
Taloasema on suomalainen yrittäjävetoisesti toimiva isännöinnin palveluyritys. 
Taloasema-yrittäjät tarjoavat paikallisille taloyhtiöille valmiin, markkinoiden 
asiakaslähtöisimmän palvelukokonaisuuden. Isännöitsijäverkostomme on val-
takunnallinen ja laajennamme jatkuvasti uusille alueille uusien yrittäjien voi-
min. Taloaseman ainutlaatuisen palvelukonseptin takana on vuosikymmenten 
kokemus suomalaisesta kiinteistönpidosta.

Taloasema hakee yrittäjähenkisiä am-
mattilaisia avaamaan uusia toimipis-
teitä kaikkialle Suomeen. Voit olla jo 
isännöinnin kokenut ammattilainen 
tai vasta uusi alalla, Taloaseman avulla 
pääset menestyväksi isännöintiyrittä-
jäksi. Palvelukonseptimme varmistaa, 
että voit tarjota taloyhtiöasiakkaille 
laadukasta palvelua kilpailukykyisellä 
hinnalla.
 
Tarjoamme uudelle Taloasema-yrit-
täjälle valmiin konseptin, isännöinnin 
tuotteet sekä kattavan käsikirjan. Sinut 
perehdytetään niin Taloaseman palve-

luprosessiin kuin valmiisiin tuotteisiin. 
Työssäsi sinua auttavat kustannus-
tehokkaat tukitoiminnot: kirjanpitäjät, 
tekniset asiantuntijat, juristit sekä asia-
kaspalvelu. Lisäksi saat käyttöösi mo-
nipuoliset markkinoinnin ja myynnin 
työkalut sekä isännöinnin ohjelmistot 
ja asiakassivustot.
 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: 
Saku Pekkala, puh. 0400 585 707, 
saku.pekkala@taloasema.fi 
www.taloasema.fi 

Taloasema-yrittäjä?

Isännöintiala tarvitsee 
sekä uusia lahjakkuuksia 
että vanhoja konkareita. 

Isännöinnin tulevaisuus

Lähiötalojen
korjaamiseen uusia toimintatapoja

Yhteisantennijärjestelmiin
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TIILERIN RUUKINTIILI 
on käsinlyöty ja siksi uniikki. Kotimaisuuden
lisäksi ruukintiilen moderni valmistusmenetelmä
tekee siitä edullisen.

Kaisa-talo Helsinki,
Arkkitehtisuunnittelu: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Kuva: Raimo Ahonen
Tiili: Ruukintiili Ruskeanmusta
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sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Yhteistyö ja avoimuus korostuvat allianssimallissa
Laadukkaampaa edullisemmin ja nopeammin oli johtoajatuksena, kun 

turkulainen Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku ryhtyi viemään allians-

simallilla eteenpäin parinkymmenen miljoonan korjaushanketta.

Allianssimalli on uusi tapa korjata ja tässä tapauksessa tulee koske-

maan 17 asuinkerrostaloa ja noin kymmenkuntaa huolto- ja tukiraken-

nusta.

Toimitusjohtaja Marjatta Rothin toimiston kokoushuone on muuttunut 

allianssimallin mukaiseksi työpajaksi. "Tämä on ammatillisesti haasta-

vaa ja kehittävää, mutta myös ihmisenä kasvattavaa", hän sanoo.

Tämä on Kiinteistöpostin Professional-numero. 

Lukijakunnan muodostavat ammatti-isännöitsijät, 

suunnittelijat, suurkiinteistöjen omistajat ja 

rakennuttajat sekä kiinteistönhuoltoliikkeet. 

Jakelulevikki yhteensä 9 304 kpl.

Asukasyhteyshenkilö linkkinä 
linjasaneerauksessa
Neljä vuotta rakennusliikkeen asukasyhteyshen-

kilönä toiminut Armi Tihtonen viihtyy nykyisessä 

työssään. Työhistoria kertoo hänelle karttuneen 

kokemusta myös balettitanssijan urasta.
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Sähkönkulutus laski tamperelaisessa 
kerrostalossa puoleen
Energiansäästötoimet ovat purreet paremmin kuin 

hyvin tamperelaisessa As Oy Haarakatu 10:ssä. 

Energiaekspertiksi kouluttautunut puheenjohtaja 

Arto Puikkonen on tyytyväinen.

10/2014

Isännöinnin tulevaisuus
www.taloasema.fi
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5 Pääkirjoitus

6 Osakkeenomistajan ja vuokralaisen vastuut 
vahinkotilanteissa
Tällä kertaa varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. 

Rajamäestä selventää asunto-osakeyhtiölain ja huo-

neenvuokralain pykälien tulkintaa vahinkotilanteissa.

8 Isännöitsijäyrittäjäkaksikko haluaa tuoda 
modernia ja nuorekasta otetta isännöintiin

10 Taloyhtiöiden antennijärjestelmiin on tulossa 
taajuus- ja antennimuutoksia
Viestintävirasto kehottaa taloyhtiöitä varautumaan 

hyvissä ajoin ensi vuonna alkaviin taajuus- ja antenni-

muutoksiin. Erityisen tärkeää varautuminen on siksi, että 

taajuusmuutoksia tehdään alueittain vain noin kuukau-

den ajan ja silloin taloyhtiön täytyy olla vain virittämistä 

vaille valmis. Siinä vaiheessa ei enää välttämättä ehditä 

vaihtaa vahvistinta saatikka uusimaan antennijärjestel-

mää kaapeleineen.

16 "Putkiremonttibuumi" edelleen vahvana 
taloyhtiöiden korjaushankkeissa
Kerrostalojen taloteknisissä korjauksissa viime vuonna 

ylivoimaisesti suurin siivu korjausrahoista meni käyttö-

vesi- ja viemärijärjestelmien korjaamiseen. Tämä käy ilmi 

Tilastokeskuksen korjausrakentamistilastosta, joka on 

uudistunut.

26   Turun Nättinummen jättijulkisivu-urakka 
logistinen ja toiminnallinen koetinkivi
Kohta pääsevät pääsuunnittelija Johanna Salminen, isän-

nöitsijä Ari Vuorela ja vastaava mestari Lauri Salmi huokaise-

maan helpotuksesta, kun kymmenen yhdeksänkerroksisen 

kerrostalon julkisivu-urakka valmistuu.  

32   Vanhojen lähiötalojen asuntojen 
esteettömyyden edistämiseksi tutkimusta
Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitok-

sella on käynnissä MuutosMallit -hanke, jossa kehitetään 

lähiöasuntojen elinkaarimuutoksia.

50   Karpan Keittiö
Wallenbergin pihvit & lehtimiehen huomioita.
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Nopean varaajan etu: -10 % alennus, 

kun varaat paikkasi 31.12.2014 mennessä!
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ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ suuri joukko helsinkiläi-

siä nuoria ”luokkayhteiskuntataistelijoita” rikkoi 

ja töhri kauppojen ikkunoita ja seiniä. Väänteli-

vät portteja, sotkivat muutaman metrovaunun 

ja käyttäytyivät muutenkin todella typerästi. 

Televisiohaastatteluissa olivat sitten 

niin ”cooleja” ja mielestään viisaita ja oi-

kealla asialla.

Asiat eivät tuollaisella touhulla parem-

maksi muutu. Heille taitaakin olla tär-

keintä saada julkisuutta, ja paikkoja rikko-

malla se on aina taattu. 

Media tarttuu tällaiseen aina, erityises-

ti juhlapyhien aikana.

Kauppiaat, joihin rikollinen toiminta 

kohdistuu, ovat täysin sivullisia ja joutu-

vat kärsijöiksi. Taloudellisestikin, kuten 

eräs kultasepänliikkeen omistaja sanoi: 

”vaikuttaa joulumyyntiin”. Uuden pans-

sarilasin saaminen kestää useamman vii-

kon, eivätkä ihmiset pääse hakemaan os-

toinspiraatioita näyteikkunasta.

Kiinteistöalaa tällainen työllistää, huol-

toyhtiöitä, vartiointiliikkeitä, lasitusliik-

keitä ja isännöitsijöitäkin. 

Tuskinpa tällaista työtä tällaisissa koh-

teissa ja tällaisten tekojen jälkeen voi pi-

tää kovin mielekkäänä.

Luokkayhteiskuntakriminaalit

I
sännöitsijöillä on ollut työntäyteinen ja haas-

teellinen selviytymisen vuosi. Verohallinto on 

valjastanut isännöitsijät ja asunto-osakeyhti-

öt harmaan talouden torjuntaan ja rakennus-

palveluiden tilaamiseen liittyviä tietoja on koottu ja 

siirretty sähköisiä linjoja pitkin verohallinnolle mää-

räaikaan mennessä syksyllä ja sen jälkeen säännölli-

sesti kuukausittain – siis vain silloin, jos asiakasyhti-

öissä on rakentamispalveluita tilattu. Arvatenkin on 

– kaikenlaista.

Kiireen vilkkaa on teetetty energiatodistuksia, 

koska isännöitsijöiden tekemät todistukset vanhen-

tuvat tämän vuoden lopussa. Onko energiatodistuk-

sista nykymuodossaan hyötyä käytännössä, kun ta-

loyhtiön asuntoja tai liike- ja toimistotiloja vuokra-

taan tai myydään, saatetaan kysyä.

Putki- ja julkisivu- ja monenlaisia muitakin kor-

jaushankkeita on valmisteltu, suunniteltu, toteutettu 

ja käyty varsin tyypilliset jälkipyykit vastaanottotar-

kastuksissa ja sen jälkeisissä yksi-, kaksi- ja kym-

menvuotistarkastuksissa. Niin 

harvoin tuntuu syntyvän vir-

heetöntä tulosta.

Kohta puoleen isännöitsijät 

voivat onneksi asettautua viet-

tämään joulua ja ottamaan vas-

taan uutta vuotta. Mielessään 

kuitenkin toiveet, että toivotta-

vasti tulevina viikkoina ei kaa-

deta kinkkurasvoja viemäriin; 

unohdeta sammuttaa eläviä 

kynttilöitä kuusesta tai keittiös-

tä; ei koettaisi ”jokaviikkoista” 

vesivahinkoa, joka turmelee va-

hingon aiheuttajan lisäksi use-

amman muun naapurin huo-

neistot; ei jouduttaisi selvittämään perheriidoissa tai 

muissa välien selvittelyissä syntyneitä vahinkoja….

On surullista, miten paljon isännöitsijän työhön 

tänä päivänä kuuluu arjen nurjan puolen todista-

mista ja tilanteita, joihin on vain pakko osallistua 

työn puolesta.

Toivottavasti voimia kuitenkin löytyy – ei luovas-

ta hulluudesta – vaan ”luovasta järkevyydestä”, mil-

laiseksi Idealist Groupin luova johtaja Saku Tuomi-

nen työelämässä tarvittavan luovuuden kuvailee. 

”Luovuus on sitä, että haluaa tehdä asioita eri ta-

valla paremmin. Sen takia luovuuteen sisältyy aina 

teko tai ainakin teon yritys, kokeilu.”

Hänen vinkkinsä työnteon järkiperäistämiseen 

kuuluvat: Jos mikä tahansa asia ei toimi, kokeile 

uutta tekemisen tapaa. Ja ellei sekään onnistu, älä 

lannistu, vaan kokeile toista tapaa. Luovu kokous-

mössöstä. Lopeta jokainen palaveri seuraavan pala-

verin sopimiseen paitsi, jollei sitä tarvita. Sovi, mitä 

kukin tekee seuraavaan kokoukseen mennessä. Ase-

ta nollatoleranssi kokouksista ja ta-

paamisista myöhästymiselle. Rajoita 

kokousaikaa, äläkä ylitä sitä. Nouse 

tämän tästä ylös tuolista, koska liik-

kumattomuus tappaa muutakin kuin 

luovuuden.

Anna siis sisäisen palavan halusi 

etsiä parempia tekemisen tapoja – 

myös ensi vuonna.

päätoimittajapäätoimittaja

pääkirjoitus

kommentti

Halu tehdä asioita
eri tavalla paremmin

Hyvää joulua ja menestyksellistä 
vuotta 2015.
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Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut lukuisia 
yhteydenottoja ja tiedusteluja menettelysäännöistä mitä 
erilaisimmissa tilanteissa. Tällä Lakipostia -palstalla 
nostetaan esiin lukijoiden esittämiä ongelmatilanteita, 
joihin vastaa asianajaja, varatuomari Pasi Orava 
Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:stä. 

Osakkeenomistajan
ja vuokralaisen vastuut

lakipostia

ERIÄVIEN näkemysten taustalla lienevät sääntely-

erot asunto-osakeyhtiölain ja huoneenvuokralain 

välillä ja näiden eri säännösten sulautumisesta va-

hingonkorvauskysymysten osalta aika-ajoin ikään 

kuin samaksi asiaksi, vaikka kysymys on eri sään-

nöksin määritellyistä vastuista eri henkilösuhteissa. 

Huoneenvuokralain 25 § koskee vuokralai-

sen vastuuta asuinhuoneiston vahingoittumises-

ta, ja erityisesti sen 3. momentti on merkittävä ja se 

kuuluu: ”Vuokralainen on velvollinen korvaamaan 

vuokranantajalle myös vahingon, jonka huoneis-

tossa vuokralaisen luvalla oleskeleva henkilö on ta-

hallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huoli-

mattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle.” 

TÄSTÄ yleisesti tunnetusta säännöksestä mitä to-

dennäköisimmin johtuu ajatus, että osakkeenomis-

taja olisi vastuussa huoneistossa olevien toimista 

samalla tavalla. Näin ei kuitenkaan ole. 

Asunto-osakeyhtiölaissa ei näet ole vastaavaa 

säännöstä siitä, että osakkeenomistaja vastaisi vas-

taavalla tavalla suoraan vuokralaisen eli omistajan 

luvalla huoneistossa oleskelevan henkilön tuotta-

muksellisesta tahi tahallisesta vahingon aiheutta-

misesta asunto-osakeyhtiölle tai toiselle osakkeen-

omistajalle. Ja olisi siten varsin ankarassa vastuussa 

suhteessa yhtiöön ja toisiin osakkaisiin.

OSAKKAAN vahingonkorvausvastuu perustuu 

asunto-osakeyhtiölain 24 luvun 2 § ja se kuuluu 

seuraavasti: 

”Osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jon-

ka hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai yhtiö-

järjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimatto-

muudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeen-

omistajalle tai muulle henkilölle.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla asunto-

osakeyhtiölain 4 tai 5 luvun säännöksiä tai yhtiöjär-

jestyksen määräyksiä osakkeenomistajan kunnos-

sapitovastuusta tai muutostyöstä, vahinko katso-

taan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osak-

keenomistaja osoita menetelleensä huolellisesti. 

Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu 11 lu-

vun 8 §:ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan 

eduksi tehdyllä toimella.

Jos osakkeenomistaja on 1 momentissa tarkoi-

tetulla tavalla aiheuttanut yhtiön kunnossapitovas-

tuulla olevan rakenteen tai laitteen vioittumisen si-

ten, että toisen osakkeenomistajan hallinnassa ole-

van osakehuoneiston sisäosat vahingoittuvat, yh-

tiön on korjattava tämän huoneiston sisäosat siten 

kuin yhtiön kunnossapitovastuusta säädetään 4 lu-

vun 2 §:ssä. Vahingon aiheuttaneen osakkeenomis-

tajan on korvattava yhtiölle kustannukset, jotka ai-

heutuvat toisen huoneiston korjaamisesta.”

Osakkeenomistajan vastuusta asunto-osake-

yhtiötä ja toista osakkeenomistajaa kohtaan 

tilanteissa, joissa osakkeenomistajan luvalla 

huoneistossa oleskeleva henkilö aiheuttaa va-

hingon yhtiölle tai osakkeenomistajalle, on tie-

dusteltu usein ja esitetty eriäviä näkemyksiä. 

Yleensä kysymys on vuokralaisen huoneiston 

hallinta-aikana sattuneesta vahingosta.
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KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla 

käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimi-

tukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin 

kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen 

tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen 

jutun aiheena.

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.

takala@kiinteistoposti.fi  tai postitse Riina Takala, 

Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela. 

Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.

SELKOKIELELLÄ todeten osakas voi olla oman 

huolimattoman menettelynsä eli tuottamuksensa 

perusteella vastuussa myös vuokralaisen vahinkoa 

aiheuttavasta toiminnasta, samoin kuin perheenjä-

senensä tahi jonkun muun luvallaan huoneistossa 

oleskelevan toiminnasta. 

Välttääkseen tuottamusvastuunsa vahingosta 

yhtiölle tai toiselle osakkaalle osakkaan on toimitta-

va huolellisesti ja kyettävä se myös lakiin sisällyte-

tyn tuottamusolettaman johdosta osoittamaan.

LÄHTÖKOHTAISESTI vuokralaisen valintaan on 

kiinnitettävä huolellisuutta, jotta epäilyksiä vuokra-

laisen asiattomasta tulevasta menettelystä ei synny 

jo ennen vuokrasopimuksen solmimista. 

