastruktuuri 
muuttuu. Sopimukset tehdään 
uusiksi laskuttajan kanssa, mi-
kä tarkoittaa näissä tapauksissa 
isännöintitoimistoa.

E-laskusta Pirkko Roine tote-
aa, että yritykset käyttävät jo 
tänä päivänä keskinäisessä las-
kutuksessaan paljolti e-laskuja. 
Myös kuluttajia laskutettaisiin 
mielellään e-laskulla, esimerk-
kinä Roine mainitsee teleope-
raattorit.

– E-lasku edustaa tulevaisuut-
ta. Henkilöt, joilla ei ole tieto-
konetta käytössä tai jotka eivät 
osaa sitä käyttää, eivät silti jää 
pulaan. Ratkaisuna heille olisi, 
että nykyiset suoraveloitusso-
pimukset muunnetaan pankin 
toimesta uuteen muotoon ja 
maksut hoituisivat sitä kautta 
samaan tapaan kuin nykyises-
sä suoraveloituksessa. Tämän 
palvelun käyttöönotto on vie-
lä valmisteltavana Finanssialan 
Keskusliitossa.

Kolmesta 

pankkipäivästä 

yhteen

Sepan eli yhtenäisen euro-
maksualueen yhtenä ta-
voitteena on vahvistaa 

Euroopan sisämarkkinoita alen-
tamalla kaupan esteitä.

– Tähän saakka jokaisella EU-
maalla on ollut omanlaisensa 
maksuliikenne. Vastedes EU:n 
alueella on maksuliikenteen 
ol tava samanlainen jokaisessa 
maassa. Maksut välittyvät Se-
pan ansiosta samoilla ehdoilla 
ja hinnoilla koko Euroopassa, 

maksuliikeasiantuntija Pirkko 
Roine selvittää.

Uuden maksujärjestelmän 
yhtenä etuna on, että jatkossa 
tilisiirrot pankista toiseen kul-
kevat samassa ajassa - oli kyse 
sitten kadun toisella puolella 
olevasta naapuripankista tai 
maan rajojen ulkopuolella si-
jaitsevasta muusta eurooppa-
laisesta pankista.

– Siirtymävaihe yhtenäiseen 
euromaksualueeseen jatkuu 
vuo teen 2012 asti. Maksun on 
välityttävä maksajalta saajan ti-
lille yhdessä päivässä, kun nyt 
siirtymäaikana on aikarajana 
kolme pankkipäivää. Suomessa 
on toki totuttu maan sisäisessä 
maksuliikenteessä rahan nope-

ampaan kulkuun. Esimerkiksi 
saman pankkiryhmän sisällä 
maksu välittyy tililtä toiselle 
saman tien. Näin tulee olemaan 
myös jatkossa.

Maksuliikeasiantuntija Pirk-
ko Roine arvelee, että joissakin 
Euroopan maissa Sepaan siir-
tyminen voi olla haasteellista. 
Kaikkien maiden maksuliikejär-
jestelmät eivät ole niin kehitty-
neet kuin Suomen.

Sepan myötä uudistuvien tili-
siirto- ja suoraveloitusmaksujen 
lisäksi uudistuvat korttimaksut. 
Vastaisuudessa kaikkien kortti-
en täytyy olla sirullisia. Kauppa-
liikkeet ja yritykset ovat joutu-
neet tai joutuvat päivittämään 
laitteensa pin-koodiaikaan.

SIIRTYMÄVAIHE YHTENÄISEEN 

EUROMAKSUALUEESEEN 

JATKUU VUOTEEN 2012 ASTI. 

MAKSUN ON VÄLITYTTÄVÄ 

MAKSAJALTA SAAJAN TILILLE 

YHDESSÄ PÄIVÄSSÄ, KUN NYT 

SIIRTYMÄAIKANA ON AIKARA-

JANA KOLME PANKKIPÄIVÄÄ. 

SUOMESSA ON TOKI TOTUTTU 

MAAN SISÄISESSÄ MAKSULII-

KENTEESSÄ RAHAN NOPE-

AMPAAN KULKUUN. ESIMER-

KIKSI SAMAN PANKKIRYHMÄN 

SISÄLLÄ MAKSU VÄLITTYY 

TILILTÄ TOISELLE SAMAN 

TIEN. NÄIN TULEE OLEMAAN 

MYÖS JATKOSSA.
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Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
Puh. (09) 7251 5500, faksi (09) 7251 5599
www.suomentalokeskus.fi

Asiantuntemusta, 
joka kasvattaa  

kiinteistösi arvoa  
ja turvaa sen  
toimivuuden.

Suomen Talokeskus  on moni alainen 

insinööritoimisto, joka tarjoaa osaa

mistaan kiinteistöjen koko elinkaareen.

 Saat yhdestä paikasta korjaus

rakentamisen suunnittelu  pal ve lut, 

kiinteistönpidon asiantuntija palvelut, 

energia hallinnan palvelut sekä edisty

neet verkkotyökalut.

STK_77x297_asiant_Kiinteistöposti.indd   1 23.4.2010   13:40:50

– Kaikissa Euroopan maissa pitää 
pystyä maksamaan samalla kortilla. 
Mat kustajalle tämä tuo helpotusta: hän 
voi nostaa debit-kortilla käteistä Visa-
automaateista ulkomailla. Eurooppaan 
lähtiessä ei siten tarvitse välttämättä 
ottaa käteistä valuuttaa mukaan.

Iso urakka 

pankeissa ja 

yrityksissä

Maksuliikeasiantuntija Pirkko 
Roine toteaa Sepaan siirtymi-
sen olevan melkoinen urakka 

niin pankeille kuin yritysasiakkaillekin, 
kuten isännöintitoimistoille. 

– Tarvitaan paljon työtä, että ohjelmat 
saadaan päivitettyä ja asiakkaiden uu-
det sopimukset vietyä pankin järjestel-
mään. Toisaalta kun tämä kaikki saadaan 
valmiiksi, on helpotusta luvassa.

– Nykyiset kolme aineistotyyppiä eli 
laskujenmaksu-, toistuvaissuoritus- ja 
valuuttamaksupalvelut lakkaavat ole-
masta standardeja vuodenvaihteessa. 
Käyttöön tulee kansainvälisiin standar-
deihin pohjautuva XML-aineisto. Yritys-
asiakkaalle muutos tarkoittaa sitä, että 
yhdessä ja samassa aineistossa voi kul-
kea niin maksut, palkat kuin valuutta-

maksutkin.

Sepa-valmius 
pian kuntoon

Jos Sepa-aikakauteen siirtyminen on 
yrityksessä vielä lähtökuopissa, neu-
voo maksuliikeasiantuntija Pirkko 

Roine ottamaan sen mitä pikimmin yri-
tyksen lähiajan tavoitteeksi. Liikkeelle 
voi lähteä keskustelemalla aikataulusta 
tietohallinto-ohjelmiston toimittajan ja 
pankin kanssa.

– Ohjelman päivityksen ollessa val-
miina yritys pyytää Nordeasta  XML-
muodossa olevan aineiston uusine so-
pimuksineen.

– Millä tahdilla työssä edetään, on ta-
pauskohtaista. Jos kyseessä on esimer-
kiksi iso isännöintitoimisto, jolla on sa-
toja sopimuksia, voidaan ne tarvittaessa 
viedä uuteen järjestelmään muutaman 
kymmenen sopimuksen erissä. Samaan 
aikaan rinnalla pelaa myös vanha jär-
jestelmä. Kun kaikki sopimukset on 
viety uuteen Sepa-maailmaan ja se on 
todettu toimivaksi, yritys pyytää pank-
kia lopettamaan vanhat sopimukset. 
Mitään ei lopeteta kesken kaiken ilman 
toimeksiantoa, Roine alleviivaa.

Pankeissa loppuvuosi on ollut kiireis-
tä aikaa. Yrityksiltä on tullut kiihtyvällä 
tahdilla ilmoituksia valmiudesta siirtyä 
Sepaan.

Yrityksille tiedotettu SEPAsta
Maksuliikeasiantuntija Pirkko Roine on kiertänyt lukuisissa yrityksille suun-

natuissa tilaisuuksissa kertomassa Sepasta.
– Sepaan valmistautuminen alkoi jo vuonna 2008. Tavoitteena on ollut tiedot-

taa asiasta mahdollisimman kattavasti. Yhteisten tilaisuuksien lisäksi olemme 
olleet henkilökohtaisesti yhteydessä yrityksiin. Myös mediassa Sepa on ollut 
runsaasti esillä. Silti uusi maksujärjestelmä näyttää tulevan joillekin yrityksille 
yllätyksenä. Paniikkiin ei silti ole aihetta, koska meillä onneksi on Suomessa 
jatkoaikamme.

Pirkko Roine toivoo, että yrityksissä ei jätettäisi Sepaan siirtymistä viime tip-
paan eli ensi syksyyn.

– Vanhojen aineistotyyppien välittäminen päättyy lokakuun lopussa, joten 
silloin on kaiken syytä olla valmiina - ja mieluummin ajoissa, hän muistuttaa.

Roine on kuullut kritiikkiä pankkien suuntaan siitä, että nämä olisivat keksi-
neet yrityksille kustannuksia aiheuttavan maksujärjestelmän uudistamisen.

– Sepa ei ole pankkien keksintö, vaan se on lähtenyt liikkeelle isojen yritys-
ten tarpeesta saada yhtenäinen, koko Euroopan kattava maksualue. Uutta jär-
jestelmää ovat olleet luomassa muun muassa Euroopan komissio ja Euroopan 
keskuspankki. Pankeille on annettu määräykset toteuttaa direktiivien mukaiset 
maksuaineistot, joten vaihtoehtoja ei ole ollut, maksuliikeasiantuntija Pirkko 
Roine sanoo.

Jos Sepa tuntuu hankalalta ja herättää kysymyksiä, Pirkko Roine opastaa ot-
tamaan yhteyttä omaan pankkiinsa. Yrittäjän kanssa käydään läpi, mitä Sepa 
merkitsee juuri hänen yrityksellensä.

http://www.suomentalokeskus.fi


J U L K I S I V U Y H D I S T Y K S E N  PA L S TA 15 v.
Viisitoista hyvää syytä

Julkisivuyhdistys r.y. on tänä kuluneena vuonna viettänyt viisi-
toistavuotiaan juhlia. Keväällä juhlavuoden jäsenmatkan varrelle 
sattui monenmoisia kommelluksia ja nyt marraskuussa syyskoko-
uksen jälkeen pidetty juhlaillallinen kruunasi vuoden erinomaisen 
hienolla tavalla - suuret kiitokset kaikille juhlaan ja juhlimiseen 
osallistuneille! Taisin juhlaillallisella todetakin tuntevani jonkin-
asteista ylpeyttä saadessani olla tämänkaltaisen yhteenliittymän 
puheenjohtajana ja hienojen illallisten isäntänä. Ja miksipäs ei. 
Päteviä ihmisiä ympärillä ja taustalla, niin onhan siinä helppoa olla 
ylpeä ja tyytyväinen.

Rakennusala ja etenkin korjausrakentamisen näkymät ovat taas 
jonkin verran parempia, joskaan korjausrakentamisessa ylipää-
tään mitään kovin isoja notkahduksia ei kaiketi sitten loppujen 
lopuksi tainnut ollakaan. Parantuneet tai parantuvat näkymät 
taas aiheuttavat sen, että markkinat kehittyvät ja kasvavat, jolloin 
olemassa olevien toimijoiden kapasiteetin lisäksi tarvitaan lisää 
tekijöitä sekä suunnittelemaan että toteuttamaan suunnitelmia. 
Markkinoille muodostunut tila synnyttää luonnollisen imun, jon-
ka mukana markkinaan tulee uusia toimijoita sekä hyvässä että 
huonossa mielessä.

Kertarakennuttajien - siis myös taloyhtiöiden - näkökulmasta on 
erinomaisen tärkeää, että omassa saneeraushankkeessa toimivat 
tahot ovat niin taitavia ja päteviä kuin mahdollista. Osaamatto-
muus, tietämättömyys ja kaikkein pahimpana välinpitämättömyys 
vetävät maton alta miltä tahansa hankkeelta. Siihen meillä ei ole 
ollut varaa aikaisemmin, ei ole varaa nyt, eikä ole tulevaisuudes-
sakaan. 

Kaiken lisäksi asia koskee yhtä lailla taloyhtiöitä kuin muitakin 
rakennustyön ja suunnittelun tilaajia, mutta kertarakennuttajana 
taloyhtiölle tilanne on vielä tärkeämpi kuin näitä palveluja jatku-
vasti tilaavilla tahoilla, vaikkapa nyt sitten vuokrataloyhtiöillä tai 
kaupungeilla. Näillä kun on mahdollisuus korjata omat virheensä, 
kertarakennuttajilla taas ei.

Suunnittelu- tai rakennustyön laadusta, tekijöiden osaamisesta 
ja taitavuudesta kuullaan paljon juhlapuheissa. Keskeinen ongel-
ma on kuitenkin se, miten tämä asia voidaan varmistaa ennen kuin 
mitään on vielä varsinaisen kohteen suhteen tapahtunut. Valitetta-
vasti mitään viisasten kiveä ei ole olemassa, ainakaan tähän asiaan 
liittyen. Rakennusalalle on kuitenkin kehitetty ja muodostunut 
alan omia järjestelmiä ja vanha kunnon maalaisjärki on erinomai-
sen tervetullutta mukaan keskusteluun, kun kohteelle valitaan 
rakennusalan palveluita ja toimijoita.

Kun puhutaan kuntotutkimus- ja suunnittelupalveluista, on 
tietysti suotavaa, että ehdolla oleva toimija on aikaisemminkin 
tutustunut kohdetta vastaaviin hankkeisiin. Vaikka korjausraken-
tamisessa ei missään tapauksessa voi edes kuvitella, että muiden 
talojen tulokset ja tiedot millään tavalla voisivat toimia lähtötie-
tona jossakin hankkeessa, ei kokemuksista kuitenkaan haittaa ole. 
Ehdokkaan referenssiluettelosta voi esimerkiksi poimia muutamia 
omaa kohdetta vastaavia rakennuksia ja kysyä näiden kohteiden 
tilaajilta, miten toimijan kanssa on aikaisemmissa kohteissa pär-
jätty.

Kokemusperäiselle tiedolle on myös olemassa vaihtoehtoja. 

Muun muassa kuntotutkijoiden ja suunnittelijoiden osaamista ja 
pätevyyttä arvioimaan ja tarkastelemaan on Suomessa syntynyt ja 
vakiintunut FISE Oy (www.fise.fi), joka toteaa ja myöntää keskei-
set rakennusalan pätevyydet. FISEn listoilta löytyvät myös edellä 
mainitut kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden pätevyydet, 
jotka toimivat mielestäni perin hyvänä selustana suunnittelijaa 
valittaessa.

Tässä vaiheessa joku varmaan ajattelee, että miten tuollainen 
voisi asiaa edesauttaa, kun ei se ole edes pakollinen, eikä sieltä 
löydy likimainkaan kaikkia suunnittelijoita? Ehkäpä se kuitenkin 
on nimenomaan juuri yksi keskeinen syy, miksi näin on. Pätevyy-
dentoteaminen FISEssä ei ole mitenkään itsestään selvää, siihen 
liittyy lisäkoulutusta, tenttejä ja erillinen pätevyydentoteamiskä-
sittely alan asiantuntijoiden raadissa ja koko käsittely on vielä kai-
ken lisäksi vapaaehtoinen, joten tätä pätevyydentoteamista pitää 
todella haluta ja tavoitella. Valitettavaa on, että suoranaisesti ura-
koitsijapuolelle ei ole tarjolla tällaista pätevyyttä toteavaa järjes-
telmää. Siinä mielessä tilaajat ovat - urakoitsijoiden osalta - pääosin 
kokemusperäisen tiedon varassa.

Toimijoiden taloudellinen tausta on näinä päivinä erinomaisen 
helppo tarkistaa, sillä maksullisia tai maksuttomia, yritysten talou-
dellista tilaa kuvaavia raportteja on saatavissa jo useista eri lähteis-
tä. Toki aina pitää muistaa kuitenkin se, että talousasiat saadaan 
niin haluttaessa näyttämään juuri siltä, miltä halutaan - maalaisjär-
ki mukaan näitäkin miettiessä!

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä pitää muistaa myös toimijoi-
den yhteiskunnalliset velvoitteet, sillä tilaajavastuulain mukaises-
ti tilaaja on vastuussa toimijan velvoitteista, haluttiin sitä tai ei. 
Edelleen, yrityksetkin voivat edesauttaa näiden tietojen saamista 
liittymällä erilaisiin vapaaehtoisiin rekistereihin, jotka sitten taas 
valvovat velvoitteiden hoitamista tilaajan puolesta, mutta tarkkana 
silti pitää olla.

Yksi rekisteri on kuitenkin vielä esittelemättä. Se on nimittäin 
Julkisivuyhdistyksen jäsenrekisteri. Olen vähintään yhtä ylpeä 
kuin 15-vuotisjuhlaillallisella voidessani todeta, että yhdistyksen 
koko olemassaolon ajan sama periaate on pitänyt paikkansa - yh-
distyksen jäseniksi hyväksytään vain hyvämaineisia ja tekemisistä-
än vastuuta kantavia yrityksiä. Tätä rekisteriä uskallan lämpimästi 
suositella tilaajalle kuin tilaajalle. Ja sen vakuudeksi on yhdistyk-
selle kertynyt jo viisitoista hyvää syytä.

Mikko Tarri, DI
Suunnittelupäällikkö, 

A-Insinöörit Oy 
korjaussuunnittelu, 

Julkisivuyhdistyksen 
puheenjohtaja
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Julkisivujen
Taitajat 2010

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

w w w .  j u l k i s i v u y h d i s t y s . f i
J u l k i s i v u y h d i s t y s  r . y .

Vuonna 1995 perustetun Julkisivuyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää 
julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Tällä sivulla ja 

seuraavalla aukeamalla olevat yritykset tarjoavat ammattitaitoista palvelua 
ja laadukkaita tuotteita kaikkeen julkisivujen korjausrakentamiseen.

www.julkisivuyhdistys.fi

Rakenteiden kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu 
Rakennuttaminen ja valvonta
Kuntoarviot ja kuntotodistukset

•
•
•
•

Espoo, Turku, Tampere
Puh. 0207 911 777
www.a-insinoorit.fi

• Rakennusten ja rakenteiden kuntoarviot 
   ja kustannusarviot
•  Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset
•  Suunnittelu ja toteutuksen valvonta

Espoo • Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki

www.aarokohonen.com 
www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
      … VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE

WWW.EXOTERIKO.FI

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot    Tutkimukset    Suunnittelu

Rakennuttajapalvelut    Valvonta

www.fmcgroup.fi

C O N D I T I OC O N D I T I OT OCC O N D I T I OC O N D I T I O
Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

RATAVALLINTIE 2,  00720  HELSINKI
P. (09) 2238 220, WWW.CONDITIO.FI

I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

67056 Ludwigshafen
Deutschland

BASF SE

www.neopor.de

Jaan Aav puh. 040-7214 394

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Julkisivujen Taitajat

Julkisivulevyt. Kaidelevyt. Tuulensuojalevyt.
Palamattomat rakennuslevyt. Tiililaatat.

Parvekkeen väliseinälevyt.
Puh.(03) 874 500    Faksi (03) 874 5050

www.ltmcompany.com
e-mail: ltm.company@ltmcompany.com

RAKENNUTTAJAPALVELU 
MARKKU HAIKALA OY

PL 92 40321 Jyväskylä
Puh. (014) 612 807 Fax (014) 610 078

Antti Kinnunen GSM 040 588 97 37
e-mail: antti.kinnunen@mhaikala.fi

www.mhaikala.fi

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatehtävät

OULU:  020 740 1000 • HKI: 020 740 1010 • TRE: 020 740 1010

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen

Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi

Kutomonkatu 3, 20100 TURKU
Puh. 040 455 2817
Timo Tuominen

Karjalankatu 20, 28130 PORI
Puh. 040 451 0829
Altti Ylikoski

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2010

w
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www. julkisivuyhdistys.fi

Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin 
rapattaviin julkisivuihin sekä uudis- 
että saneerauskohteissa. www.knauf.fi

Outdoor

Pidä pintasi,
vaadi Vetonit

www.maxit.fi 

JULKISIVUKORJAUKSET LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

Julkisivu-
työt

www.suju.fi

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
puh. (09) 7251 5500, fax (09) 7251 5599

suomen.talokeskus@suomentalokeskus.fi
www.suomentalokeskus.fi

Kunnossapidon konsultointia
rakennusten elinkaaren hallintaan

• Hankesuunnitelmat
• Arkkitehtisuunnittelu
• Kuntoarviot RLVISA
• Kuntotutkimukset RLVIS
• Suunnittelupalvelut
• Rakennuttajapalvelut
• Valvonnat, vastaanotot
• Asbestikonsultointi
• Kosteusvauriokonsultointi

steni finland 
+358-9-855 3420, fax +358-9-8553 4260

www.steni.fi

Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260

Antti Pyykkö

Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260
E-mail: antti.pyykkö@steni.fi

E-mail: petri.metso@steni.fi
Puh. (03) 261 0020, fax (03) 261 0021

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

Teol l isuuskatu 21, 00510 Helsinki

Kotakatu 64, 37150 Nokia
Petri Metso

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

oy

www. julkisivuyhdistys.fi

JUKO-OHJEISTOKANSIO
Tutustu www.julkisivuyhdistys.fi/

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. TARJOAA

• Keskustelufoorumin ja asian-
   tuntijayhteistyötä
• tietoa julkisivualalla käynnissä 
   olevista tutkimuksista

• mahdollisuuden osallistua Julki-
   sivuyhdistyksen tarkoitusta 
   tukeviin tutkimus- ynnä muihin 
   hankkeisiin sekä alan messuille ja
   tapahtumiin

• julkisivualan julkaisuja ja muuta
   informaatiota
• säännöllisen tiedotuskanavan 
   kiinteistöalalle valtakunnallisen 
   Kiinteistöposti-lehden välityksellä

Kiinteistöposti
Julkisivuyhdistyksen tiedotuslehti.
10 numeroa vuodessa.
UUDISTUVA Julkisivujen Taitajat 
kaikissa numeroissa ja näkyvästi 
netissä. Seuraa postiasi ja varaa 
paikkasi. Ilmestyy jo tammikuussa.
www.kiinteistoposti.  

SIR Tietokanta
Luotettava päättäjärekisteri.
Noin 55 000 taloyhtiöpäättäjää.
2 469 ammatti-isännöitsijää.
7 274 sivutoimista isännöitsijää.
44 582 taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajaa.
www.sir.  

Jättinumero
95 000 kpl, kaikki taloyhtiöt.
Julkisivu- ja Kiinteistö 2011 
-messunumero. Ilmestyy 23.9.2011.
Historian suurin kiinteistöalan 
julkaisu. Varaa paikkasi ja ole 
mukana päätöksenteossa. 
www.95000.  

http://www.julkisivuyhdistys.fi


T U R VA L L I S U U S

Asetus 205/2009 sisältää tähdellistä tie-
toa myös isoja remontteja teettävien 
taloyhtiöiden hallituksien jäsenille ja 

isännöitsijöille. Mitä heiltä edellytetään hank-
keen turvallisuuden suhteen ja minkälaisissa 
tilanteissa?  Miten esimerkiksi turvallisuus-
koordinaattorin vastuut voivat kohdistua 
heille?  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavi-
raston tarkastajiin kuuluva Timo Penttinen 
lupautui poimimaan oleellisia kohtia asetuk-
sesta kyseisestä näkökulmasta, selvittämään 

Kesäkuussa 2009 voimaan tullut Valtioneuvoston asetus raken-

nustyön turvallisuudesta (205/2009) on arkeiksi tulostettuna 

tuhti nivaska. Tarkastajille, kuten Timo Penttiselle Kokkolasta, 

asetus liitteineen on tuttu jokapäiväisenä työkaluna. Tuttu sen 

sisällön on oltava myös taloyhtiöiden korjaushankkeissa toimi-

ville omissa rooleissaan: rakennuttajille, päätoteuttajille, itse-

näisille työnsuorittajille ja turvallisuuskoordinaattoreille. 

Reilu vuosi kenttäkokemusta takana

Turvallisuuskoordinoinnin 
vastuut remonttihankkeissa

➺ JATKUU sivulla 16

Työmaan järjestys viestittää paljon asioiden hoidosta ja myös turvallisuuden tasosta. Timo Penttinen ihmettelee, kuinka niillekin ura-
koitsijoille, joiden kohteet ovat kuin tykistökeskityksen jäljiltä, riittää jatkossakin tilaajia. Vanhustentalon työmaalla asiat ovat kun-
nossa.

n  Tekstit ja kuvat: Hanna Rissanen
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Yli 130 000 lukijaa. 
Kaikki kiinteistönpidon, isännöinnin ja korjausrakentamisen päättäjiä.

Tavoita kiinteistöalan tärkeimmät päättäjät.
• As.Oy:iden hallitusten puheenjohtajat 44 582 kpl

• Sivutoimiset isännöitsijät 7 274 kpl

• Ammatti-isännöitsijät 3 469 kpl
Kiinteistöpostin valtakunnallisen puheenjohtajanumeron jakelulevikki on 62 069 kpl. 
Lukijoita lehdellä on yli 130 000 (lukijatutkimus IROResearch 10/09).

Soita (09) 2238 560/mediamarkkinointi, 
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omin sanoin ja kokemuksiensa 
pohjalta.

Asetuksen toisessa pykälässä 
määritellään ensinnäkin asetuk-
sessa itsessään käytettyjä sano-
ja ja ilmaisuja, kuten yhteinen 
työmaa. Yhteinen työmaa mää-
ritellään siinä 'työpaikaksi, jolla 
tehdään 1 pykälässä tarkoitet-
tua työtä ja jolla samanaikaises-
ti tai peräkkäin toimii useampi 
kuin yksi työnantaja tai kor-
vausta vastaan työskentelevä 
itsenäinen työnsuorittaja. Vil-
kaisu ykköspykälään ja - kyllä, 
myös taloyhtiön korjausraken-
nushankkeet selvästikin voivat 
muodostaa asetuksen mukaisen 
yhteisen työmaan. Ja korjaus-
hankkeitahan taloyhtiöissä näi-
nä aikoina riittää, ja epäilemättä 
pitkälle eteenpäinkin. 