Tavanomaisissa tilanteissa vuokranantajaosakas 

voi luottaa siihen, että vuokralainen huolehtii huo-

neistosta huoneenvuokralain mukaisesti huolelli-

sesti. 

Lisäksi vuokranantajaosakkaan tulee seura-

ta huoneistonsa kuntoa. Se tapahtuu tarkastamalla 

huoneiston kunto ennen vuokrasuhteen alkua. 

Lisäksi saattaa olla hyvä myös pitkän vuokrasuh-

teen kestäessä tiedustella vuositasolla vuokralaiselta 

huoneistossa havaituista kunnossapitotarpeista. 

Vuokralaista ei kuitenkaan tule tarpeettomasti 

häiritä, eikä ilman peruteltua epäilyä tule tunkeutua 

huoneistoon tarkastuksia tekemään. 

Osakkaalla ei ole velvollisuutta, eikä oikeuttakaan 

tarkkailla vuokralaisen elämää. Voidaan sanoa, että 

tavanomaisesti osakas ei kanna vastuuta vuokralai-

sen vahingollisesta menettelystä asunto-osakeyh-

tiötä taikka toista osakasta kohtaan.

JOS osakkaalla ei ole syytä epäillä, että vuokralai-

nen hoitaa huoneistoa huonosti tai aiheuttaa hait-

taa yhtiölle tahi toiselle osakkeenomistajalle, vuok-

ranantajaosakas voi luottaa siihen, että vuokralai-

nen toimii asianmukaisesti ja ilmoittaa vuokranan-

tajalle huoneenvuokralain ja vuokrasopimuksen 

mukaisesti huoneistoa kohdanneesta vahingosta 

taikka puutteista. 

Jos vuokralainen laiminlyö tämän velvoitteensa, 

vuokranantajaosakas ei ole vastuussa tämän vuok-

ralaisen laiminlyönnin aiheuttamasta vahingosta. 

Vahinko voi olla esimerkiksi se, että vuokralai-

nen ei ole ilmoittanut vuokranantajalle jo pidem-

män aikaa huonosti vetäneestä viemäristä tai jopa 

kokonaan tukkeutuneesta viemäristä, minkä vuoksi 

viemäriongelma aiheuttaa sittemmin vesivahingon 

yhtiössä veden päätyessä muualle kuin viemäriin. 

Äärimmillään vahingon aiheuttaminen voi olla 

suorastaan tarkoitushakuista ja suoranaisesti riko-

taan yhtiön omistamia rakennuksia tai kiinteistöä 

palvelevia laitteita taikka muita yhtiön taikka toisen 

osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevia 

kohteita. Osakas ei luonnollisestikaan vastaa vuok-

ralaisen rikollisesta menettelystä. 

SYY epäillä vuokralaisen menettelyä voi joh-

tua useista eri seikoista. Huomautukset osakkaal-

le vuokralaisen häiritsevästä elämästä ja käyttäyty-

misestä huoneistossa ja yhtiön tiloissa, huoneiston 

jo ulospäin havaittava huono hoito ja muutoinkin 

huoneiston haltuunoton perusteita muistuttavat ti-

lanteet, jotka on saatettu osakkaan tietoon, ovat sel-

laisia, että osakkeenomistajan on syytä aktivoitua, 

jotta mahdollinen vahingonkorvausvastuu yhtiölle 

tai toiselle osakkeenomistajalle ei häntä kohtaa. 

Aktivoituminen saattaa tarkoittaa tilanteesta riip-

puen huoneiston kunnon tarkastamista, keskus-

telua vuokralaisen kanssa tai jopa vuokrasuhteen 

päättämistä.

Mikäli tuottamusolettamasta huolimatta osak-

kaan menettelyssä ei ole havaittavissa moitteen si-

jaa ja vuokralainen aiheuttaa yhtiölle tahi toiselle 

osakkeenomistajalle vahinkoa omalla menettelyl-

lään, yhtiön tulee vaatia korvausta suoraan vuokra-

laiselta. Osakas ei tällöin ole oikea vastuutaho.

VASTUUSUHTEITA on siis asiassa useita. Kor-

vausvaatimukset on kohdistettava oikeaan tahoon 

ja oikeaan lakiin perustuen. 

Vastuu vuokranatajaosakkaan ja vuokralaisen 

välillä määräytyy asuinhuoneistojen vuokrauksesta 

annetun lain mukaan. 

Osakkeenomistajan vastuu vahingosta yhtiöl-

le tai toiselle osakkeenomistajalle perustuu asunto-

osakeyhtiölakiin. 

Vuokralaisen vastuu yhtiötä, toista osakkeen-

omistajaa taikka täysin ulkopuolista kohtaan mää-

räytyy vahingonkorvauslain mukaan. 

Yhtiö ei siis esimerkiksi voi menestyksekkäästi 

vaatia vuokralaista vastuuseen asunto-osakeyhtiö-

lain säännösten nojalla. 

Kaikille näille laeille on yhteistä se, että vahin-

gonkorvausvastuu on tuottamusvastuuta eli tahal-

lista menettelyä vahingosta vastuuseen joutumi-

seksi ei vaadita, vaan lievempitasoisena pidettävä 

huolimaton menettely tai laiminlyönti laukaisee jo 

vastuun perusteen. 
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A
jatus ITHS Isännöintitoimisto Hiltunen & 

Salonen –nimisen yrityksen perustami-

sesta syntyi yhteisen pohdinnan tulokse-

na. Raisiolainen Juho Salonen on koulu-

tukseltaan kauppatieteiden maisteri ja turkulainen 

Ilmari Hiltunen viittä vaille valmis rakennusinsi-

nööri, joka on suuntautunut opinnoissaan korjaus-

rakentamiseen ja isännöintiin.

– Meillä on hyvä ”kombo” isännöintiin. Minulla 

on hallussa hallinnollinen puoli ja Ilmarilla on tek-

nistä osaamista. Hyvä ja luotettava kumppani hel-

potti yrittäjäksi ryhtymistä, Juho kertaa fi rman pe-

rustamista.

Isännöintialan valintaan vaikuttivat julkisuudes-

sa olleet tiedot siitä, että uusia tekijöitä tarvitaan.

– Viestien mukaan moni isännöitsijä on jäämäs-

sä lähivuosina eläkkeelle. Tämä antoi uskoa siihen, 

että alalla riittää töitä. 

Ilmari mainitsee valintaan vaikuttaneen myös 

sen, että taloudellinen riski isännöintiyrityksen pe-

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

Nuorekasta otetta 
isännöintiin
Turun seudun isännöintiyritysten joukkoon ilmaantui 
syksyllä uusi tulokas, kun yrittäjäkaksikko Ilmari Hiltunen 
ja Juho Salonen aloittivat yritystoiminnan. Miehet 
lupaavat tuoda taloyhtiöiden isännöintiin modernia 
ja nuorekasta otetta, mutta miten löytää paikkansa 
isännöintimarkkinoilla, siitä tässä muutamia ajatuksia.

rustamiseen on huomattavasti pienempi kuin mo-

nella muulla alalla, koska isoja investointeja ei tar-

vita.

Työvälineiksi riittävät tietokone ja puhelin. Yri-

tyksellä ei vielä ole omaa toimistoa, vaan se siintää 

tulevaisuuden haaveena. Toimitiloihin liittyen yri-

tyksen kotipaikka on Raisio, josta kumpikin on läh-

töisin. Kaupunki tarjoaa mahdollisuutta pitää esi-

merkiksi taloyhtiön kokoukset kaupungintalolla. 

Yrityksen perustamista suunnitellessaan he te-

kivät kartoitusta paikallisista markkinoista. Se an-

toi varmistusta sille, että kysyntää voisi olla. Miehet 

laativat liiketoimintasuunnitelman ja hankkivat li-

sää tietoa muun muassa Turun yrityspalvelukeskus 

Potkurista.

Siinä missä Ilmari on saanut opiskelunsa kaut-

ta oppia isännöintiin, on Juho päässyt alaan sisään 

muulla tavalla.

– Olen haalinut tietoa kaikkien kanavien kautta. 

Alan perusteokset on tullut kahlattua tarkasti läpi, 

ITHS Isännöin-

titoimiston Il-

mari Hiltunen 

(vas.) ja Juho 

Salonen usko-

vat hyvään asia-

kaspalveluun. 

Siitä kummalle-

kin on kertynyt 

kokemusta hei-

dän työskennel-

lessään aiem-

min Raision 

kauppakeskuk-

sessa.
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samoin isännöintiä käsittelevät verkkosivut. Ja jos 

haluaa perehtyä asukkaiden kokemuksiin, niitä löy-

tää somesta.

Isännöintialaa 
joutunut selittelemään
Miesten perustaessa isännöintiyrityksen ovat mo-

net heidän kavereistaan ihmetelleet heidän valin-

taansa. Isännöinti ei ole kovin trendikäs ala nuorten 

keskuudessa. Turun ammattikorkeakoulussa opis-

keleva Ilmari on huomannut tämän omassa vuosi-

kurssiryhmässään. Harva on valinnut suuntautu-

misvaihtoehdokseen isännöinnin.

– Ymmärtääkseni samoin on ollut muillakin 

vuosikursseilla, eikä isännöinti ole saavuttanut 

suurta suosiota.

He uskovat tämän johtuvan osaksi siitä, ettei oi-

keasti tiedetä, mitä isännöinti tarkoittaa.

– Monelle tulee mieleen Salattujen elämien Sep-

po Taalasmaa -tyyppinen henkilö. Meiltäkin on 

kysytty, että leikkaammeko nurmikkoa ja kolaam-

meko lunta. Isännöitsijän toimenkuvaa ei siten ym-

märretä.

– Niillä henkilöillä, jotka tietävät, mitä isännöitsi-

jä tekee, on puolestaan negatiivissävytteinen käsi-

tys työstä. Ajatellaan, että isännöitsijä joutuu kuun-

telemaan pelkästään valituksia ja istumaan illat ko-

kouksissa, Ilmari ja Juho kertovat.

Heitä nämä ennakkokäsitykset hymyilyttävät.

– Ja jos pahoja paikkoja tulee eteen, niin eiköhän 

niistäkin selvitä. Meillä kummallakin on kokemusta 

asiakaspalvelusta, mikä auttanee ikävissäkin tilan-

teissa.

Juho on karaistunut tehdessään liittymäkauppaa 

puhelinoperaattorilla, ja Ilmari on ollut vaateliik-

keen palveluksessa.

Ilmarin opiskelut Turun ammattikorkeakoulussa 

ovat loppusuoralla. Opinnäytetyö on keväällä ajan-

kohtainen. Aihe on vielä avoin, mutta tavoitteena 

on, että se hyödyntäisi yritystoimintaa. Hän kertoo 

saaneensa yrityksen perustamisen myötä uutta si-

sältöä opintoihinsa.

– Loppuopinnot muuttuivat paljon mielekkäim-

mäksi, kun on selvä tavoite. 

Vahvuutena hyvä 
palvelu ja viestintä
Uudet yrittäjät mainitsevat yhdeksi vahvuudekseen 

asiakaspalvelun. – Sen ansiosta erotumme joukos-

ta. Olemme tavoitettavissa ja kohtaamme ihmiset 

aidosti, miehet summaavat.

He ovat kuulleet paljon puheita siitä, ettei isän-

nöitsijää saa kiinni puhelimitse, eikä hän vastaa 

sähköposteihin.

– Ymmärtääksemme tällä alalla ei tarvitse kehit-

tää isoja innovaatioita erottuakseen positiivisesti. 

Riittää, että hoitaa työnsä kunnolla, eikä kangistu 

kaavoihin.

Juho ja Ilmari panostavat yrityksessään viestin-

tään, koska lukemansa tutkimuksen mukaan asiak-

kaat kokevat isännöitsijöiden tiedottavan nihkeästi.

– Mieluummin liian paljon kuin liian vähän 

viestejä. Hyödynnämme esimerkiksi somea, kuten 

facebookia ja twitteriä, unohtamatta perinteistä ta-

paa jakaa paperisia tiedotteita ilmoitustauluille ja 

postiluukkuihin.

– Sähköisen viestinnän etuna on, että se tavoit-

taa ihmiset nopeasti ja kaikkialta. Nuorempi väki ei 

enää vilkuile ilmoitustaululle, vaan viihtyy parem-

min verkossa ja hakee tietonsa sieltä, Juho ja Ilmari 

tietävät.

– Oli tapa mikä tahansa, niin rehellisyys ja avoi-

muus ovat avainsanoja viestinnässä, he painottavat.

Yrittäjät Juho Salonen, 29, ja Ilmari Hiltunen, 28, 

haluavat kääntää ikänsä eduksi.

– Tarjoamme taloyhtiöille nuorekasta ja innos-

tunutta isännöintipalvelua. Toiminnan keskiössä 

on asiakas eli taloyhtiö, jonka parhaaksi työskente-

lemme. Siihen liittyen ajatuksenamme on hyödyn-

tää rohkeasti uusia innovaatioita, esimerkiksi ener-

giansäästössä. Emme halua olla perässähiihtäjiä, 

vaan edelläkävijöitä.

Juho ja Ilmari odottavat, että pääsevät asiakkai-

den kanssa pitkään yhteistyöhön. – Olisi hienoa ol-

la saman taloyhtiön isännöitsijä monta kymmentä 

vuotta. Siinä oppisi tuntemaan talon ja sen asuk-

kaat.

Yrittäjäkaksikko uskoo vahvasti omiin kykyihin-

sä. – Olemme tosissamme liikkeellä, ja tulevaisuu-

temme on tämän työn parissa.

Sähköiset markkinointikanavat 
käytössä

Yrityksen markkinoinnissa he ovat luottaneet 

googleen, jossa tavoitteena on nostaa hakusanasi-

joitusta.

– Ilmoitus googlessa on nykypäivänä kova sana. 

Meillä oli kampanja, jonka avulla yrityksemme pää-

si tietyillä hakusanoilla mainosten kärkeen. Tämä 

kannatti ja saimme sen ansiosta yhteydenottoja, Il-

mari kertoo.

Muutoinkin yritys on keskittynyt sähköiseen 

puoleen tehdessään toimintaa tunnetuksi. Kotisivu-

jen lisäksi yritys näkyy facebookissa ja twitterissä. 

Perinteistä ilmoitustapaa miehet ovat harjoittaneet 

jakamalla ”fl aijereita”, vaikka se onkin heidän mu-

kaansa hieman ”last season”.

Markkinointiponnistelut ovat tuottaneet tulosta, 

ja tarjouspyyntöjä on tullut muutamia. Lisäksi tut-

tujen kautta on saatu tietoa mahdollisista asiakkais-

ta, joiden kanssa neuvottelut ovat käynnissä.

Juho ja Ilmari tiesivät alalle lähtiessään, että alku 

vaatii kärsivällisyyttä.

– Isännöitsijäsopimuksen irtisanomisaika on ta-

vallisesti kolme kuukautta. Lisäksi ottaa oman ai-

kansa, kun taloyhtiö tekee päätöksen uudesta isän-

nöitsijästä.

Ensimmäisen sopimuksensa yritys solmi val-

miiksi joulukuun alussa.

– Tästä se lähtee: lumipallo rupeaa pyörimään. 

Kun saamme asiakkaita ja teemme työmme hyvin, 

puskaradio toimii, yrittäjät ennakoivat tulevaa.
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T
arkistuta taloyhtiön yhteisantennijärjestel-

män kunto varsinkin, jos sitä ei ole uudis-

tettu vuosiin tai vuosikymmeniin. 

Kutsu ammattitaitoinen antenniura-

koitsija tekemään antennijärjestelmän tarkastus, 

jossa tarkistetaan antennin, kaapeloinnin ja talo-

keskuksessa sijaitsevan vahvistimen kunto. Jos tar-

vitaan uusi vahvistin, hankituta ja asennuta se val-

miiksi ennen taajuusmuutosta.

Sovi antenniasentajan kanssa, että hän tulee vi-

rittämään talon vahvistimen silloin, kun televisioka-

navat siirtyvät uudelle taajuudelle. 

Milloin h-hetki koittaa missäkin päin Suomea, 

Viestintävirasto tiedottaa siitä, kunhan alueellinen 

aikataulu saadaan valmiiksi. 

Laadi tiedote osakkaille ja asukkaille, että he 

osaavat h-hetken jälkeen virittää omat television-

sa uusille kanaville. Muistuta myös siitä, että televi-   

sioista ja digibokseista täytyy silloin löytyä DVB-T2-

viritin, jos halutaan katsoa kaikkia kanavia. 

Helpoiten tämä onnistuu, kun vastaanotin on 

Suomessa testattu eli siinä on Antenna Ready HD– 

merkintä. 

Vaikka taajuusmuutokset eivät koske kaapelitele-

visioverkkoa, myös kaapelitelevisiotalouksissa tar-

vitaan Cable HD Ready- merkinnällä varustettu vas-

taanotin teräväpiirto-ohjelmien (HDTV) katseluun.