Tarkastaja Timo Penttistä puo-
lestaan voisi määritellä muun 
muassa seuraavasti: raken nus-
alan ammattilainen, joka vuo-
teen 1994 toimi erinäisillä 
ra kennustyömailla mestarina, 
minkä jälkeen siirtyi tarkasta-
jaksi. Työnantajana on Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

➺ JATKOA sivulra 14

(AVI), toimipisteenä Kokkola. 
Tarkastajana hänen vastuualu-
eeseensa kuuluvat paitsi Kok-
kola ja Pietarsaari myös niiden 
väliin ja länsipuolelle sijoittuvia 
paikkakuntia, joilla virkamiehen 
on hallittava asiat, myös turval-
lisuuden spesiaalisanat molem-
milla kotimaisilla kielillä. 

– Yleensä meidän työsuoje-
lusäädöksemme eivät ole näin 
tarkkoja, Penttinen toteaa ase-
tuksesta 205. 

– Tällä pärjää tarkastuksissa 
liki sataprosenttisesti. Ainoas-
taan joissakin asbestijutuissa 
on tarvetta ottaa säännökset 
vielä tarkemmin. 

Rakennuttajasta 
se lähtee,
turvallisen työn 
organisointi

Ennen 205-asetuksen voi-
maantuloakin tarkasta-
jilla oli työkalunsa. Sen 

edeltäjäksi Penttinen näkee 
rakennustyöohjeen vuodelta 
1994, jossa oli jo pitkälti samo-
ja asioita. Tuolloin esimerkiksi 
määriteltiin ensimmäistä kertaa 
toimija nimeltä rakennuttaja. Si-
tä ennen oli puhuttu ainoastaan 
työnantajan velvollisuuksista ja 
pääurakoinnista - kunnes sitten 
oltiin havahduttu, että raken-
nuttajallakin tulee toki olla vel-
voitteensa. 

– Itselläni oli jo pitkään ollut 
kokemusta, että jos työmailla 
halutaan asiat hoitaa, urakoit-
sija ei voi selvitä niistä kaikista 
yksin. Rakennuttajankin pitää 
olla erinäisistä asioista kiinnos-
tunut, Penttinen palaa työmaa-
mestariaikoihinsa. 

Rakennuttajissa ja rakennut-

tajissa hän tosin muistaa olleen 
selkeitä eroja. Teollisuuden ra-
kennuttajat ymmärsivät kantaa 
osaltaan huolta työmaiden tur-
vallisuudesta jo 1980-luvulla. 
Penttinen ei tosin usko heidän 
toimineen niin pelkästään hy-
vää hyvyyttään. 

Muitakin syitä oli aistittavissa. 
Suuria alueita hallinneet teolli-
suusyritykset eivät halunneet 
lehtien palstoille uutisissa, jois-
sa olisi kerrottu työntekijöiden 
tipahdelleen telineiltä  heidän  
työmaillaan. Tiedossa oli, että 
julkisuudessa uutiskynnys ylit-
tyi sattumuksille herkemmin, 
kun ne koskettivat  suurteolli-
suutta, eivät vain rakennusura-
koitsijaa. 

Turvallisuus-
koordinaattorille
vastuuta ja 
päätösvaltaa

Rakennuttaja velvoitettiin 
osalliseksi rakentamisen 
työturvallisuudesta en-

 Kesän 2011 asuntomessu-
alueelle Kokkolassa on nou-
semassa paljon pientaloja, 
mutta myös kerrostaloja. 
Työturvallisuutta alueella 
toteutetaan nyt uudisraken-
tamisen ehdoin, mutta ai-
koinaan samoissa raken-
nuksissa tullaan korjaa-
maan ja turvallisuussuun-
nitelmat ovat erilaiset. 
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simmäisen kerran siis vuonna 
1994. Vasta kesäkuusta 2009 
sen lisäksi rakennuttajalla on 
ollut velvollisuus nimetä hank-
keisiinsa turvallisuusasioista 
vastaava turvallisuuskoordinaat-
tori, joka on henkilö.

Rakennuttaja-sanan takaa 
paljastuu monesti hyvin mo-
nimutkainen organisaatio, jo-
hon voi kuulua enemmän tai 
vähemmän taloyhtiöitä ja nii-
den hallituksia. Taloyhtiöissä 
on vastuullinen hallitus, mutta 
sopimuksista riippuen taloyh-
tiörakennuttajan hankkeissa 
vastuuta voi olla myös isännöit-
sijällä tai ehkä konsultilla. 

Timo Penttinen korostaa, että 
taloyhtiön asioista päättää kui-
tenkin taloyhtiön hallitus - pait-
si niiltä osin kuin hallitus on 
antanut hankkeessaan päätös-
valtaa, kirjallisesti,  esimerkiksi 
juuri turvallisuusvelvoitteissa 
asetuksen mukaan nimeämäl-
leen turvallisuuskoordinaatto-
rille, olipa tämä  heidän isän-

nöitsijänsä tai hallituksen valit-
sema rakennuttajakonsultti tai 
ehkä suunnittelija. 

Vastuun ja toimivallan on 
käytävä käsi kädessä, Penttinen 
korostaa. 

Turvallisuuskoordinaattorin-
kaan vastuun kantamista ei voi 
edellyttää keneltäkään, mikäli 
hänelle ei  rakennuttajan kans-
sa kyseisestä tehtävästä sopi-
musta tehtäessä ole selkeästi 
annettu myös päätösvaltuuksia 
hankkeen turvallisuuteen vai-
kuttavissa asioissa.

Rakennuttajan velvollisuus 
on siis nimittää hankkeelleen 
pätevä turvallisuuskoordinaat-
tori, joka sitten huolehtii ra-
kennuttajan puolesta hanketta 
koskevista turvallisuustehtävis-
tä. Turvallisuuskoordinaattorilta 
edellytettävä pätevyys riippuu 
hankkeen vaativuudesta. Hä-
nen työnsä on syytä käynnistyä 
jo ennen kuin rakennushanke 
annetaan suunnitteluun. Täl-
löin hanketta koskeva työtur-

vallisuusasiakirja laaditaan niin, 
että suunnittelija tai suunnitte-
lijat voivat  ottaa suunnittelu-
työn alusta lähtien huomioon 
juuri kyseisessä kohteessa ja 
hankkeessa olennaisia turvalli-
suuteen liittyviä näkökohtia. 

Siitä taas seuraa, että urakoit-
sijoille tarjouspyyntöjen yhtey-
dessä lähetettävistä suunnitel-
mista urakkatarjouksia antavat 
voivat jo kohteeseen tutustu-
essaan ja tarjouksia laskiessaan 
ottaa turvallisuustekijöiden 
mahdolliset rahalliset(kin) vai-
kutukset huomioon, mikäli ura-
kan saavat. 

Turvallisuus 
heijastuu myös 
työn laatuun

Timo Penttinen korostaa, 
että toki voi olla monia 
asioita, joiden turvalli-

suusvaikutuksia hankkeen 
myöhemmissä vaiheissa ei pys-

TOIMI HETI JA SOITA (09) 2238 560  • VARAUKSET 21.9.2011 • AINEISTOT 23.9.2011 • ILMESTYY 3.10.2011

Kiinteistöposti numero 7/2011, Kiinteistö ja Julkisivu 2011 –mes-
sunumero jaetaan kaikkiin suomalaisiin asunto-osakeyhtiöihin 
100 %:n peitolla. Yhtiöitä arvioidaan olevan syyskuussa 2011 
peräti 83 250 kpl.

Lisäksi lehti menee muille kiinteistöalan päättäjille ja sidosryh-
mille ja lehti on jaossa myös Kiinteistö- ja Julkisivumessuilla. 
Lehden kokonaislevikki on 95 000 kpl ja tutkimuksiin perustuen 
voidaan laskea, että lukijoita on yli 200 000 kpl.
Ilmoittajana näyt lehdessä, jota luetaan, johon luotetaan ja joka 
vaikuttaa päätöksentekoon. (lukijatutkimus IRO Research Oy 
10/09)

Kaikki suomalaiset taloyhtiöt. Ja vähän päälle.

95 000 kpl – yli 200 000 lukijaa
Kaikkien aikojen suurin levikki ja kattavin peitto

tytä määrittelemään täysin en-
nen suunnitteluvaihetta, ehkä 
ei vielä suunnitteluvaiheessa-
kaan. Hän uskoo, että mones-
sakin asiassa hankkeen ottanut 
urakoitsija pystyy lopulta ehkä 
parhaiten esittämään, miten jo-
kin työvaihe tms. on toteutet-
tavissa turvallisesti. Tilanteen ei 
tarvitse olla mikään ongelma, 
mikäli rakennuttaja ja turvalli-
suuskoordinaattori tulevat sa-
maan päätökseen.

– Silloin turvallisuusasiakirja 
kirjoitetaan siltä osin uudes-
taan. 

Silloinkin pelisääntöjen on 
oltava kuitenkin selvät. Siinä ta-
pauksessa, kun valitaan kahden 
erilaisen työn toteuttamisme-
netelmän välillä, otetaan huo-
mion myös niiden turvallisuus-
vaikutukset, vaikka niillä olisi 
taloudellisiakin vaikutuksia. 
Urakoitsija voi yhdessä raken-
nuttajan kanssa sopia valitta-
vaksi turvallisemman työtavan, 
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vaikka se saattaa nostaa hiukan 
kustannuksia.  

Timo Penttinen kertoo esi-
merkkinä isännöitsijästä, joka 
on kertonut hänelle taloyh-
tiöidensä julkisivu- ja/tai vesika-
ton korjaushankkeissa vastuuta 
ottaessaan edellyttävänsä ra-
kennustelineiden ja suojauksi-
en käyttöä. Näin silloinkin, kun 
työ voitaisiin suorittaa turvalli-
sesti myös nostolavalta tms. 

Osasyyksi isännöitsijä kertoi 
Penttiselle, että suojatuilla te-
lineillä materiaalit ovat suojas-
sa. Myös työolosuhteet töiden 
toteuttamiseksi kunnolla ovat 
paremmat. Rakennuttajaa edus-
taessaan isännöitsijällä on lisäk-
si telineellisessä kohteessa pa-
remmat mahdollisuudet päästä 
katsomaan työnjälkeä paikan 
päälle juuri silloin, kun haluaa, 
ilman etukäteisilmoittamista.

Penttisen mukaan päätökset 
menettelytavoista on oltava 
suun niteltuina hyvin etukäteen 
siitäkin syystä, että mikäli työn 
aikana joudutaan tekemään 
jatkuvasti muutoksia, vaikkapa 
työtavoissa, riskitaso nousee. 

– Tiedämme, että häiriötilan-
teiden sattuessa niistä halutaan 
selvitä mahdollisimman nope-
asti, hän päättelee. 

– Kiireessä asiat tulee mietit-
tyä huonosti ja turvallisuusris-
kejäkin jää ottamatta huomi-
oon. 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Hyvässä turvallisuusasia-
kirjassa on tuotu esiin 
oikeita, juuri kyseisen 

hankkeen osalta tärkeitä asioita, 
tarkastaja Timo Penttinen pai-
nottaa. 

Hyvä asiakirja on myös lyhyt. 
Ammattilaisille ei ole mieltä la-
della itsestäänselvyyksiä, vaan 
tuoda esiin hankkeen normaa-
lista poikkeavat, noteeraamisen 
arvoiset asiat - esimerkiksi julki-
sivutyötä suunniteltaessa tieto 
jalkakäytävän asfaltin alle jää-
neestä vanhasta hiilikuilusta.

Ajoittain Penttinen on  tur-
vallisuusasiakirjoja tarkastaes-
saan tullut epäilleeksi, että ti-
laajaa on pyritty hämäämään 
sivujen määrää kasvattamalla, 
ehkä jopa suuremman laskun 
perusteeksi. 

Luvattoman usein Penttinen 
sanoo törmänneensä myös "ni-
menvaihtomenettelyyn".  Tur-
vallisuusasiakirjan pohjaksi on 
kopioitu jonkun toisen hank-
keen asiakirja, sitten siirretty 
sille toisen kohteen tietoja. 
Täl laisella oikomisella on tai-
pumus paljastua; tekstiin ehkä 
jää sana, joka ei liity kyseiseen 
kohteeseen tms. 

Sellaista menettelyä havaites-
saan  Penttinen sanoo herkästi 
"nostavansa kissan pöydälle". 

Turvallisuusasiakirja on tärkeä, 
siksi asiat on käytävä läpi siinä 
kohta kohdalta hankekohtai-
sesti ja asiantuntemuksella. Ko-
piointi sitä ei ole.

Tarkastajana työmailla käy-
dessään Penttinen sanoo tutus-
tuvansa turvallisuusasiakirjoi-
hin lähinnä vain havaitessaan 
kohteessa jonkin turvallisuus-
ongelman tai tekijän, jonka 
päät telee olevan aiheellinen 
ky seisessä asiakirjassa. Vaikka 
asiakirjojen laadinnassa tuntuu 
tapahtuneen parannusta, niissä 
on nähtävissä myös asioita, joi-
hin rakennuttaja ei ole kiinnit-
tänyt huomiota - tai rakennut-
tajan palkkaama turvallisuus-
koordinaattori. Puutteen voi 
tuoda esiin tiedoksi työmaalla 
myöhemminkin ja täydentää 
siltä osin turvallisuusasiakirjaa. 

Vaikka turvallisuusasiakirjas-
sa todettaisiin puute, jonka voi 
katsoa mahdollisesti vaikutta-
neen sattuneeseen tapatur-
maan tai sen uhkaan, laimin-
lyönti on Penttisen mukaan 
kuitenkin lopulta vaikeampi 
osoittaa rakennuttajan niskoil-
le kuin pääurakoitsijan, joiden 
vastuut ovat selvästi konkreet-
tisemmin osoitettavissa - esi-
merkiksi työmaalla vaikkapa 
puuttuvana kaiteena. 

– Silti ei pidä ajatella, että 
rakennuttaja on ilman muuta 
täysin syytön. Minusta olisi use-
amminkin voinut käydä niin, 
että rakennuttaja olisi todettu 
syylliseksi! 

Työturvallisuuskoordinoin-
nissa - mistä Timo Penttinen 
on myös luennoinut - taloyh-
tiöiden hallituksille ja isännöit-
sijöille tärkeintä on ymmärtää, 
mitkä siinä kuuluvat raken-
nuttajan vastuulle, vetävätpä 
hanketta sitten rakennuttajina 
itse tai ovat delegoimassa sen 
kirjallisella sopimuksella päte-
välle ulkopuoliselle. 

– Jos isännöitsijä valitsee am-
mattitaitoisen rakennuttajakon-
sultin, silloin ollaan jo pitkällä, 
hän rajaa isännöitsijän osalta 
riittäväksi tiedontasoksi koordi-
nointikuviossa. 

Isännöitsijöille hän uskoo 
riit tävän laaja-alaisessa ja pitkä-
jänteisessä kiinteistönpidossa-
kin hommaa jo muutenkin kyl-
liksi, osakkaiden hyväksi.

 – Valtaosallehan meistä ih-
misistä suurimmat taloudelliset 
intressit ovat asunnoissamme. 
On erinomaisen tärkeä asia, 
mi ten asunto-osakeyhtiöiden 
asioita hoidetaan. 

Lyhyesti ja oleellista!

Turvallisuuskoordinaattorin 
työn on syytä käynnistyä jo en-
nen kuin rakennushanke anne-
taan suunnitteluun. Tällöin 
hanketta koskeva työturvalli-
suusasiakirja laaditaan niin, 
että suunnittelija tai suunnitte-
lijat voivat  ottaa suunnittelu-
työn alusta lähtien huomioon 
juuri kyseisessä kohteessa ja 
hankkeessa olennaisia turvalli-
suuteen liittyviä näkökohtia. 
Kuva: Futureimagebank.
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”ITSELLÄNI OLI JO PITKÄÄN 

OLLUT KOKEMUSTA, ETTÄ 

JOS TYÖMAILLA HALUTAAN 

ASIAT HOITAA, URAKOITSIJA 

EI VOI SELVITÄ NIISTÄ KAIKIS-

TA YKSIN. RAKENNUTTAJAN-

KIN PITÄÄ OLLA ERINÄISISTÄ 

ASIOISTA KIINNOSTUNUT.”

Valtioneuvoston asetuk-
sessa rakennustyön tur-
vallisuudesta esiintyy 

paljon sana p ä ä t o t e u t t a j a. 
Useimmiten,  mutta ei aina, pää-
toteuttaja on rakennushankkee-
seen nimetty pääurakoitsija. 

Jos rakennuttaja ei nimeä 
pää urakoitsijaa tai jotain muu-
ta, yhtä tahoa päätoteuttajaksi, 
rakennuttajan itsensä on otetta-
va hoidettavakseen ja vastuul-
leen päätoteuttajan velvollisuu-
det. Niitä ovat muun muassa eri 
töiden sovittaminen yhteen, 
työmaan turvallisuusjärjestelyt, 
työntekijöiden perehdyttämi-
nen, vastuu kaikista käytännön 
asioista työmaalla.

– Se on hyvin vaativa tehtä-
vä ja edellyttää usein jatkuvaa 
työmaalla oloa, tarkastaja Timo 
Penttinen muistuttaa. 

Hän muistuttaa, että mikäli 
päätoteuttajaksi ei ole nimetty 
kohteen pääurakoitsijaa, pää-
urakoitsijan vastaavan työnjoh-
tajan ei voi ilman muuta olettaa 
olevan päätoteuttajan vastuu-
henkilö työmaan työnaikaisesta 
turvallisuudesta. 

Usein rakennushankkeisiin 
liittyy erillisiä, päätoteuttajalle 
kuulumattomia urakoita, kuten 
sähkö- tai putkisaneerauksia. 

– Ne on sovitettava niin, että 
kukin tekijäryhmä on oikeaan 
aikaan oikeassa paikassa. Nor-
maalisti tämä kuuluu päätoteut-
tajalle. Joskus kuitenkin näkee 

PUTKIREFORMI 
ON NYT OSA 

CONSTI YHTIÖITÄ.

Ja mitä se suoraan sanoen tarkoittaa? Pystymme tarjoamaan 
parhaiden modernien viemärisaneerausmenetelmien lisäksi kaiken, 
mitä korjausrakentamisessa tarvitaan. Yhdessä osaamme eniten.

www.putkireformi.fi     PUH. 020 765 0050

Vain yksi päätoteuttaja!
tilanteita, joissa rakennuttaja on 
ajatellut syystä tai toisesta jät-
tää alistamatta esimerkiksi his-
siremontin muuhun saneeraus-
urakkaan, Penttinen kertoo.

Turvallisuuden kannalta ti-
lanne ei ole kovinkaan hyvä. 

– Itse olen sitä mieltä, että sa-
neerauksessa, jolle nimitetään 
päätoteuttaja, kaikki työt, mitä 
kiinteistön hankkeessa teh-
dään, olisi alistettava yhdelle 
toimijalle. Tämä sitten sanoo ja 
sovittaa, mitä kukin työmaalla 
tekee ja milloin, ja on ykköste-
kijä työmaalla turvallisuudesta 
huolehtimassa. 

Työmaaturvallisuuden on 
ulo tuttava lisäksi asukkaisiin, 
jotka ehkä asuvat remontin 
aikana kiinteistössä, samoin 
postinjakajiin ym. asioissa liik-
kuviin. 

Timo Penttisellä on tuntuma, 
että rakennustyön ennakkoil-
moittamisen kynnyksen ylittä-
viä saneerauskohteita saattaa 
todellisuudessa olla enemmän 
kuin mitä aluehallintavirastoon 
lähetettyjen ilmoitusten määrä 
antaa ymmärtää. 

– Suurin osa kierrettävis-
tä kohteistani on muita kuin 
asuinkerrostalojen saneeraus-
työmaita, vain pieni osa ilmoi-
tetuista on niitä. Jos ennakkoil-
moitukset tulisivat useammasta, 
tarkastajan käynnit sattuisivat 
niistäkin nykyistä useampaan.

http://www.putkireformi.fi


Taloyhtiönne kannalta tärkeää on se, millaisia palveluja asukkaat 
haluavat. Welho tarjoaa käyttäjien mielestä Suomen parhaan 

laajakaistan*, valtakunnan laajimman tv-kanavavalikoiman 
ja eniten teräväpiirto-ohjelmia. Me vastaamme siitä, että verkko 

on toteutettu uusimmalla tekniikalla ja räätälöity juuri teidän 
kiinteistönne tarpeisiin.

Welhon verkossa 
hommat toimii!

Nyt mennään kovempaa 
kuin koskaan! 

Maksiminopeus koko 
Welhon verkon alueella 

on 200/10 Mbps

Kysy lisää ja pyydä tarjous liittymisestä Welhon verkkoon 
ja Welho Taloyhtiölaajakaistasta.

puh. (09) 156 51, kiinteistoliittymat@welho.fi     
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A S U M I S E N  T U R VA L L I S U U S

-Totta kai palot on pa-
rempi ehkäistä kuin 
sammuttaa. Silti vuo-

sitasolla syttyy toistakymmentä 
tuhatta tulipaloa. Niissä tilan-
teissa tulisi osata toimia järke-
västi, Veli-Pekka Nurmi sanoo.

Lukuisien tulipalojenkin syi-
den ja seurauksien tutkinnoissa 
mukana olleena Veli-Pekka Nur-
mi näkisikin, että oikeiden käyt-
täytymismallien opettamisen 
tulipalon varalta tulisi lähteä jo 
varhaiskasvatustasolta.

– Lapset ovat otollista maa-
perää. Jos heille osataan kertoa 
asioista oikein, he ottavat sen 

Turvallisuustietoa taottava mieliin pienestä pitäen

 tulipalossa usein kohtalokas
Tulipaloissa kuolee 

ihmisiä joka vuosi. 

Syvimmin menetykset 

kirpaisevat, kun pe-

lastumisen mahdolli-

suus olisi ollut hyvin 

todennäköinen - jos 

paloa pelästynyt ei oli-

si tehnyt ratkaisevaa 

virhettä. Moni uhri on 

avannut oven hetkellä, 

jolloin sitä ei olisi pitä-

nyt tehdä. 

Onnettomuustutki-

muskeskuksen johtaja 

Veli-Pekka Nurmi on 

pohtinut, miten oikeat 

käyttäytymismallit uh-

katilanteiden varalta 

olisi iskostettavissa 

mieliin osana kansa-

laistaitoja.

Spontaani pakoreaktio

tosissaan. 
Turvallisuusviestintää ja -va-

listusta on kyllä paljon, etenkin 
tulipalojen estämisestä. Se on 
tärkeää. Pisteeksi iin päälle Nur-
mi peräänkuuluttaisi nyt myös 
selkeitä, toistuvia ja ytimeen 
meneviä tietoiskuja oikeista 
toimintatavoista. Välittäjänä te-
levisio olisi hyvä.

– Jos tietoiskut ovat tarpeek-
si selviä, ne kantavat aikojen 
päähän, Nurmi tietää, eikä vain 
teoriassa.

Huonolla tuurilla heikkoihin 
jäihin voi pudota, vaikka ei olisi 

➺ JATKUU

Kesäkuun alussa Onnetto-
muustutkimuskeskuksen 
johtajaksi valittu Veli-Pekka 
Nurmi palaa usein Tam-
pereen teknilliseen yliopis-
toon, nuoruutensa opinah-
joon, luennoitsijana ja do-
senttina. 
Sähkövoimatekniikan DI 
-opintoja seuranneet jatko-
opiskelut johtivat väitöskir-
jan syntyyn, aiheena säh-
kön aiheuttamat tulipalot. 

n  Teksti ja kuva: 
       Hanna Rissanen
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edes jäälle mennyt. 
– Liukastuin rannalla, putosin 

jäälle ja saman tien jään läpi. 
Älysin kieriä jäällä, siksi pääsin 
sieltä pois, hän kertoo kylmästä 
kokemuksestaan parinkymme-
nen vuoden takaa.

 Nurmi on vakuuttunut, et-
tä spontaani toimintamalli tuli 
hänen aikoinaan näkemistään 
tietoiskuista. Heikolla jäällä ei 
pidä nousta pystyyn.

Savun täyttämä 
portaikko on 
surman loukku

Jos televisio on mahdolli-
suus valistukselle, se suoltaa 
katsojille herkästi virheelli-

siäkin vaikutteita. 
– Amerikkalaisissa sarjoissa ja 

elokuvissa tulipaloissa laitetaan 
vähän rättiä suun eteen ja liiku-
taan savussa kuin tyhjää vain, 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
Nurmi mainitsee.

Todellisuudessa esimerkiksi 
täynnä savua olevaan porras-
käytävään Nurmen mukaan ei 
ole mitään menemistä. Ei  edes 
suojavaattein ja paineilmalait-
tein varustautuneilla palomie-
hillä, jos näkyvyys on olematon. 
Oudossa ympäristössä heidän 
pelastustyönsä kannalta on löy-
dettävä nopeasti ratkaisu savun 
hälventämiseksi, jos mahdollis-
ta.

Talon asukkaiden, jotka eivät 
ole palavassa huoneistossa, on 
tärkeä jäädä odottamaan omaan 
huoneistoon, avaamatta ovia. 
Savun täyttämään portaikkoon 
pakeneva on vaarassa tuuper-
tua jo ensimmäisistä henkäyk-
sistä. 

Aihe on satuttavan ajankohtai-
nen, taas. Vain pari päivää haas-
tattelun jälkeen järkyttävä uu-
tinen kiiri Tampereelta: kolme 
uhria. Veli-Pekka Nurmi oli juuri 
kertonut Ruotsissa kesällä 2009 
seitsemän uhria vaatineen pa-
lon vastavalmistuneesta tutki-

musselostuksesta. Äiti ja kuusi 
lasta olivat lähteneet pakene-
maan alemmissa kerroksissa 
syttynyttä tulipaloa portaikon 
kautta. Tutkinnan mukaan heil-
le ei olisi käynyt kuinkaan, jos 
he olisivat pysyneet huoneis-
tossaan.  