SELVITTÄKÄÄ ANTENNIJÄRJESTELMÄN KUNTO JA 
TEHKÄÄ KAIKKI VIRITTÄMISTÄ VAILLE VALMIIKSI

Taloyhtiö, varaudu 
ajoissa taajuus- ja 
antennimuutoksiin
”Ennakkotietoa taloyhtiöille ja isännöitsijöille antennitelevisioverkon 
taajuus- ja antennimuutoksista” otsikoitiin 30. syyskuuta medialle 
laadittu tiedote. 

Viestintäviraston projektikoordinaattori Tiina Aaltosen ja 
taajuusvalvonnan päällikkö Heidi Himmasen mukaan viestillä 
halutaan muistuttaa, mutta ennen kaikkea herättää taloyhtiöt 
varautumaan tärkeään, edessä olevaan antennijärjestelmiin 
kohdistuvaan muutokseen. 

Jos taloyhtiöissä ei tehdä tarvittavia muutostöitä silloin kun 
taajuusmuutoksia tehdään alueella, televisiot menevät pimeiksi.

Noin kuukausi aikaa 
muutoksiin alueittain
Taajuusvalvonnan päällikkö Heidi Himmanen toi-

voo, että taloyhtiöissä valmistauduttaisiin anten-

ni- ja taajuusmuutoksiin mahdollisimman paljon 

etukäteen. 

Suomessa siirrytään vuonna 2017 laajemmin uu-

teen  DBV-T2-lähetystekniikkaan. Samalla siirretään 

osa nykyisin television käytössä olevista taajuuksis-

ta langattomalle laajakaistalle, mikä edellyttää muu-

toksia televisiotaajuuksissa ennen vuotta 2017. 

Taajuusmuutokset koskevat vain Digitan operoi-

maa UHF-alueen antenniverkkoa. Käytännössä taa-

juusmuutosten tekeminen alkaa jo ensi keväänä ja 

tavoitteena on, että koko maan kattavat muutokset 

on tehty vuoden 2016 loppuun mennessä.  

– Vaikka taajuusmuutoksille varattu puolentois-

ta vuoden aika voi kuulostaa pitkältä, niin se ei kui-

tenkaan käytännössä ole kuin noin kuukausi per 

alue, Heidi Himmanen vielä muistuttaa ennakko-

toimien tärkeydestä.

Nyt käytössä olevien taajuuksien vaihtaminen 

uusiin edellyttää yhteisantennijärjestelmiin anten-

niasentajan tekemiä muutostöitä, jotka tulee to-

teuttaa alueen päälähettimen rinnakkaislähetyksen 

aikana.  Rinnakkaislähetyksellä tarkoitetaan sitä, et-

tä kunkin kanavanipun ohjelmistot lähetetään sa-

Teksti ja kuva: Riina Takala
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manaikaisesti sekä nykyisellä poistuvalla päälähe-

tintaajuudella että uudella korvaavalla taajuudella. 

Rinnakkaislähetyksillä pyritään täten minimoi-

maan televisiopalvelun katkokset kuluttajille mah-

dollistamalla enemmän aikaa yhteisantennikiin-

teistöissä tehtäville asennus- ja viritystöille. Muu-

toksia ei voi toteuttaa koko maassa samanaikaisesti, 

koska rinnakkaislähetykset edellyttäisivät koko pää-

lähetinkaluston tuplaamisen, mikä ei ole mahdol-

lista.

Riippuen alueella tehtävien taajuusmuutosten 

ja yhteisantennikiinteistöjen lukumäärästä päälä-

hettimien rinnakkaislähetysaika on pidennettävis-

sä kahteen kuukauteen. Kokonaisuudessaan tiiviin 

aikataulun vuoksi, on kuitenkin erittäin tärkeää, että 

taloyhtiöissä varaudutaan muutoksiin hyvin ennal-

ta, jotta muutokset yhteisantennijärjestelmiin saa-

daan toteutettua aikataulun puitteissa. 

Täytelähettimien huomattavan suuren mää-

rän vuoksi, niiden taajuusmuutokset tullaan osin 

toteuttamaan yhden työpäivän aikana. Tämä tu-

lee huomioida yhteisantennijärjestelmien muutos-

töiden aikataulutuksessa, mikäli kiinteistö sijaitsee 

täytelähettimen palvelualueella. Myös tästä tullaan 

tiedottamaan alueellisesti tarkemmin erikseen, jotta 

muutostöihin voidaan varautua.

Viestintävirasto 

kehottaa talo-

yhtiöitä varau-

tumaan taa-

juus- ja anten-

nijärjestelmien 

muutoksiin 

ajoissa. Muun 

muassa anten-

nien kunto on 

syytä tarkistut-

taa.
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Päälähetinalueittain edeten
Viestintävirasto laatii parhaillaan Digitan kans-

sa yhteistyössä suunnitelmaa, missä järjestyksessä 

taajuusmuutoksia ryhdytään tekemään. 

Ne on suunniteltava tarkkaan häiriöiden välttä-

miseksi, mutta teknisten syiden lisäksi on tarpeen 

huomioida muutostöiden toteuttamisessa sääolo-

suhteet: Pohjois-Suomessa voi olla kevättalvella 

niin paljon lunta, ettei työskentely lähetysmastoissa 

ole mahdollista. 

– Keskustelua on käyty siitä, että liikkeelle läh-

dettäisiin keskeltä Suomea. Tällä ei kuitenkaan tar-

koiteta Keski-Suomen lääniä, Tiina Aaltonen sanoo.

Tässä hän selventää, että taajuusmuutoksia ei 

tehdä kunta-, eikä lääni-, eikä maakuntakohtai-

sestikaan, vaan päälähetinalueittain. Alueittainen 

muutosjärjestys ja -aikataulu varmistuvat suunnit-

telun edetessä. Viestintävirasto ja Digita tiedottavat 

niistä aluekohtaisesti tarkemmin.

Digita vastaa pää- ja alilähetinten taajuuksien 

muuttamisesta.

H-hetkellä kaikki alueen 
vahvistimet viritettävä
Taajuusmuutoksessa television UHF-alueen käy-

tössä olevat taajuudet muuttuvat. Taloyhtiöiden yh-

teisantennijärjestelmissä on kanavakohtainen vah-

vistin, jonka antenniasentaja käy virittämässä tai 

vaihtaa vanhan uuteen, kun taajuusmuutos alueel-

la on käynnissä. Tämä viritystyö on tehtävä silloin, 

kun niin sanotut rinnakkaislähetykset eli vanha ja 

uusi televisiotaajuus ovat molemmat käytössä, jos 

ei halua, että television näkyminen katkeaa, Heidi 

Himmanen selittää. 

– Kunkin alueen taajuusmuutosvaihe kestää 

vain noin kuukauden, minä aikana joka ikisessä ta-

loyhtiössä sillä alueella on tehtävä viritykset vahvis-

timiin. Se tarkoittaa sitä, että asentajat ovat silloin 

kiireisiä. Heidän toivomuksensa on, että tarkastuk-

set ja sen perusteella tehtävät toimet voitaisiin teh-

dä jo etukäteen, jolloin h-hetkeen ei jäisi kuin vah-

vistimien virittäminen, hän vielä korostaa.

Tiedottamiselle tämä asettaa Tiina Aaltosen mu-

kaan oman haasteensa, että tavoitetaan kattavasti 

kaikki kunkin taajuusmuutosvaiheen alueella sijait-

sevat kiinteistöt hyvissä ajoin ennen kuin tämä taa-

juusmuutosten ”h-hetki” on käsillä.

Antennit 
usein huonossa kunnossa
– Antennien huono kunto on pientaloissa, taloyh-

tiöissä ja julkisissa rakennuksissa yleinen ongelma, 

minkä mekin olemme tiedostaneet, Heidi Himma-

nen nostaa esiin muistuttaen antennien nykyai-

kaistamisenkin tarpeista. 

Taloissa pitää olla erikseen UHF- ja VHF-anten-

nit.

– Joissakin tilanteissa on käytetty yhdistelmäan-

tennia. Se ei ole enää määräyksen mukainen, eikä 

ajantasainenkaan. Vahvistus ei ole riittävä, eikä sillä 

saada näkyviin molempia UHF- ja VHF –lähetyksiä, 

Tiina Aaltonen toteaa.

KUN antenniasentaja on käynyt virittämässä taloyh-

tiön vahvistimen uusille taajuuksille, kuvaan astuvat 

televisiota katsovat osakkaat ja asukkaat, joiden 

täytyy tällöin tehdä  digiboksiinsa ja televisioonsa 

kanavahaku, mikäli heidän vastaanottimensa ei tee 

sitä automaattisesti. Jos ollaan hankkimassa uutta 

digiboksia tai televisiota, kannattaa varmistaa, että ne 

vastaanottavat DVB-T2-tekniikkaa.

– Olemme markkinoineet kuluttajille Antenna 

Ready HD-  ja Cable Ready HD –merkintöjä. Eli jos 

televisiosta tai digiboksista löytyvät tällaiset merkin-

nät, ne ovat valmiita vastaanottamaan teräväpiirtoka-

navia, Antenna Ready HD -antennitelevisioverkossa 

ja Cable Ready HD-kaapelitelevisioverkossa, Tiina 

Aaltonen selittää. 

Merkintöjen ideana on kertoa sekin, että on kyse 

Suomessa testatusta laitteesta.

– Esimerkiksi tekstitysten kanssa ei tule ongelmia. 

Testausjärjestelmä ja merkinnät on tehty nimen-

omaan helpottamaan kuluttajien valintoja, hän 

jatkaa.  

Hänen mukaansa kesäkuun puolessa välissä tuli 

myös kuluttajansuojalakiin muutos, joka velvoit-

taa myyjät kertomaan televisiolaitteista ja niiden 

soveltuvuudesta uuteen tekniikkaan. Sekaannusta 

voi nimittäin tulla siksi, että kaupoissa on myynnissä 

myös vanhan tekniikan mukaisia laitteita. 

Isännöitsijä – helpota 
läpimenoa hyvällä tiedottamisella
Tiina Aaltonen ja Heidi Himmanen toivovat, että 

asukastiedottaminen muutoksista ja niiden vaatimista 

toimenpiteistä olisi taloyhtiöissä mahdollisimman 

kattavaa. 

Tiedottamisessa on tärkeä tuoda esiin, onko talo-

yhtiö yhteisantennijärjestelmässä vai kaapelitelevisio-

verkossa. Sillä on merkitystä laitehankinnoissa ja siksi 

myös tiedotteissa kannattaa korostaa oikeanlaisia 

merkintöjä laitteissa. 

Lisäksi isännöitsijän kannattaa varmastikin tiedot-

taa kiukkuisten televisiokatsojien yhteydenottojen 

välttämiseksi ajoissa siitä, että asukkaiden täytyy virit-

tää itse televisionsa uusille kanavapaikoille taloyhtiön 

vahvistimen virittämisen jälkeen.  

Tekniikasta perillä oleville tarvittavat toimet eivät 

välttämättä aiheuta ongelmia, mutta Tiina Aaltonen 

ja Heidi Himmanen suosittelevat huomioimaan talo-

yhtiön ikäihmiset.

– Heillehän voitaneen tarjota sellainen mahdolli-

suus, että kun antenniasentaja tulee taloon teke-

mään kanavakohtaisen vahvistimen virityksen, asukas 

voi ostaa häneltä oman televisionsa virittämispalve-

lun, Heidi Himmanen vielä pohtii.

Lisätietoja: 

www.HDTVopas.fi  ja www.testatutlaitteet.fi 

Asukastiedottaminen
avainasemassa
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Ennakointi kannattaa myös siinä mielessä, että 

kun muutoksia tehdään koko valtakunnan tasolla, 

niin laitehankintoihin menee oma aikansa, anten-

neja ja vahvistimia tuskin  urakoitsijoiden varas-

toista kertaheitolla suuria määriä löytyy. 

Määräys 65 ei pakota, vaan ohjaa
Muun muassa antennijärjestelmiä koskeva viestin-

täviraston ”määräys 65” tuli voimaan tämän vuoden 

alussa. 

– Määräys edellyttää ns. tähtiverkon rakentamis-

ta. Se ei kuitenkaan ole siinä mielessä velvoittava, 

että olisi pakko tehdä muutoksia, vaan silloin jos 

tehdään muutoksia, korjauksia tai rakennetaan uut-

ta antennijärjestelmää, niin silloin toteuttamisessa 

pitää noudattaa tätä määräystä, Heidi Himmanen 

kertoo.

– Ensi vuoden alusta määräystä ruvetaan sovel-

tamaan radiohäiriötilanteissa myös vanhoihin an-

tenneihin. Eli kun todetaan häiriöitä, me edellytäm-

me, että kuluttajat tai taloyhtiöt päivittävät antenni-

järjestelmänsä määräyksen mukaiseksi. Sikäli mää-

räys siis velvoittaa vanhoja antennijärjestelmiä, hän 

vielä jatkaa.

Viestintäviraston taajuusvalvonnan ”mielenkiin-

to” antennijärjestelmiä kohtaan johtuu myös siitä, 

että valvontaa työllistävät Himmasen mukaan jat-

kuvasti televisiovastaanotto- ja näkyvyysasiat. 

– Haluamme ennakoivasti pitää huolta ja turvata 

antennitelevisiovastaanoton jatkuvuuden. Muutos-

tilanteitahan on vuosien aikana ollut jo paljon, mut-

ta myös tulossa.

Budjettiinkin ehkä varattava rahaa 
Viestittämiseen liittyy myös sekin näkökulma, että 

taloyhtiöiden täytyy mahdollisesti varata talousar-

viossaan rahaa yhteisantennijärjestelmien kunto-

kartoitukseen tai laitteiden uusimiseen. 

– Olisikin hyvä keskustella paikallisen antenni-

urakoitsijan kanssa jo etukäteen tilanteesta ja teet-

tää tarkastus järjestelmän ja laitteiden kunnosta, 

Heidi Himmanen huomauttaa.

Uuden sukupolven 
televisiotekniikka käyttöön 
Käyttöön otettava DVB-T2-tekniikka mahdollistaa 

teräväpiirtolähetysten vastaanottamisen.

Heidi Himmasen mukaan uusi DVB-T2-tekniik-

ka edustaa samantapaista kehitystä kuin matka-

viestimissä on tapahtunut, ensin siirryttiin GSM:stä 

3G:hen ja nyt 4G:hen.

– DVB-T2 mahdollistaa enemmän kapasiteettia, 

johon voidaan vaihtoehtoisesti laittaa teräväpiirto-

kanavia tai enemmän standardipiirtoisia kanavia, 

Heidi Himmanen vielä sanoo.

Hyvä tietoläh-

de muutoksiin 

varautumisessa 

on HDTVopas.

fi -sivusto ja 

Viestintä- ja 

Kilpailu- ja ku-

luttajaviraston 

laatima esite 

"Tärkeää tietoa 

uuden televisi-

on ostajalle".

Terveellisemmän elinympäristön 
ammattilainen

• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt 
• jyrsijätorjunta • luteet • tuhohyönteiset 

• lintutorjunta • desin  oinnit • hajunpoistot

Soita 040 514 5026
asiakaspalvelu@estorjunta.  

www.estorjunta.  

Verkkokauppa auki 
osoitteessa 

www.torjuntatuote.  
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T
ämä tieto perustuu marraskuussa julkis-

tettuun korjausrakentamisen tilastoon, 

jossa on ensimmäistä kertaa mukana 

myös asuntojen omistajien itse tekemiä 

tai teettämiä korjauksia sekä tietoa julkisten palve-

lurakennusten korjauksista asunto-osakeyhtiöiden 

ja vuokrataloyhtiöiden lisäksi.

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä 

kertaa korjaamisen syitä ja rakennusten kuntoa niin 

omakoti- ja paritalojen kuin kerros- ja rivitalojen-

kin osalta.

Korjausrakentamisella 
merkittävä rooli 
Korjausrakentamisen tilastoinnin uudistamiseen 

lähdettiin Suomessa kahdesta syystä: korjausraken-

tamisella on suuri merkitys yhteiskunnan kannal-

ta, mutta sen tilastointi on ollut puutteellista ja toi-

TILASTOKESKUS UUDISTI 
KORJAUSRAKENTAMISEN TILASTOINTIA

”Putkiremonttibuumi” 
edelleen vahvana 
Kerrostalojen taloteknisissä korjauksissa viime vuonna ylivoimaisesti 
suurin siivu korjausrahoista meni käyttövesi- ja viemärijärjestelmien 
korjaamiseen. 

– Kun tarkastellaan kerrostalojen kaikkia korjaustoimia, kuten 
ulkopintojen ja rakenteiden, talotekniikan, piha-alueiden ja 
piharakennusten sekä taloyhtiön sisätilojen korjaamista, niin tästä 
potista kolmannes kohdistui nimenomaan vesi- ja viemärijärjestelmiin, 
yliaktuaari Eetu Toivanen Tilastokeskuksesta sanoo.

Teksti ja kuvat: Riina Takala

Talotekniikkaan 

liittyviä korjauk-

sia, varsinkin 

vesi- ja viemäri-

järjestelmiin 

kohdistuvia,  

tehtiin rivita-

loissa ja kerros-

taloissa eniten, 

889 miljoonan 

euron edestä. 
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seksi EU:n komission budjettipääosasto edellyttää 

korjausrakentamisen tason määrittämistä Suomen 

bruttokansantulolaskelmiin. 

Myös valtiovarainministeriön johtama raken-

nusalan suhdanneryhmä on raportoinut siitä, että 

korjausrakentamisen tilastointia pitää parantaa.

– Vanhassa Tilastokeskuksen tekemässä asunto-

yhteisöjen korjausrakentamistilastossa oli mukana 

vain asunto-osakeyhtiöt ja aravataloyhteisöt, Toiva-

nen toteaa.

Tänä vuonna tutkimus siis laajeni selvittämään 

myös osakkeenomistajien sekä omakoti- ja parita-

lo-omistajien korjaamista sekä julkisten palvelura-

kennusten korjaamista. 

– Ensi vuonna tietoa hankitaan myös liike- ja 

toimistorakennusten korjaamisesta ja vuonna 2016 

teollisuus ja varastorakennusten korjaamisesta, Toi-

vanen mainitsee.

Korjaamiseen 
5,7 miljardin rahapotti
Omakotitalojen ja osakehuoneistojen omistajat ja 

asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja raken-

nuksiaan 5,7 miljardilla eurolla viime vuonna. Ker-

rostaloja korjattiin 2,2 miljardilla eurolla ja rivitalo-

asuntoja 800 miljoonalla eurolla. 

Kerrostalojen 2,2 miljardin euron korjausraken-

tamispotista meni 1,6 miljardia euroa asunto-osa-

keyhtiöiden teettämiin korjauksiin. Loput 600 mil-

joonaa euroa muodostui kerrostaloasuntojen omis-

tajien itse tekemistä tai teettämistä korjauksista.

Rivitaloihin kohdistuneesta 800 miljoonan eu-

ron korjauspotista 440 miljoonaa euroa meni rivi-

talojen korjaamiseen ja rivitaloasuntojen omista-

jat tekivät omia korjauksiaan 340 miljoonan euron 

edestä.

Asunto-osakeyhtiöissä 
talotekniikan korjauksia eniten
Tutkimus osoittaa, että talotekniikkaan liittyviä kor-

jauksia tehtiin rivitaloissa ja kerrostaloissa eniten, 

889 miljoonan euron edestä. Toiseksi eniten kor- 

jauksista kohdistui ulkopintoihin ja rakenteisiin, 

yhteensä 858 miljoonan euron edestä. Taloyhtiön 

sisätilojen korjauksiin rivi- ja kerrostaloissa käytet-

tiin yhteensä 155 miljoonaa euroa ja piha-alueisiin 

ja piharakennuksiin kohdistettiin rivi- ja kerrosta-

loissa 104 miljoonaa euroa.

Asunto-osakeyhtiöiden korjaustietoja kysyttiin 

kaikkiaan 4 000 yhtiön osalta.

Tietoa kerättiin Asunto-osakeyhtiöiden talousti-

laston tiedonkeruun yhteydessä. Taloustilaston ke-

ruussa tiedusteltiin kiinteistön tuottoja ja hoitoku-

luja ja korjausrakentamisen osuudessa lisäksi eri ra-

kenteiden kuntoon, korjaamiseen, kunnostamiseen 

ja uusimiseen liittyviä asioita. 

Esimerkiksi ”Ulkopinnat ja rakenteet” –otsikon 

alla kysyttiin perustusten ja runkorakenteiden, jul-

kisivujen, vesikaton ja yläpohjan sekä ikkunoiden ja 

ulko-ovien kunnosta ja korjaamisesta. 

”Talotekniikan” alla kysyttiin käyttövesi- ja vie-

märöintijärjestelmän, lämmitysjärjestelmän, ilman-

vaihto- ja jäähdytysjärjestelmän, sähköjärjestelmän 

ja hissien kunnosta ja korjaamisesta.

Piha-alueiden ja –rakennelmien kunto ja korjaa-

minen selvitettiin omana ryhmänään ja taloyhtiön 

omistuksessa olevien sisätilojen ja muiden taloyh-

tiön vastuulla olevien tilojen kuntoa ja korjaamista.

– Taloyhtiön sisätiloilla tutkimuksessa tarkoi-

tetaan esimerkiksi taloyhtiön omistuksessa olevia 

asuntoja, jotka on esimerkiksi vuokrattu eteenpäin, 

tai taloyhtiön omistamia liike- tai toimistotiloja. 

Muilla sisätiloissa taas tarkoitetaan esimerkiksi talo-

yhtiön rappukäytäviä, saunoja, kerhotiloja,  varasto-

ja ja niin edelleen, Toivanen tarkentaa. 

Kustannukset 
suhteutettuna asuinpinta-alaan
Kerrostaloissa tehtyjen korjausten kustannukset 

suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat viime vuon-

na 46,5 euroa per neliö, rivitaloissa 34,0 euroa per 

neliö ja omakotitaloissa 21,7 euroa per neliö. 

Asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannusten 

alueellisessa tarkastelussa näyttää siltä, että pääkau-

punkiseudulla korjauskustannukset ovat olleet hie-

man korkeammat kuin muualla Suomessa.

Tutkimuksen mukaan kerrostaloissa korjauskus-

tannukset olivat pääkaupunkiseudulla noin 34 eu-

roa ja rivitaloissa noin 16 euroa per huoneistoala. 

Muualla Suomessa korjauskustannukset olivat ker-

rostaloissa noin 25 euroa ja rivitaloissa noin 17 eu-

roa per huoneistoala.

– Se oli tässä mielenkiintoinen havainto, että 

rivitalojen korjauskustannuksissa per huoneisto-

ala oli niin pieni ero pääkaupunkiseudun ja muun 

maan kesken, Toivanen sanoo.

Kuntoa 
selvitettiin ensimmäisen kerran
Omistusasujien asuntojen kuntoa ja korjaamista 

koskeva kysely kohdistui 5 000 henkilöön. Heistä 1 

700 edusti omakoti- ja paritaloasumista, 1 700 rivi-

taloasumista ja 1 600 kerrostalo- ja muuta asumista. 

Vastaajat valikoituivat satunnaisesti.

Osa kysymyksistä kohdistettiin kaikille, esimer-

kiksi millaisessa kunnossa asuntonne eri tilat, kuten 

wc, kylpyhuone, keittiö, sauna ja muut asuintilat, 

ovat ja onko niitä korjattu. 

Seuraavan osion kysymykset kohdistuivat oma-

kotitaloissa ja paritaloissa asuville ja niissä selvitet-

tiin ulkopintaan ja –rakenteisiin, talotekniikkaan, 

piha-alueisiin ja –rakenteisiin liittyvää kuntoa ja 

korjaamista. 

– Pyrimme selvittämään omistusasujien asunto-

jen kuntoa ja korjaamista vastaavalla tiedonkeruu-

tavalla, jotta saisimme ensi vuonna vertailukelpois-

ta tietoa. Lomakkeiden sisältöä on kuitenkin vielä 

hieman kehitettävä ennen kuin ne lähtevät liikkeel-

le ensi vuoden alussa, Toivanen mainitsee. 

Kuntoon 
ollaan laajalti tyytyväisiä
Omistusasujat ovat varsin tyytyväisiä asuntoihin-

sa ja pitävät niitä vähintään hyväkuntoisina. Yli 70 
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prosenttia vastaajista oli tätä mieltä riippumatta siitä, 

asuivatko omakotitalossa vai rivi- vai kerrostalossa.

Vain 2 prosenttia vastanneista piti omaa asunto-

aan tai taloaan huonona tai erittäin huonona. 

Omakotitaloissa ja paritaloissa asuvista yli puolet 

pitivät eri rakennusosien ja –järjestelmien sekä pi-

ha-alueita ja –rakenteiden kuntoa hyvänä tai erittäin 

hyvänä. Parhaimmassa kunnossa omakoti- ja parita-

loasujien arvion mukaan olivat perustukset ja runko, 

käyttövesi- ja viemäröintijärjestelmät sekä lämmi-

tysjärjestelmät. 

Huonoimmassa kunnossa olivat vastaajien mu-

kaan talon ulkopuolelle jäävät alueet ja rakenteet.

Omistajien 
työpanos merkittävä
Omakoti- ja paritaloja korjattiin 2,8 

miljardilla eurolla. Omakotitalo-

asuntojaan korjanneista joka toi-

nen ilmoitti tehneensä työmääräs-

tä itse noin puolet tai enemmän.

Asuntojen omistajien itse teke-

missä korjauksissa ei huomioitu 

oman työn arvoa. Reilu kolman-

nes kerrostaloasuntoaan korjan-

neista ilmoitti tehneensä remon-

tin työmäärästä itse noin puolet tai 

enemmän. Rivitaloasuntojen kor-

jaajista noin kaksi kolmannesta il-

moitti tehneensä työmäärästä itse 

noin puolet tai enemmän.

Vuokrataloyhtiöiden 
korjaukset 480 miljoonaa euroa
Aravalainoitettujen asuntoyhteisöjen rakennuksia 

korjattiin noin 480 miljoonalla eurolla. Niiden tieto-

ja selvitettiin 18 suurimmalta avaravuokrataloyhti-

öltä, joilta tiedusteltiin ns. suorakyselynä yhtiöiden 

tilikauden korjauskustannukset.

– Aravavuokratalot olivat tässä tutkimuksessa 

vähemmällä huomiolla ja siksi siltä osin tutkimus 

toteutettiin samalla tavoin kuin aikaisemminkin. 

Aravataloja koskevassa kyselyssä on se hankaluus, 

ettei siitä ole saatu tietoja rakennuskohtaisesti, vaan 

tietynlaisena könttänä, Toivanen toteaa.

Hän arvioi, että tutkimusta kehitettäneen tältäkin 

osin tulevaisuudessa.

"Korjausrakentamisen tilas-
toinnin uudistamiseen läh-
dettiin Suomessa kahdesta 
syystä: korjausrakentamisel-
la on suuri merkitys yhteis-
kunnan kannalta, mutta sen 
tilastointi on ollut puutteel-
lista ja toiseksi EU:n komissi-
on budjettipääosasto edellyt-
tää korjausrakentamisen tason 
määrittämistä Suomen brutto-
kansantulolaskelmiin. 
Yliaktuaari Eetu Toivanen

Kaaviosta nä-

kee, minkälaisin 

prosenttiosuuk-

sin asuntojen 

omistajat ovat 

arvioineet 

asuinrakennuk-

sensa kunnon 

erittäin hyvästä 

erittäin huo-

noon.
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Sivusto on tarkoitettu taloyhtiöpäättäjille, osakkeen-
omistajille, asukkaille ja kaikille asumisesta kiinnostuneille.

Tietoa
Sivustolta löytyy paljon tietoa ja artikkeleita liittyen asumiseen, 
kiinteistönpitoon, korjausrakentamiseen ja alan lainsäädäntöön.
Jäsenet saavat aika-ajoin myös sähköpostitse lähetettäviä jäsenkirjeitä, 
joissa on kiinteistönpitoon liittyvää ajankohtaista tietoa.

Mainostaja
Kun haluat tavoittaa Kiinteistöklubin kävijät, ota yhteyttä ja sovitaan 
sivustolle yrityksellenne tehokas mainospaikka.
Kiinteistöklubi – Matti Karppanen – puh. 0400 464 236

Maksuttomia lomakkeita rekisteröityneille jäsenille
Sivustolta voi tulostaa maksutta

Isännöitsijäntodistuksen
Vuokrasopimuksen
Taloyhtiön lainatarjouspyynnön
Autopaikan vuokrasopimuksen
Autotallin vuokrasopimuksen
Paloturvallisuusohjeet pienelle autosuojalle 
Paloturvallisuusohjeet yli 60 m2:n autosuojalle

Kiinteistöklubiin!

www.kiinteistoklubi.fi

http://www.kiinteistoklubi.fi


KOy Jyrkkälänpolku KOy Jyrkkälänpolku 
korjausrakentaa korjausrakentaa 
uudella tavallauudella tavalla
Laadukkaampaa edullisemmin ja nopeammin oli johtoajatuksena, 
kun turkulainen Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku ryhtyi 
viemään allianssimallilla eteenpäin parinkymmenen miljoonan 
korjaushanketta. 

Toimitusjohtaja Marjatta Roth on tähänastisen perusteella 
enemmän kuin tyytyväinen uuteen toteutustapaan. Hän iloitsee 
erityisesti allianssiryhmän yhteishengestä ja yhteisestä tahtotilasta. 
Tilaajan edustajana hän kokee saavansa äänensä paremmin 
kuuluviin kuin, jos hanke olisi toteutettu perinteisen kaavan mukaan.

YHTEISTYÖ JA AVOIMUUS KOROSTUVAT ALLIANSSIMALLISSAYHTEISTYÖ JA AVOIMUUS KOROSTUVAT ALLIANSSIMALLISSA

Teksti ja kuvat: Teksti ja kuvat: Irene MurtomäkiIrene Murtomäki
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Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolun vi-

siona on, että Jyrkkälä on arvostettu ja 

uudistuva asuinalue niin lapsiperheille 

kuin ikäihmisillekin. Huoneistoja talois-

sa on 644 ja asukkaita noin 1300.
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yrkkälänpolun korjaushanke käsittää 17 

asuinkerrostalon ja kymmenkunta huolto- 

ja tukirakennuksen julkisivujen sekä teknii-

kan korjaamisen. Julkisivukorjaus sisältää 

seinäelementtien, kivijalkojen, parvekkeiden, ikku-

noiden, kattojen sekä pysäköintialueiden uusimis-

ta. Osittain myös piha-alueet joudutaan työn jäljiltä 

kunnostamaan.

Vuosina 2015–2018 toteutettavaksi suunnitellun 

hankkeen hintaraamiksi on asetettu 20 miljoonaa 

euroa. Tämän puitteissa rakennusten omistajan, 

suunnittelijoiden ja rakentajien muodostama alli-

anssi päättää yhdessä rakennuksille tehtävistä kor-

jaustoimenpiteistä.

– Korjaushankkeen tavoitteena on pidentää 

Jyrkkälän 1960- ja 1970 –luvuilla valmistuneiden 

rakennusten elinkaarta, alentaa kiinteistöjen käyt-

tökustannuksia ja lisätä asumisviihtyvyyttä, toimi-

tusjohtaja Marjatta Roth tiivistää.

Koska vanha tapa toteuttaa mittavaa saneeraus-

ta olisi ollut liian kallis ratkaisu, ryhdyttiin etsimään 

muita vaihtoehtoja.

– Mielestäni yksi keino pitää remontin kustan-

nukset kurissa on teollinen korjaaminen. Talot ovat 

aikanaan teollisesti tuotettuja, niin miksi niiden 

korjaaminen pitäisi tehdä käsityönä, Marjatta Roth 

kysyy.

Allianssimallissa lähdetään liikkeelle leveällä rin-

tamalla. Siten korjausrakentamishankkeen eri osa-

puolten osaaminen saadaan hyödynnettyä heti 

alusta lähtien. Samalla nämä sitoutuvat yhteiseen 

tavoitteeseen, aikatauluun ja kustannuksiin.

Toimitusjohtaja Marjatta Roth on jopa yllättynyt 

allianssimallilla toteutettavan hankkeen nopeaan 

etenemiseen. Ensimmäiset päätökset tehtiin maa-

liskuussa, ja jo nyt saman pöydän ympärille ko-

koontuvat tilaaja, rakennuttajakonsultti, suunnitte-

lijat ja urakoitsijat.

Perinteisellä tavalla toteutetussa korjausrakenta-

misessa yksi sudenkuoppa onkin Rothin mukaan 

sen hitaus. Tämä voi näkyä esimerkiksi saneeraus-

suunnitelmassa, joka on aikansa elänyt siinä vai-

heessa, kun sitä aletaan toteuttaa.

Toinen seikka, mistä Roth on allianssimallis-

sa iloinnut, on vuoropuhelu eri osapuolten välillä. 

Aikaisemmin toteutetuissa hankkeissa esimerkiksi 

suunnittelijan ja urakoitsijan välinen kanssakäymi-

nen on ollut vähäistä. 

– Yhtään sellaista hanketta ei ole tainnut tulla 

vastaan, ettei urakoitsija olisi ollut eri mieltä suun-

nittelijan kanssa. Suunnitelmaa on kuitenkin han-

kala lähteä muuttamaan kesken urakan yksittäisinä 

palasina ilman, että kokonaisuus ei kärsisi. Aikai-

sessa vaiheessa lukkoon lyödyt ratkaisut eivät anna 

tilaa hankkeen jatkuvalle kehittämiselle.

Peruskorjaus on pitkä prosessi, jonka aikana ti-

laajan tarve saattaa Rothin mukaan hämärtyä muil-

le hankkeen osapuolille. Urakoitsijalle ei välttämättä 

välity tietoa siitä, mitä tilaaja on alun pitäen halun-

nut.

Allianssiryhmän 
valinta neuvottelumenettelyllä
Kun Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolussa oli tehty 

päätös korjaushankkeen käynnistämisestä allians-

simallilla, valittiin ensimmäisenä rakennuttajakon-

sultti.