Kuukautta ruotsalaiskollegoi-
taan aiemmin suomalaiset on-
nettomuustutkijat olivat saa-
neet valmiiksi oman tutkimuk-
sensa viiden nuoren hengen 
vaatineesta tulipalosta Naanta-
lissa kesällä 2009. Siinä palon 
nopean leviämisen kannalta 
kohtalokkaaksi pääteltiin se, et-
tä asuintiloissa olleet avasivat 
ovet palavaan välitilaan. Tuli 
pääsi sen myötä sisään ja pelas-
tautumisaika jäi vähäiseksi. Ai-
noiksi pakoreiteiksi jääneiden 
ikkunoiden avaaminen onnistui 
nuorilta vasta lasit rikkomalla. 
Kaikki eivät ehtineet.

Loppuun palanut loisteputki aiheuttaa palovaaraa. Kuva: Tukes

Keskuksessa on avoimia aukkoja ja kannen alla paljas jännite. 
Hengenvaara! Kuva: Tukes

– On paljon tilanteita, joissa 
ihmiset tietävät tai heillä on 
paha aavistus, että oven taka-
na on tulipalo. Vaikka mikä on, 
sitä ovea ei vain parane avata. 
Kurkkaaminenkin voi joskus ol-
la liikaa. Sen haluaisin tolkuttaa 
jokaisen suomalaisen päähän, 
Veli-Pekka Nurmi painottaa. 

– Jos menet avaamaan sen 
oven, kutsut palon sisään!

Kerrostaloympäristössä Nur-
men mukaan on harvinaista, 
että palo leviää viereiseen huo-
neistoon muuta kautta kuin 
avatuista ovista. Vahvat osastoi-
vat rakenteet tyypillisesti suo-
jaavat niiden asukkaita avun 
saannin kannalta riittävän kau-
an. Etenkin kun kerrostalot si-
jaitsevat usein paikoissa, joihin 
palokunta ennättää Nurmen 
mukaan paikalle 'ihan järjelli-
sessä ajassa'. 

WINNER

•   Omavoimainen elektromekaaninen lukkosylinteri
•   Paristoton salattu älyavain 
•   Erittäin laajat sarjoitusmahdollisuudet
•   Minimoi avainten katoamisesta aiheutuvat kustannukset

Vapaudu sarjoituksen rajoitteista! 
Uudelleensarjoitus helposti ja joustavasti!

iLOQ - Avain turvallisuuteen
Asiakastarpeen synnyttämä lukitusjärjestelmä.
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Järjenkäyttöä sähköiseen arkeemme:

• Älä kuivata pyykkejä saunassa.

• Jos huoneistosaunaa ei käytetä, tai sitä käytetään ehkä 

varastointiin, kiukaan sulake pois!

• Jumittaako sähkölaite? Kutsu ammattikorjaaja, älä so-

vella omia korjauskikkoja.

• Loisteputki välkkyy: vaihda heti ehjään.

• Milloin talonne 

sähkökeskus on viimeksi huollettu? 5-10 vuotta on enim-

mäisväli. Työ on sähköalan ammattilaisen hommaa

Kosketussuojalevy sulakkeilta puuttuu ja paljas jännite on koske-
teltavissa. Hengenvaara! Kuva: Tukes

➺ JATKUU

Suomalaiset tietävät keittiön 
olevan kotiensa paloriskein 
huone. Perheet tuntuvat kui-
tenkin sulkevan silmänsä palo-
vaaroilta, sillä ne ottavat toimin-
nassaan suuria riskejä. Kodin 
kolmanneksi paloherkimmän 
tilan, parvekkeen tai terassin, 
vain harva tiedostaa vaaran pai-
kaksi. 

Viime vuonna rakennuspa-
loja ja -palovaaroja kirjattiin 
Suomessa yli 6 200 kappaletta. 
Vakuutusyhtiöt korvasivat koti-
talouksien tulipaloista aiheutu-
neita onnettomuuksia yhteensä 
yli 60 miljoonalla eurolla.

Kaksi kolmasosaa If Vahin-
kovakuutusyhtiön ja Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön 

Monet ummistavat silmänsä kotinsa paloriskeiltä
SPEKin teettämään kuluttaja-
tutkimukseen vastanneista tiesi 
keittiön kuuluvan kolmen palo-
herkimmän huoneen kärkeen. 
Tieto varovaisuuden ja ennal-
taehkäisyn tarpeellisuudesta 
ei kuitenkaan konkretisoidu 
riittävästi tekoihin, sillä esimer-
kiksi joka toisessa keittiössä ei 
ilmoitettu olevan ainuttakaan 
alkusammutusvälinettä.

- Sammutuspeitteen tulisi 
kuulua jokaisen keittiön varus-
tuksiin aivan kuten padat ja kat-
tilatkin. Se on edullinen, mutta 
tehokas palon sammuttaja, jos 
keittiössä roihahtaa. Eikä pieni 
käsisammutinkaan paljoa tilaa 
veisi, Ifin vakuutusjohtaja Veli-
Pekka Kemppinen suosittelee. 
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“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni
- Eerolan hoidettavaksi”

Vesi- ja viemäriverkoston 
sekä ympäristöhuollon 

ammattilaiset palveluksessasi

Loka- ja viemärihuollot

Pumppaamohuollot

Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot

Ympäristönhuoltopalvelut

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset

Putkisto- ja viemärisaneeraukset

Norsu WC:t tilapäistarpeisiin

Puhdasvesipalvelut

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

Meiltä saat kaiken ennakko- ja ylläpito-
huollon, 24-tuntisen päivystyksen 
yllättäviin tilanteisiin ja täydellisen 
jälkivahinkojen hoidon.

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen palvelu-

yritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuu-

riin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu. 

Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja 

punakeltaiset norsuautot ovat aina puhtaita. 

Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia, 

kohteliaita ja joustavia kaikissa olosuhteissa.

Eerola-Yhtiöt täytti viime vuonna 40 vuotta 

ja perheen omistamaan yritysryppääseen 

kuuluvat Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu H. 

Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy, 

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lokapalvelu 

Häme Oy sekä Lehile Oy. 

Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia vuoro-

kaudessa seitsemänä päivänä viikossa, 

ympäri vuoden.

Tarjoamme: 40-vuotias perheyritys

Vesi- ja viemärijärjestelmien ylläpitämisessä 

kannattaa tehdä ennakoivia huoltotoimen-

piteitä. "Jos kiinteistössä havaitaan 

viemäreistä tulevia pulputtavia ääniä tai vesi 

valuu hitaasti lavuaarista tai wc-pöntöstä 

viemäriin, ne ovat aina merkkejä ongelmis-

ta", kuuluu asiantuntijan neuvo. Yksi keino 

välttää ongelmia on pestä ja puhdistuttaa 

viemäriputket. Jos ongelmat toistuvat, 

kannattaa pesettämisen lisäksi kuvata ja 

selvittää sen avulla, missä vika on ja mistä 

ongelmat johtuvat. Kuvauksesta saadaan 

raportti, jonka pohjalta voi sitten suunnitel-

la tarvittaessa myös mittavammat huolto- ja 

saneeraustyöt.

Ennakkohuoltaminen 
kannattaa aina

Lähellä Sinua

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 331 002
Hanko (019) 248 6713

Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 575 2777
Mäntsälä (019) 643 408

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 3142 5900

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 414 4088
Vaasa (06) 317 8090

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Kuljetus- ja vaihtolava-
palvelut sekä norsuWC:t

Espoo (09) 8553 0460
Lahti (03) 875 7280

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H

www.eerolayhtiot.fi
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Asuinkerrostalojen tur-
vallisuuden eteen mah-
dollisten tulipalotilan-

teiden varalta tehdään monia 
isoja ratkaisuja jo suunnittelu-
vaiheessa. Jos osataan tai väli-
tetään. 

Veli-Pekka Nurmi Onnet-
tomuustutkimuskeskuksesta 
sanoo tulkinneensa ajoittain 
niinkin, että turvallisuus on 
jäänyt heikommille kantimille 
säästösyistä. Esimerkiksi ra-
kennuksen yleisiin tiloihin on 
kylvetty halpoja palovaroitti-
mia sen sijaan, että niihin olisi 
kytketty palonilmaisimia, joista 
lähtee hälytys johonkin muual-
le.  Yksittäisistä palovaroittimis-
ta voi olla yleisissä tiloissa jopa 
enemmän haittaa kuin hyötyä. 
Kun tällaisista käytävistä tai au-
latiloista varoittimen ääni kiirii 
läheisiin huoneistoihin, niissä 
olijat havahtuvat: jossain palaa, 
heidän on poistuttava.

– Minne he menevät? Juuri 
sinne, missä palovaroitin huu-

Hälyttimiä, hälytysjärjestelmiä, 
savunpoisto- ja sammutusjärjestelmiä

Turvatekniikan räätälöintiä 

taa ja missä on jo savua!

Savunpoisto-
Järjestelmä
kunnossa

Kerrostalojen porrashuo-
neiden savunpoistojär-
jestelmien - missä niitä 

sitten onkaan - tarkoitus ei ole 
suorastaan pelastaa ihmisiä tu-
lipaloissa.  Toimintakuntoisina 
ne parantavat pelastushenkilös-
tön edellytyksiä toimia ripeästi.  
Monessa paikassa savunpoisto-
järjestelmät on tosin huomattu 
laiminlyödyiksi, tositilanteessa ➺ JATKUU

– On paljon tilanteita, joissa 
ihmiset tietävät tai heillä on 
paha aavistus, että oven taka-
na on tulipalo. Vaikka mikä 
on, sitä ovea ei vain parane 
avata. Kurkkaaminenkin voi 
joskus olla liikaa. Sen haluai-
sin tolkuttaa jokaisen suoma-
laisen päähän, Veli-Pekka 
Nurmi painottaa.

luukut eivät ole ottaneet aue-
takseen.  Asukkaiden ei Nur-
men mukaan tosin edes pitäisi 
rynnätä kajoamaan niihin. Avaa-
minen on palokunnan asia, kun 
yleensä asukkailta paras tapa 
osallistua pelastustoimiin on 
pysyä huoneistoissa, jos siellä 
ei pala.  

Savunpoistolaitteiden ole-
massaolo on käytännössä kiin-
teistönomistajien ja haltijoiden 
asia. Nurmen mukaan valistu-
nut rakennuttaja näkee niiden 
merkityksen ja osaa vaatia niitä, 
vaikka ne toki maksavat.  Vaik-
ka palotarkastuksissa laitteiden 
toimintakuntoa tarkastettaisiin-

kin, ensisijaisesti kunnosta huo-
lehtiminen on kuitenkin omis-
tajien vastuulla, heidän omaksi 
edukseenhan ne ovat. 

Pelastuslakiesitys
käsittelyssä

Parhaillaan eduskunnal-
la on käsittelyssä esitys 
uudeksi pelastuslaiksi. 

Muun muassa huomiota halu-
taan kiinnittää vielä nykyistä 
enemmän etenkin erilaisten 
erityiskohteiden poistumistur-
vallisuuteen. Käytännössä asi-

Vielä on rivitaloja, joiden yläpohja on yhtä avointa tilaa, jonka kautta irti päässyt tuli leviää hetkessä. Palokatkojen tekeminen tai teet-
täminen paloa pidättävästä kipsilevystä ei ole suuri ponnistus tai rahallinen uhraus, kun kyse on turvallisuudesta.

n  Teksti ja kuvat: 
       Hanna Rissanen
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Taloyhtiön all-in-one 
tietopankki

Helppo tapa hankkia tietoa ja pysyä ajantasalla.

Kiinteistöklubissa
• uusi isännöitsijäntodistuslomake
• asunto-osakeyhtiölakia selkokielellä
• uusimmat asumisen uutiset
• valmiita lomakkeita
• remonttitietoa
• uusimmat lait ja määräykset
• oppaita ja ohjeita

Liity Kiinteistöklubiin. Jäsenyys ja rekisteröityminen on maksutonta.

Kaupunkilaisten 
turvallisuutta 
parannetaan turval-
lisuusohjelmalla

Kaupunkilaisten turvallisuutta 
ja turvallisuuden tunnetta halu-
taan parantaa sekä turvallisuus-
ongelmista aiheutuvia kustan-

nuksia vähentää yhteisellä kau-
punkien turvallisuusohjelmalla. 

Turvallisuusohjelmaa on val-
misteltu sisäasiainministeriön 
johdolla tämän vuoden alusta 
lähtien. Ohjelman valmistelussa 
ovat olleet mukana mm. 16 Suo-
men suurinta kaupunkia (Hel-
sinki, Espoo, Tampere, Vantaa, 
Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, 
Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, 

Lappeenranta, Hämeenlinna, Ro-
vaniemi ja Vaasa).

Ohjelmassa ei ehdoteta kau-
pungeille yksittäisiä toimenpitei-
tä, vaan yhteisiä toimintamalleja 
neljälle alueelle: turvallisuutta 
edistävät yhteistyömallit, turval-
lisen elinympäristön luominen, 
väkivallan määrän vähentä-
minen sekä lasten ja nuorten 
turvallisuuden parantaminen. 

Osana ohjelman valmistelua on 
kerättyä turvallisuutta edistäviä 
hyviä käytäntöjä. Hyvät käytän-
nöt halutaan laajemmin osaksi 
kaupunkien turvallisuustyötä.

Sisäisen turvallisuuden oh-
jelmasta ja sen toimeenpanosta 
löytyy tietoa osoitteesta www.in-
termin.fi/sisainenturvallisuus. 

 
 

Turvallisuuden edistämisessä 
Nurmi ei pidä pakkosääntöjä 
hedelmällisimpänä tienä. Sen 
sijaan hän uskoo kunnollisen 
perustelemisen voimaan han-
kintojen ja toimenpiteiden 
edis tämisessä. Niiden kautta ih-
miset heräävät ymmärtämään, 
että kyse on heidän omasta 
edustaan.

Kotona asuen
mahdollisimman
pitkään

Koska suuntaus on nyt 
entistä vahvemmin ko-
tisairaanhoitoon pai-

nottuva ja vanhusten kotonaan 
asumista mahdollisimman pit-
kään suosiva, tavallisten asuin-
kiinteistöjenkin pelastautumis-
ohjeissa nämä usein liikuntaky-
vyltään rajoittuneet olisi paikal-
laan huomioida erikseen. 

Nurmella on tietoa, että jois-
sakin taloyhtiöissä on ollut 
vai kea löytää vapaaehtoista 
ot tamaan hoitaakseen turvalli-
suuspäällikön tehtäviä. Vaikka 

luottamustoimi on varsin tär-
keä, se ei ole vaikea, sitä ei hä-
nen mukaansa ole syytä pelätä. 
Tietoa on saatavilla.

 – Asuinkerrostalojen turvalli-
suuskoulutukseen on olemassa 
muutaman illan peruskoulutuk-
sia, hän kannustaa tarttumaan 
härkää sarvista yhteisen turval-
lisuuden eduksi.  

oita tönäisevät usein eteenpäin 
sattuneet suuronnettomuudet. 

Esimerkiksi - aivan vuo-
situhannen vaihteessa 
Maaningalla sattui viisi 

kuolonuhria vaatinut tulipalo 
vanhusten palvelukodissa.  Ve-
li-Pekka Nurmi arvioi pitkälti 
tuon palon jälkivaikutuksiksi 
sen, että kaikissa vastaavanalai-
sissa kohteissa Pirkanmaalla on 
tai ollaan tekemässä automaatti-
nen sammutusjärjestelmä. 
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TA L O Y H T I Ö N  T U R VA L L I S U U S

Asukasturvallisuutta 
yhteisellä asenteella

Etenkin suuremmissa 

työpaikoissa hätä-

poistumisharjoitukset 

ovat tulleet tutuiksi. 

Samankaltaista harjoi-

tusta asuinkerrostalos-

sa järjestettäväksi eh-

dottava voi varautua 

vastahankaan. Talo-

turvallisuuden edistä-

miselle syttynyt Pertti 

Villo kertoo tulleensa 

siinä tyrmätyksi, mut-

ta ei nujerretuksi. Uusi 

kohde on haussa. Käy-

tännön harjoituksesta 

saatavasta kokemuk-

set tarjoaisivat asu-

kasturvaa laajemmin-

kin, ei vain kyseisessä 

kohteessa. 

➺ JATKUU

Kaavailujen mukaan 
Vuosaaren talohujoppi Cirrus 
on saamassa kaltaisiaan 
Helsinkiin, ja Tampereellekin. 
Paloturvallisuus edellyttää niil-
tä omanlaisiaan teknisiä ja ra-
kenteellisia ratkaisuja, silti 
trendin mielekkyys mietityttää 
Kiantoa ja Villoa. 

n  Teksti: Hanna Rissanen Kuvat: Aimo Holtari
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koon sisältyy pitkiäkin odotuk-
sia. Siksi harhaluuloa on sekin, 
että itse ei tarvitse osata mitään, 
että viranomainen olisi aina 
auttamassa. Avun viipymiseen 
ei tarvita sen kummempaa syy-
tä kuin tavanomainen syys- tai 
talvimyräkkä. Talosuojeluasiat 
olisi siksi syytä olla sisäistet-
tyinä myös kiinteistöissä: pait-

si isännöitsijöillä ja taloyhtiön 
hallitusten jäsenillä ja ennen 
kaikkea taloyhtiön osakkaista 
valitulla turvallisuuspäälliköllä 
myös asukkailla. 

Ilkka Kiannon kanta on, että 
taloyhtiötä kohden tulisi itse 
asiassa olla neljä turvallisuutta 
ajavaa henkilöä: turvallisuus-
päällikkö - Helsingissä suojelu-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Vuosaarentie 6:ssa on sekä palvelutalotoimintaa että tavallisia asuinhuoneistoja. Pelastusteille auton pysäköiminen on ehdottomasti 
kiellettyä. 

-Vallilasta on otettu yh-
teyttä, asukasaktiivik-
si käyntikortissaan 

nimetyllä Villolla on kertoa lu-
paavasta viestistä Helsingin Pe-
lastusliitto ry:n HELPEn toimi-
tusjohtaja Ilkka Kiannolle. Ehkä 
kohde on nyt löytymässä. 

Myös Ilkka Kianto tietää, että 
turvallisuusasioihin syventymi-
nen jää taloyhtiöissä herkästi 
muiden kiireiden jalkoihin. Ai-
na on asukkaita, jotka ovat siltä 
mieltä, etteivät ehdi tai halua 
tällaiseen "turhuuteen" osallis-
tua. 

– Ihmisillä on harhaluulo, et-
tä apu tulee aina viidessä mi-
nuutissa, Kianto toteaa vastuun 
liiallisestakin vierittämisestä 
viranomaisille. 

Jos pelastusyksikkö sattuu 
olemaan jossain lähistöllä häly-
tyksen tullessa, viisi minuuttia 
voi toteutuakin. Tosiasiassa kes-
kiarvo on Helsingissä kaikelle 
avulle kymmenen minuuttia. Ja 
keskiarvo on keskiarvo, jouk-

Pertti Villo on tehnyt paljon ja kauan asumisturvallisuuden eteen, 
eikä tekeminen näytä hiipumisen merkkejä. Talosuojeluinfoa hän 
jakaa nyt Asukasliiton sekä  Vuosaaren VPK:n nimissä, jonka 
kunniapuheenjohtaja hän on. 

johtajaksi useimmiten kutsuttu 
- sekä hänelle varasuojelujoh-
taja, sekä väestönsuojanhoitaja 
ja hänelle apulainen. Ja tietysti, 
lainkin mukaan: talon turval-
lisuussuunnitelma, joka tulisi 
löytyä muualtakin kuin isän-
nöitsijän työpöydän laatikon 
pohjalta. Asukkaille on oltava 
jaossa tärkeimmät tiedot tiivis-
telmänä. 

Motivaatiolla, 
kouluttautumisella
ja sitoutumisella

Suojelu- ja pelastusasioi-
den kentällä omia tehtä-
vä sarkojaan kyntävät, 

mut ta monissakin yhteyksissä 
toisiinsa törmänneet ja vuosi-
en aikana tutustuneet Kianto ja 
Villo kantavat saman huolen - 
mikä taloyhtiöissä mahtaa olla 
todellinen tilanne. Onko suoje-
lujohtajat valittuina ja turvalli-
suussuunnitelmat tehtyinä? Ja 
jos ovat, onko suojelujohtaja 
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➺ JATKUU

yhteystietoineen yhä asukkail-
la tiedossa, muistaako henkilö 
itse vielä sitoutuneensa siihen 
- tai asuuko hän ylipäätään enää 
talossa? Nämä ovat asioita, jotka 
on pidettävä päivitettyinä. Pois-
muuttaneen suojelujohtajan ti-
lalle on muistettava valita uusi, 
ja hänen yhteystietojensa on 
oltava esillä. 

Pertti Villo soisi kohtaavansa 
suojelujohtajina ennen kaik-
kea siihen oma-aloitteisesti 
lähtenei tä, motivoituneita hen-
kilöitä. Turvallisuusalan koulut-
tajanakin toimivana hän soisi 
jokaisen olevan valmis myös 
kouluttautumiseen.  Lähtökohta 
on huono, jos taloyhtiöissä suo-
jelujohtajan valinta perustuu 
painostukseen, joku joudutaan 
puhumaan "ympäri" tehtävään. 
Yhtään parempi ei ole se, että 
suostumus tehtävään saadaan 
lupaamalla, että "ei siinä mitään 
hommaa ole".  Eikä suojelujoh-
taja saisi vedota asioiden hoi-
tamatta jättämisessä myöskään 
tyyliin "ei taloyhtiö kuitenkaan 
sitä tai tätä".

– Taloyhtiö on saatava sitou-
tumaan suojeluosaamiseen!, 
Villo toteaa ykskantaan. 

Kianto ja Villo muistuttavat, 
että asuintaloissa on muitakin 
arkipäivän uhkia kuin tulipalo, 
kuten murrot ja vesivahingot. 
Parantamisen varaa riittää myös 
ympäristön- ja omaisuuden suo-
jelussa. Ympäristöasiaa, mutta 
myös osa paloturvallisuutta on 
muun muassa jäteasioiden hoi-
to taloyhtiöissä. 

– Vaikka kuinka yritettäisiin 
valvoa, jätekatoksiin kannetaan 
paljon tavaraa, joka ei sinne 
kuulu, ja siten lisätään niissä 
palokuormaa, Villo puhahtaa.

Ilkka Kiantoa huolettavat 
myös liian lähelle asuintaloja 
si joitut jätekatokset. Ongelma 
on tuttu varsinkin Helsingis-
sä, mutta myös muissa isoissa 
kaupungeissa. Vähin sallittu 
etäisyys katoksen ja asuintalon 
välillä on neljä metriä, tavoite 
kahdeksan metriä. Todellisuu-
dessa monissa paikoin jäteasti-
at ovat seinää vasten.

– Siihen kun joku tuo vähän 
muuttokuormaa, pyromaaneille 
on valmis sytyttämispaikka!

Viranomaisten 
rinnalla, ei 
pelkästään 
heidän varassa

Villo kertoo painottavan-
sa ahkerasti omille kou-
lutettavilleen myös ta-

loyhtiöiden pelastusteiden es-
teettömyydestä huolehtimista. 
Ei pidä luottaa, että joku muu 
sen hoitaa. Eikä siihen, että kun 
asiasta on kerran asukkaille sa-
nottu, se myös toteutuisi. 

Oletetusti kesällä 2011 voi-
maan tuleva uusiutumassa ole-
vassa pelastuslaissa tullaan Ilkka 
Kiannon näkemyksen mukaan 
aiempaa enemmän suuntaa-
maan vastuuta viranomaisilta 
kerrostalojen hallituksille, omis-
tajille ja huoneistojenhaltijoille, 
huolehtimaan omatoimisesta-
kin varautumisesta ongelmati-
lanteisiin. Palotarkastajia ei riitä 
konkreettisesti tulemaan joka 
kohteeseen ja tilanteeseen. 

– Omistaja ja haltija ovat en-
tistä enemmän ykkösvastuussa. 

Pertti Villo sanoo kokevansa 
sisäasiainministeriön siirtävän 
suojeluasioissa vastuuta kun-
nille.

– Niin kuin tässä tapauksessa 
Helsingille. Helsinki taas siirtää 
vastuuta pelastuslaitokselle, 
mutta ei siirrä sille rahaa, ihmi-
siin ...

 

Väestönsuojelutilojen tarpeelli-
suudesta asuinkerrostaloissa 
on väännetty viimeaikoina kät-
tä: ehdottoman tarpeellisia vai-
ko turhaan rakentamisen kus-
tannuksia nostavia tiloja? 
Missä suoja onkaan, viitoituk-
sen tulisi osua jokaisen silmiin. 
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Heijastava, reilunkokoinen kerrosnumero ’palvelee’ portaikossa 
ketä tahansa kulkijaa sähkökatkojenkin aikaan, ja palotilanteissa 
auttaa savuisessa portaikoissa kiirehtiviä pelastajia hahmotta-
maan sijaintiaan. 

Yhteisten asioiden aja-

misessa tarvitaan mo-

tivoijia ja motivoita-

via. Vuosaaren vapaa-

palokunnan voi nähdä 

syntyneen tällaisen 

pari-ilmiön pohjalta. 

-Pertti on tulisieluinen 
turvallisuusvalistaja, 
Vuosaaren VPK:n pe-

rustajajäsen ja toimi seitsemän 
vuotta sen puheenjohtajana, 
HELPE ry:n toimitusjohtaja 
Ilkka Kianto paljastaa Pertti 
Villosta, jonka kanssa on kier-
roksella tälle perin tutussa kau-
punginosassa. Villo on  toiminut 
Asukasliitto ry:ssä koulutus-
päällikkönä, viimeisen vuoden 
toiminut Asukasliiton puheen-
johtajana. 

– Ilkka se meidät sai innos-
tumaan, heitti haasteen, Villo 
kieräyttää asian takaisinpäin. 

Uuden vapaapalokunnan al-

Sisemmän tulo-oven yläpuolella on vihreä poistumisvalo, lain 
edellyttämä. Uusimmissa taloissa on valaistu poistumiskyltti, jos-
sa kävelevä mies.

Lakisääteistä enemmänkin 
voi talosuojeluun varautua

kuunpanijaksi hän nimeää myös 
Janne Sainion, jonka kanssa 
hän tuolloin oli omatoimisesti 
tavannut järjestää "kaikenlaisia 
turvallisuustilaisuuksia".  