– Laitoimme ilmoituksen Hilmaan eli verkos-

sa olevaan julkisten hankintojen ilmoituskanavaan, 

jonka kautta saimme tarjouksia. Niiden pohjalta va-

litsimme allianssimalliin kuuluvalla kilpailullisella 

neuvottelumenettelyllä rakennuttajakonsultin. Eli 

Julkisivukor-

jauksessa on 

tarkoituksena 

uusia seinäele-

menttejä, kivi-

jalkaa ja parvek-

keita, ikkunoita 

sekä kattoja. 

Lisäksi ympäris-

tön uudistami-

nen on tarpeen 

pysäköintialuei-

neen ja pihava-

laistuksineen.

"Mielestäni yksi keino "Mielestäni yksi keino 
pitää remontin kus-pitää remontin kus-
tannukset kurissa on tannukset kurissa on 
teollinen korjaaminen. teollinen korjaaminen. 
Talot ovat aikanaan Talot ovat aikanaan 
teollisesti tuotettu-teollisesti tuotettu-
ja, niin miksi niiden ja, niin miksi niiden 
korjaaminen pitäisi korjaaminen pitäisi 
tehdä käsityönä."tehdä käsityönä."
Toimitusjohtaja Marjatta RothToimitusjohtaja Marjatta Roth
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hän oli hankkeessa mukana siinä vaiheessa, kun 

suunnittelijoita ruvettiin kilpailuttamaan.

Suunnittelukonsortion kilpailutus ja valinta teh-

tiin kesällä. Monivaiheisessa prosessissa kutsuttiin 

ensimmäiseksi Hilmassa olleella ilmoituksella kaik-

ki Jyrkkälänpolun peruskorjauksesta kiinnostuneet 

suunnittelijat tunnin esitelmätilaisuuteen, jossa 

käytiin läpi Jyrkkälää ja allianssimallia. Osallistujia 

oli toistakymmentä.

– Tilaisuuden jälkeen ilmoittautuivat ne suun-

nittelijat, jotka halusivat jättää tarjouksen, ja heille 

lähetettiin ohjeet sen tekemiseen. Näin saatiin niin 

sanotut ykkösvaiheen tarjoukset, joista jatkoon va-

littiin kolme neljä tarjoajaa. Heille järjestettiin kah-

den tunnin esitelmätilaisuus hankkeesta, minkä jäl-

keen oli neljän tunnin työpaja.

Valintaprosessin tässä vaiheessa mukana edel-

lytettiin olevan niiden henkilöiden, jotka tulevat 

myös jatkossa tekemään suunnittelutyön.

– Tämä oli tärkeä vaihe. Yhteistoimintakyky tii-

min kesken ja tilaajan kanssa tuli testattua eri teh-

tävillä.

Esitelmätilaisuuden ja työpajan jälkeen suun-

nittelijat jättivät kakkosvaiheen tarjouksen. Sen ja 

työpajassa todetun yhteistyön perusteella valittiin 

suunnittelijakonsortio.

– Valintaprosessissa oli oleellista se, että valit-

simme allianssiryhmään henkilöitä, ei pelkästään 

fi rmaa.

Kun suunnittelijat oli valittu ja tekninen valmis-

tautuminen aloitettu, oli aika kilpailuttaa päätoteut-

taja samalla valintamenettelyllä kuin suunnittelijat. 

Nyt mukana olivat tilaajan lisäksi rakennuttajakon-

sultti ja suunnitteluryhmä. Tämä on Marjatta Rothin 

mukaan allianssimallin iso vahvuus. Vuoropuhelu 

ryhmän eri osapuolten kesken alkaa hankkeen al-

kuvaiheessa.

Allianssiryhmä oli koossa lokakuussa, jolloin oli 

aika solmia kehitysvaiheen allianssisopimus. Ke-

hitysvaiheessa hankkeelle ja allianssille asetetaan 

selkeät tavoitteet, tarkastellaan teknisiä ratkaisuja ja 

toteutustapoja sekä asetetaan hankkeelle toteutus-

kustannus ja määritetään toteutusaikataulu. Tulok-

sena syntyy hankesuunnitelma.

Työpajatyöskentelyä
 viikoittain
Allianssimalliin kuuluu tärkeänä osana työpajatyös-

kentely. Tämä näkyy Jyrkkälänpolun toimiston ko-

koushuoneessa, joka on valjastettu työpajaksi. Sei-

nät on tapetoitu hankkeeseen liittyvillä aikatauluilla, 

luetteloilla ja kaavioilla, joita on ryyditetty erivärisin 

muistilapuin.

Allianssia johtaa johtoryhmä ja projektiryhmä, 

jotka tekevät nyt tiiviiseen tahtiin hankesuunnitel-

maa. Kokouksia on viikoittain, tarvittaessa useam-

min. Lisäksi on perustettu eri työryhmiä, kuten pro-

jekti-, tuotanto- ja aikataulu-, riski-, viestintä- sekä 

budjettiryhmät.

– Kokoukset ovat täysin erilaisia kuin perinteiset 

suunnittelu- ja työmaakokoukset. Ryhmässä ei ole 

neljää fi rmaa, joista kukin miettii omia tavoitteitaan. 

Viemme hanketta yhdessä eteenpäin tasavertaisina 

kumppaneina johtoajatuksenamme projektin paras. 

Tämä on uskomattoman hieno kokemus, Marjatta 

Roth iloitsee.

– Työryhmässä käydään ensin läpi olemassa ole-

va tilanne ja rakenteet. Kun koko alueen kokonais-

kuva on niin sanotusti hallussa, mietitään talo talol-

ta eri korjausvaihtoehtoja ja millaisina paketteina ne 

viedään läpi. Parasta vaihtoehtoa haetaan keskus-

tellen ja allokoimalla, Marjatta Roth yksinkertaistaa 

työryhmien toiminnan.

Näin työskennellen hankesuunnitelma ei tule 

olemaan pelkästään yhden henkilön näkemys asi-

asta, kuten se pahimmillaan voi olla toteutettaessa 

korjausta perinteisellä tavalla.

Hankesuunnitelmaa työstettäessä ei katsota vain 

muutamaa vuotta eteenpäin.

– Hankesuunnittelua tehdään elinkaariajattelul-

la. Nyt tarkastellaan myös tuonnempana toteutetta-

via korjauksia.

Tähän linkittyy uuden teknologian hyödyntämi-

nen. Suunnittelijoiden tekemä tietomallinnus pal-

velee jatkossa paitsi kiinteistön huoltoa ja käyttöä 

myös tulevia saneeraushankkeita. Vastedes ei tar-

vitse käyttää resursseja lähtötietojen selvittämiseen, 

koska ne löytyvät sähköisessä muodossa.

– Nykyajan tietotekniikkaa käytetään hanketta 

palvelevasti. Se ei ole vain kynän ja paperin korvike, 

vaan helpottaa oikeasti työn sujuvuutta.

Toimitusjohtaja Marjatta Roth korostaa allians-

simallin avoimuutta. Se pätee paitsi ryhmän sisällä 

myös ulkopuolelle suuntautuvassa viestinnässä. Al-

lianssilla on viestintäryhmä ja -suunnitelma, jonka 

yhtenä keskeisenä asiana on asukkaiden osallista-

minen.

Esimerkkinä hankkeen avoimuudesta on toimis-

tolla pidetty avoimien ovien työpaja, jota kutsutaan 

Chartetteksi. Suunnittelijat tulivat kahdeksi päiväksi 

tekemään työtään toimistolle, jossa asukkaat saivat 

poiketa kyselemässä, keskustelemassa ja esittämäs-

sä toiveitaan.

Korjaukseen käsiksi ensi kesänä
Jyrkkälänpolun korjauksen hankesuunnitelma val-

mistuu ensi vuoden alkupuolella, jolloin se viedään 

kiinteistöosakeyhtiön hallituksen käsittelyyn. Kehi-

tysvaihe päättyy, kun tilaaja on hyväksynyt hanke-

suunnitelman. Sen jälkeen voidaan solmia takuu-

ajan sisältävä toteutusvaiheen allianssisopimus. Ra-

kennustöihin on tarkoitus päästä kesällä 2015.

– Korjauksessa lähdetään liikkeelle yhdestä talos-

ta. Kun se on saatu vauhtiin, ryhdytään miettimään 

isompia kokonaisuuksia, eli edetään useampi talo 

kerrallaan. Työ tehdään living lab -tyyppisesti, jossa 

suunnittelu ja tekeminen vuorottelevat, toimitus-

johtaja Marjatta Roth kertoo.

Allianssimallissa riskeistä ja mahdollisista takuu-

korjauksista vastataan yhdessä. Palkkiot ovat sidok-

sissa koko hankkeen onnistumiseen eikä vain kun-

kin toimijan oman tehtäväkentän tulokseen.

Marjatta Roth toteaa allianssimallin soveltuvan 

hankkeisiin, jotka ovat isoja, sisältävät riskejä ja joita 
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voidaan yhteistyöllä hallita paremmin.

– Esimerkiksi yhden talon ikkunaremonttia var-

ten allianssia ei kannata muodostaa, hän laskee.

Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolun saneera-

us on pilottihanke, jonka tavoitteena on mallintaa 

kiinteistöjen peruskorjauksiin soveltuva allians-

simalli. Jyrkkälässä saatuja oppeja on mahdollis-

ta hyödyntää Suomen muiden lähiöiden korjaami-

sessa.

– Toimimme edelläkävijöinä, koska allianssi-

osaajia ei aikaisemmin juuri ole ollut. Kokemustem-

me pohjalta on seuraavien helpompi pistää pystyyn 

oma allianssimuotoinen hankkeensa, hän toteaa.

Jyrkkälänpolku tekee yhteistyötä myös Turun 

seudun kehittämiskeskuksen kanssa. Yhtenä tar-

kastelukulmana on allianssimallin soveltuvuus 

asunto-osakeyhtiömaailmaan. Marjatta Roth arvioi, 

että valmista esimerkkimallia hyödyntäen asunto-

osakeyhtiöiden hallintoon ja päätöksentekoon liit-

tyvät mahdolliset ongelmat on helpompi ratkaista.

Tilaajan 
ääni ja tahto kuuluviin
Pohtiessaan, minkälainen allianssimalli on tilaa-

jan kannalta, Roth toteaa sen olevan monella tavalla 

haastavampi kuin perinteisesti toteutettu peruskor-

jaus. 

– Tässä joutuu itsekin miettimään asioita uudel-

ta kantilta. Tilaajan on ennen kaikkea tiedettävä mi-

tä hankkeelta haluaa ja mitkä ovat tavoitteet. Kiin-

teistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolulla on hyvänä pohja-

na yhtiön strategia.

Työskentely allianssiryhmässä on Marjatta Rot-

hin mielestä vahvasti plussan puolella.

– Työryhmässä saa paljon uutta tietoa alansa 

osaajilta. Lisäksi tilaajaa kuunnellaan. Yhtiömme 

henkilökunta saa olla mukana edesauttamassa han-

ketta mahdollisimman hyvään lopputulokseen.

Tärkeää on, että hankkeen hinta lyödään allians-

sisopimuksessa lukkoon ja siitä pidetään kiinni. Ti-

laajan kannalta katsottuna allianssimallissa kaik-

koaa moni epävarmuus, koska hanketta viedään 

yhteistuumin eteenpäin. Jos matkan varrella sattuu 

virheitä, niihin puututaan heti ja ne korjataan. 

Allianssimallilla toteutettavaa korjausta Marjatta 

Roth kuvailee joukkuelajiksi.

– Tämä on ammatillisesti haastavaa ja kehittä-

vää, mutta myös ihmisenä kasvattavaa. Työryhmäs-

sä on parikymmentä ihmistä, joista kukin vastaa 

omasta roolistaan. Jokaisella on oma erityisosaami-

sensa, jota voi arvostaa ja kunnioittaa.

"Tämä on ammatillisesti 
haastavaa ja kehittävää, 
mutta myös ihmisenä 
kasvattavaa." Marjatta Roth

Toimitusjohtaja 

Marjatta Rothin 

toimiston ko-

koushuone on 

muuntautunut 

allianssimallin 

mukaiseksi 

työpajaksi. 

Hankkeen ai-

kataulu pysyy 

kaikkien mie-

lessä seinällä 

olevan ”kalen-

terin” avulla.

Allianssimallilla tarkoitetaan toteutusmuotoa, missä 

hankkeen eri osapuolet (tilaaja, suunnittelijat, urakoitsijat 

ja materiaalitoimittajat) solmivat yhteisen sopimuksen ja 

muodostavat allianssin. Mallissa hankkeen riskit ja hyödyt 

jaetaan etukäteen sovitulla tavalla. Allianssimallin 

perusperiaatteet ovat läpinäkyvyys, luottamus, yhdessä 

sovittujen riskien jako, yhteisvastuullisuus ja yhteinen 

päätöksenteko.
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Julkisivukorjausten erikoisosaaja vuodesta 1994

Exoteriko Oy    Liiketie 1    21870 Riihikoski    p. 02 244 0426    fax 02 242 6075    exo@exoteriko.fi

KOKEMUS TUO VARMUUTTA...VARMUUS LUO LAATUA.

Kiinteistösi kunnostaa Exoteriko
EXOTERIKO Oy on julkisivukorjauksiin erikoistunut rakennusliike. Pitkä kokemus ja teräksinen ammattitaito
ovat nostaneet meidät yhdeksi johtavista julkisivu-urakoitsijoista. Hallitsemme kaikenkokoiset projektit ja
vaativatkin korjauskohteet. 

Parvekekorjaukset       B
etonoinnit

 

Rappaukset      M
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hutlevyasennukset

EXOCARE -kiinteistön huolenpito alkaa siitä mihin tavallinen kiinteistöhuolto 
loppuu. EXOCARE on huolenpitopalvelu, jonka avulla varmistat kiinteistösi ulko-
kuoren huolenpidon edullisesti ja vaivattomasti. Räätälöimme EXOCARE-palvelun 
aina kohdekohtaisesti, joten saat kaiken tarvitsemasi etkä maksa ylimääräisestä. 
Kun valitset ammattilaispalvelumme, varmistat että kiinteistösi ulkovaipan kun-
to riskipaikkoineen tarkastetaan säännöllisesti ja korjaukset sekä huollot tehdään 
ammattitaidolla ja ajallaan. 
 EXOCARE-palveluun voi liittää lumenpudotukset, ikkunapesut yms.

EXOTERRA pihapalvelu palauttaa pihasi uu-
teen loistoon
 EXOTERRA pihakunnostus- ja suunnit-
telupalvelu tekee pihastasi toimivamman. 
Kiinteistön julkisivu- tai rakennekorjauksen 
yhteydessä on oikea aika miettiä piha-aluei-
den toimivuutta. 

www.exoteriko.fi

EXOTERIKON asiakkaana saat aina tilaamasi.

Huom. sivusto uudistuu pian!

Julkisivukorjauksen ammattilainen

EXOTERIKO Oy on julkisivukorjauksiin erikoistunut rakennuslii-
ke. Tyytyväisiä asiakkaitamme ovat taloyhtiöt ja rakennusliik-
keet kautta maan. Tavoitteemme on onnistunut lopputulos ja
tyytyväinen asiakas. Tähän pääsemme jatkuvan koulutuksen,
kattavan laatujärjestelmän sekä tinkimättömän asiakaspalvelu-
asenteen kautta. 

Toteuttamiemme kohteiden määrä kertoo kokemukses-
tamme ja asiakkaidemme luottamuksesta. Sen olemme
työllämme ansainneet.

Huolenpitomme ei lopu kohteen 
valmistumiseen. 

Meiltä saat EXOCARE ja EXOTERRA kiinteistöhuolto- ja pihapalvelut.

http://www.exoteriko.fi


K
olmen turkulaisen Nättinummen kakkos-

alueella sijaitsevan taloyhtiön julkisivu-

urakka on lukujen valossa massiivinen, 

kuten yllä esitetyt numerot osoittavat. 

Tätä hanketta voi kiistatta sanoa Suomen suurim-

maksi asuinkerrostalojen tiilijulkisivumuurauksek-

si – ainakin tänä vuonna. Ehkä se on sitä myös use-

ampiin menneisiin vuosiin verrattuna.

364:ssä huoneistossa asuville se merkitsee ”jou-

lulahjaa”, koska urakkasopimuksen mukaan työt 

TURUN NÄTTINUMMEN JULKISIVUJEN PAIKALLAMUURAUS 
LOGISTINEN JA TOIMINNALLINEN KOETINKIVI

Jättijulkisivu-urakka 
nyt loppusuoralla
Viedään pois betonijätettä noin 125 autokuormallista,  
lämmöneristevillaa noin 30 kuorma-autollista ja jätemaata 60 
kuorma-autollista. 

Tuodaan noin 500 000 tiiltä, noin 700 000 kiloa laastia, noin 2 000 
kuutiota villaa, noin 40 000 tiilisidettä, noin 50 kilometriä harjaterästä, 
noin 900 000 kiloa soraa ja noin tuhat kuutiota multaa. 