Vuosaaren VPK syntyi vuon-
na 1996. Nykyisellään reippaas-
ti yli 30 000 asukkaan kaupun-
ginosaa voi perustellusti kutsua 
monikulttuuriseksi. Asukkaita 

on 80 eri maasta, mikä vääjää-
mättä tuo lisähaastetta taloyh-
tiöiden turvallisuus- ja suojelu-
valistukseen ja -viestintään. 

Kuuluipa kantaväestöön tai 
muualta muuttaneisiin tavoit-
telemisen arvoista, lapsia myö-
den tietää oikeat toimintatavat 
tulipalossa. 

Mitä korkeampi 
talo, sitä 
vaarallisempi

-Tuli leviää sekunneissa 
ylöspäin, minuuteissa 
sivullepäin ja tunneis-

sa alaspäin. Mitä korkeampia 
taloja, sitä vaarallisempia, Ilkka 
Kianto toteaa seistessään Villin 
kanssa 86-metriä korkean Vuo-
saaren maamerkin, Cirruksen 
juurella. Kyseisen 28-kerrok-
sisen asuintalon turvallisuutta 
ovat ensinnäkin ulkopuolisille 
tuntematon ovikoodi; rappuun 
ei pääse asiaankuulumattomia 
omin avuin. Pelastuslaitoksilla 
puolestaan on käytössään oma 
ovikoodi, jolla tarpeen vaatiessa 
lukot aukeavat paitsi Cirrukses-
sa myös muissa ovikoodillisissa 
taloissa. 

– Koodeihin mennään yhä 
enemmän, Kianto kertoo luki-
tustrendeistä.  

Korkeudeltaan Cirruksen luok-
kaa olevia taloja on päätetty 

Porrashuoneisiin ei saa varastoida mitään turhaa, palokuormaa 
aiheuttavaa, mutta opasteita ei sen sijaan unohtaa. Villon takana 
oleva punainen ovitarra viestittää, että ko. huoneistossa on koti-
eläimiä - pelastajille oleellinen tieto. 

n  Teksti: Hanna Rissanen Kuvat: Aimo Holtari
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Kukkia heille, jotka kantavat 
huolta turvallisuudesta muiden-
kin puolesta. Kerrostalossa ole-
van palvelukeittiön oven pielestä 
löytyvät sammutuspeite ja toi-
mintaohjeet palon varalle - lyhy-
enlännän vinkkelistä tosin kor-
kealta. Ilkka Kianto ja muut am-
mattilaiset soisivat, että tositi-
lanteessa niiden lukemiseen ei 
enää olisi tarvetta, asiat olisivat 
itse kullakin jo sisäistettyinä. 

”IHMISILLÄ ON 

HARHALUULO, 

ETTÄ APU TULEE AINA 

VIIDESSÄ 

MINUUTISSA.”

 (ILKKA KIANTO)

KIITÄMME KULUNEESTA VUODESTA JA 

TOIVOTAMME KAIKILLE RAUHALLISTA 

JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ V. 2011 

� Korjausrakennuspalvelut 
� Kuntotutkimus ja asbestikartoitus 
� Kuivaus ja kosteuskartoitus 
� Homepurku, -siivous sekä desinfiointi 
� IV-puhdistus, -huolto, -mittaus ja -säätö 
� Asbesti- ja rakennuspurku 
� Betonin vesitiivistys Penetron tuotteilla 

SINCE 1989 

www.asb.fi
VESIVAHINKO- JA JVT-PÄIVYSTYS 24 h 

HELSINKI 040 717 9330 TAMPERE 040 5607300 

rakennettavaksi nyt ainakin 
Pasilaan. Kiantoa ja Villoa tren-
di huolestuttaa. Niihin ei löydy 
riittävän korkeita tikasautoja 
pelastamaan ylemmistä kerrok-
sista. Vastapainoksi Cirruksessa 
on tosin muun muassa kaksi 
porraskuilua, sprinklerijärjes-
telmä ja omaa palokalustoa 
kerroksissa. 

Merkinnät ja 
opasteet
edes kuntoon

Toisessa vuosaarelais-
kohteessa, jota kierrok-
sellaan tarkastelevat, 

miehet nostavat esiin erilaisia 
näkökohtia. Talo on kuusiker-
roksinen. Sen ominaispiirre 
on, että taloyhtiössä on aivan 
tavallisia asuntoja, mutta myös 
palvelutalotoimintaa. 

Harvinaista hyvää tulijalle 
lupaa seinällä reilun kokoisena 
heijasteleva kerrosnumero. Sen 
havaitsee laseja kaivamattakin 
ja myös pimeässä - mahdolli-
sesti portaan jouduttua savun 
valtaan, myös suojavälineineen 
liikkuvat pelastajat. 

Porrashuoneen ilmoitustaulu 
on täynnä arkkeja, mutta suoje-
lupäällikön nimeä ei löydy. Ihan 
äkkiä ei silmään osu myöskään 
väestösuojan sijainnista ker-
tova kyltti. Se on sisemmän 

tulo-oven yläpuolella, varsin 
pienenä. Samalla korkeudella 
on vihreä poistumisvalo, lain 
edellyttämä. Uusimmissa talois-
sa on valaistu poistumiskyltti, 
jossa kävelevä mies

Huomattavasti parempi pa-
lotilanteessa Kiannon mukaan 
olisi, jos poistumisopasteet oli-
sivat myös lattianrajassa, kuten 
laivoissa. Tila täyttyy savulla 
ylhäältä alkaen, siksi mahdolli-
sesti savuttomassa kerroksessa 
konttaavan silmään alhaalla ole-
va kyltti osuu paremmin. 

Pelastustilanteissa myös talo-
jen ulko-opasteiden näkyvyys 
koetellaan: talonumero, mutta 
myös kaikkien portaikkojen 
tunnuksien pitäisi löytyä vai-
keuksitta. 

Ei koskaan
savuiseen 
portaikkoon

Kierroksen lopuksi Kian-
to vielä korostaa, että 
savuiseen portaikkoon 

ei pidä todellakaan mennä, sillä 
jo 20 metriä myrkyllisen savun 
läpi edettynä voi viedä hengen. 
On jäätävä asuntoon ja tilkittä-

vä ilmanvaihto, jotta myrkyllistä 
savua ei pääse sisään. 

– Brankkarit tulevat sitten 
pelastamaan asunnosta paineil-
malaittein varustettuina.
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Teemme sen mahdolliseksinordea.fi 

Nordean Taloyhtiölainaan kuuluva luotollinen Remonttitili helpottaa remontinaikaista rahaliikennettä ja 

pienentää korkokuluja. Tililtä laskut on helppo maksaa niiden erääntyessä, eikä erillisiä osanostoja tarvita. 

Korkoa maksetaan vain käytetystä luottomäärästä. Remontin valmistuttua Remonttitili muutetaan edulli-

seksi lainaksi, johon annamme kaupan päälle KorkoTurvan suojaamaan korkojen nousulta.

Saneerasimme remontti-

rahoituksesta helppoa.  

Luotollinen Remonttitili 

säästää taloyhtiön rahoja.
Soita 0200 2121 (pvm/mpm) ma–pe klo 8–18 ja kysy lisää tai tule käymään

Nordean konttorissa.

http://www.nordea.fi


K O R J A U S R A K E N TA M I N E N

Toiminnanjohtaja Tuula 
Råman uskoo, että jos 
jossain maassa on mah-

dollista tehdä jotain harmaan 
talouden kuriin saamiseksi, 
niin se on Suomi. Yhtenä työ-
rukkasena on Tilaajavastuu.fi-
palvelu, josta rakennustyön tai 
remontin tilaaja voi varmistua 
siitä, että yrityksellä on yhteis-
kunnalliset velvoitteet hoidettu. 
Tilaajalle palvelu on mutkaton. 
Palveluntarjoaja seuraa ja val-
voo lain edellyttämien velvoit-
teiden hoitamista. 

Tilaajavastuu.fi-palvelu remontoijan apuna

Rala kitkee 
harmaata taloutta

Rakennus- ja remont-

tityömailla rehottava 

harmaa talous on 

saanut viime aikoina 

runsaasti julkisuutta. 

Työtä rakentamisen 

laadun parantamiseksi 

ja sitä kautta myös 

harmaan talouden nu-

jertamiseksi tekee Ra-

kentamisen Laatu Rala 

ry, joka on kiinteistö- 

ja rakennusalan jär-

jestöjen vuonna 1997 

perustama toimija. Ra-

lan toiminnanjohtaja-

na aloitti elokuun alus-

sa diplomi-insinööri, 

kauppatieteen maisteri 

Tuula Råman.

➺ JATKUU

Ralan toiminnanjohtaja 
Tuula Råman kertoo, että 
yhdistyksen tavoitteiksi on 
kirjattu muun muassa rei-
lun kilpailun lisääminen, 
tuottavuuden edistäminen 
ja kilpailukyvyn paranta-
minen.  Rala on osakkaana 
Suomen Tilaajavastuu 
Oy:ssä, joka keskittyy ke-
räämään ja välittämään 
tietoa tilaajavastuulain 
yrityksiltä edellyttämistä 
selvityksistä ja todistuk-
sista.

– Jos kaikki tilaajat edellyt-
täisivät, että heidän käyttämien-
sä yritysten täytyy olla Tilaaja-
vastuu.fi-palvelussa, niin tilanne 
olisi nykyistä paljon parempi. 
Tämä on perustaso, jossa yritys-
ten, myös niiden pienempien 
pitäisi olla mukana. Se kertoo 
yrityksen hoitavan lakisääteiset 
velvoitteensa ja noudattavan ti-
laajavastuulakia.

Yhtenä haasteena harmaan 
talouden torjunnassa on pitkät 
alihankinta- ja aliurakoitsijaket-
jut.

– Kaikilta tekijöiltä tulisikin 
vaatia todistus siitä, että nämä 
toimivat tilaajavastuulain mu-
kaisesti velvoitteensa täyttäen.

– Tilaajan kannalta tarkastel-
tuna yritysten tietojen tarkista-
minen luo edellytykset hank-
keen onnistumiselle. Tilaajavas-
tuu.fi-palvelun avulla saadaan 
tarkastettua, että yritys on hoi-
tanut tilaajavastuulain mukaiset 
velvoitteet. Se ei kuitenkaan 
vielä riitä takaamaan, että tehty 
työ on laadukasta. Ralan muut 

n  Tekstit ja kuva: Irene Murtomäki
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”KUN YRITYS 

PYSTYY OSOIT-

TAMAAN RALA-

PÄTEVYYDELLÄ 

HOITAVANSA 

ASIANSA, 

SÄÄSTYY 

TILAAJALTA 

AIKAA JA 

KUSTAN-

NUKSIA. 

YRITYK-

SELLE 

HYÖTYÄ 

KOITUU 

SITÄ KAUTTA, ETTÄ PÄTE-

VYYDEN HANKITTUAAN TÄMÄ VOI LÄHETTÄÄ 

TILAAJALLE YRITYSRAPORTIN, JOHON PÄTEVYYSTIEDOT ON 

KOOTTU, EIKÄ MUITA VASTAAVIA RAPORTTEJA TARVITA.”

palvelut auttavat varmistamaan 
myös työn laadukkuutta. Esi-
merkiksi Rala-pätevyysrekiste-
rissä ovat nähtävissä tiedot Ra-
la-pätevien yritysten osaamis-
alueista (toimialat ja työlajit), 
referensseistä, henkilöstöstä, 
kalustosta ja toimintajärjes-
telmistä. Yrityksen osaaminen 
on Ralan arviointilautakunnan 
puolueettomasti toteama. Sen 
yhteiskunnallisten velvoittei-
den hoito ja muut tilaajavas-
tuulain edellyttämät tiedot ovat 
kolmannen osapuolen eli Ralan 
jatkuvassa valvonnassa.

– Rakentamisen laatu on nii-
tä asioita, joita voi tarkastella 
monesta näkökulmasta ja joista 
lähes jokaisella on oma mieli-
piteensä. Tähän liittyen voisi 
todeta, että myös tilaajalla tuli-
si olla näkemys siitä, mitä hän 
työn toteuttajalta haluaa. On 
tärkeätä, että tilaajan odottama 
laatu ja toteuttajan tuottama 
laatu kohtaavat. 

– Mitä on hyvä laatu, sen 
määrittäminen vaatii tilaajalta 
työtä, aikaa ja osaamista. Esi-
merkiksi Rala-pätevyys auttaa 
tilaajaa myös tässä suhteessa 
valitsemaan niiden yritysten 
joukosta, joiden toiminta on 
asianmukaista.

Rekisteröinti 
keskitetty 
yhteen paikkaan

Toiminnanjohtaja Tuula 
Råman esittelee laadun 
portaita. Perustasolla 

ovat yritykset, jotka ovat mu-
kana Tilaajavastuu.fi-palvelussa. 
Näitä yrityksiä on tällä hetkellä 
noin 5 000.

– Selkeä viesti on, että mää-
rän kasvattamiseksi riittää työ-
tä. Rekisteriin pyritään samaan 
suuri osa kiinteistö- ja rakenta-
misalan yrityksistä.

Ralalla oli aikaisemmin oma 
rekisteri, eli Rala-perustieto, 
ti laajavastuulakia noudattavis-
ta yrityksistä. Se sulautui jou-
lukuun alussa Tilaajavastuu.
fi-palveluun. Näin kiinteistö- ja 

rakentamisala on keskittänyt ti-
laajavastuulain mukaisten tieto-
jen rekisteröinnin ja valvonnan 
yhteen palveluun.

– Ajantasaiset tiedot ovat nyt 
saatavilla yhdestä paikasta, mi-
kä säästää sekä tilaajan että ra-
kennusyritysten aikaa, toimin-
nanjohtaja Tuula Råman toteaa.

Muutoksen taustalla on kesä-
kuussa toteutunut yrityskaup-
pa, jossa Rakentamisen Laatu 
Rala ry:stä ja Sähkö- ja teleu-
rakoitsijaliitto STUL ry:stä tuli 
Tilaajavastuu.fi-palvelua yllä-
pitävän Suomen Tilaajavastuu 
Oy:n osakas yhdessä palvelun 
kehittäjän Aspida Oy:n kanssa.

Yhteinen rekisteri on osa 
työtä, jota kiinteistö- ja rakenta-
misala tekee harmaan talouden 
torjumiseksi. Ralan kautta pal-
veluun on sitoutunut valtaosa 
alan järjestöistä.

– Koska julkista rekisteriä ei 
ole, on ala itse kehittänyt sel-
laisen. Tämä on osoitus siitä, 
että rakennusala on halunnut 
viedä asiaa eteenpäin ja luonut 
oma-aloitteisesti rekisterin ti-
laajavastuulakia noudattavista 
yrityksistä.

Suomen Tilaajavastuu Oy:n 
vastatessa tilaajavastuulain tie-
tojen valvonnasta vapautuu 
Ra lan resursseja nykyisten ja 
uusien palveluiden kehittämi-
seen. Rala keskittyykin entistä 
selkeämmin tekemään laatu-
työtä ja haluaa Rala-palveluita 
hyödyntävien yritysten määrän 
kasvavan. 

Rala-päteviä 
tuhatkunta

Rala arvioi yrityksiä ja an-
taa niille pätevyyksiä ja 
luokituksia. Kun laadun 

portaiden ensimmäisellä tasolla 
ovat tilaajavastuulakia noudat-
tavat yritykset, ovat seuraavalla, 
korkeammalla portaalla Rala-
pätevät yritykset.  

– Rala-pätevyys on riippumat-
toman arviointilautakunnan 
myöntämä osoitus yrityksen 
osaamisesta ja toiminnan läpi-
näkyvyydestä. Sen saamiseksi 
on osoitettava, että yrityksellä 
on riittävä tekninen osaaminen 
ja riittävät resurssit. Lisäksi yri-
tyksen yhteiskunnallisten vel-

voitteiden ja tilinpäätöstietojen 
on oltava kunnossa, toiminnan-

johtaja Tuula Råman 
kertoo.

Hänen mukaansa 
olisi ensiluokkaista har-

maan talouden torjuntaa, 
että esimerkiksi korjaus-

rakennuttajat, kuten talo-
yhtiöt, hakisivat remontin 

tekijät Rala-pätevien yri-
tysten joukosta. Julkisissa 

hankinnoissa on jo usein 
edellytyksenä Rala-pätevyys 
tai vastaavan osaamistason 

näyttövaade.
Rala-pätevyydellä on Råma-

nin mielestä sekä tilaajalle että 
yritykselle tuottavuusaspekti.

– Kun yritys pystyy osoitta-
maan Rala-pätevyydellä hoita-
vansa asiansa, säästyy tilaajalta 
aikaa ja kustannuksia. Yrityksel-
le hyötyä koituu sitä kautta, että 
pätevyyden hankittuaan tämä 
voi lähettää tilaajalle yritysra-
portin, johon pätevyystiedot 
on koottu, eikä muita vastaavia 
raportteja tarvita.

Rala-päteviä yrityksiä on yli 
tuhat. Talonrakennusyrityksistä 
486 on hankkinut Rala-pätevyy-
den. Maa- ja vesirakennusalalla 
Rala-pätevyys on 382 yrityksel-
lä. Rala-päteviä talotekniikkayri-
tyksiä on 116 ja erikoisurakoin-
tiyrityksiä 19.

Potentiaalia Rala-pätevien yri-
tysten määrän kasvattamiseksi 
on huikeasti.

– Rakennusalan yrityksiä on 
yhteensä yli  40 000, joista vain 
muutama prosentti on hank-
kinut Rala-pätevyyden. Vaikka 
määrä on koko alaan nähden 
pieni, edustavat ne liikevaihdol-
lisesti tarkasteltuna merkittävää 
osaa. Rala-pätevien yritysten lii-
kevaihto on 17,3 miljardia ko-
ko alan liikevaihdon ollessa yli 
20 miljardia. Tyytyväisyyteen ei 
ole silti syytä tuudittautua, jos 
ajatellaan esimerkiksi korjaus-
rakentamisen kenttää ja siellä 
olevia yrityksiä. Niiden joukosta 
pitäisi saada mukaan enemmän 
ja enemmän yrityksiä, että tilaa-
ja voisi valita laajasta tekijäkun-
nasta Rala-pätevän yrityksen.
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Yrityksille laatujärjestelmiä
Rakentamisen Laatu Rala ry:n tarjoamiin 

palveluihin kuuluu Rala-toimintatapojen 

arviointi. Se on alan yritysten erityispiirteet 

huomioon ottava arviointi, joka perustuu 

yrityksen toimintajärjestelmän auditointiin. 

Yritys voi hakea joko työmaatason tai yri-

tystason hyväksyntää. Tavoitteena on nostaa 

yrityksen toiminta- ja laadunhallintajärjes-

telmien tasoa ja parantaa niiden kilpailuky-

kyä. Rala-toimintatapojen arviointi auttaa 

tilaajia valitsemaan osaavat urakoitsijat 

vaativiin hankkeisiin.

Lisäksi Ralalla on suunnittelu- ja konsul-

tointiyrityksille suunnattu vastaavanlainen 

palvelu, RSA-laatujärjestelmä. Sen tavoit-

teena on muun muassa nostaa yritysten 

laadunhallinnan tasoa ja nostaa kilpailu-

kykyä sekä helpottaa tilaajan suorittamaa 

suunnittelu- ja konsulttiyrityksen arviointia 

ja valintaa.

Rala-projektipalaute Propal on rakennus-

projektien osapuolten yhteinen palautejär-

jestelmä, jossa palautetta voi sekä antaa 

että saada. Propalin yhtenä etuna on, että 

palaute on heti luettavissa. Kaikki palaute 

tallentuu järjestelmään ja se toimii siten 

myös palautearkistona.

– Propal on ainutlaatuinen järjestelmä, 

jollaista ei ole todennäköisesti muualla 

maailmassa. Suomi on ollut edelläkävijänä 

tällaisen palautejärjestelmän luonnissa. 

Propalissa on mukana lähes 500 projektia, 

Råman kertoo.

Alan järjestöt 
sitoutuneita Ralaan

Ralan toiminnanjohtajana pian puoli vuot-

ta toiminut Tuula Råman tuli uuteen työhön-

sä tuotantopuolelta toimien viimeksi Reka 

Kaapelin tuotantojohtajana.  Råman toteaa 

nykyisen työnsä olevan aikaisempaan ver-

rattuna uutta ja erilaista. Ensimmäisten 

kuukausien kokemuksella hän toteaa ole-

van erityisen vaikuttunut siitä, kuinka sitou-

tuneita Ralan toiminnassa mukana olevat 

järjestöt ovat tämän työhön.

Toiminnanjohtaja Råman myöntää, että 

harmaan talouden kitkeminen ja raken-

tamisen laadun kohottaminen ovat isoja 

kysymyksiä. Miten alalla olevat ongelmat 

saataisiin ratkaistua, siinä on haastetta 

kerrakseen.

- Ralalla on hyvät mahdollisuudet toimia 

kehittäjänä tälläkin saralla. Sillä on laaja 

taustajoukko, johon kuuluu sekä tilaaja- et-

tä toteuttajapuolen edustajia. Toimintamme 

tavoitteena on läpinäkyvyys, mikä on luo-

tettavuuden kulmakiviä, toiminnanjohtaja 

Tuula Råman toteaa.
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On huomioitava, että 
tutkimuksessa kehi-
tetyn mallin avulla ei 

voida päätellä yksittäisen raken-
nuksen korjaustarvetta, vaan jo-
kaisen yksittäisen rakennuksen 
kunnossapitotoimen valintaan 
tarvitaan aina kohdekohtainen 
perusteellinen kuntotutkimus. 
Mallin pohjalta on mahdollista 
selvittää, kuinka suuri osuus 
jonkin alueen tai suuren kiin-
teistömassan omistajan raken-
nuskannasta on välittömässä 
korjaustarpeessa ja vastaavasti, 
kuinka suuri osuus sellaisia 
rakennuksia, joiden korjausta 
voidaan vielä lykätä. Näin voi-
daan kohdentaa rakennusten 
kunnossapitoon osoitetut varat 
optimaalisesti.

Suomalaisen betonikerrostalokannan korjaustarpeet

Betonijulkisivujen ja 
-parvekkeiden korjaustar-
peen arvioimista varten on 
kehitetty korjaustarpeen 
ennakointimalli. Sovelluk-
sen avulla voidaan laskea 
erityyppisten julkisivukor-
jausten tekninen tarve ja 
määrä suuressa raken-
nusjoukossa sekä sen 
perusteella arvioida tule-
via korjauskustannuksia. 
Laskenta pohjautuu BeKo 
- Betonijulkisivujen ja par-
vekkeiden korjausstrate-
giat -tutkimuksen aikana 
kerättyyn kuntotutkimus-
aineistoon. Malli käsittää 
kaksi Suomen oloissa kes-
keistä betonirakenteiden 
vaurioitumismekanismia: 
betonin pakkasrapautumi-
sen ja raudoitteiden kor-
roosion. 

Jukka Lahdensivu, 
erikoistutkija, 
Tampereen teknillinen 
yliopisto, Rakennus-
tekniikan laitos

Suomalainen 
betonielementti-
kerrostalokanta

Suomessa on likimain 1,2 
miljoonaa asuinkerrostaloissa 
sijaitsevaa asuntoa. Näiden ker-
rostalojen betonijulkisivujen 
määräksi on arvioitu 44 miljoo-
naa neliömetriä, ja parvekkeita 
on lähes miljoona kappaletta. 
Suomen väkilukuun verrattuna 
voidaan karkeasti arvioida, että 
kolmella neljäsosalla suoma-
laisista perheistä on oma ker-
rostalon betoniparveke. Lähes 
puolet asuinkerrostaloista on 
rakennettu 1960- ja 70-luvulla. 

Valtaosa 60-luvun jälkeen ra-
kennetuista kerrostaloista on 
elementtirakenteisia.

Betonijulkisivujen rationaa-
lista korjaustoimintaa on harjoi-
tettu noin viidentoista vuoden 
ajan ja tänä aikana on 1960 - 
1980-lukujen betonijulkisivu-
kannasta korjattu kertaalleen 
arviolta noin 10 prosenttia. Ai-
empien selvitysten mukaan be-
tonijulkisivukannan raskaiden 
julkisivukorjausten määrä on 
noin 550 000 seinäneliömetriä 
vuodessa, joka yhdessä parve-
kekorjausten kanssa tarkoittaa 
reilusti yli 170 miljoonan euron 
vuosittaista korjauskustannusta 

kiinteistön omistajille ja siten 
myös niiden käyttäjille.

Julkisivun korjauksessa käy-
tettävä menetelmä määräytyy 
tapauskohtaisesti. Korjaustavan 
valintaan vaikuttavat teknisen 
korjaustarpeen lisäksi esteetti-
set sekä viranomaisvaatimuk-
set. Usein on myös järkevää 
yhdistää samaan korjaukseen 
muidenkin rakennusosien uu-
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siminen. Tyypillisesti esimer-
kiksi vanhat ikkunat vaihde-
taan uusiin julkisivuremontin 
yhteydessä. Käytännössä julki-
sivun korjaukset on jaettavissa 
laajuuden perusteella kolmeen 
eriasteiseen korjaustapaan. 
Nämä ovat suojaava pinnoi-
tustyyppinen korjaus, perintei-
nen laastipaikkauskorjaus sekä 
peittävä korjaus tarkoittaen 
eristerappausta tai vastaavaa 
julkisivun peittävää, lisäläm-
möneristyksen sisältävää kor-
jaustapaa. Parvekerakenteiden 
osalta peittävän korjaustavan 
tilalla on rakenteen uusiminen. 
Kehitetyssä mallissa korjausme-
netelmät on yksinkertaistettu 
näihin kolmeen laajuudeltaan 
eriasteiseen korjaustapaan. 

BeKo-tietokanta 
ja ennakointimalli

BeKo-tietokanta, johon on 
viitattu myös tämän artikke-
lisarjan aikaisemmissa osissa, 
sisältää lähes tuhannen raken-
nuksen kuntotutkimustiedot: 
vaurioitumiseen vaikuttavat 
materiaaliominaisuudet, vauri-
ohavainnot sekä sijaintitiedot. 
Tietokannan rakennukset ovat 
aikaväliltä 1960 - 1995 ja käsit-
tävät yhteensä lähes 7000 yksit-
täistä mittaustietoa. 