Kolme turkulaista asunto-osakeyhtiötä. Kymmenen 
yhdeksänkerroksista kerrostaloa. Muurataan 35 julkisivuseinää.

ovat valmiit muutama päivä ennen jouluaattoa. Sil-

loin runsaat 4 miljoonaa euroa maksanut hanke on 

siltä osin ohitse.

Pakon sanelemaa korjaamista
Lähtötilanne vuonna 1971 valmistuneessa As Oy 

Mikonkalliossa, vuonna 1975 valmistuneessa As 

Oy Teemunkalliossa ja vuonna 1973 valmistunees-

sa As Oy Kreetankalliossa oli hyvin tyypillinen tä-

män aikakauden kerrostaloille: julkisivut huonossa 

Teksti ja kuvat: Riina Takala

Hyvät työsken-

telyolosuhteet 

säiden puoles-

ta ovat edistä-

neet sitä, että 

hanke valmis-

tuu ajallaan. 

Työmaalla Jo-

hanna Salmi-

nen (vas.), isän-

nöitsijä Ari 

Vuorela ja vas-

taava mestari 

Lauri Salmi. 
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kunnossa, vettä ja kosteutta asunnoissa ja teknisen 

kunnon perusteella selkeä korjaamisen tarve.

Rakennuksissa tehtiin kuntotutkimukset ja otet-

tiin näytteitä eristetilasta. Isännöitsijä, AIT Ari Vuo-

rela Nättinummen Isännöinti Oy:stä sanoo, että 

tulokset olivat sitä, mitä osattiin odottaakin, mutta 

niillä haluttiin kuitenkin vahvistaa korjaamisen tar-

ve.

– Tutkimusten arvo on tällaisessa hankkeessa ta-

loudellisesti niin mitätön, joten mieluummin teet-

tää tutkimukset ja otattaa näytteet kuin jättää tutki-

matta. Tämä on sitä hyvää, huolellista valmistelua, 

Vuorela painottaa.

Pääsuunnittelijana ja työmaavalvojana toiminut 

Johanna Salminen Julkisivukonsultointi JK Oy:stä 

korostaa tutkimisen tarvetta varsinkin purkutöiden 

tarpeen ja laajuuden määrittelemiseksi. Tässä tapa-

uksessa tulokset osoittivat selkeästi sen, että kaikki 

vanhat eristeet ja julkisivumateriaalit täytyy purkaa 

pois uuden alta.

Useita vaihtoehtoja 
ulkonäkö- ja kustannussyistä
Johanna Salmisen mukaan suurin haaste on ollut 

julkisivukorjaustapojen selvittäminen ja vertailemi-

nen neljällä eri vaihtoehdolla: perinteisellä paikalla 

muurauksella, levyrappauksella, tiililaattaverhous-

ratkaisulla ja keraamisella laatalla. Kilpailutukseen 

kussakin yhtiössä otettiin näistä kaksi vaihtoehtoa.

Isännöitsijä Vuorelan mielestä laajalla eri vaihto-

ehtojen selvittämisellä haluttiin tietoa korjaamisen 

taloudellisesta kannattavuudesta, koska onhan 10 

talon 35 julkisivuseinän korjaaminen niin laaja ko-

konaisuus. Lisäksi eri vaihtoehtojen kilpailuttami-

nen on hyvään, ammattitaitoiseen suunnitteluun ja 

valmisteluun kuuluva tärkeä asia. Ja varsinkin sil-

loin, kun taloyhtiöt hakevat pitkäikäistä ja kestävää 

korjausratkaisua, kuten Nättinummella.

As Oy Teemunkalliossa eri vaihtoehdot kiinnos-

tivat ulkonäkömielessä, koska siellä oli mietitty jul-

kisivun muuttamista esimerkiksi levyrappaukseksi 

parvekkeiden välisissä tiililaattaseinissä. 

– Kaikkien suureksi hämmästykseksi perintei-

nen muuraus oli edullisin vaihtoehto. Turun kau-

pungin rakennusvalvonta edellytti alueen raken-

nusten yhtenäisen luonteen ja julkisivujen säilyttä-

mistä, mikä sekin ajoi osittain tiilen valitsemiseen, 

Johanna Salminen kertoo.

– Muurauksen hintataso on varmaan kiinni työ-

maan koostakin ja siksi hinta vaihtelee kohteittain, 

Vuorela arvioi. 

Hänen mielestään tiileen yhdistyvät ulkonäön, 

taloudellisuuden ja pitkäikäisyyden lisäksi ympäris-

töystävällisyys: – Ympäristöystävällisyys, ajatus ym-

päristöystävällisyydestä oli vilpittömästi hankkeen 

taustalla. Tiili on kotimainen, valmistusteknisesti 

pitkällä tähtäyksellä ympäristöystävällisesti tuotettu 

materiaali, Vuorela mainitsee.

Julkisivusta 
puolet paksumpi kuin ennen
Työt alkoivat maaliskuussa maanrakennustöistä. En-

siksi kaivettiin auki sokkelinvierustat ja valettiin sin-

ne 200 mm:n sokkelilevennys, joka täytettiin soralla. 

Sen jälkeen käynnistyivät purkutyöt, jossa kaik-

ki vanhat eristeet ja julkisivumateriaalit poistettiin. 

Sen jälkeen tehtiin ikkunoihin lisäkiinnityksiä, jäl-

jelle jäänyt betoniseinä tiivistettiin ja suoritettiin ja 

vanha betoniseinä käsiteltiin antimikrobiaineella. 

Näiden toimien jälkeen pinta oli valmis läm-

möneristeiden kiinnittämiseen. Lämmöneristystä 

haluttiin parantaa merkittävästi ja siksi julkisivuihin 

laitettiin ensin 100 milliä ja 50 milliä ns. pehmeää 

villaa ja sen päälle 50 millin tuulensuojavilla. 

– Koska rakenne on nyt paksumpi kuin ennen, 

sokkeliakin oli pakko leventää, Johanna Salminen 

selittää sitä, miksi työt alkoivat sokkeliin liittyvillä 

maanrakennustöillä. 

Talojen julkisivurakenne on  siis se, että siinä on 

200 milliä villaa, sitten 30 millin tuuletusrako ja sen 

päällä normaali reikätiili.

Marraskuun al-

kupuolella teh-

tiin viimeisiä 

seinämuurauk-

sia. Taloissa on 

9 kerrosta, jo-

ten korkeutta 

on piisannut 

muurareiden 

työmaalla.
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Kolmas syy tiilen valitsemiseen julkisivumateri-

aaliksi johtui siitä, että As Oy Teemukallion kerros-

taloista neljässä oli korjattu eteläpäätyjä tiilimuura-

uksella. 

– Myös As Oy Kreetankallion taloista yhden pää-

ty oli tehty aikaisemmin. Urakoitsijana haluan tä-

män mainita, koska se ei ole meidän referenssim-

me, vaan toisen urakoitsijan aikaisemmin tekemä, 

vastaavana mestarina toimiva Lauri Salmi mainit-

see.

Lisäksi As Oy Teemunkalliossa korjattiin muu-

rauksen yhteydessä 128 parveketta, jotka myös la-

sitettiin.

Valtava logistinen ”kuvio”
– Hankala kuvata logistiikan suuruutta, mutta käy-

tännössä se on ainakin tarkoittanut sitä, että jo-

ka päivä on työmaalle jotakin tuotu ja jotakin viety 

pois ja yleensä molempia. Kun julkisivujen purku-

työt saatiin tehtyä, kuljettaminen väheni ja muuttui 

”tuomispainotteisiksi”, Salmi sanoo.

Asukkaille pidettiin infotilaisuus, jossa Exoteriko 

Oy:n toimitusjohtaja Jorma Salminen konkretisoi, 

mitä kaikkia vaikutuksia näin suuren hankkeen to-

teuttamisella on asukkaiden elämään.

Näissä laskelmissaan hän totesi, että urakan ai-

kana työmaalta viedään betonijätettä kierrätykseen 

noin 1,5 miljoonaa kiloa eli noin 125 autokuormal-

lista, kuljetetaan pois purettua vanhaa lämmöneris-

tevillaa noin tuhat kuutiota eli noin 30 kuorma-au-

tollista ja jätemaata noin 900 000 kiloa eli noin 60 

kuorma-autollista.

Työmaalle tuodaan noin 500 000 tiiltä, laastia 

noin 700 000 kiloa, noin 2 000 kuutiota villaa, noin 

40 000 tiilisidettä, noin 50 kilometriä harjateräs-

tä, noin 900 000 kiloa soraa ja noin tuhat kuutiota 

multaa.

Pihamaalla liikennettä tulee olemaan sisään ja 

ulos ja tavaraa jaetaan kurottajalla ja  etukuormaa-

jalla ja pihalla liikkuu kaivinkoneita, nostureita ja 

nostimia. 

Asukkaille tämä merkitsee kaikkinensa purku-

töistä suurta äänihaittaa, tärinää rakenteissa, piha-

maalla kulun ohjausta ja piha-alueet ovat työn aika-

na kuin sodan jäljiltä.

"Tuodaan ja viedään" -kuljettaminen on jättänyt jälkensä piha-alueelle,

 joka on tarkoitus vielä saattaa lähtötilanteen tasoiseen kuntoon. 

Taloyhtiöt jatkavat sitten omia piharemonttejaan myöhemmin.

Nättinummen kerrostaloissa oli päivän selvää, että kaikki vanha 

julkisivumateriaali puretaan pois. Kuvassa näkymä vanhan ulko-

verhouksen alla olleesta julkisivupinnasta. Korjauksessa julki-

sivuihin saadaan  asianmukainen tuuletusrako.

KUVAT JOHANNA SALMINEN
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Kymmenkunta 
aliurakoitsijaa mukana
Työmaan suuruus, työntekijöiden ja urakoitsijoiden 

määrä ovat Lauri Salmen mukaan myös asettanut 

omat haasteensa työnjohdolle.

– Työteknisestihän tämä on ollut selkeä, mutta 

esimerkiksi työntekijöiden ja urakoitsijoiden määrä 

ja niiden toiminnan hallinta on ollut haastavaa. Toi-

saalta se on joissakin tilanteissa myös yksinkertais-

tanut asioita, Salmi miettii.

Korjausrakentamisessa tulee aina yllätyksiä vas-

taan ja mietitään, miten jokin asia kannattaa tehdä. 

Tässä tapauksessa samankaltaiset ”yllätykset” ovat 

toistuneet ja kerran tehtyä ratkaisua on voitu hel-

pommin toteuttaa muissa kohdissa pitkin matkaa. 

Pääurakoitsijana hankkeessa on toiminut Exote-

riko Oy, jonka alaisuudessa työmaalla on ollut kym-

menkunta aliurakoitsijaa. Lämmöneristystyöt ja 

muuraus päätettiin keskittää yhdelle urakoitsijalle, 

mikä on Salmen mielestä ollut käytännön kannalta 

selkeä ja toimiva ratkaisu.

– Ne työt muodostavat suurimman osan tästä 

urakasta. Periaatehan on, ettei pidetä niin sanotus-

ti kaikkia munia samassa korissa, koska se on riski-

altista. Mutta tässä tapauksessa Muurausliike Sami 

Vanne Oy:n valitseminen kokeneena ja ammattitai-

toisena yrityksenä tuntui sellaiselta, että riski voi-

daan ottaa, Salmi vielä selittää korostaen kuitenkin 

myös sitä, että tärkeä kriteeri kaikkien muidenkin 

urakoitsijoiden kohdalla on ollut ammattitaito ja ko-

kemus.

– Ja tällä muurausurakoitsijalla on pelkästään 

suomalaista työvoimaa. Tämä on mainitsemisen 

arvoinen asia, isännöitsijä Vuorela korostaa. 

Muuraaminen on pitkälti käsityötä ja siksi Jo-

hanna Salmisen mukaan työtä on valvottu ja laatua 

seurattu kaiken aikaa varsinkin siitä näkökulmasta, 

että laatu säilyy tasaisen hyvänä. 

Sokkeli piti leventää, koska ulkoverhouksesta tuli puolet paksumpi 

kuin entinen eli 200 millimetrin lisäys. Sokkelin pintojen käsittely 

meneillään.

215 kuorma-autollista betonijätettä, lämmöneristevillaa ja jätemaata on 

viety ja paljon tuotu, muun muassa noin 500 000 tilltä ja noin 700 000 ki-

loa laastia.

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut

FORSSA
Puuvillakatu 4,30100 Forssa
puh. 040 7568827

PORI
Yrjönkatu 15 A, 4. krs, 28100 Pori
puh. 044 7677 297

TURKU
Kärsämäentie 35, 20360 Turku
puh. (02) 2330 840

www.julkisivukonsultointi.fi
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Hellepäivinä 
hikoiltiin tosissaan
Haastattelupäivänä 6. marraskuuta As Oy Teemun-

kalliossa tehdään parvekelasituksia ja kahdessa yh-

tiössä muurataan neljää seinää. Lauri Salmen arvio 

silloin on, että jos kaikki menee säiden ynnä mui-

den suhteen hyvin, niin muuraukset saadaan lopul-

lisesti valmiiksin seuraavalla viikolla.

Seinämuurausten valmistuttua pinnoitetaan 

sokkelit ja tehdään pihatyöt ns. alkuperäiseen ta-

soon ja muita työmaan lopettamiseen liittyviä töitä.

Sääolosuhteet ovat suosineet jättityömaata koh-

tuullisen hyvin. Maaliskuussa päästiin hyvin liik-

keelle ja sekin, ettei lunta ollut vielä marraskuun al-

kupuolellakaan satanut juuri nimeksikään, on edis-

tänyt aikataulussa pysymistä. 

Hankalinta työntekijöiden kannalta oli oikeas-

taan kesähelteillä, heinäkuussa, kun mittarilukemat 

kipusivat reilusti yli + 20 asteen. Varsinkin hiekka-

puhallus- ja asbestitöissä hikoiltiin suoja-asujen al-

la ja muurareillekin helteensietokyky oli koetuksella 

huppujen alla.

Työsuojelumääräysten mukaan lämpötilan ylit-

täessä tietyn rajan, täytyy pitää taukoja. Mitenkäs 

sitten, kun olet kahdeksannessa tai yhdeksännessä 

kerroksessa tekemässä töitäsi ja pitäisi pitää tietyn 

väliajoin taukoja ja huolehtia varsinkin nestetasa-

painosta?

– Työsuojelumääräysten mukaan toimitaan, 

mutta työntekijöiltä vaaditaan tietynlaista ”pelisil-

mää” varsinkin ylhäällä työskenneltäessä, Salmi 

mainitsee. 

Näin ollen voitiin sopia, että ylimmissä kerrok-

sissa työskentelevät availevat pressuja ja pitävät 

taukonsa ylhäällä.

– Työntekijälle tuo on varmastikin helpompi 

kuin laskeutua määrävälein alas ja sitten taas kivuta 

ylös, Salmi vielä arvioi.

Kun on hyvin 
suunniteltu ja valmisteltu…
Hyvää suunnittelua ja valmistelua tämäkin: kolme 

yhtiötä pitivät kukin oman yhtiökokouksensa hel-

mikuussa ja kaikki päättivät, että hanke toteutetaan. 

Heti sen perään voitiin kirjoittaa alle urakkasopi-

mukset ja saatiin työt käyntiin maaliskuussa. 

– Lupakäsittely sujui nopeasti rakennusvalvon-

nassa. Toki kävimme keskustelemassa vaihtoeh-

doista jo aikaisemmin ja sovimme suuntaviivat, joi-

den mukaan edetään, Johanna Salminen mainit-

see.

Hankkeeseen saatiin myös Asumisen rahoitus- 

ja kehittämiskeskuksen avustusta. Päätöksen avus-

tuksen myöntämisestäkään ei viivyttänyt hankkeen 

aloittamista. 

– Siis vain sen verran rajoitti, että työmaata ei 

saanut käynnistää ennen kuin päätös on tullut, 

mutta se tuli ja työt voitiin aloittaa suunnitellusti, 

Salminen vielä mainitsee.

ISÄNNÖITSIJÄ Ari Vuorela Nättinummen Isännöinti 

Oy:stä iloitsee siitä, miten hyvin yhtiöt ovat kyen-

neet tekemään yhteistyötä niin valmistelussa kuin 

toteuttamisessakin ja näin on toimittu niin pitkälle 

kuin se on ollut käytännössä järkevää.

Yksi esimerkki yhteistyöstä oli taloyhtiöiden hal-

litusten kanssa vuoden 2013 syksyllä tehty ”tutus-

tumiskierros”, jossa kierrettiin katsomassa eri tavoin 

toteutettuja julkisivukorjauksia. Se tuntui täsmen-

täneen hallitusten jäsenten näkemyksiä erilaisista 

korjausvaihtoehdoista.

– Yhteistyö on hyödyttänyt meitä isännöinnissä 

siinä, ettei ole tarvinnut tehdä samoja asioita mo-

neen kertaan, Vuorela jatkaa.

– Ja sekin on tärkeä asia, että tällä työmaalla 

on ollut työnjohto paikalla täyspäiväisesti, mikä ei 

olisi välttämättä toteutunut, elleivät kolmen yhtiön 

työmaat olisi olleet käynnissä samanaikaisesti, Jo-

hanna Salminen nostaa vielä esiin yhteistyön etuna.