Erilaisilla pintakäsittelyillä 
valmistettujen betonijulkisi-
vujen vaurioitumiskäyttäyty-
minen eroaa toisistaan ja on 
otettava huomioon julkisivujen 
korjaustarvetta tarkasteltaessa. 

Tietokanta käsittää yhteensä 
yhdeksän pintatyypin julkisi-
vut, jotka ovat maalatut ja maa-
laamattomat harjattupintaiset 
sekä muottipintaiset, hierretty-
pintaiset, pesubetoni-, klinkke-
rilaatta-, tiililaatta- ja valkobeto-
nipintaiset julkisivut.

BeKo-projektissa kehitetty 
vaurioitumismalli käyttää pe-
rustana tätä tietokantaa. Mallin 
tarkoitus on määrittää korjaus-
tarve rakennusjoukossa, kun 
tiedetään erilaisten betonijul-
kisivujen määrä sekä rakennus-
ten ikä ja sijainti. 

Käytännössä siis selvitetään 

tietyn ikäisten rakennusten kes-
kimääräinen kunto ja verrataan 
tätä tietoa omaan rakennuskan-
taan. Korjaustarve määritetään 
Suomen rakennuskannassa 
keskeisten julkisivujen vauri-
oitumismekanismien, betonin 
pakkasrapautumisen ja raudoit-
teiden korroosion kautta ja eri-
asteisiin korjauksiin päädytään 
näkyvien vaurioiden laajuuden 
mukaan. Laskutoimituksiin ja 
vaurioitumisen etenemisen 
mallintamiseen käytetään ylei-
sesti hyväksyttyjä teorioita ja 
asiantuntijalausuntoja. 

Sisämaan ja rannikon vauri-

oitumismallit eroavat toisistaan 
vaurioitumisnopeuden kautta. 
Rakenteiden vaurioituminen 
on nopeampaa rannikolla kuin 
sisämaassa, mikä johtuu anka-
rammasta ilmastosta, jossa ve-
tenä tulevan sateen määrä on 
suurempi sekä tuulee enem-
män ja jäätymissulamissyklejä 
on enemmän.

Betonijulkisivujen vaurioitu-
miseen vaikuttavat aina yksilöl-
liset rakenteen ominaisuudet 
sekä paikallinen säärasitustaso, 
jota ei voida, eikä ole järkevää-
kään pyrkiä mallintamaan tar-
kasti. Tästä syystä tietokannasta 
tehdyillä päätelmillä ei voida 
määrittää yksittäisen rakennuk-
sen vaurioitumista, vaan malli 
soveltuu suuren rakennusjou-
kon tilastolliseen tarkasteluun. 
Mallin käyttäminen yksittäisen 
rakennuksen korjaustavan va-
lintaan voi johtaa vakaviin vir-
hearvioihin ja varmuustason 
alituksiin.

1965 - 1995 
betonijulkisivujen 
korjaustarve

Kuntotutkimustietokannan 
pohjalta kehitetyn vaurioi-
tumismallin avulla laskettiin 
arvio 1965 - 1995 aikakauden 
betonijulkisivujen korjaustar-
peesta. Lähtötiedoiksi selvitet-
tiin kyseisen rakennuskannan 
jakautuminen iän mukaan sekä 
erilaiset kestävyysominaisuudet 
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omaaviin, erityyppisiin julki-
sivuihin Helsingissä, Tampereel-
la, Turussa, Jyväskylässä ja Ou-
lussa. Inventoinnissa käytettiin 
paikallisten ja valtakunnallisten 
vuokrataloyhtiöiden internet-
hakuja, rakennusvalvonnan 
pääpiirustusarkistoja, asuinalu-
eiden kartoittamista "jalan" se-
kä mahdollisuuksien mukaan 
muiden tahojen valmistelemia 
inventointiraportteja. 

Näin keräämällä saatiin otos, 
joka on 1,4 prosenttia koko tä-
män aikakauden rakennuskan-
nasta Suomessa. Yleisimpiä jul-
kisivutyyppejä ovat 60- ja 70-lu-
vun maalatut harjattupintaiset 
ja 70-luvun lopun ja 80-luvun 
pesubetonipintaiset julkisivut 
sekä 80-luvun lopun ja 90-luvun 
tiililaattajulkisivut. Kaupunki-
kohtaisesti pintatyyppinä Tam-
pereella ja Oulussa korostuu 
harjattupintaisten julkisivujen 
osuus ja Jyväskylässä ja Turussa 
pesubetoni sekä tiililaatta.

Mallin mukaan korjaustar-
peita esiintyy 69 - 77 prosent-
tia tarkastelluista julkisivuista 
paikkakunnasta riippuen. Toi-
sin sanoen vaurioitumattomien 
julkisivujen osuus on 31 - 23 
prosenttia, eli likimain neljän-
nes. Perinteiset laastipaikkaus-
menetelmät ovat tämän hetken 
korjauksista yleisimpiä 27 - 34 
prosentin osuudella.  Raskaam-
pia peittäviä korjauksia tarvi-
taan vain 5 - 10 prosentissa jul-
kisivuista ja suojaavat, kevyet 
menetelmät ovat mahdollisia 
6 - 22 prosenttia julkisivuista. 
Pesubetonijulkisivujen ja klink-
kerilaattapintaisten julkisivujen 
kohdalla suojaavien pinnoittei-
den käyttö ei ole mahdollista, 
jolloin tämän korjaustavan 
sijasta ilmoitetaan "ei suojaus-
mahdollisuutta". Näiden julki-
sivujen osuus on 13 - 31 pro-
senttia. Vaurioituminen etenee 
tästä joukosta ajan myötä suo-
raan paikkauskorjauksiin. Par-
vekkeista likimain puolet, 42 
- 52 prosenttia, voidaan suojata 
kevyitä korjaustapoja käyttäen. 
Laastipaikkauskorjauksia tar-
vitsevat 19 - 23 prosenttia par-
vekkeista ja 12 - 19 prosenttia 

tulee uusia kokonaan. Parvek-
keista vain 13 - 21 prosenttia ei 
tarvitse välittömiä korjaustoi-
menpiteitä.

Suurin osa nykyhetken kor-
jaustarpeesta voidaan kattaa 
laastipaikkausmenetelmin ja 
suojaavia pinnoituskorjauksia 
käyttäen, eli varsin kevyillä 
korjaustoimilla. Ajan kuluessa 
raskaampien korjausmenetel-
mien osuus kuitenkin kasvaa 
nopeasti ja saavuttaa laastipaik-
kaukset Helsingissä 15 vuoden 
ja Tampereella hitaammin, noin 
40 vuoden kuluessa.

Julkisivujen 
korjaaminen 
tulevaisuudessa

Korjauskustannuksiin pääs-
tään käsiksi asettamalla eri kor-
jausvaihtoehdoille hintatieto. 
Malliin on syötetty Tampereen 
vuoden 2009 keskimääräinen 
kustannustaso. Näitä hintoja 
käyttäen on laskettu korjaus-
ten arvo jokaisessa kaupun-
gissa. Hintatasolla, joka Hel-
singin seudulla on korkeampi 
ja muualla Suomessa hieman 
Tamperetta matalampi, on 
varmasti merkitystä kokonai-
suutta tarkasteltaessa. Saman 
hintatason pitäminen kaikkien 

kaupunkien tarkastelussa voisi 
olla perusteltua esimerkiksi sik-
si, että näin voidaan tarkastella 
puhtaasti julkisivujen teknisen 
kunnon vaikutusta ja eroja eri 
puolilla Suomea. 

Korjaustarve esittää kustan-
nusta, joka koituisi, jos kaikki 
julkisivut ja parvekkeet korjat-
taisiin samalla kertaa. Korjaus-
tarpeen arviossa ei ole otettu 
huomioon arviointijakson aika-
na tehtävien julkisivukorjaus-
ten vaikutusta, vaan on arvioitu 
tilannetta, jossa julkisivukanta 
vaurioituu vapaasti.  

Helsingissä julkisivujen kor-
jaustarpeen nykyarvo on 275 
miljoonaa euroa  ja parvekekor-
jausten 405 miljoonaa euroa. 
Keskimääräinen vaurioitumi-
sen kautta tuleva kasvu on 1,7 
prosenttia vuodessa. Vuoteen 
2050 mennessä korjaustarve 
kasvaa julkisivuissa arvoon 433 
miljoonaa euroa ja parvekkeis-
sa arvoon 915 miljoonaa euroa. 
Merkittävin osa tästä kasvusta 
tapahtuu seuraavien 20 vuoden 
aikana.

Yhdistämällä kaikkien tutkit-
tujen paikkakuntien tulokset, 
jotka edustavat yhteensä lä-
hes kolmasosaa Suomen 1965 
- 1995 kerrostalokannasta, saa-
daan teknisen korjaustarpeen 
arvio suomalaisissa betonilä-

hiöissä. Nykyinen korjaustar-
ve käsittäen sekä julkisivujen 
että parvekkeiden korjaustar-
peen on 4,4 miljardia euroa. 
Jos kaikki julkisivukorjaukset 
lopetetaan, korjaustarpeen ko-
konaisarvo kasvaa keskimää-
rin 1,8 prosenttia vuosittain 
ja tulee kaksinkertaistumaan 
seuraavien 40 vuoden aikana. 
Vuonna 2050 korjaustarpeen 
arvioidaan olevan 9 miljardia 
euroa. Jos siis julkisivujen tek-
ninen kunto halutaan säilyttää 
nykyisellä tasolla, on julki-
sivuista pystyttävä korjaamaan 
1,8 prosenttia vuosittain. Tämä 
tarkoittaa 80 miljoonan euron 
vuosittaista korjauskustannus-
ta. Vuosittainen kustannus on 
aikaisempia arvioita pienempi 
ja siihen voidaan päästä oikeal-
la, ennakoivalla korjaustavan 
valinnalla.

Artikkelin ovat kirjoittaneet:
Jukka Lahdensivu, erikoistut-
kija, Tampereen teknillinen 
yliopisto, Rakennustekniikan 
laitos

Arto Köliö, tutkimusapulai-
nen, Tampereen teknillinen 
yliopisto, Rakennustekniikan 
laitos
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Oulu
ammatti-isännöitsijät 104 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 109 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1115 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät 39 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 77 kpl
hallitusten puheenjohtajat 482 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät 203 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 250 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2030 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät 103 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 186 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1301 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät 545 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 1164 kpl
hallitusten puheenjohtajat 5687kpl

Espoo - Kauniainen
ammatti-isännöitsijät 166 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 905 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2957kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät 149 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 160 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1315 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät 115 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 490 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1819 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät 51 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 102 kpl
hallitusten puheenjohtajat 625 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät 82 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 87 kpl
hallitusten puheenjohtajat 875 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät 46 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 43 kpl
hallitusten puheenjohtajat 503 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät 23 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 58 kpl
hallitusten puheenjohtajat 393 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät 65 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 102 kpl
hallitusten puheenjohtajat 868 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät 56 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 48 kpl
hallitusten puheenjohtajat 709 kpl

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan! 

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

Yli 55 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

Päivittyy automaattisesti yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

SIR Tietokanta on Kiinteistöpostin jakelurekisteri.
Kartassa olevat määrät ovat suuntaa antavia rekisterin jatkuvan päivittymisen vuoksi. Saat 
tarkan lukumäärän pyytämällä meiltä poimintapyynnön haluamaltasi alueelta.

http://www.sir.fi


J U L K I S I V U Y H D I S T Y S  T I E D O T TA A

Näin kirjoitettiin tammikuus-
sa vuonna 1996 ilmesty-
neessä Kiinteistöposti-

lehdessä, jossa haastateltiin vuoden 
verran toimineen Julkisivuyhdistyk-
sen puheenjohtajaa Matti Penttiä. 
Matti Pentti kuvasi haastattelussa 
yhdistyksen ensimmäistä toiminnan 
vuotta toimintalinjojen ja -tapojen 
etsimisen ajaksi. Käytännössä yhdis-
tyksen vaativia tavoitteita ja niiden 
saavuttamiseen tähtääviä toimia 
oli konkretisoitu erilaisissa työryh-
missä. Toiminta siis lähti liikkeelle 
pitkälti juuri näissä työryhmissä, 
joista heti alkuun aktiisimmin toi-
mivat betoni-, eriytetyt julkisivut 
ja arkkitehtityöryhmät. Lisäksi oli 
saatu aikaan pinnoite-, muuratat ja 

15-vuotiaalla Julkisivuyhdistyksellä riittää tekemistä
hyvän julkisivurakentamisen edistämisessä

rapatut julkisivut - sekä puujulkisi-
vutyöryhmät.

Työryhmien ensisijaisena tavoit-
teena oli koota ja aktivoida alan tut-
kimusta ja levittää tietoa mahdolli-
simman kattavasti. Samalla pyrittiin 
vaikuttamaan esimerkiksi määrä-
yksiin ja ohjeisiin niin, että niissä 
näkyisivät yhdistyksen tavoitteiden 
mukaiset vaatimukset. Yhdistyksen 
tehtäväksi asetettiin sen perustami-
sesta alkaen pyrkimys edistää ja ke-
hittää hyvää esteettistä ja teknistä 
julkisivurakentamistapaa ajatellen 
niin uudisrakentamista kuin kor-
jausrakentamistakin.

Tehtävät ja tavoitteet ovat pysy-
neet samanlaisina 15 vuoden ajan. 
Viime vuosina mukaan on tullut 

”Julkisivujen hoitamisen pitäisi Julkisivuyhdistyksen 

puheenjohtajan Matti Pentin mukaan edustaa asumi-

sessa ja kiinteistönpidossa yhtä luonnollista asiaa kuin 

öljylaskun. Silloin kun taloyhtiöllä on saneeraus hallin-

nassa ja siihen on vastikkeissa rahallisesti varauduttu 

ennakolta, on se osa normaalia, väistämättä eteen tule-

vaa kiinteistönpitoa.

Tällaiseen laaja-alaiseen ajattelutapaan on kuitenkin 

vielä pitkä matka. Julkisivut ovat monin paikoin huonos-

sa kunnossa, hajoavat betoniseinät ikään kuin luomassa 

uutta, valitettavaa imagoa koko rakennusalalle.

Toisaalta julkisivusaneeraukset ovat taloudellisesti 

niin merkittävä asia, että alalle on saatava uutta tietoa, 

yhtenäistä käytäntöä, ulottaa julkisivuista huolehtiminen 

koko toiminnan ketjuun, kehittää tuotevalikoimaakin.”

Martti Karimies (etualalla) on Petri Ahosen ohella Julkisivuyh dis-
tyksen perustavan kokouksen vuonna 1995 koolle kutsuneista. 
Vieressä Riina Takala, taustalla Matti Karppanen (vas.) ja Mikko 
Tarri.

Maljaa 15-vuotiaalle yhdistykselle nostamassa yhdistyksen en-
simmäinen puheenjohtaja ja kunniajäsen Matti Pentti Tampereen 
teknillisestä yliopistosta.

Kalastajatorpalla pidetylle juhlaillalliselle osallistui yli 60 henkeä.

n  Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari
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erityisesti EU:n vaikutuksesta 
energiatehokkuuteen liittyviä 
asioita ja selvityksiä, miten esi-
merkiksi uusia vaatimuksia so-
velletaan rakentamisessa - kor-
jaamisessakin.

Yhdistys laati suuntaviivo-
jensa kirkastamiseksi histori-
ansa ensimmäisen virallisen 
strategian vuonna 2006. Sen 
keskeisimpiä asioita olivat - ja 
ovat tuoreimmankin strategian 
mukaan - tiedottaminen, koulu-
tus, verkostoituminen sekä tut-
kimus- ja kehitystoiminta. Julki-
sivuyhdistyksen jäsenistö edus-

taa laaja-alaisesti julkisivualan 
asiantuntijuutta, joka palvelee 
niin alan toimijoita, rakennus- 
ja kiinteistöalaa aina taloyhtiöi-
den edustajia myöden.

Yhdistyksen vaiheita perus-
tamisesta nykypäivään palattiin 
muistelemaan, kun Julkisivuyh-
distyksen jäsenistö ja kutsuvie-
raat kokoontuivat Juhlaillallisel-
le, jota vietettiin 18. marraskuu-
ta hienostuneissa olosuhteissa 
ja mukavissa tunnelmissa Hel-
singin Kalastajatorpalla 65 hen-
gen voimin.

Moni tuntui hämmästyneen, 

että joko viisi vuotta ehti vie-
rähtää siitä, kun edellisen ker-
ran yhdistys juhlisti toimintaan-
sa.

Julkisivuasioita 
edistämään tarvitaan 
oma yhdistys

Julkisivuyhdistyksen ensim-
mäinen puheenjohtaja ja ny-
kyisin yhdistyksen kunniajäsen 
Matti Pentti vei kuulijansa yh-
distyksen perustamisvaiheisiin, 
joissa hän oli itse mukana. 

Yhdistyksen työnimenä oli 

"Eriytetyt julkisivut" -yhdistys, 
ja ensimmäisiä tärkeimpiä asi-
oita oli päättää yhdistyksen ni-
mestä, säännöistä, toiminnasta 
ja taloudesta. 

9.4.1996 päivättyyn toi-
mintakertomukseen vuodelta 
1995 sihteerinä silloin toiminut 
Martti Karimies on kirjoittanut 
yhdistyksen perustamisesta 
seuraavaa:

"Yhdistyksen toiminnan voi-
daan katsoa alkaneen virallises-
ti 17.1.1995. Perustavan koko-
uksen kutsuivat kokoon Mart-

Kiinteistöpostin lahjana juhlivallle yhdistykselle 
pitkäaikaisesta yhteistyöstä esiintyi nuorista 
muusikoista koostuva
sellosekstetti, Total Cello Farm, joka koostuu 
Sibelius-akatemian opiskelijoista. Soittajat va-
semmalta lukien  Joona Pulkkinen, Christian 
Fagerström, Lauri Kankkunen, Petja Kainulainen 
ja Sirja Nironen sekä heidän johtajansa ja yhty-
een primus motor, sellisti Hannu Kiiski.

Total Cello Farm soitti myös hyvin ”poikkitieteellistä” klassista mu-
siikkia, mukaellen taidokkaasti myös formula-ajoja.

Julkisivuyhdistyksen aikaisemmat puheenjohtajat Heikki Käkönen (vas.) A-Insinöörit Oy:stä ja Jussi Mattila Beto niyhdistyksestä muis-
telivat menneiden vuosien tapahtumia. Julkisivuyhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Mikko Tarri A-Insinöörit Oy:stä taas saattoi to-
deta, että vuosien saatossa on saatu paljon aikaan ja siksi on hyvä jatkaa eteenpäin.

➺ JATKUU
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ti Karimies ja Petri Ahonen. 
Alkuperäisenä tarkoituksena 
oli perustaa eriytettyjen julki-
sivuratkaisujen parissa toimiva 
yhdistys, mutta toiminta laajen-
nettiin koskemaan heti koko 
julkisivualaa.

Perustavaan kokoukseen osal-
listui 11 henkilöä, jotka kävivät 
laajan keskustelun yhdistyksen 
toiminnan suuntaviivoista ja 
julkisivujen ongelmista.

Perustavassa kokouksessa 
yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Matti Pentti TTKK:sta  
ja sihteeriksi Martti Karimies 
Mäkelä Metals Oy:stä.

Yhdistyksen hallitukseen 
valittiin Juha Ryyppö Isover 
Oy:stä, Petri Ahonen Fenestra 
Oy:stä, Aimo Heimala Finnmap 
Consulting Oy:stä ja Eero Juk-
kola Arkkitehtitoimisto Erat & 
Osarasta."

Kirjallisuusluettelosta 
julkisivujen 
kosteusteknisiin 
ongelmiin

Yhdistyksen ensimmäisiä tut-
kimushankkeita oli koota kaik-
ki tietous julkisivututkimuk-
sista ja -tuloksista Suomessa ja 
Ruotsissa Kirjallisuusluettelok-
si, joka ilmestyi vuonna 1996. 
Työn teki Minna Teikari.

Lehdistön yleisönosasto-
kirjoittelusta käynnistyi tutki-
mushanke Betonijulkisivujen 
mikrobiologisesta toimivuu-
desta, joka valmistui vuonna 
1998. Tutkimus toteutettiin 
yhteistyössä Turun yliopiston 
aerobiologian laitoksen kanssa 
ja tutkimuksen teki Anna-mari 
Pessi.

Aihe on edelleenkin ajan-
kohtainen, sillä tässä tutkimuk-
sessa nimenomaan selvitettiin 
asuinkerrostalojen betonijulki-
sivujen eristetilan mahdollisen 
homekasvuston esiintymistä ja 
vaikutusta sisäilman laatuun ja 
asukkaiden terveyteen. 

Ainutlaatuisia julkisivu-
markkinaselvityksiä

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
Pöytäseurueessa vasemmalta 
lukien Anu Soikkeli ja Jouni 
Koiso-Kanttila Oulun yliopisto, 
Aki Pietilä Jalora Oy, Marko 
Latvala Vahanen Oy sekä Terhi 
Latvala, Harri Honkanen 
Suomen Rakennuspinnoitus Oy 
ja Tarja Holma sekä Klaus 
Söderlund Fise Oy.

Pöytäseurueessa vasemmalta 
lukien Esko Sistonen Aalto-
yliopisto sekä Satu Kyöstilä, 
Heikki Käkönen A-Insinöörit Oy 
sekä Ainikki Käkönen, Petri 
Ahonen Seroc Oy sekä Taina 
Ahonen ja selin Heikki Niemelä 
Kaukajärviosuuskunta sekä 
Elina Niemelä.

Pöytäseurueessa vasemmalta 
lukien Jukka Sevón Paroc Oy 
Ab sekä Arja Honka, Martti 
Karimies Hämeen Teräsrakenne 
Oy, Arto Köliö ja Jukka 
Lahdensivu Tampereen teknilli-
nen yliopisto sekä Satu 
Lahdensivu, selin Timo 
Rautanen Weber Saint-Gobain 
Oy Ab sekä Erja Rautanen.

Pöytäseurueessa vasemmalta 
lukien Pentti Pietarila Ra-
kennusten värisuunnittelu 
Petapi, Maritta Koivisto Betoni-
lehti, Ari Mielty Jatke Oy, Virpi 
Riekkinen Cembrit Oy ja selin 
Jyrki Hutri Lumon Oy sekä 
Kirsti Kaján.
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Julkisivuyhdistys teetti vuon-
na 1996 ainutlaatuisen selvi-
tyksen julkisivumarkkinoiden 
jakaantumisesta eri julkisivurat-
kaisujen ja materiaalien kesken. 
Kyselytutkimuksen tuloksena 
todettiin, että julkisivukorja-
usten kokonaisvolyymi vuon-
na 1996 oli noin 556 000 m2, 
poislukien pinnoitteet ja paik-
kaukset. Volyymista yli puolet 
toteutettiin pääkaupunkiseu-
dulla. Kokonaisvolyymistä noin 
puolet oli rakenneratkaisultaan 
ns. vanhan rakenteen uudel-
leenverhousta. Toisen puolik-
kaan korjauksista muodostivat 
rappaus ja ohutpinnoitus pois-
lukien paikkakorjaukset.

Julkisivumarkkinoita on sen 
jälkeenkin selvitetty vastaavalla 
tutkimusmenetelmällä vuosilta 
1997-1998, 1999-2000 sekä 
2002.  

Ongelmana kuitenkin on 
ollut, että tietojen saaminen 
koskien erityisesti korjausra-
kentamista on hankalaa, koska 
esimerkiksi materiaaleja ei kir-
jata erikseen sen mukaan, me-
nevätkö ne uudis- vai korjaus-
rakentamiseen.

Tästä syystä tutkimusmene-
telmää laajennettiin ja kohdis-
tettiin laajemmin koko julkisi-
vumarkkinoihin. Tästä vuonna 
2005 julkaistusta ja VTT Ra-
kennustekniikalla toteutetusta 
tutkimuksesta saatiin kokonais-
kuva, että julkisivumarkkinoi-
den laajuus vuonna 2003 oli 
kokonaisuudessaan 25 miljoo-
naa neliötä, josta 45 prosent-
tia oli vanhojen rakennusten 
julkisivujen pinnoituskorja-
uksia, 25 prosenttia vanhojen 
julkisivupintojen uusimista ja 
30 prosenttia uusien julkisi-
vujen rakentamista uudiskoh-
teissa. Julkisivumarkkinoiden 
todettiin keskittyneen tuolloin 
Suomen viiteen kasvuseutu-
kuntaan, joiden osuus koko 
julkisivumarkkinoista oli noin 
40 prosenttia. Tästä osuudesta 
noin parikymmentä prosenttia 
oli keskittynyt Helsingin välit-
tömään läheisyyteen.

Energiatehokkuusasiat 
esille toiminnassa

Vuosien saatossa yhdistys on 
toteuttanut tai ollut koordinoi-
massa monia muitakin julki-
sivualaan liittyviä tutkimuksia, 
kuten vuosituhannen vaihtees-
sa elastisten julkisivusaumaus-
ten laatua koskevaa tutkimusta, 
jota täydennettiin vuonna 2000 
selvittämällä pcb- ja lyijypitoi-
suuksien tutkimista ja menette-
lyitä julkisivukorjauksissa. 

Vuonna 2002 käynnistyi 
Julkisivukorjaamisen työtur-
vallisuustutkimus, joka tuotti 
esimerkiksi taloyhtiöiden käyt-
töön vuonna 2005 työturvalli-

Juhlaillallinen järjestettiin avec-tilaisuutena. Tässä plaseeratuille 
paikoille istuutumista odottamassa vasemmalta lukien Marja-
Liisa Pentti ja Matti Pentti TTY, Ari Mielty Jatke Oy,  Markku 
Mäkinen Konstru Oy sekä Anneli Mäkinen ja Teuvo Meriläinen 
Aaro Kohonen Oy sekä Leila Meriläinen.

Juhlien varsinaisesta musiikis-
ta vastasi Polyteknikkojen or-
kesteri, jossa soittivat vasem-
malta lukien Tuuli Kneckt (1. 
viulu), Maija Tiitu (2. viulu), 
Antti Nousiainen (alttoviulu) 
sekä Outi Heikkilä (sello).

➺ JATKUU

suusohjekortit. 
Yhtenä tavoiteena yhdistyk-

sellä on ollut talvikorjaamisen 
edistäminen ja siihen soveltui 
hyvin Ossi-Mikko Niemelän 
diplomityö, jossa selvitettiin tal-
vikorjaamisen esteitä ja hyötyjä. 
Se valmistui vuonna 2007.

Energiatehokkuuteen liit-
tyvien asioiden esiintyminen 
kaikessa rakentamisessa johti 
vuonna 2008 siihen, että yhdis-
tys päätti teettää "Ulkovaipan 
lämpötalouteen vaikuttavat 
korjaustoimenpiteet käytännös-

sä" -tutkimushankkeen. Siinä 
Stina Linne selvitti käytännön 
kohteiden kautta, miten lisä-
lämmöneristäminen ja muut 
energiatehokkuutta parantavat 
toimet vaikuttavat käytännös-
sä rakennusten energiankulu-
tukseen. Ajankohtainen tutki-
mus valmistui viime vuonna 
ja sitä on esitelty monissa eri 
tilaisuuksissa ja seminaareissa, 
kuten yleensäkin yhdistyksen 
toimintatapana on ollut kautta 
aikain.

Yhdistys on ollut mukana 
rahoittamassa myös valtakun-
nalliseen lähiöprojektiin liit-
tyvää Puun mahdollisuudet 
lähiörakentamisessa -hanketta. 
Sen tuloksia esiteltiin 15-vuotis-
juhlapäivänä päivällä pidetyssä 
Juhlaseminaarissa.
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Juhlaseminaarissa
ajankohtaisia aiheita

Juhlaseminaarissa esiintyivät   
RIL ry:n hallituksen puheenjoh-
taja, professori Ralf Lindberg 
Tampereen teknillisestä yliopis-
tosta, joka kertoi ajankohtaista 
asiaa julkisivurintamalta; teknii-
kan ylioppilas Jaakko Koskinen 
Tampereen teknillisestä yliopis-
tosta, joka kertoi parhaillaan 
käynnissä olevan Betonijulkisi-
vujen ääneneristävyystutkimuk-
sen tuloksia; vanhempi tutkija 
Jukka Lahdensivu Tampereen 
teknillisestä yliopistosta, joka 
esitteli Eristerappauskirjan si-
sältöä ja arkkitehti, SAFA, Pekka 
Pakkanen Huttunen-Lipasti-
Pakkanen Arkkitehdit Oy:stä ai-
heenaan visioita tulevaisuuden 
julkisivuista.

Seminaariesitykset osoittees-
sa www.julkisivuyhdistys.fi/
Tilaisuudet

Nokia-talon kaksois-
julkisivuratkaisu 
palkittiin

Yhdistyksen kilpailutoimin-
nan historia vie ensimmäiseen 
Vuoden Julkisivuteko -palkin-
toon, jonka sai vuonna 1997 
Espoon Keilaniemeen valmistu-
neen Nokia-talon kaksoisjulkisi-
vuratkaisu. Arvostelulautakunta 
piti sitä esimerkillisen ennak-
koluulottomana kokeiluna ja 
hyvin innovatiivisena. Palkintoa 
myöntäessään lautakunta arveli, 
että ratkaisulla on mahdollisuus 
saavuttaa tuntuvia etuja, jotka 
liittyvät rakennuksen lämpöta-
louteen sekä julkisivujen pitkä-
aikaiskestävyyteen ja huoltoon. 
Lisäksi uskottiin Nokia-talon 
kokemusten tuovat aikanaan 
tietoa myös yleisempään käyt-
töön. 

Vuonna 2000 Julkisivuteko-
palkinnolla palkittiin arkkitehti 
Timo Vormala hänen korkea-
luokkaisesta asuntoarkkiteh-
tuuristaan ja hyvistä julkisi-
vuratkaisuista, joilla on luotu 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
esimerkillisen komeaa kaupun-
kikuvaa.

Vuonna 2001 palkittiin Ark-
kitehtitoimisto Huttu-Hiltunen 
Oy ja CCC-yhtiöt erinomaista 
työympäristöä ja taajamakuvaa 
tuottaneesta pitkäjänteisestä ja 
määrätietoisesta yhteistyöstä, 
joka on antanut suuntaviivoja 
seudun työpaikkarakentami-
seen laajemminkin sekä Ou-
lunsalon kunnalle suotuisten 
edellytysten luomisesta tälle 
yhteistyölle. 

Vuonna 2004 palkinto myön-
nettiin Jakomäen Kiinteistöt 
Oy:n ja Helsingin kaupun-
gin asuntotuotantotoimiston 
ATT:n teettämille mittavilla 
julkisivukorjauksille. Palkinto-
lautakunnan mielestä Jakomä-
en Kiinteistöyhtiöiden raken-
nusten julkisivukorjauksilla on 
onnistuttu luomaan hyviä julki-
sivuja ihmisten jokapäiväiseen 
elinympäristöön. Täten hanke 
toimii hyvänä esimerkkinä 
ja vertailukohteena tulevissa 
asuntohankkeissa ja siten edis-
tää hyvää julkisivurakentamista 
Suomessa.

Julkisivuteosta 
arkkitehtiopiskelija-
kilpailuun

Kilpailutoiminnan painopis-
te siirtyi tämän jälkeen arkki-
tehtiopiskelijoihin ja päätettiin 
järjestää ensimmäinen kerros-
talon korjauksen ideakilpailu 
vuonna 2002. Koska korjausra-
kentaminen oli siinä vaiheessa ja 
varsinkin lähiötalojen korjaami-
seen kaivattiin uusia ideoita ja 
näkemyksiä, opiskelijoiden teh-
tävänä oli ideoida ja suunnitella 
1970-luvun elementtikerrosta-
lon julkisivujen ilmeen kohen-
taminen, rakennuksen toimin-
nallisuuden parantaminen sekä 
pihamiljöön uusiminen. Kilpai-
lulla haettiin nimenomaan en-
nakkoluulottomia ehdotuksia 
uudemman rakennuskannan 
korjaussuunnittelun kehittä-
miseksi sekä yleisemmin myös 
70- ja 80-luvun alueellisen ra-
kentamisen ns. ongelmakohti-
en ratkaisuvaihtoehtoja.

Ensimmäiseen kilpailuun tuli 

Julkisivuyhdistys  ja Kiinteistöposti ovat tehneet tiivistä yhteis-
työtä jo lähes viidentoista vuoden ajan. Kuvassa va semmalla 
Kiinteistöpostin kustantaja-toimitusjohtaja Matti Karppanen, 
Julkisivuyhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Mikko Tarri sekä 
Kiinteistöpostin päätoimittaja ja yhdistyksen sihteeri Riina 
Takala.

Julkisivuyhdistyksen pitkäaikainen hallituksen jäsen ja varapu-
heenjohtajanakin toiminut Jukka Sevón Paroc Oy Ab:stä osallistui 
juhliin Arja Holman kanssa. Paroc toimi yhtenä juhlaillan spon-
soroijana.

Toisena illan sponsoroijana toimi Saint-Gobain Weber Oy Ab, jon-
ka aiempi nimi oli maxit Oy Ab. Yritystä juhlassa edusti yhdis-
tyksen hallituksen jäsen Timo Rautanen, joka osallistui juhlaillal-
liselle Erja Rautasen kanssa.
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Puheenjohtajat:

Matti Pentti vuosina 1995-1997, 

2000-2001 - kunniajäseneksi 

vuonna 2005, kun yhdistys juhlisti 

10- vuotista taivaltaan

Martti Karimies 1998-1999

Heikki Käkönen 2002-2004

Jussi Mattila 2005-2009

Mikko Tarri 2010-

Sihteerit

Martti Karimies 1995-1996

Riina Takala 1997-

28 ehdotusta, joiden joukos-
ta palkittiin "Retro" -niminen 
ehdotus, jonka olivat tehneet 
Kirsti Ek ja Niina Kilpelä, avus-
tajana Samu Virkki Tampereen 
teknillisestä yliopistosta.

Parhailllaan on käynnissä vii-
des opiskelijakilpailu, jonka tu-
lokset julkistetaan ensi vuoden 
alkupuolella.

 

Oppaita ja ohjeita

Julkisivuyhdistyksen inter-
netsivustolta löytyy tällä het-
kellä julkisivukorjaushanketta 
suunnittelevan ja toteuttavan 
käyttöön lähes tuhatsivuinen 
materiaali, JUKO-ohjeistokan-
sio. Sen syntyhistoria ja tekemi-
sen vaiheet ovat olleet moni-
naiset, sillä ensimmäisen kerran 
yhdistyksen piirissä koettiin 
tarpeelliseksi laatia ohjeita ja 
neuvoja julkisivujen korjausta-
pojen valintaan jo 90-luvulla. 
Ensimmäinen apuväline esi-
merkiksi taloyhtiöiden käyt-
töön syntyi vuonna 1997, kun 
yhdistys julkaisi Julkisivujen 
Korjausoppaan.

Sen jälkeen käynnistyi hanke, 
joka tähtäsi julkisivujen kor-
jaamiseen liittyvän koulutus-
materiaalin aikaansaamiseen. 
Idea kehittyi siitä ja ryhdyttiin 
yhdistyksen kanssa yhteist-
työssä kehittämään julkisivu-
korjaamisen tuotteistamista 
ja konseptointia. Tämän hank-
keen tuloksena syntyi JUKO-
ohjeistokansio ja sen rinnalle 
elinkaarikustannuksia laskeva 
JUKO-elinkaarilaskentatyökalu. 
JUKO-materiaalin koordinoi-
jana toimi Matti Haukijärvi ja 
elinkaarilaskentatyökalun ke-
hitti Martti Hekkanen.

Lisäksi viime vuonna taloyh-
tiöiden ja isännöitsijöiden pal-
velemiseksi julkaistiin käsikirja, 
JUKO-Julkisivujen korjausopas 
2009, josta käy ilmi perusasiat 
laadukkaan julkisivukorjaami-
sen läpivientiin, korjausvaih-
toehtoihin ja niiden valintaan. 
Vuosiluvusta huolimatta opas 
on edelleen ajankohtainen.

Yhdistysten rooliin tiedon-
välittäjänä ja asioiden edistä-
jänä sopi hyvin myös Betoni-

vauriovideon toteuttaminen. 
Yhdistyksen sivustolla nähtävä 
videon tarkoituksena on ha-
vainnollistaa betonijulkisivu-
jen ja parvekkeiden vaurioiden 
syntymistä ja tuoda esiin vauri-
oitumisen taustalla olevia syi-
tä.Esitys on tarkoitettu muun 
muassa taloyhtiöiden isännöit-
sijöille ja hallinnolle sekä alan 
opiskelijoille. 

Jäsenmäärä yli sadan 
viime vuonna

Jäsenkuntaan on kuulunut 
alusta pitäen teollisuuden ja 
materiaalintoimittajien edusta-
jia, urakoitsijoita, rakennesuun-
nittelu- ja arkkitehtitoimistoja, 
tutkimus- ja oppilaitoksia.

Vuoden 1995 lopussa yhdis-
tyksellä oli 43 jäsentä, joista 
teollisuutta edusti 17, rakennut-
tajia 2, tutkimus- ja oppilaitok-
sia 6, rakennessuunnittelutoi-
mistoja 8, arkkitehtuuritoimis-
toja 6 ja muita jäseniä 4.

Sadan yritys-, yhteisö- ja hen-
kilöjäsenen raja ylittyi viime 
vuonna. Teollisuutta, materiaa-
litoimittajia sekä urakoitsijoita 
jäsenkunnassa oli 36, arkkiteh-
titoimistoja ja arkkitehtejä 16, 
rakennesuunnittelutoimistoja 
25 ja tutkimus- ja oppilaitoksia 
sekä muita oli 26.

www.julkisivuyhdistys.fi

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi

Puheenjohtaja Mikko Tarri, 

A-Insinöörit Oy, puh. 0400 57 66 33

Sihteeri Riina Takala, Suomen 

Media-Kamari Oy, puh. (09) 2238 5616

Julkisivuyhdistys 
– asiantuntemusta 

alan huipulta

UUTTA YHDISTYKSEN SIVUSTOLLA!

Käy katsomassa Betonivauriovideo 

Julkisivuyhdistyksen kotisivulla 

www.julkisivuyhdistys.fi .

Videon tarkoituksena on havainnollistaa betonijulkisivujen 
ja parvekkeiden vaurioiden syntymistä ja tuoda esiin vauri-
oitumisen taustalla olevia syitä. Erityisesti 60- ja 70-luvulla 
rakennetut betonisandwich-elementtitalot ikääntyvät ja 
vaativat nyt korjaamista. Oikeiden korjaustoimenpiteiden 
valitsemiseksi on hyvä ymmärtää, mistä vaurioituminen 
johtuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa. 
Esitys on tarkoitettu betonijulkisivujen kunnossapidon ja 
korjaamisen kanssa toimiville henkilöille, kuten taloyhtiöi-
den isännöitsijöille ja hallinnolle sekä alan opiskelijoille.
Videon animaatio on ADE Oy:n käsialaa. Puhujana näytte-

lijä Kaisu Kärri.

15 v.

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

JUKO-aineistoon perustu-
van käsikirjan ensimmäisessä 
osassa esitellään tyypillisen 
julkisivukorjaushankkeen läpi-
vieminen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. 
Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat ja niiden soveltu-
vuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin ja olosuhteisiin. 
Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu lisäksi tarkempia 
suunnitteluohjeita lähinnä korjaussuunnittelijoiden käyt-
töön.

Tilaukset: info@julkisivuyhdistys.fi 
tai sihteeri Riina Takala
puh. 040 502 1769

Hinta 

15,- 

(sis. alv.  9 %) + postimaksu 2,95 e. 
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Kelkkamäestä koordinoijaksi ja 
keravalaiseksi mehiläistarhaajaksi

Keravalaiskeittiön ikku-

nasta näkee paljon muita 

valaistuja kerrostaloasun-

tojen ikkunoita. Niiden 

yläpuolella lentokone 

piirtää hämärtyvälle tai-

vaalle vanaa. Ville Heinilä, 

29 vuotta, tarjoaa teetä 

ja siihen hunajaa, omien 

mehiläispesien satoa. Vie-

lä parikymmentä vuotta 

sitten hänet olisi saatta-

nut tavata Helsingin Täh-

titorninmäen rinteessä, 

viilettämässä Stiga-kel-

kallaan, kotinurkillaan. 

Tiukka työviikko oli takana, valmistuneen 4V-hankkeen tuloksia tuotiin julki. 
Yrityskoordinaattorilla riittää hankkeessa työtä näillä näkymin vielä maaliskuun 
loppuun. Kitarannäppäily on osa vapaa-aikaa.  

Marraskuu 2010 heitti lumipeitteen Keravankin korkeudelle. 
Ville Heinilän ja Maija Kauppila kuuluvat kuvan vaaleansini-
sen, pohjakerrokseltaan tiilenpunaisen talon asukkaisiin. 

Kodin edellytys: lähellä junarataa

• arki 
• elämä 
• asunto 
•as oy  

 

Tutustumme tällä palstalla  eri-
laisiin asumisen muotoihin, ih-
misiin asunnoissaan, erilaisiin 
asumisen tilanteisiin, asumisen 
tulevaisuuteen. Sarjassa ta-
paamme tällä kertaa Ville 
Heinilän, joka on toiminut 4V - 
Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin 
-hankkeen koordinoijana.
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Parhaassa putkisto-
remontissa vanhat putket 
jät tää ik lljätetään paikalleen

EW-Liner Oy:n Tubus
-putkistosaneeraus-
menetelmällä viemärit 
saneerataan ruiskutta-
malla uusi putki vanhan 
putken sisään. 

Kyseessä on ehdotto-
masti yksinkertaisin,
halvin ja joustavin tapa 
asentaa uudet putket 

Espoon toimipiste ja hallinto:
Läntinen teollisuuskatu 21 A
02920 Espoo

puh.  (09)  8553 0410

Kaarinan toimipiste:
Autoilijankatu 31

p
olemassa olevaan 
viemärijärjestelmään.

Tubus -ruiskutusmenetelmä vie tavallisesti yhden 
työpäivän huoneistoa kohti, ja asukas tuskin huo-
maa, että asunnossa on käyty.

Autoilijankatu 31
20780 Kaarina

puh.  (02)  414 4100

Jyväskylän toimipiste:
Kauhatie 2
40320 Jyväskylä

puh. 0400  915 659
EW-Liner Oy

http://www.ew-liner.fi

Ville Heinilän ja avo-
vaimonsa Maija Kauppi-
lan kodista Santaniityn-

kadulta pääsee Keravan asemal-
le kävellen alle 10 minuutissa, 
mikä istuu mainiosti autotto-
muutta suosivan nuorenparin 
elämäntilanteeseen. Vielä oival-
lisempaa heistä olisi asua radan 
varrella niin, että kasviviljelmät 
voisi perustaa maan multaan, ei 
vain parvekkeelle. Ehkä vanhas-
sa omakotitalossa ...

Ollakseen umpistadilainen 
"ainakin kolmannessa polves-
sa, äidin puolelta varmaan pi-
demmältäkin" Ville Heinilän 
harrastukset eivät vaikuta ihan 
tavanomaisimmilta. Mehiläis-
harrastaja hänestä tuli tosin 
vasta Helsingin jäätyä jo taakse. 
Helsingin keskustassakaan omi-
en pörriäisten hoitaminen ei 
silti ole mahdotonta. Ravintola 
Savoyn katolla, Kaivopuistossa 
Yhdysvaltain suurlähetystön 
pihalla ja Kasvitieteellisessä 
puu tarhassa - ainakin nämä 
Heinilä tietää mehiläistarhaus-
kohteiksi. 

– Helsingin seudulla on oma 
mehiläishoitajien yhdistys, 
mutta paljon heissä on sellaisia, 
jotka tarhaavat mökeillään. En 
tiedä, onko heillä pesiä myös 
Hel singissä. 

Itse Heinilä ja Kauppila kuu-
luvat Uudenmaan mehiläishoi-
tajat ry: hyn. Harrastuksen juu-
ret juontavat yhteiseen oppilai-
tokseen, ympäristö- ja maata-
louspainotteiseen ammattikor-
keakouluun Hyvinkäällä, josta 
he valmistuivat ympäristösuun-
nittelijoiksi keväällä 2008. 

Pihat ja 
palveluhankinnat
yhdistämällä 
lisää viihtyisyyttä?

Kaartin kaupunginosa 
pikkupojille oivine 
mäenlaskumahdolli-

suuksineen jäi Ville Heinilältä 
kotipihana taakse, kun perhe 
muutti Etu-Töölöön hänen 
siirtyessään yläasteelle. Hänen 
lukio- ja ammattikouluvuosi-
naan - yhtä aikaa käydyt - perhe 

asui Etu-Töölössä, mistä Ville 
parikymppisenä lähti omilleen, 
kimppakämppään Malmin kau-
punginosaan. 

Heinilä ja Kauppila saivat ny-
kyisen vuokra-asuntonsa vuon-
na 2008 Keravan kaupungin 
kautta. Sinebrychoffin raken-
nuttaman talon huoneistoista 
osa on yhtiön työsuhdeasuntoi-
na, osa kaupungin vuokra-asun-
toina. Rakennusrinkiä muodos-
tamassa on usean eri omistajan 
kerrostaloja.

– Vähän tulee sama fiilis kuin 
Töölön vanhoissa kortteleissa, 
Ville Heinilä viittaa huoneiston 
ikkunoista avautuvaan näkyyn. 
Keravalaiskorttelin talot ovat 
tosin 1990-luvun puolivälistä. 

– Töölön vanhoissa kortte-
leissa jokainen talo oli aidan-
nut omat pienet plänttinsä be-
toniaidoilla voidakseen pitää 
niissä autopaikkojaan. 

Santaniitynkadun korttelin 
sisäpuolella ei ole autopaikko-
ja, mutta joka talolla silti oma 
pihansa: omat jätekatokset ja 
muut piharakennelmansa, omat 
pihanhoito- ja huoltosopimuk-
sensa. Kun yksi traktori on 
käynyt pihapiirissä tekemässä 
oman työsiivunsa, kohta tulee 
toinen viereiselle siivulle. 

– Miksi ei ole voitu ottaa op-
pia vanhoista virheistä? Ihan 
hyvin olisi voitu rakentaa kai-
kille taloilla yhteinen jätekatos, 
piha-alaa olisi jäänyt enemmän 
oleskelulle. Pihanhoitokin voisi 
olla yhteinen ja yhdenmukai-
nen. Nyt huolto on eri yhtiöis-
sä, yhteisöllisyyskoordinaatto-
rin nimikkeellä viime vuodet 
nyt loppumetreillään olevassa 
4V-hankkeessa toiminut Ville 
Heinilä hahmottelee. 

Kovin yhteisöllisessä ympä-
ristössä Heinilä ei koe nyt asu-
vansa. Työ hankkeessa on ollut 
niin intensiivistä, ettei hän toi-
mintojen pyörittämiseen koti-
ympyröissä ole itsekään liiem-
min jaksanut panostaa. 

– Siinä mielessä voin sa-
noa, että suutarin lapsella ei 
ole kenkiä! Meillä ei ole ollut 
asukastoimikuntia. Viimeisistä 
kahdesta asukaskokouksesta 

➺ JATKUU
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26.-28.5.2011
www.tulevaisuudenisannointi.fi 

Tervetuloa seminaariin!

ensimmäisessä olimme minä, 
tyttöystäväni ja isännöitsijä, 
seuraavassa minä ja isännöitsijä. 
Aika Hiljaista!

– En voi sanoa, että tuntisin 
naapureitani. Minulla on yli-
päätään huono nimi- ja naama-
muisti, mutta totta kai moikkai-
len rapunväkeä ja pihan lapsia. 
Ylipäätään pidän tuntemista 
edes moikkailutasolla tärkeänä. 
Jo se lisää turvallisuudentun-
netta, yhteisöllisyyttä ja sosi-

aalista kontrollia talossa.  Kun 
ajatellaan, että naapurit ja puo-
litututkin ovat ihmisiä, ei voida 
käyttäytyä miten vain. 

Vähemmätkin neliöt
riitäisivät

Nykyiseen asuntoon 
Ville Heinilä kotoutui 
puolen vuoden am-

mattiopiskelujaksolta Espanjas-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

ta. Siellä asumismuoto oli sikä-
läisille nuorille ihmisille - muil-
lekin kuin opiskelijoille - varsin 
ominainen kimppakämppä. 
Asunnot ovat kalliita tulotasoon 
nähden. 

Omat kämppäkaverit olivat 
argentiinalaisia, veljekset ja yksi 
naispuolinen, hiukan iäkkääm-
pi. Vain Heinilä oli opiskelija. 
Asuinkumppaneiksi osuneet 
olivat eteläamerikkalaisiksi 
poikkeuksellisen rauhallisia. 

Ville Heinilän ja argentiina-
laisten kämppäkavereiden 
jakamaan soluasuntoon 
kyläilijätkin otettiin avosy-
lin vastaan; yhteistä elä-
mää elettiin paljon enem-
män kuin suomalaisissa 
soluissa. – Kämp pikset 
myivät omia käsitöitään. 
Tässä taitaa olla joku ilta, 
kun niitä tehtiin heidän ka-
vereidensa kanssa, Heinilä 
esittelee.

Fallas, keväinen katujuhla 
espanjalaisittain, tarjoaa vi-
suaalista ilottelua ikkunois-
takin seurattavaksi. Usein 
vallanpitäjiä ironisoivia pa-
perimassafiguureja ilmestyy 
joka kaupunginosaan.
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Marraskuun 23. päivänä pää-
tösseminaarinsa pitäneen 

4V-hankkeen yksi kirjallinen 
päätuotos, "Kestävän asumisen 
työkalupakki vuokrataloyhtiöil-
le", on 162-sivuisena painava: 
ajatuksellisesti, asiasisällöltään, 
mutta myös fyysisesti. 

Opuksen vankat sivut on 
tarkoitettu kestämään ahke-
raakin plaraamista ja merkintö-
jen tekoja - ja sehän onnistuu 
kierrätyspaperillakin. Erilaiset 
tarkistuslistat toimenpide-eh-
dotussarakkeineen ja rinnalla 
olevine, talokohtaisille ideoil-
le, tiedoille ja muistiinpanoille 
tarkoitettuine tyhjine sarakkei-
neen muodostavat merkittävän 
osan kirjasta. 

Työkalupakki
tarkoitettu
vuokrataloyhtiöille

Edellä mainitun "Keken" eli 
kestävän kehityksen työka-

lupakki on tarkoitettu ennen 
kaikkea vuokrataloyhtiöiden 
henkilöstön käyttöön, johta-
misen ja kehittämisen tueksi 
pyrkimyksessä ohjata asumisen 
arkea paitsi ympäristövastuulli-
sempaan suuntaan, myös yhtei-
söllisempään, turvallisempaan 
ja viihtyisämpään. 

Asukkaita ja asukastoimikun-

Nyt pöyhimään Keken työkalupakkia...
...tai ainakin 4V:n nettisivuja, 

4V - Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi 
hyvin hanketta (2008-2011) on to-
teutettu Helsingin, Espoon ja Van-
taan kaupungin sekä Pääkaupun-
kiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 
yhteistyönä. Hankkeen rahoittajia 
ovat  EU:n Etelä-Suomen kilpai-
lukykyä ja työllisyyttä tukevasta 
EAKR-ohjelma sekä Uudenmaan 
liitto. 

Koska 4V-hanke on lähes-
tymässä loppuaan (31.3.2011), 
hankkeen internetsivut ovat par-
haillaan kovan uudistuksen alla. 
Uudet sivut valmistuvat lopulli-
sesti ensi vuoden alussa. Julkai-
sut löytyvät netistä siis hankkeen 
päättymisen jälkeenkin. 

Lisätietoa:  www.4V.fi/tyokalu-

pakki ja  www.4V.fi/julkaisut 

tia ajatellen hanke on tuotta-
nut pienempiä oppaita: Onko 
Keke kotona?,  Opas kestävään 
asumiseen sekä selkokielinen 
Vinkkejä asumiseen.  Yhteisten 
tilojen seinille kiinnitettäväksi 
on paperisia värikkäitä ja yti-
mekkäitä muistinvirkistäjävies-
tejä, kuten "Älä vedä vesiperää 
- kymmenen minuuttia suih-
kussa vie jopa 150 litraa vet-
tä" ja "Mikä maksaa? - Väärään 
paikkaan heitetty jäte maksaa 
taloyhtiölle jopa 50 000 euroa 
vuodessa". 