”Lämpötalouspaketti” 
tarkistukseen ja….
Miten paljon energiankulutusta saadaan tällä 

korjaamisella pienennettyä, kiinnostaa tietysti 

kaikkia osapuolia. Ari Vuorela kertoo, että remontin 

valmistuttua on tarkoitus käydä talojen ”lämpötalo-

uspaketti” läpi eli  tasapainottaa ja säätää uudestaan 

lämmitysjärjestelmät, mahdollisesti myös ilmastoin-

tijärjestelmät. 

– Kahden-kolmen vuoden päästä tiedetään, mi-

ten paljon on energiaa säästynyt. Korjaamista ei ole 

näissä yhtiöissä tarvinnut perustella energiatehok-

kuuden parantamisella, koska rehellisesti sanottu-

na remontti on ollut tarpeellinen, muut hyödyt ja 

”herkut” tulevat sen päälle, Vuorela sanoo. 

Kalliolla kestävästi 
ja pitkäikäisesti
Kalliolla taivaan korkeuksiin nousevissa yhdeksän-

kerroksisissa kerrostaloissa vaikutetaan Vuorelan 

mukaan nyt varsin tyytyväisiltä ratkaisuun ja toteu-

tukseen. Helmikuussa tehty yhtiökokouksen päätös 

ei ole selvästikään ollut mikään ”hurmoshenkinen” 

päätös, vaan ratkaisu, jolla talot on saatu perus-

korjattua hyvin, kestävästi, pitkäikäisesti. Tämän 

jälkeen odotellaan käyttövesiremonttia, joka tulee 

ajallaan….

– Odotan tietysti sitä, miten Nättinummen ns. 

ykkösalueella sijaitsevat yhtiöt reagoivat. On selvää, 

että siellä ei saada aikaan viiden yhtiön yhteistä 

pakettia – toivottavasti kuitenkin jotakin, koska se 

alue on vanhempi kuin tämä kakkosalue, Vuorela 

vielä mietiskelee. 

Kolmen 
kimpassa 
"tutustumis
-kierroksella"
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K
orjaushankkeet voivat olla edullisia pik-

kumuutoksia, jotka asukas voi itse to-

teuttaa. Malleja voi soveltaa myös isom-

piin remontteihin, kuten kylpyhuoneen 

perusteellisen uudelleenrakentamiseen, mikä on 

VANHOJEN LÄHIÖTALOJEN ASUNNOT ESTEETTÖMIKSI

TTY:n hanke kehittää 
muutosmalleja
Etenkin ikäihmisten asunnoissa huoneiston esteettömyys 
on tärkeää. Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin 
laitoksen MuutosMallit-hankkeessa kehitetään malleja, 
joiden avulla vanhan lähiöasunnon voi muuttaa esimerkiksi 
vanhuksen elämäntilannetta palvelevaksi.

mahdollista koko taloa koskevan linjasaneerauksen 

yhteydessä. Näin tutkija Satu Huuhka Tampereen 

teknillisestä yliopistosta selvittää.

Asunnon esteettömyys tukee vanhuksen mah-

dollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

MuutosMallit-

hankkeen tut-

kimusapulai-

nen Tapio Kaa-

salainen ja tut-

kija Satu Huuh-

ka esittelevät 

esteettömän 

kolmion mallia, 

joka on suun-

niteltu pyörä-

tuolin käyttä-

jälle ja avusta-

jalle tai toimin-

tarajoitteetto-

malle asuin-

kumppanille.
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– Väestön ikääntyessä esteettömien asuntojen 

tarve kasvaa. Siihen ei pystytä vastaamaan uudis-

tuotannolla. Tarvitaan siis muita keinoja.

MuutosMallit-hankkeessa tutkimusapulaisena 

toiminut Tapio Kaasalainen tarkasteli vanhoja lä-

hiötaloja esteettömyyden näkökulmasta ja kehitti 

muutosmalleja tilanteen parantamiseksi.

– Kyselytutkimusten mukaan ihmiset tekevät 

mieluummin kompromisseja asuntonsa laadun 

suhteen kuin muuttavat pois kotoa.  Esteellises-

sä ympäristössä yritetään jotenkin pärjätä, vaikka 

omat kyvyt eivät antaisi myöten. Kaikilla ei myös-

kään ole varaa muuttaa uuteen asuntoon.

– Lisäksi ekologisesti tarkasteltuna vanhan kor-

jaaminen on parempi ratkaisu kuin uuden rakenta-

minen, Huuhka jatkaa.

Vanhoissa 
lähiöasunnoissa väljyyttä
Vanhojen lähiötalojen huoneistoissa on paljon hy-

vää, joista yksi on huoneiden avaruus. 

– Itse asuinhuoneet ovat suuria. Niissä ei juuri 

ole esteettömyyden kannalta hankaluuksia. Ongel-

mat ovat pääsääntöisesti eteisessä, kylpyhuoneessa 

ja mahdollisesti keittiössä.

Tapio Kaasalainen toteaa, että uusissa taloissa 

etenkin makuuhuoneet ovat usein minimimittaisia. 

Satu Huuhka ottaa esimerkkikohteeksi 55 neliömet-

rin kaksion.

– Uudessa huoneistossa eteinen ja kylpyhuo-

ne ovat suurempia kuin ennen. Lisäksi huoneistos-

sa on usein sauna, joka vie neliöitä. Näin olohuo-

neelle ja makuuhuoneelle jää vähemmän pinta-

alaa. Esteettömyyttä ajatellen voi käydä niin, että jos 

makuuhuoneessa pitää päästä pyörätuolin kanssa 

kääntymään, sinne ei mahdu parisänkyä.

Samankaltaiset huoneistot, 
samanlaiset kynnyskysymykset
MuutosMallit-hankkeen lähtökohtana on vanhojen 

lähiökerrostalojen huoneistojen samankaltaisuus.

– Aluksi selvitimme, pitääkö arkikokemus lä-

hiötalojen samanlaisuudesta paikkansa. Keräsim-

me Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn 

arkistosta 260 kerrostalon pohjapiirustukset. Talot 

on rakennettu vuosina 1968–1985. Niitä tutkittaes-

sa tuloksena oli, että ne ovat hyvinkin samankaltai-

sia. Tätä voidaan hyödyntää asuntojen muutoksien 

suunnittelussa, Satu Huuhka kertoo.

Tutkimusapulainen Tapio Kaasalainen perehtyi 

ikäihmisten toimintarajoitteisiin ja listasi esteettö-

myyden tiellä olevat tyypillisimmät asuntojen on-

gelmat. Suuri osa niistä pätee kaiken kokoisiin huo-

neistoihin, mutta etenkin yksiöihin.

– Ovet eivät useinkaan avaudu tarpeeksi eli 180 

astetta. Tämä on ongelma etenkin kylpyhuoneen ja 

vaatehuoneen ovissa. Niin ikään kynnykset hanka-

loittavat kulkemista. Kylpyhuoneen ja muun asun-

non lattiat voivat olla jopa eri tasoissa.

Eteisen tilasta valtaosa ei ole kalustettavissa sin-

ne aukeavien ovien vuoksi. Yleinen ongelma on 

myös pitkä ja kapea eteinen, jossa kaappien ja nau-

lakon edustat jäävät ahtaiksi.

Vaatehuoneen ovi on yleensä kapea apuvälineen 

kanssa kuljettavaksi. Tila on muutoinkin ahdas, jo-

ten rollaattorin tai pyörätuolin kanssa liikkuminen 

on mahdotonta.

Kylpyhuoneissa on tavallisesti amme, joka lisää 

sen ahtautta. Tila ei välttämättä riitä pyykinpesu-

koneelle. Lisäksi alkuperäiset pintamateriaalit ovat 

hankalasti puhdistettavia ja erityisesti märkänä 

liukkaita.

Keittiökalusteissa yleisenä ongelmana ovat pie-

net sokkelit ja hankalasti käytettävät kaapit. Jos ky-

seessä on keittokomero, eikä siellä siten ole ruokai-

lutilaa, on ruoan kuljettaminen kapeasta oviaukosta 

liikunta-apuvälineen kanssa hankalaa. Astianpesu-

koneelle löytyy harvoin tilaa.

Muutosmalleja 
neljällä tasolla
Selvitettyään tavallisimmat ongelmakohdat Tapio 

Kaasalainen ryhtyi suunnittelemaan muutosmal-

leja pohjaratkaisultaan tyypillisimpiin yksiöihin, 

kaksioihin ja kolmioihin. Hän suunnitteli kuhunkin 

asuntoon neljä ratkaisumallia, jotka etenevät ke-

vyistä muutoksista raskaimpiin. 

– Ykköstasolla ovat edullisimmat toimenpiteet. 

Ne asukkaan on mahdollista toteuttaa itse. Näi-

tä voivat olla muun muassa ylimääräisten ovien ja 

kynnysten poistaminen sekä kalusteiden siirto. Kyl-

pyhuoneeseen ja keittiöön voidaan asentaa tuki-

kahvoja ja -kaiteita. Jos pyykinpesukone ei mahdu 

kylpyhuoneeseen, voi sille etsiä paikan keittiöstä.

Koska ruuan kuljettaminen on liikuntarajoittei-

selle usein hankalaa, on ruokapöytä hyvä sijoittaa 

mahdollisimman lähelle ruuanvalmistusta ja -säi-

lytystä.

– Muutosmalleissa on muutoinkin esitetty ylei-

siä ratkaisuja huonekalujen sijoitteluun, jotta asun-

to saadaan helpommin kuljettavaksi ja kalusteet 

helpommin käytettäviksi, Tapio Kaasalainen toteaa.

Muutosmallien kakkostasolla puututaan raken-

nusosiin ja poistetaan esimerkiksi ovia karmeineen.

– Oviaukolle voidaan saada lisää leveyttä 10 

senttiä. Tämä saattaa olla merkittävä parannus, kun 

pitää päästä kulkemaan apuvälineen kanssa.

Kylpyhuoneeseen tulee enemmän tilaa, jos kyl-

pyamme voidaan korvata suihkulla.

– Jotta se onnistuu ilman suurempaa remonttia, 

on kylpyhuoneessa oltava lattiakaivo, vedeneristys 

ja lattiassa riittävästi kaatoa.

Mukana on myös parvekkeen lasitus.– Se ei ole 

välitön esteettömyysparannus, mutta huomatta-

va parannus henkilölle, joka ei voi muuten mennä 

ulos.

Kolmannessa muutostasossa käydään väliseini-

en purkuun. – Esimerkiksi kylpyhuoneen sisään-
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käynti voidaan sijoittaa eri paikkaan, jolloin ovi ei 

olekaan enää ahtaan eteisen puolella.

Vaatehuoneen seinä ja alkovin väliseinä voidaan 

poistaa. Lisäksi kunnolliset luiskat auttavat liikku-

mista apuvälineen kanssa.

Raskaimmat ja kalleimmat muutokset tehdään 

nelostason mallissa.

– Tämä on ideaalisin taso. Siihen kuuluvat muun 

muassa pesutilan uudelleen rakentaminen, par-

vekkeen laajentaminen ja ulko-oven vaihto. Näitä 

muutoksia ei yksittäinen asukas voi tehdä, vaan ne 

kuuluvat taloyhtiön toteuttamiin remontteihin.

Kaasalainen on suunnitellut useampia nelosta-

son ratkaisuja erikokoisiin asuntoihin huomioiden 

erilaiset elämäntilanteet. Myös avustajan tarve on 

otettu monessa mallissa huomioon.

Muutosmallit 
kaikkien nähtäville
Tapio Kaasalaisen opinnäytetyö esteettömyyden 

parantamiseksi vanhoissa lähiötaloissa julkaistaan 

helmikuussa, minkä jälkeen se on Tampereen tek-

nillisen yliopiston avoimessa tietokannassa.

Muutosmalleista voi jokainen hakea ainakin 

vinkkejä oman, vanhempiensa tai isovanhempien-

sa kodin esteettömyyteen.

– Pyrkimyksenä on, että asukkaat tunnistavat 

oman asuntonsa ja voivat katsoa myös itse, mitä 

olisi tehtävissä, Kaasalainen toteaa.

Vanhojen lähiötalojen tyypillisimpiä asuntoja 

voidaan muuttaa myös tämän päivän perheasumi-

sen tarpeita vastaavaksi. 

Muutos-Mallit-hankkeessa muun muassa tutki-

taan mahdollisuutta yhdistää asuntoja saman ker-

roksen sisällä tai jopa eri kerroksissa.

Tekeillä 
lähiön tuunauksen oppikirja
MuutosMallit-hankkeen kanssa rinta rinnan etenee 

sisarhanke LähiöOppi.

– Sen aikana tuotetaan julkaisu lähiöiden asuin-

ympäristöjen parantamisen ja rakennusten ener-

giatehokkaan korjaamisen tueksi. Julkaisua voivat 

hyödyntää suunnittelijat, kuntapäättäjät, asunto- ja 

kiinteistöosakeyhtiöt, isännöitsijät sekä asukasaktii-

vit. Julkaisu lähtee konkreettisista taloyhtiöiden ke-

hitystarpeista ja etenee ennakkoluulottomiin mutta 

tutkittuihin ja toteuttamiskelpoisiin ideoihin.

Julkaisun keskeisiä teemoja ovat teknisen kor-

jaustarpeen tunnistaminen ja korjausmahdollisuu-

det, energiatehokkuus korjausrakentamisessa, oles-

kelualueiden kehittäminen, esteettömyys, asumi-

sen laatu, asuntojen muuntojoustavuus ja muu-

tossuunnittelu, täydennys- ja lisärakentaminen, 

rakennusosien kierrätys, lähipalvelut sekä yhteisöl-

liset tilat.

Lähiökerrostalojen ja -asuntojen 

muutossuunnittelun mallit (MuutosMallit)

Muutosmallit-hankkeen tavoitteena on kehittää asunto- ja 

yhdyskuntasuunnittelun ja -tutkimuksen keinoin malleja 

seuraaviin Asuinalueiden kehittämisohjelmaan hakeneille 

kaupungeille yhteisiin haasteisiin:

• esteettömyyttä tukeva lähiöasuntojen muutossuunnittelu

• sosiaalisesti ja toiminnallisesti sekoittunutta asumista tukeva 

lähiötalojen muutossuunnittelu

Hankkeen toteutuksesta vastaa TTY:n Arkkitehtuurin laitok-

sen Korjausrakentamisen tutkimusryhmä, joka toimii EDGE 

Arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorion alaisuudes-

sa. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii korjausrakentamisen 

yliopisto-opettaja Harri Hagan.
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S
uomen rannikon rantaviivan pituus on 

noin 46 000 kilometriä, mikä vastaa suu-

ruudeltaan yli miljoonaa isohkoa omakoti-

tonttia tai 760 000 kerrostalotonttia. 

Vaikka koko rannikkoa ei olekaan tarkoituk-

senmukaista rakentaa täyteen, rannikolla sijaitsee 

Suomen tärkeimpiä kasvukeskuksia, mikä tekee 

alueesta rakentamisen kannalta tärkeän. Yksistään 

Helsingin alueella on lukuisia alueita, joihin raken-

netaan satoja yli kaksi miljoonaa kerrosneliömetriä 

Rantasijainti vaatii 
sisämaata enemmän

RAKENNUKSEN SUUNNITTELU JA 
TOTEUTUS TEHTÄVÄ TOISIN

Helsinkiin sekä muualle rannikkoalueille on suunnitteilla ja 
rakenteilla useita alueita, joissa rantasijainnin aiheuttama 
ankarampi säärasitus tulee ottaa kohdekohtaisesti huomioon 
sekä suunnittelussa että toteutuksessa. 

Tyypillisesti rannikkoalueilla sekä sataa vettä enemmän että 
tuulee voimakkaammin kuin sisämaassa. 

Viime vuosina toteutetuissa kohteissa ei rannikon 
erityisolosuhteita ole otettu riittävästi huomioon, mikä on 
johtanut mm. veden kulkeutumiseen rakenteiden sisään 
voimakkaan tuulen ajamana puutteellisesti toimivista liitoksista.

uusia rakennuksia vuoteen 2035 mennessä.

Tässä artikkelissa tarkastellaan Helsingin ranta-

alueella sijaitsevasta kolmesta asuinkerrostalosta 

tehtyjä havaintoja rakenteiden toimivuudesta ran-

nikon olosuhteissa. Rakennusten ikä tarkasteluhet-

kellä oli 10 vuotta.

Ankarat ilmasto-olosuhteet
Asuinrakennusten säälle alttiimpia rakenteita ovat 

julkisivut ja parvekkeet yhdessä vesikatteen kanssa. 

Artikkelissa tar-

kastellaan 

Helsingin ran-

ta-alueella si-

jaitsevasta kol-

mesta asuin-

kerrostalosta 

tehtyjä havain-

toja rakentei-

den toimivuu-

desta rannikon 

olosuhteissa.
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Kantava runko, joka sijaitsee yleisesti rakennuksen 

vaipan lämmöneristeiden sisäpuolella, on tyypilli-

sesti hyvin suojassa säärasitukselta. 