Oppaita ja esitteitä on luet-
tavissa myös 4V:n nettisivuilta. 
Myös vapaasti käytettäviä kou-
lutuspaketteja voi hankkia sitä 
kautta. Aineistoa on vielä luvas-
sa lisääkin, ja hyvinkin kohde-
ryhmittäin räätälöitynä - esi-
merkiksi Keke päiväkodissa ja 
Keke koulussa. "Keke mukaan 
kuvioihin" -kirja puolestaan an-
taa vinkkejä kestävään järjestö-
toimintaan.

Toteutuneet
hankkeet
myös esillä

Ison 'työkalupakkikirjan' nelo-
sosiosta on löydettävissä, min-

kälaisia hyviä käytäntöjä kestä-
vän kehityksen edistämiseksi 
on jo toteutettu eri puolilla 

Suomea, osa 4V-hankkeen virit-
täminä, osa muunlaisista aloit-
teista. Hyviä käytäntöjä löytyy 
vielä lisää hankkeen nettisivuil-
ta - yhteensä lähes sata kappa-
letta, joskin asumisen kannalta 
keskeisimmät on toki julkaistu 
työkalupakin yhteydessä.

Toimeen on tartuttu muissa-
kin kuin vuokrataloissa, Asunto 
Oy Vesakko Bostads Ab - missä 
päin sijaitseekaan - on pestan-
nut oman talon nuoria kesätöi-
hin taloyhtiön pihalle ja yhtei-
siin tiloihin. 

Nuorten työkylvyssä  Vesa-
kossa nuoria on ohjannut pää-
asiassa talonmies, usein myös 
hallituksen jäsen. Talonmiehen 
ohjastuksessa nuoret toimitta-
vat verokorttinsa ja tuntilistan-
sa isännöitsijätoimistoon, joka 
tarkistaa tuntilistojen oikeelli-
suuden taloyhtiön edustajalta.

"Työkokemus vahvistaa nuor-
ten kykyä kohdata "oikean" työ-
elämän haasteet myöhemmin. 
Nuorella on lyhyt työmatka ja 
työkaverina omat ystävät, mutta 
lisäksi hän saa mahdollisuuden 
tutustua omaan elinympäris-
töönsä uudesta näkökulmasta", 
kirjassa päätellään. 

Kontulan Kiinteistöt Oy:n 
Veteraaninkujalla yhteistyö eri 
sidosryhmien kanssa on poiki-
nut vanhusten asukaskerhon 
muodossa palikoita iäkkäiden 

asukkaiden elämänlaadun pa-
rantamiseksi ja ilon tuottami-
seksi: neuvontaa, asiantuntijoi-
ta, tietovisoja, muisteluiltoja 
ym. Tulos?  

Muun muassa tätä: "Sosiaa-
linen pääoma on lisääntynyt 
paitsi yhteisöllisyyden myötä, 
myös siten, että auttaviin viran-
omaisiin luodut kontaktit ovat 
vahvistuneet. Näin vanhuksella-
kin on yhteys yhteiskuntaan ja 
hän voi vaikuttaa asioihin".

Tekstit ja kuvat:  
Hanna Rissanen.

yhteiseksi eduksi, edistykseksi, opiksi ja iloksi

Siitä Villen kanssa samaa mieltä 
olivat hänen espanjalaiset opis-
kelijaystävänsäkin, eteläamerik-
kalaisia enemmänkin tuntevat.

–  Kertaakaan meillä ei tullut 
mitään konfliktia, Heinilä to-
teaa vaihto-opiskelijajaksonsa 
kämppäkavereista. 

Samaan aikaa kun Ville Heini-
lä palasi Espanjasta, Maija Kaup-
pila kotiutui takaisin Suomeen 
Keniasta. Keravan kaupungin 

heille ensimmäisenä tarjoama 
asunto vaikutti kivalta. Ja vai-
kuttaa yhä, joskin asumiskoke-
musta siinä saatuaan Heinilä 
kokee 67 neliön kolmion heille 
lievästi turhan suurena.

– Valitettava tosiasia on, että 
tilalle - kun sitä on - keksitään 
kyllä aina käyttöä. Kamaa ker-
tyy ...

Pienimmästä huoneesta ison 
osa on haukannut Kauppilan 

itselleen hankkima Marimba, 
jättikokoista ksylofonia muis-
tuttava. Soitonopiskelu on 
alkumetreillä. Heinilän akusti-
nen kitara ei juuri tilaa vie. Te-
levisiota nuorella parilla ei ole 
ollenkaan. Kesäaikaan aikaa ku-
luu toisen pariskunnan kanssa 
yhdessä tarhattavien,  kahdek-
san pesän mehiläisten hoidos-
sa, vuoroviikoin. Loppukesän 
2010 hunajasadossa tarhaajat 

maistavat "jännän voimakkaan 
maun" - ilmeisesti pesäpaikan, 
Tuusulan Rusutjärvellä sijait-
sevan luomumansikkatilan, lä-
heisyydessä viljellystä tattarista 
juontuvaa.  
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Kun yrittäjän eläkelain 
piiriin kuuluvan yrittä-
jä-määritelmä laajenee 

ensi vuoden alusta, se tarkoit-
taa käytännössä sitä, että YEL-
vakuutuksen piiriin tulee noin 
8 000 uutta vakuutettua ja noin 
20 000 yrittäjän vakuuttaminen 
siirtyy työntekijän eläkelain eli 
TyEL:n piiristä yrittäjän eläke-
lain eli YEL:n piiriin.

Tämä johtuu ensi vuoden 
alussa voimaan astuvasta laki-
muutoksesta, jonka mukaan 
yrittäjäksi katsotaan osakeyhti-
össä ja muussa yhteisössä joh-
tavassa asemassa työskentelevä 
henkilö, joka yksin omistaa yli 
30 prosenttia osakkeista tai 
jolla yksin on yli 30 prosenttia 
osakkeiden tuottamasta ääni-
määrästä tai omistaa yrityksestä 
yhdessä perheenjäsenten kans-
sa yli 50 prosenttia.

Omistuksen määrä
ratkaisee yrittäjyyden

Osakeyhtiön osakas on ny-
kyisen yrittäjän eläkelain eli 
YEL:n mukaisesti yrittäjä, jos 
hän omistaa yksin tai yhdessä 
perheenjäsenensä kanssa yli 
50 prosenttia osakkeista tai 
äänimäärästä. Tällöin hänet ny-
kylain mukaan on vakuutettu 
työntekijän eläkelain eli TyEL:n 
mukaan.

Hallituksen esityksen mu-
kaan yrittäjänä kuitenkin pi-
dettäisiin ensi vuoden alusta 
lukien myös osakeyhtiön osa-
kasta, joka omistaa yksin yli 30 
prosenttia tai yhdessä perheen-
jäsenten kanssa yli 50 prosent-
tia. 

Käytännössä YEL:n piiriin 
tulisi näin vakuutettavaksi sel-
laisia henkilöitä, jotka toimivat 
käytännössä yrittäjäriskillä tai 
kokevat itse olevansa yrittäjiä. 

Lisäksi lakimuutos tuo YEL-
vakuutuksen piiriin yrittäjiä, 
jotka ovat jääneet työeläketur-
van ulkopuolella tai jotka on 

vakuutettu työntekijän eläke-
lain eli TyEL:n mukaan. 

Yrittäjien eläketurvaa
parannettava

Hallitus antoi eduskunnalle 
esityksen työeläkelakien yrit-
täjämääritelmän muutoksesta 
syyskuussa ja sitä käsiteltiin 
ensimmäisessä eduskuntakäsit-
telyssa joulukuussa. Tarkoitus 
on päättää asiasta ensi vuoden 
talousarvion yhteydessä.

Nykylaissa on varsinkin 
osakeyhtiöiden osakkaiden 
kannalta ollut puutteita. Esi-
merkiksi jos kaksi tai kolme 
henkilöä omistavat yrityksestä 
tasaosuudet, he eivät nykylain 
mukaan ole YEL:n mukaan va-
kuutettavia yrittäjiä. Heidät siis 
vakuutetaan TyEL:n mukaan 
työntekijöinä, koska he nosta-
vat yrityksestä palkkaa.

Omistajat eivät välttämättä 
nosta yrityksestä palkkaa, vaan 
nostavat esimerkiksi osinkoa 
tai voitto-osuuksia, mutta niistä 
ei kerry eläketurvaa.

Jos yrittäjällä ei ole YEL-va-
kuutusta, eikä palkkatuloa, hän 
jää ilman eläketurvaa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa esimer-
kiksi sitä, että sairaus-, äitiys- tai 
isyyspäivärahan suhteen yrit-
täjä jää vähimmäispäivärahan 
varaan, koska työntekijän sai-
rausvakuutuksen päivärahassa 
otetaan huomioon palkkatulo 
ja yrittäjällä YEL-vakuutuksen 
työtulo.

Uudet yrittäjät heti 
uuden YEL:n piiriin

Kun uusi yrittäjä aloittaa yrit-
täjätoimintansa ja hänen omis-
tusosuutensa on yli 30 pro-
senttia, hänet vakuutetaan heti 
vuoden alusta alkaen uuden 
YEL:n mukaisesti. Vakuutuksen 
järjestämisaikaa on kuusi kuu-
kautta.

Lisäksi ne henkilöt, jotka ovat 

nyt lakisääteisen vakuuttamisen 
ulkopuolella ja täyttävät uuden 
YEL:n mukaiset edellytykset, 
tulee ottaa YEL-vakuutus vuo-
den alusta alkaen ja viimeistään 
kesäkuun oppuun mennessä.

Uusi YEL:n 30 prosentin 
omistusraja koskee myös osa-
omistajaa, joka on nostanut yri-
tyksestä palkkaa ja on vakuutet-
tu TyEL:n mukaan työntekijänä. 
Hänen kohdallaan pitää tehdä 
siirto TyEL:stä YEL:n piiriin. 
Siirtymäaikaa tähän on annettu 
vuoden 2014 kesäkuun lop-
puun saakka. Eläkeyhtiöt eivät 
tee muutoksia automaattisesti, 
vaan siirto on hoidettava itse.

Uusi YEL:n mukainen yrit-
täjyyden määriteltä ei vaikuta 
sinällään työeläketurvaan, sillä 
yrittäjillä ja työntekijöillä on 
periaatteessa samanlainen työ-
eläketurva. 

Yrittäjä voi kuitenkin itse 
vaikuttaa eläketurvansa suu-
ruuteen. Riittävä eläketurva 
edellyttää, että vakuutuksen 
perusteena oleva työtulo vas-
taa yrittäjän työpanosta.

Suomen Yrittäjät 
suhtautuu myönteisesti

Lakiesitystä on valmisteltu 
sosiaali- ja terveysministeriös-
sä ja se perustuu Yrittäjät 2009 
-työryhmän ehdotukseen. Suo-
men Yrittäjät on osallistunut 
esityksen valmisteluun minis-
teriössä.

Omana lausuntonaan Suo-
men Yrittäjät on ilmoittanut 
suhtautuvansa esityksen sisältä-
miin muutoksiin myönteisesti.  

Yrittäjäjärjestön mielestä 
ehdotetut muutokset yhden-
mukaistavat sosiaaliturvalain-
säädännön yrittäjämääritelmiä. 
Lisäksi yrittäjinä tosiasiallisesti 
toimivat tulevat muutosten 
myötä entistä kattavammin 
yrittäjien lakisääteisen eläke-
turvan piiriin.

YEL:n piiriin jo yli 30 prosentin omistusosuudella

Yrittäjien eläkelaki laajenee

U U T I S P O S T I A

Ulkomainen 
rakennustyövoi-
ma kasvussa 

Rakennusalalla työskente-
levien ulkomaalaisten määrä 
on kaksinkertaistunut Suo-
messa neljän vuoden aikana. 
Rakennusteollisuus RT ry:n 
tuoreen jäsenkyselyn mu-
kaan ulkomaalaisten osuus 
koko maassa on nyt noin 
15 prosenttia talonrakenta-
mistyömaiden työvoimasta. 
Voimakkainta kasvu on ollut 
Uudellamaalla, jossa myös 
rakentajien työttömyysaste 
on maamme alhaisin, alku-
syksystä noin 4 prosenttia. 
Heikoin työllisyystilanne on 
pohjoisessa Suomessa, jos-
sa ulkomaalaisten osuus on 
pysynyt lähes olemattomana.

Ulkomaalaisista valtaosa 
työskentelee aliurakointiyri-
tyksissä, jolloin pääurakoit-
sijan työnjohto ei usein edes 
tiedä, mitä kaikkia kansalli-
suuksia työmaalle on tulossa. 
Kielivaikeudet voivat tuottaa 
työturvallisuus- ja laatuon-
gelmia, varsinkin sellaisilla 
työmailla, joissa ei ole ulko-
maalaisten opastamiseen 
vakiintuneita käytäntöjä ja 
kokenutta työnjohtoa. 

Helpottaakseen monikult-
tuurista yhteistyötä raken-
nusalan työmarkkinajärjestöt, 
Rakennusteollisuus RT, Ra-
kennusliitto ja Toimihenkilö-
unioni, ovat yhdessä laatineet 
rakennusalalle eettiset ohjeet. 
Niissä kiinnitetään huomiota 
esimerkiksi syrjinnän ehkäi-
semiseen ja työturvallisuuden 
ylläpitämiseen.

Kyselyyn vastasi 220 yritys-
tä, joilla oli käynnissä lähes 2 
000 työmaata ja niillä töissä 
noin 22 000 työntekijää. Koko 
talonrakennusalan työmailla 
arvioidaan olevan yhteensä 
noin 100 000 työntekijää.
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Etelä-Suomen lääni

n T. Huotari Oy
Huminapolku 1 B, 15700 Lahti
puh. 03-787 5054
fax 03-787 5010

n Esa King Oy
Ruohotie 7, 00700 Helsinki
puh. 09-877 1100
fax 09-877 1170

n Saumasto Oy
Mattilanmäenpolku 1, 
15140 Lahti
puh. 050-562 5978

n Kelo - Marketing Oy
Särmääjänkatu 4, 
15520 Lahti
puh. 0500-728 628
fax 03-752 2152

n Saumapojat Oy
Siltamäenkatu 31, 15300 Lahti
puh. 03-871 260
fax 03-871 2620

n Vantaan Saumaus Ky
Rauhaniementie 5,
12380 Leppäkoski
puh. 0400-508 422
fax  03-688 3771

n Raitayhtiöt Oy
Arentitie 7-9, 00410 Helsinki
puh. 09-413 66300
fax  09-413 66340

n Saumalaakso Oy
Kääpätie 7, 00760 Helsinki
puh. 09-476 14700
fax  09-476 14744

n RA-Urakointi Oy
Tullikirjurinkuja 4, 
00750 Helsinki
puh. 09-350 9590
fax  09-350 95950

n Elementtisaumaus 
 Pärnänen Oy
Laurintie 88, 01420 Vantaa
puh. 0400-457 866
puh. 0400-457 867

n Saumausliike 
 T. Heikkinen Ky
Torivoudintie 3 K 13, 
00640 Helsinki
puh./fax 09-754 2200

n TR Saumaus Oy
Tilakatu 4, 15810 Lahti
puh. 0400-840 931
fax 03-751 2151

Länsi-Suomen lääni
n Saumaus ja Maalaus 
 Väljälä Oy
Perkontie 17, 21290 Rusko
puh. 02-432 2341

n Rakennus ja Saumaus 
 Sälli Oy
Muuttolantie 3,
 41340 Laukaa
puh. 0400-746 568

n Saumauspalvelu 
 Tommi Valkila Oy
Kuntokatu 12, 37130 Nokia
puh. 03-342 2226

n Turun ja Ympäristön 
 Saumaustekniikka Oy
Vogulinkuja 1, 20750 Turku
puh. 02-244 0074

n KH Saumaus Oy
Kaukolanraitti 24, 61400 Ylistaro
puh. 0400-668 036

n Pohjanmaan 
 Elementtisaumaus Oy
Hiekkatie 7, 
68600 Pietarsaari
puh. 0400-867 006

SUOMEN
RAKENNUS
SAUMAUS
YHDISTYS

n Tampereen 
 Elementtisaumaus Ky
Kokonkatu 9, 
33960 Pirkkala
puh. 0400-626 645

n Jul-Mat Julkisivut ja 
 Matot Oy
Purokatu 7, 
21200 Raisio
puh. 02-467 6400
fax  02-467 6404

n Satakunnan 
 Tasotiivistys Oy
Suolistontie 80,
29310 Kaasmarkku
puh. 02-538 1190
fax  02-538 1460

n Ruskon Saumaus Oy
Naarvahantie 62, 
21290 Rusko
puh. 02-432 1300
fax  02-432 1301

• Itä-Suomen lääni •
n Puijon Saumaus Oy
Luistelijantie 4, 
70200 Kuopio
puh. 017-282 1001
fax  017-282 125

Energiasäästöä, joustaen – osaavia urakoitsijoita ja tavarantoimittajia 
saumaus- ja julkisivutöihin kautta maan.   www.saumausyhdistys.net

Oulun lääni
n Saumaset Oy
Oulaistenkatu 26, 
86300 Oulainen
puh. 08-470 502

Valtuutetut 
tavarantoimittajat
n Bostik Oy
Joentaustankatu 11, PL 46,
33311 Tampere
puh. 010-843 8800
fax  010-843 8822

n Joint-Nauha Oy
Jäähdytintie 6, 
00770 Helsinki
puh. 09-388 2528
fax  09- 388 2530

n Sika Finland Oy
Koskelontie 23, PL 49, 
02921 Espoo
puh. 09-511 431
fax  09-511 43300

n Tremco illbruck Oy
Tullikirjurinkuja 2, 
00750 Helsinki
puh. 09-549 94500
fax  09-549 94555

Suomen Rakennussaumausyhdistys r.y.

Y R I T Y S U U T I S P O S T I A

Vuoden 2010 lasirakenteeksi 
on valittu Ylioppilaiden Tervey-
denhoitosäätiön (YTHS) Helsingin 
Töölön toimipisteen laajennusosa. 
Vanhan osan ja laajennusosan yh-
distää lasinen välitila, jossa on  si-
sääntuloaula ja kaikille avoin kah-
vilaravintola.  

Valintaraadin, johonkuuluvat 
Suomen Tasolasiyhdistys ja Suo-
men arkkitehtiliitto ry (SAFA), 
mielestä laajennusosa edustaa 
hyvää, suomalaista, eleetöntä 
arkkitehtuuria, jossa lasi on vä-
littävänä materiaalina vanhan ja 

uuden osan välillä.  Valintaraatia ei 
niinkään vakuuttanut lasin määrä, 
vaan toteutuksen laadukkuus ja 
harkitut detaljit.  Erityisesti lasin 
ja massiivirakenteen liitokset on 
raadin mielestä esimerkillisesti 
ratkaistu.

Lasirakenteita kohteessa on 
käytetty  kaikissa vaippapinnoissa; 
seinissä ja katossa.  Lasiset raken-
nusosat on yksilöllisesti kohtee-
seen suunniteltu ja toteutettu.

Kohteen arkkitehtisuunnittelus-
ta vastaa pääsuunnittelijana Sanak-
senaho Arkkitehdit Oy. Lasiraken-

teet on toteuttanut suunnittelusta 
asennukseen, kokonaistoimitukse-
na Jalora Planarian Oy. Pääurakoit-
sijana toimi Hartela Helsinki Oy

Jalora on kesällä 2010 liittynyt 
osaksi Consti Yhtiöitä vahvistaen 
näin yhtiön osaamisalueeksi myös  
julkisivujen ja kattojen lasiraken-
tamisen. Consti Yhtiöt on korjaus-
rakentamiseen keskittynyt yritys, 
jonka palveluihin kuuluvat talo-
tekniikka, linjasaneeraus, korjaus-
urakointi sekä julkisivusaneeraus. 

Jalora mukana toteuttamassa Vuoden Lasirakenne-palkittua

New Tube Suomi on tehnyt 
maahantuonti- ja asennussopi-
muksen ruotsalaisen LinTec Com -
bisystems Ab:n kanssa, jolla se 
vahvistaa toimintaansa vesi- ja 
viemärisaneerausjärjestelmien 
kokonaistoimittajana.

LinTec märkätilakaseteissa on 
tehdasasennettuna wc-huuhtelu-
säiliö sekä vesi- ja viemärijohdot, 
avattavan pelti- tai laatoitettavan 

kivilevykotelon sisällä. Elementit 
nopeuttavat vesi- ja viemärijohto-
jen asennustyötä ja mahdollista-
vat tasalaatuisen lopputuloksen.

Järjestelmän kasetit on suunni-
teltu niin, että mahdolliset vuoto-
vedet ohjautuvat kylpyhuoneen 
lattialle, jolloin vesivahinkoja ei 
pääse tapahtumaan. Lisäksi pie-
nen tilantarpeen ja muuntautu-
miskyvyn vuoksi LinTec Com-

bisystems sopii erinomaisesti 
saneeraus- sekä uudisrakennus-
kohteisiin. WC-, pesuallas- ja sovi-
temoduuleja voidaan yhdistellä 
vapaasti, joten jokaiseen tilaan 
löytyy sopiva ratkaisu.

Lisätietoja: 
Suomen Putkipinnoitus Oy, 

Sami Hämäläinen, 
puh. 0207 5511 41, 

www.newtube.fi.

LinTec Combisystemsin maahantuonti New Tube Suomelle

Uusi blogi 
keskittyy 
vihreään 
rakentamiseen
Verkkoon on ilmestynyt en-
simmäinen vihreään rakenta-
miseen keskittynyt blogi.

Vihreään rakentamiseen kes-
kittyneessä blogissa käsitellään 
vihreän rakentamisen esimerk-
kejä Suomesta ja maailmalta, 
listataan vihreän rakentamisen 
tapahtumia ja julkaisuja ja pi-
detään silmällä aihepiiriin liit-
tyviä uutisia maailmalta. 

www.vihrearakentaminen.
fi -osoitteessa sijaitsevaa blogia 
toimittaa IFPR Finland ja sen 
tukijana toimii Uponor.

Kirjoittajatiimillä, joka tar-
kastelee rakentamista Suomes-
ta, Islannista ja Ukrainasta kä-
sin, on pitkäaikainen kokemus 
rakennusalan journalismista, 
muun muassa Rakennustek-
niikka-lehden toimittamisesta 
sekä suurimpien suomalaisten 
päivä- ja talouslehtien avusta-
misesta.

Lisätiedot: IFPR Finland, 
Jukka Laikari, 
puh. 040 5245 274.
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KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 
”Tasapainoinen dieetti,

suklaata kummassakin kädessä.”

K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä

Lähti kuin etana 
Töölöstä
Etanat ovat suurin piirtein yhtä 

rivakoita ja vikkeliä kuin kiin-

teistöalan unionistit yhteensä. 

Sillä erotuksella, että eta-

noista on oikeasti myös jotain 

hyötyä, varsinkin valkosipulin 

kera syötynä.

Tätä jorinaa väsätessä 

eläm me suuressa Joulun 

odotuksessa ja tunnettua on, 

että joulunpyhinä syödään 

”Pojat, kansan ur-

hokkaan, mi Puolan, 

Lützin, Leipzigin ja 

Narvan mailla vertaan 

vuoti, viel’ on Suomi 

voimissaan, voi vai-

nolaisten hurmehella 

peittää maan. 

Pois, pois rauhan toi-

mi jää, jo tulta kohta 

kalpa lyö ja vinkuen 

taas lentää luoti. Jouk-

koon kaikki yhtykää, 

meit’ entisajan sankar-

henget tervehtää.

Kauniina väikkyy 

muisto urhojemme, 

kuolossa mekin vasta 

kalpenemme. Eespäin 

rohkeasti vaan, ei kun-

niaansa myö sun poi-

kas milloinkaan! 

Uljaana taistolippu lie-

hu, voitosta voittohon 

sä vielä meitä viet!

Eespäin nyt kaikki, 

taisto alkakaa, saa 

sankareita vielä nähdä 

Suomenmaa!”

Komeat ovat Zacharias 
Topeliuksen kirjoitta-
mat ja Paavo Kajande-

rin suomentamat Porilaisten 
marssin sanat, jotka löytyvät 
muun muassa J.L Runebergin 
kirjasta Vänrikki Stoolin tari-
nat. 

6.12.1917 on meille suoma-
laisille tärkeä päivä. Kyseinen 
päivä, joka ikinen vuosi sen jäl-
keen ja tästä eteenkin päin on 
aina Suuri Juhlapäivä. 

Tai ajatelkaapa Olympialaisia, 
suomalainen urho tai urhotar 
korkeimmalla korokkeella ja 
kun Porilaisten marssi raikaa 
ämyreistä ympäri maailman, 
siinä on sitä jotakin me-henkeä 
nostattavaa.

Tämänkertainen Karpan 
Keittiön soppajutun teko sattui 
juuri tälle kyseiselle päivälle, 
sen vuoksi jutun alku on juhlal-
linen. Itsenäisyys on iso juttu.

Miksi ihmiset 
eivät itse

Tämän pohjalta voi-
si ruveta pohtimaan 
ihmisten omaa suve-

reeniutta. Oikeamminkin sitä, 
kuinka paljon ammattiliitoille 
ja eri yhdistykselle ihmisten 
itse antamaa ”minun asioideni 
hoitamisen” avointa valtakirjaa 
ja sitä, että miksi ihminen ei it-
se ”osaa” hoitaa omia asioitaan 
työnantajansa kanssa. 

Tuoreimpana esimerkkinä 
tällä hetkellä päällä vellova työ-
taistelu Finnairin ja lentoemo-
jen kesken. Pähkähullua. 

Ei myöskään ole ”secret de 
polichinelle” - valtiollinen sa-
laisuus, mitä erinomaista hyvää 
esimerkiksi isännöintiunioni 
voisi aikuisten oikeasti perus-
taloyhtiötä isännöivälle duuna-
rille taikka yrittäjälle tarjota. Ja-
bajabajabaaata... eihän kukaan 
täysjärkinen voi edes kuvitella, 
että unioni, johon kuuluvat 
duunarit sekä työnantajat, voi 
aidon rehellisesti kummankaan 
puolella olla. Siis, jabajabajaata.

Etanapateeta joulupöytään 
tai vuodenvaihteen juhliin
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hyvin. Allekirjoittanut ei täl-

läkään kertaa koeta opastaa 

ketään kinkun paistamisen 

saloihin, vaan tyrkkää tarjolle 

vaihtoehdon. 

Miten olisi, maistuisiko eta-

napatee heti joulupukin vie-

railun jälkeen? Tai alkupalaksi 

ennen kinkkua ja rosollia?

Huuhdo pilkotut herkku-

sienet ja ruskista ne kevyesti 

vähässä voissa. Leikkaa leipä 

pituussuunnassa kahtia ja 

koverra leivän alaosasta si-

sus pois. Jätä noin 1,5 sentin 

reunat. Murenna leivän sisus 

käsin tai veitsellä pienen pie-

niksi muruiksi.

Murskaa valkosipulin kyn-

net leikkuuveitsen terällä ja 

silppua ne mahdollisimman 

pieniksi ja sekoita hakkelus 

voihin. Lisää hienonnettu per-

silja, suolaa ja mustapippuria. 

Käytä huoneenlämpöistä voita, 

jotta saat mössön sekaisin.

Lisää mössöön melkein 

kaikki murennetusta leivästä 

ja lisää myös huuhdellut ja 

muutamaan osaan leikatut 

etanat sekä herkkusienet. Se-

koita kunnolla.

Täytä leipä seoksella ja laita 

leivän toinen puolisko tiiviisti 

kanneksi päälle ja kääri lei-

pä tiukasti paksuun folioon 

ja käärö uuniin. Paista uuni-

ritilällä 250 asteessa noin 25 

minuuttia.

Kun luulet, että patee on 

kypsä, nosta se uunista leik-

kuulaudalle  ja leikkaa her-

kusta tuhteja viipaleita näl-

käisten herkuttelijoiden nau-

tittavaksi. Tarjoa lisukkeena 

raikasta salaattia.

ETANAPATEE

VAALEA VUOKALEIPÄ

ETANOITA 2 PRK

HERKKUSIENIÄ 300 G

VOITA 200 G

VALKOSIPULIA, PALJON

SUOLAA 

MUSTAPIPPURIA

PERSILJANIPPU

Kahvimaalla Suomen
Itsenäisyyspäivänä, 
anno domini 2010.  

Chef Karppa

JA KAIKILLE KARPAN KEITTIÖN LUKIJOILLE 

OIKEIN HYVÄÄ JOULUA JA 

MENESTYKSEKÄSTÄ ALKAVAA VUOTTA 2011.

Allekirjoittaneen salaatissa 

oli vihreiden aineosien lisäksi 

hunajamelonia ja kirsikkato-

maatteja, jotka toivat ruokaan 

mukavasti makeutta.

Näin Joulun alla ruokajuo-

maksi soveltuu jokin tummis-

ta kausioluista tai aromikas 

punaviini.

Tällaisen "pateen" voi val-

mistaa myös katkaravuista, 

savulohesta, makkarasta tai 

valmistaa vaikkapa joulukin-

kun viimeisestä "kvartaalista". 

Silputtuna siitä, joka jää taas 

melkein syömättä. Kinkkua 

kuutioina, suolakurkkua, cre-

me freshiä, truuttaus sinap-

pia, sipulihakkelusta, aivas-

tus valkosipulia... eipä olisi 

varmaankaan ihan pöhkömpi 

makuelämys. 

Veli hyvä, ei muuta kuin 

ajatus puolivilliin laukkaan, 

täytteeseen sopivat mausteet 

ja lisukkeet ja "patee porise-

maan".

Patee sopii oikein hyvin ren-

touttavan saunan jälkeisek-

si huikopalaksi tai vaikkapa 

vuodenvaihteen juhliin ikui-

sen nakkiperunasalaattime-

nun vaihtoehdoksi. Maistuu 

ainakin meille raavaille suo-

malaisille hampuuseille ja 

uskon sen maistuvan myös 

hampuusien daameillekin.

Uutisvuodon mainosta lai-

naten, "Kiinteistöposti, isän-

maan asialla"!
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Kiinteistöalan Parhaat Palvelut 2010
Autotallit

Markiisit

AUTOTALLIT
• Yksittäistallit ja -katokset
• Rivitallit ja -katokset
• Autotalli-varastoyhdistelmät

AUTOTALLIN OVET
• Kippiovet
• Saranapariovet
• Varasto-ovet
• Kaikki ovet PU-erist. tai ilman
• Myös erikoismitalliset

Puh 06-781 9000
Fax  06-781 9022
PL 28
68601 PIETARSAARI
www.pisari.fi 

Ikkunat

Ikkunat ja Ovet

Kiinteistöpesulat

Parvekekaiteet Väestönsuojat

A-luokan
ENERGIA-

  IKKUNA

www.karvia.net, Petikontie 1, 01720 Vantaa 
puh. (02) 523 800, fax (09) 7001 8522

ENERGIATEHOKKAAT 
JA KESTÄVÄT 

KARVIA IKKUNAT

KARVIA IKKUNA –
JA OVIPALVELU OY

Viiden tähden saneerauspalvelua!
®

Ulko-ovet

Ikkunat

Sisäovet www.skaala.com

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy
Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa
Puh. (vaihde) 06-482 2000

Pyydä tarjous!
Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Vantaa Pori Forssa Turku Tampere

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Savontie 349

Maalauslaitteet

Kiinteistöpesulat

PL 75  Tiistinniityntie 4
02331 Espoo (09) 681 021 Fax (09) 6810 2222

Kiinteistön hoitokoneet

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
Puh. (09) 476 112, faksi (09) 4761 1400

www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

TURVALLISUUS-
MATERIAALIA

Tuotevalikoimistamme löydät laadukkaat ja mo-
nipuoliseset valikoimat palo- ja pelastusalan
ammattikirjallisuutta ja muuta turvallisuuteen liit-
tyvää aineistoa. Väestönsuojelumateriaaleja
löytyy valmiina pakkauksina taloyhtiöille ja yri-
tyksille.

www.autola.wihuri.fi
PL 58, 01511 Vantaa
puh. 0205 1010,  fax 020 510 2207 autola@wihuri.fi 

Wille - kotimaassa suomalaisille tehty

Viheralan ammattilaisille
ympäristönhoitokoneet Autolasta

Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa
puhelin (09) 875970, telefax (09) 87597299
www.miele-professional.fi, professional@miele.fi
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Y R I T Y S U U T I S -  J A  T U O T E P O S T I A

Are laajensi 
sukitusmenetel-
mänsä 
Tampereen 
seudulle

Aren putkistosaneerausme-
netelmänä tunnettu sukitus on 
nyt saatavilla myös Tampereen 
seudulla. Ensimmäinen kohde 
alueella on Asunto Oy Kissan-
kello, jossa on kolme seitsen-
kerroksista asuinkerrostaloa ja 
yhteensä 168 huoneistoa.

Taloyhtiö valitsi saneeraus-
menetelmäksi sukituksen sen 
kustannustehokkaan hinnan 
vuoksi sekä siksi, että mene-
telmälle on myönnetty VTT:n 
sertifikaatti. Sertifikaatin mu-
kaan sukituksella uudistetun 
putken kestoikäoletus on noin 
40 vuotta.

– VTT teki sertifiointia var-
ten viisitoista mittavaa testiä. 
Niiden perusteella voimme sa-
taprosenttisen varmasti sanoa, 
että sukituksellamme aikaan-
saatu lopputulos on itsekanta-
va, täysin uutta putkea kaikilta 
ominaisuuksiltaan vastaava 
put ki, kertoo johtaja Tapio 
Falck Aresta.

Sukituksessa viemäriputkis-
toja ei vaihdeta uusiin, vaan 
putket puhdistetaan ja sukite-
taan polyesterihuopamateriaa-
lista valmistetulla sukalla. Suk-
ka muodostaa kovetuttuaan 
uuden kantavan putken van-
han putken sisään. Näin vie-
märiputken käyttöikä pitenee 
vuosikymmeniksi eteenpäin.

Lisätietoja: Are Oy, johtaja Ta-
pio Falck, puh. 040 300 5622.

Jyväskylään rakennettu Cygnae-
uksen väistökoulu sijoittui toisek-
si vuosittain järjestettävässä RIL-
palkinto 2010 -kilpailussa.

Jyväskylän Tilapalvelun raken-
nuttama koulu toimii peruskorjat-
tavien koulujen ja mahdollisesti 
myös päiväkotien ja toimistojen 
tilapäisenä väistötilana.

Koulun julkisivut ovat teräspin-
taisia PAROC-elementtejä. Kah-
dessa julkisivussa käytettiin uusia 
PAROC(r) print -elementtejä. Ku-
vioinnin suunnittelussa pyrittiin 
säilyttämään hillitty ilme ja sa-
malla viestittämään rakennuksen 
käyttötarkoitusta. Peruskuviona 
on kirjaimista muodostuva teks-
tuuri. Rakennuksen kadunpuo-
leinen eteläpääty on yhtenäistä, 
ornamenttimaista kuviointia. Kou-
lun pihalle avautuvaan itäiseen 

julkisivuun on sommiteltu isoja 
yksittäisiä kirjaimia, jotka läheltä 
katsottuna muodostuvat samasta 
tekstuurista. 

Projektin arkkitehtisuunnit-
telusta vastanneen Ari Kauton 
mukaan elementtiratkaisu tarjosi 
hyvät mahdollisuudet myös tila-
suunnitteluun kokonaisuutena. 
Koulu on yhteisö ja keskeinen osa 
yhteisöä on käytävä, joka yhdistää 
luokkia. Myös paloteknisesti beto-
nirunkoinen elementtirakennus 
tarjoaa mahdollisuuden suurem-
piin tilakokonaisuuksiin. Raken-
nuksen väliseinät on rakennettu 
PAROC-elementeistä yhtenäiseksi 
tehdyn mosaiikkibetonilattian 
päälle. Tämä mahdollistaa tilojen 
muunneltavuuden tarpeiden mu-
kaan.

Vanhasta koulurakennuksesta 

pystyttiin hyö-
dyntämään pe-
rustukset, run-
korakenteet 
ja vesikatto. 
Vanhojen ra-
kenteiden 
lisäksi voi-
tiin käyttää olemas-
sa olevaa IV-tekniikkaa sekä vesi-, 
viemäri ja kaukolämpöliittymiä. 
Elementtiratkaisulla saavutettiin 
myös rakenteiden hyvä lämmön-
eristävyys. Kokonaiskustannusten 
vertailussa vanhan rungon hyödyn-
täminen elementtien avulla osoit-
tautui kustannustehokkaimmaksi 
ratkaisuksi. Rakennuksella on vii-
den vuoden rakennuslupa, mutta 
mahdollisesti rakennusluvan jat-
kamista harkitaan tulevien vuosi-
en väistötilatarpeiden mukaisesti. 

Suun-
nittelussa otettiin 
huomioon myös rakennuksen 
suhteellisen lyhyt käyttöikä. Mm. 
ilmanvaihtokoneet on suunniteltu 
niin, että ne voidaan siirtää uuteen 
rakennukseen. Myös julkisivujen 
ja väliseinien PAROC-elementit 
voidaan purkaa helposti ja käyttää 
uudelleen.

PAROC print -kohde palkittiin RIL-palkinto 2010 kil-

Inspector Sec 
Oy:n Sisäilman 
toksisuustestille 
kunniamaininta

Pohjois-Pohjanmaan INNO-
SUOMI-kilpailussa kunniamai-
ninnan sai Inspector Sec Oy, 
joka on kehittänyt uudenlaisen 
toksisuusmittausmenetelmän, 
jolla voidaan tunnistaa raken-
nusten sisäilman terveysvaarat 
nopeasti ja edullisesti. Tämä 
on erittäin hyödyllistä terveys-
vaarojen ennaltaehkäisyssä ja 
rakennusten korjausten priori-
soinnissa. Sisäilman toksisuus-
testimenetelmä on kaupallistet-
tu ja menetelmä on suojattu.

 Lisätietoja: Toimitusjohtaja 
Risto Salin, puh. 040-833 2141.

Vuoden 2010 INNOSUOMI-
teemana oli "käyttäjät innovaati-
oiden lähteenä". Teema korostaa 
näkemystä siitä, että yritysten 
tuote- ja palveluratkaisut sekä 
niiden menestyminen markki-
noilla rakentuvat entistä enem-
män käyttäjien tarpeisiin vastaa-
miseen ja käyttäjien osallistami-
seen innovointiprosessiin. 

Pohjois-Pohjanmaalla toisen 
palkinnon voitti Suomen Visor 
Oy parvekekaihdin-tuotteellaan.

Suomen Visor Oy on kehittä-
nyt uudenlaisen parvekekaihdin-
ten kiinnitysjärjestelmän, jonka 
avulla voidaan asentaa aurin-
kosuojat parvekelaseihin ilman 
työkaluja. 

Visor Queen - parvekekaihdin 

ehkäisee parvekkeen kuumentu-
mista, toimii sisustuselementtinä, 
sekä antaa tehokkaan näkösuo-
jan. Tuotetta on helppo käyttää, 
se on tyylikäs ja sen tekniset rat-
kaisut toimivia.

Yrityksen kehittämän Visor 
Queen -parvekekaihtimen myyn-
ti on käynnistynyt vuonna 2007 
ja tuote on levinnyt kansainvä-
lisille markkinoille. Suojattua 
tuotetta viedään tällä hetkellä 
kymmeneen maahan. Kotimaas-
sa tuotetta myyvät merkittävim-
mät parvekelasitoimittajat, sekä 
kaihdinkauppiaat.

 Lisätietoja: Toimitusjohtaja 
Markku Pulkkinen, puh. 050 
3818915.

Parvekekaihdin sai toisen palkinnon Pohjois-
Pohjanmaan INNOSUOMI-kilpailussa

Yritysten tiloissa työskentelee 
yhä enemmän henkilöitä, jotka 
tarvitsevat tehtävänsä suoritta-
miseen kulkuoikeuksia tiettyihin 
tiloihin tiettynä aikana. 

Esimerkiksi siivous-, kunnos-
sapito- ja vartiointitehtävien hal-
linnointi asettaa yritysten avain-
hallinnalle ja turvallisuudelle 
uudenlaisia vaatimuksia.

ABLOY KEYAXXESS -järjes-
telmässä avainhallinta perustuu 
mekaanisen avaimen tunnista-
miseen. 

Lisäksi avainten noutaminen 
ja palauttaminen edellyttävät 

henkilökohtaista tunnistamista. 
Täydellinen jäljitettävyys varmis-
tetaan, koska jokainen nouto ja 
palautus tallentuu ABLOY KEYA-
XESS -ohjelmistoon.

 Järjestelmä sopii korkean tur-
vatason toimialojen sarjalukos-
tojen avaintenhallintaan esimer-
kiksi pankkeihin, sairaaloihin, vi-
ranomaisille, teleoperaattoreille, 
energiayhtiöille sekä koulutus- ja 
tutkimuslaitoksille.

Lisätietoja:
Abloy Oy, 

Jari Lindberg, 
puh. 020 599 2525.

Avaimet hallintaan Abloy Keyaxxessilla

Tällä palstalla julkaistaan 
Tuote- ja Yritysuutisposteja. 

Toimita materiaali 
osoitteeseen 

toimitus@kiinteistoposti.fi. 

Tietojen oikeellisuudesta 
vastaa tiedotteen toimitta-

nut yritys.
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Hyvä Kiinteistöpostin lukija, 
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä, kerro 
meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut. 
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä siitä 
on suurin hyöty.
KIITOS!

Muutokset myös:
 puh. (09) 2238 560  / Jutta Teriö
 fax   (09) 222 6515
 sähköpostitse:
 jutta.terio@kiinteistoposti.fi
 www.kiinteistoposti.fi

KIINTEISTÖPOSTIN IRTONUMEROTILAUKSET 
3,50 EUR (sis. alv 22 %) + postikulut

T U O T E -  J A  Y R I T Y S U U T I S P O S T I A

Espoolaiselle Kauppakeskus 
Sellolle myönnettiin elokuussa 
Euroopan ensimmäisenä kauppa-
keskuksena kultatason LEED for 
Existing Buildings sertifikaatti eko-
logisesti kestävästä toiminnasta. 

Osana ympäristöystävällistä 
toimintaansa Kauppakeskus Sello 
vaihtoi kaikkien julkisten wc-tilo-
jen pisuaarit Cleantech Finlandin 
jäsenyrityksen, Novosan Oy:n, ve-
dettömiin Urimat-pisuaareihin. 

Kauppakeskuksessa oli perin-
teiset vedellä huuhtelevat pisu-
aarit, jotka olivat erittäin kovalla 
kuormituksella. Vedellä huuhtele-
vien laitteiden suurin ongelma on 
tukkeumia aiheuttava virtsakivi, 
joka syntyy veden ja uriinin koh-
datessa. Tukkeumat aiheuttivat ha-
juhaittoja ja laitteiden avaamiseksi 

Vedetön pisuaari säästää 100 000 litraa 
puhdasta vettä vuodessa

jouduttiin tilaamaan huoltomies 
avaamaan putkia.

Urimat-Pisuaarit eivät käytä 
huuhteluprosessiin vettä, sähköä 
eikä kemikaaleja. Niiden lasketaan 
säästävän vuodessa keskimäärin 
100 000 litraa puhdasta juomavet-
tä pisuaaria kohden, joka vastaa 
vedenpuhdistusprosessissa syn-
tyvinä hiilidioksidipäästöinä 17,5 
kilogrammaa. 

Sellossa tuote maksaa itsensä 
takaisin noin 12-18 kuukaudes-
sa. Tähän ei ole laskettu säästöjä 
huolto- ja siivouskustannuksissa, 
kun laitteiden siivousaika lyhenee 
ja tehostuu.

Lisätietoja:Novosan Oy, Tom-
mi Virkki, puh. 0400 944 042 tai 
Kauppakeskus Sello, Olli Paunola, 
puh. 040 358 0237

N I M I T Y K S I Ä  J A  VA L I N T O J A

Suomen Talokeskus Oy
 
RI Tom Lindborg on 
nimitetty 1.11.2010 
alkaen Suomen 
Talokeskus Oy:n 
projektipäällikök-
si. Lindborg 
vas taa korjaus-
rakentamisen 
hankkeiden projektinjohtotehtä-
vistä. Lindborg siirtyy tehtävään 
Lemminkäinen Talo Oy PKS:stä, 
jossa hän työskenteli projekti-
insinöörinä.
Sakari Linna-
vuori on nimi-
tetty 1.11.2010 
al  ka en Suomen 
Talokeskus Oy:n 
nuoremmaksi LVI-
suunnittelijaksi. 
Linnavuori siirtyy 
tehtävään Insinööritoimisto W. 
Zenner Oy:stä.
Rakennusark-
kitehti Antero 
Joki on nimetty 
7.12.2010 alkaen 
aluepäälliköksi 
Suomen Talokes-
kus Oy:n Lahden 
toimipisteeseen. Joki vastaa 
Suomen Talokeskus Oy:n Lahden 
toimipisteen johtamisesta ja lii-
ketoiminnan kehittämisestä. Hän 
toimii myös yrityksen laajenne-
tun johtoryhmän jäsenenä. Hän 
siirtyy Talokeskukseen Realia 
Isännöinti Oy:stä, jonka palveluk-
sessa hän on viimeksi toiminut 
yksikön johtajana.

Vuoden kiinteistönvälittä-
jäksi Tuomo Jantunen

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto 
SKVL:n hallitus on valinnut nur-
molaisen Tuomo Jantusen Vuo-
den välittäjäksi 2010. 
Jantunen on toiminut lähes 20 
vuotta kiinteistönvälittäjänä omis-
tamassaan Nurmon Kiinteistön-
välitys Ky:ssä, jonka valtteja ovat 
vahva alueen tuntemus, yrittäjä-
henkisyys ja jatkuva ammattitai-
don ylläpito.
- Tuomo Jantunen toimii aktiivi-
sesti koko alan hyväksi sekä val-
takunnallisesti että paikallisesti 
järjestämällä mm. koulutustilai-
suuksia. Hän toimii rehdisti, aina 
hyvän välitystavan mukaisesti ja 
hyvässä yhteistyössä kollegojen ja 
muiden eri tahojen kanssa. Tuo-
mon aktiivisuutta osoittaa myös 
hänen suorittamansa SKVL-laa-
tukoulutus, valinnan perusteista 
SKVL:n toimitusjohtaja Jaana 
Anttila-Kangas totesi.

Julkaisemme tällä 

palstalla nimitysuutisia. 

Aineisto osoitteeseen 

toimitus@

kiinteistoposti.fi.
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www.katepal.fi

PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ   
Puh. (03) 375 9111  Fax (03) 375 0974

www.katepal.fi

■ Katepalvelu Oy      
Vähäntuvantie 11 C, 
00390 HELSINKI 
Puh. (09) 5484 399
Matkapuh. 040 5373 621
Fax (09) 5471 838
mikko.laurikainen@katepalvelu.fi

■ Kateplan Oy      
Meijeritie 8,
00370 HELSINKI
Puh. 010 8306 000
Matkapuh. 0500 659 101
Fax (09) 2586 6932
juha.muhonen@kateplan.fi

■ Eristysmestarit Oy      
Nietostie 10 B, 01390 VANTAA 
Puh. (09) 8254 180
Matkapuh. 0400 456 879
Fax (09) 8254 1850
eristysmestarit@kolumbus.fi

■ Uudenmaan Bitumikate Oy      
Ruusumäentie 1 B, 01730 VANTAA 
Puh. (09) 2767 550
Matkapuh. 0400 513 515
Fax (09) 2767 535
esa.heinola@bitumikate.com

■ Eristys Mara Oy
Otsotie 13, 01900 NURMIJÄRVI 
Puh. (09) 2506 201
Matkapuh. 0400 709 311
Fax (09) 2506 106
martti.alhainen@eristysmara.fi

■ Lohjan Kattoexpertit Oy
Raspiikikuja 2, 08500 LOHJA
Matkapuh. 044 0471 908
Fax (019) 383 042
jyrki.iso-markku@kattoexpertit.fi

UUSIMAA

■ Hämeen Kate Oy      
Perkkoonkatu 5, 33850 TAMPERE 
Puh. (03) 3436 400
Matkapuh. 0400 625 960
Fax (03) 3670 766
jani.sundstedt@hameenkate.fi

■ Tampereen Katehuolto Oy      
Vehnämyllynkatu 33, 
33700 TAMPERE 
Puh. (03) 3635 233
Matkapuh. 040 8345 917
Fax (03) 3635 212
arto.korventausta@katehuolto.fi

■ Lempäälän Vesieristys Oy      
PL 20 (Piiponraitti 1), 
37501 LEMPÄÄLÄ
Puh. 010 4214 900
Fax 010 4214 909
lvkoy@lvkoy.fi

■ Katterla Oy      
Sammaltie 76, 90650 OULU 
Puh. 020 7291 400
Matkapuh. 0400 680 400
Fax 020 7291 405
katterla@katterla.fi

■ Katman Oy    
Laakeritie 18, 90630 OULU
Puh. (08) 5702 000
Matkapuh. 040 8600 140
Fax (08) 5702 010
harri.saarinen@katman.fi

Teollisuustie 18, 96320 ROVANIEMI
Puh. (016) 4255 100
Matkapuh. 040 8600 144
Fax (016) 4255 110
juha.vaara@katman.fi 

■ Tornion Vesieristys Oy      
Itäpuolentie 302, 
95300 TERVOLA 
Matkapuh. 0400 694 325
Fax (016) 437 897
jari.laatikainen@tornionvesieristys.fi

■ Katto-Autti Oy    
Vonkamiehentie 14
96460 ROVANIEMI
Matkapuh. 040 8214 949
Fax (016) 344 837
risto.autti@pp.inet.fi

POHJOIS-SUOMI

■ Vesikattoliike Mäkinen Oy      
Valmetintie 22, 
40420 JYSKÄ
Puh. (014) 261 558
Matkapuh. 0400 646 318
Fax (014) 261 444
marko@vesikattoliikemakinen.fi

■ Tähtieristys Oy      
PL 219, (Puistokatu 23)
40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. (014) 3373 900
Matkapuh. 040 5521 488
Fax (014) 3373 933
antti@tahtieristys.fi

■ Katto- ja Lattiatyö 
    Virtanen Oy      
Harrinkatu 2 as 1, 42100 JÄMSÄ
Matkapuh. 040 5574 620
jari.virtanen@ppo.inet.fi

KESKI-SUOMI

■ Länsi-Kate Oy      
Vaihdetie 3, 60120 SEINÄJOKI 
Puh. (06) 4234 040
Matkapuh. 0400 662 622
Fax (06) 4233 545
lansikate@co.inet.fi

ETELÄ- JA
KESKIPOHJANMAA

■ Katterla Oy      
Likolammentie 24, 70460 KUOPIO 
Puh. 020 7291 409
Matkapuh. 0400 576 585
Fax 020 7291 408
sakari.pietila@katterla.fi

■ Kattava Oy
PL 32, 20381 TURKU
Puh. (02) 4718 181
Matkapuh. 0500 522 573
Fax (02) 4718 191
kattava@kattava.fi

VARSINAIS-SUOMI

KYMENLAAKSO
■ Kouvo Kate Oy      
Pesäpolku 18, 45200 KOUVOLA 
Puh. (05) 3752 744
Matkapuh. 0400 756 327
Fax (05) 3752 743
janne.suikula@kouvokate.inet.fi

■ Kuusaan Pintakate Oy      
Radanvarsi 7, 45910 VOIKKAA 
Puh. (05) 3888 161
Matkapuh. 0400 652 289
Fax (05) 3888 812
juha.sokura@pp.inet.fi

■ Veskate Oy
Hietalantie 2, 
24910 HALIKKO AS.
Matkapuh. 0500 536 564
veskate@suomi24.fi

■ Pirkanmaan Kattajat Oy     
Riihitie 8, 
37910 KYLMÄKOSKI
Puh./Fax (03) 5433 354
Matkapuh. 0400 851 335
matti.laine@pirkanmaankattajat.fi

KATTAJAT

SUOMALAISET 
KUMIBITUMIKATOT

VARSINAIS-SUOMI

HÄME

HÄME SAVO

http://www.katepal.fi