Yleisesti säärasituksesta aiheutuva rakenteiden 

vaurioituminen tapahtuu ulkoisten rasitusten se-

kä valittujen materiaalien ominaisuuksien sekä ra-

kenteen ominaisuuksien yhteisvaikutuksesta. Tämä 

tarkoittaa, että kaikilla näillä osatekijöillä on mah-

dollista vaikuttaa vaurioitumisen esiintymiseen ja 

etenemiseen.

Kosteus on mukana lähes kaikissa kiviaines- ja 

puupohjaisten materiaalien merkittävissä vaurio-

mekanismeissa. Tärkeimmät julkisivun käytönai-

kaiset kosteuslähteet ovat vesisade, ulkoilman kos-

teus ja pinnoille tiivistyvä ulkoilmankosteus. 

Näistä merkittävin yksittäinen kosteuslähde on 

julkisivuille ja muille rakenteille osuva viistosade, 

jonka vaikutus on suurin avoimilla paikoilla sijaitse-

villa julkisivuilla, korkeilla julkisivupinnoilla, julkisi-

vujen nurkissa ja räystäättömissä rakennuksissa. 

Erilaiset toimivuuspuutteet esimerkiksi pellityk-

sissä, vedenpoistojärjestelmissä tai vesikatteessa li-

säävät merkittävästi paikallista kosteusrasitusta. 

Sateella tiiviin julkisivun pintaan muodostuu no-

peasti vesikalvo, jota tuuli kuljettaa sivusuuntaan ja 

jopa ylöspäin. 

Rakenteiden erilaisista epäjatkuvuuskohdista, 

kuten erilaisista halkeamista, epätiiviistä saumoista, 

huonosti toteutetuista pellityksistä tms., vesi pääsee 

kulkeutumaan rakenteiden sisään. 

Kuorimuurin halkeilu edistää sadevedenläpäisevyyttä.

Kylmillään olevat savupiiput pysyvät pitkään märkinä ja niiden pinnoissa alkaa 

esiintyä kasvustoja.

Kuorimuurin takana vesi pääsee valumaan esteettä tuuletusraossa ja 

sitä kautta mm. viherhuoneisiin ja parvekkeille.

Säälle alttiit savupiipun saumat ovat paikoin rapautuneet.
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Kastumisen lisäksi rakenteen kosteusrasitukseen 

vaikuttaa kuivumiskyky. Parvekkeet altistuvat tyy-

pillisesti lähes suoraan kosteus- ja saderasitukselle, 

ja parvekkeen vedenpoiston puutteet voivat aiheut-

taa paikallisesti korkean kosteusrasituksen.

Rakennusten julkisivut ja parvekkeet tulevat tu-

levaisuudessa altistumaan entistä ankarammalle 

saderasitukselle ilmaston muuttuessa nykyistä sa-

teisemmaksi. Samalla sateesta yhä suurempi osuus 

tulee vetenä myös talvikaudella. 

Tuulisuuden lisääntyessä julkisivuja ja muita ra-

kenteita kasteleva viistosade on tulevaisuudessa 

yhä merkittävämpi vaurioiden aiheuttaja. Ilmaston 

muutoksella tulee olemaan merkittävä vaikutus nyt 

rakennettavien sekä tulevien rakennusten julkisivu-

jen käyttöiän aikana.

Ulkoseinärakenteen 
toiminta viistosaderasituksessa
Rakennusten julkisivuna on poltetusta tiilestä tehty 

130 mm:n paksuinen kuorimuuri, jonka taustalla on 

normaalisti hyvä 40 mm:n levyinen tuuletusrako. 

Rakennusten viistosaderasitetuimmilla julki-

sivuilla kuorimuuri rajautuu rakennusten yläpoh-

jatiloihin, jonka kautta rakennetta oli mahdollista 

tarkastella tarkemmin. Yläpohjan puolelta tarkastel-

tuna kuorimuuri on kannatettu parvekkeen katto-

laatan päälle kevytsoraharkoista muuratun noston 

päältä. Myös parvekkeen kattolaatan ja rakennuksen 

rungon välissä on ilmarako.

Verrattain ohut kuorimuuri kastuu viistosateen 

aikana nopeasti läpi, luokkaa 15-20 minuutissa. 

Seinärakenteeseen on asennettu tasaisin välein 

yläpohjaontelon avoimia tuuletusaukkoja, joiden 

tiivistys kuorimuuriin on paikoin puutteellinen. 

Kuorimuurin muuraussaumoissa esiintyi yksit-

täisiä, todennäköisesti rakenteen liikkeestä johtu-

via halkeamia sekä tartunnaltaan heikoksi jääneitä 

muuraussaumoja, jotka osaltaan lisäävät seinän ve-

denläpäisyä. 

Tiiliseinän läpi päässeellä kosteudella on mah-

dollisuus imeytyä kapillaarisesti parvekkeen katto-

laattaan tai kulkeutua alas sokkeliin saakka kuori-

muurin ja muun seinärakenteen välissä.

Syksyn ja talven vesisateilla tiilimuuri siis kastuu 

perusteellisesti ja vettä kulkeutuu myös rakenteen 

sisällä ikkunoiden puurakenteisiin sekä sokkeliin 

saakka. 

Voimakas kosteusrasitus näkyi alle 10 vuoden 

ikäisessä rakennuksessa paikallisina muuraussau-

mojen pintojen rapautumisena julkisivun kylmillä 

osilla, kuten yläpohjaontelon yläpuolella sekä muu-

rattujen savupiippujen yläosissa. 

Muurauslaastin pakkasenkestävyys oli jäänyt 

puutteelliseksi näin ankariin olosuhteisiin verrattu-

na. Tiilissä ei havaittu pakkasrapautumaa.

Kohteen erikoisuutena 
viherhuoneet ja takkavaraus
Osa rakennusten parvekkeista oli rakennettu viher-

huoneiksi pääasiassa lasittamalla ne kiintein lasein. 

Rakenteet itsessään ovat tavanomaisia parvekkeen 

rakenteita, viherhuoneissa ei siis ole minkäänlaista 

lämmöneristystä. 

Lasitusten kiinnitysdetaljit oli toteutettu siten, et-

tä vettä jäi makaamaan vaakapinnoille, joissa on al-

kanut kasvaa levää ja sammalta. Kohteen liitosten ja 

detaljien kosteustekninen toimivuus ei ole sillä ta-

solla, mitä vaaditaan ankaralle viistosaderasitukselle 

altistuvalle rakenteelle. Parvekkeiden vedenpoistot 

joko kastelevat viereisiä rakenteita tai valuttavat vet-

tä alemmalle parvekkeelle, läpiviennit eivät ole tii-

viitä ja pellitykset ovat puutteellisia. Erilaiset puut-

teet näkyvät parvekelaattojen kastumisena sekä eri-

laisina valumajälkinä pystypinnoilla.

Viherhuoneiden yhteyteen oli tehty asuntokoh-

tainen tulisijavaraus, joihin liittyvät muuratut savu-

piiput on rakennettu rakennuksen vaipan ulkopuo-

lelle parveke-/viherhuonelinjojen väliin. Savupiiput 

on varustettu piipun päihin asennetuilla huippu-

imureilla, jotka estävät samalla suoran vesisateen 

pääsyn hormeihin. Sen sijaan sivuiltaan puhtaaksi-

muuratut hormit ovat alttiina viistosaderasitukselle. 

Tulisijat eivät kuulu rakennuksen lämmitysjär-

jestelmään, joten niiden käyttö on satunnaista ja 

kaikissa asunnoissa tulisijaa ei ole ollenkaan. Tuli-

sijojen käyttämättömyyden seurauksena savupiip-

pu on käytännössä kaiken aikaa kylmä ja kuivuu hi-

taasti viistosateen aiheuttamasta kosteudesta. Käy-

tännössä tämä näkyy kalkkihärmeen kertymisenä 

piipun ulkopinnalle parvekkeilla ja viherhuoneissa, 

piipun värjäytymisenä sekä märkinä pintoina.

Rantarakentamisen 
ohjeistusta
Helsingin kaupunki on vuonna 2009 julkaissut oh-

jeiston, jonka periaatteita tulee noudattaa suunni-

teltaessa mm. rakennuksia rannoille ja niiden välit-

tömään läheisyyteen. 

Ohje on kuitenkin periaatteellinen, eikä sisällä 

mitään esimerkki- tai mallirakenteita tai -detalje-

ja. Rantarakentamisen ohjeisto kehottaa välttämään 

rantarakentamisessa monimutkaisia rakenteita. 

Ohjetta ei pidä tulkita niin, että sillä rajoitettaisiin 

arkkitehtuurin monimuotoisuutta. 

Monimuotoisuus johtaa usein standardiratkai-

suista poikkeaviin yksityiskohtiin julkisivuissa ja 

niiden liitoksissa. Näiden liitosten suunnitteluun 

ja toteutukseen tulee panostaa aivan toisella tavalla 

kuin sisämaahan toteutettavissa perusratkaisuissa. 

Rantakohteiden suunnittelijoiden tulee olla hy-

vin perillä rakenteiden rakennusfysikaalisen toi-

minnan lisäksi rakenteiden vauriomekanismeista 

ja korjausmahdollisuuksista, sillä ankarissa olosuh-

teissa myös huolto- ja korjaustarve tulevat aiemmin 

ajankohtaisiksi kuin sisämaassa.

Jukka Lahdensivu, tutkimuspäällikkö, Jukka Lahdensivu, tutkimuspäällikkö, 
Arto Köliö, projektipäällikkö, Arto Köliö, projektipäällikkö, 

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, 

Rakennustekniikan laitosRakennustekniikan laitos
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P
rojektipäällikkö Emilia Olkanen kertoo eks-

perttikoulutuksen olevan suosittua. Tuli-

joita on ollut enemmän kuin paikkoja.

– Muodostavathan lämmitys, sähkö ja 

vesi 30–40 prosenttia taloyhtiön hoitokuluista, jo-

ten ei ole mikään ihme, että asia kiinnostaa. Koulu-

tuksesta ovat olleet innoissaan paitsi taloyhtiöiden 

hallitusten edustajat myös isännöitsijät.

Projektit ovat katkolla loppuvuodesta, mutta saa-

nevat jatkoa, joten lisää koulutusta on luvassa.

– Tavoitteena on kouluttaa energiaekspertit 10 

prosenttiin Tampereen seudun taloyhtiöiden halli-

Energiatehokkuutta 
taloyhtiöihin

TAMPEREELLA KOULUTETTU 70 ENERGIAEKSPERTTIÄ

Ekokoti- ja Tarmo – Tampereen seudun asuinalueet 
energiatehokkaiksi -hankkeissa on parin vuoden ajan 
kasvatettu tietoutta energiansäästöön tähtäävistä toimista. 
Hankkeiden puitteissa Tampereen seudun taloyhtiöihin 
on tähän mennessä koulutettu 70 energiaeksperttiä.

tuksista, mikä tarkoittaa 800 henkilöä, Emilia Olka-

nen kertoo.

Halu ja kiinnostus riittävät
Energiaeksperttikoulutukseen voi osallistua kuka 

tahansa taloyhtiön hallituksen jäsen.

– Pohjakoulutusta ei tarvita, vaan halu ja kiin-

nostus energiansäästöön riittävät. Energiaekspertil-

lä pitää olla käytössään oman talonsa sähkön, läm-

mityksen ja veden kulutustiedot. Näin hän voi ver-

tailla niitä muihin vastaaviin taloihin sekä tarkastel-

la lukuja eri aikajaksoilla, onko esimerkiksi jonain 

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

Taloyhtiöille on 

järjestetty 

energiattriath-

lon, jonka tu-

lokset julkiste-

taan joulu-

kuussa. Emilia 

Olkanen suun-

nittelee, että 

tulevaisuudes-

sa voitaisiin 

pistää pystyyn 

vaikkapa ener-

giamaraton.
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vuonna kulunut tavallista enemmän sähköä ja mis-

tä se on johtunut. Näin hän voi tarttua mahdollisiin 

epäkohtiin ja pohtia olisiko asialle jotain tehtävissä.

– Tähänastisten kokemusten mukaan ekspertti-

toiminnalla on saavutettu taloyhtiöissä tuntuviakin 

säästöjä.

– Talon rakennusvuosi ei kerro sen energiate-

hokkuutta. Talotekniikkajärjestelmät ovat moni-

mutkaistuneet. Niitä ei välttämättä osata käyttää 

ohjeistuksen ollessa puutteellista tai ne on väärän-

laisesti viritetty. Tämä voi aiheuttaa turhaa energi-

ankulutusta.

Energiaekspertti tietää koulutuksen käytyään, 

mihin energia omassa kiinteistössä kuluu ja missä 

kunnossa rakennus on. Hän on aktiivisessa yhtey-

dessä isännöinnin ja huollon kanssa.

Myös tiedonvälitys asukkaiden suuntaan on 

oleellista. Jo pienillä käyttäytymisen muutoksilla on 

mahdollista saada paljon muutosta aikaiseksi.

Tarmo- ja Ekokoti-projekteissa energiaeksper-

teiksi on koulutettu taloyhtiöiden hallitusten jäse-

niä.

– Aikaisemmin toteutetuissa koulutuksissa ener-

giaekspertti on voinut olla kuka tahansa taloyhtiön 

asukas. Se ei ole aina ollut toimiva malli, vaan ener-

giaekspertti on saatettu kokea ”oudoksi tyypiksi”, jo-

ka kyttää muiden tekemisiä. Palkaksi hän on saanut 

enemmän haukkuja kuin kiitosta.

Energiaeksperttikoulutusta 
jo 90-luvulla
Energiaeksperttikoulutus ei olekaan mikään uusi 

juttu. Motiva ja VVO käynnistivät energiaekspertti-

toiminnan 1990-luvulla. Toiminta on kuitenkin pik-

kuhiljaa hiipunut, ja tällä hetkellä aktiivisesti eks-

perttejä kouluttaa vain muutama taho koko Suo-

messa.

Tarmo-projekti on järjestänyt tänä syksynä ta-

loyhtiöille myös energiatriathlonin, jossa ovat läm-

pö-, vesi- ja sähkösarjat.

– Triathlonin kussakin sarjassa on mukana kym-

menkunta taloyhtiötä. Osallistujille on järjestet-

ty koulutusta ja kerrottu, kuinka säästöjä saadaan 

käytännössä aikaan. Joulukuussa valitaan sarjo-

jen voittajat taloyhtiöiden mittaustulosten ja teh-

tyjen toimenpiteiden perusteella. Tulevaisuudessa 

voidaan pistää pystyyn vaikkapa energiamaraton, 

Emilia Olkanen suunnittelee.

Tarmo- ja Ekokoti-hankkeissa on kehitetty taloyhtiöi-

den energianhallintaa. 

Tarmo-hanketta ovat rahoittaneet Tampereen kaupunki 

ja Pirkanmaan ELY-keskus, Ekokotia Ympäristöministeriö. 

Lisätietoa: www.tarmoprojekti.fi 

Katso myös: www.ekokumppanit.fi /energiatriathlon/

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Juhlaseminaari 2015
Silja Serenade to-la 21.- 23.5.2015

39

http://www.ti-seminaari.fi


T
ampereen seudun asuinalueet energiate-

hokkaaksi -hankkeen eli Tarmo-projektin 

järjestämän energiaeksperttikoulutuksen 

Arto Puikkonen kävi keväällä.

– Taloyhtiössä oli toki jo aiemminkin pereh-

dytty energiatehokkuuteen. Koulutus antoi minul-

le lisäymmärrystä syy-seuraus-suhteista sekä tie-

toa, minkä kokoluokan asioista saattaa olla kyse. 

Sain rohkeutta ajaa asioita ja varmuutta siihen, että 

olemme oikealla tiellä.

Energiaekspertin laskelmien mukaan taloyhtiön 

tähän mennessä saavuttamalla säästöllä kustanne-

taan yli kymmenen prosenttia tulevasta parvekere-

montista. Lisäksi energiatehokkuuden lisäämisellä 

saadaan hillittyä vastikkeiden nousua.

– Säästöjä on syytä hakea, koska taloyhtiön käyt-

tökustannukset nousevat vuosi vuodelta. Esimer-

kiksi kaukolämmön hinta on noussut huomattavas-

ENERGIAEKSPERTTI LÖYSI SÄÄSTÖKOHTEITA

Sähkönkulutus laski 
kerrostalossa puoleen
Energiansäästötoimet ovat purreet paremmin kuin hyvin 
tamperelaisessa As Oy Haarakatu 10:ssä. Sähkönkulutus 
jopa puolittuu viime vuoteen verrattuna ja kaukolämmön 
kulutus laskee noin 15 prosenttia. 

Armonkalliolla sijaitsevan taloyhtiön energiaeksperttinä 
toimii hallituksen puheenjohtaja Arto Puikkonen. Hän on 
yllättynyt siitä, kuinka pienillä asioilla saa säästöä aikaan.

ti. Yleistä keskustelua käydään jo kiinteistöverosta ja 

sen suhteuttamisesta energiatehokkuuteen.

Eurot eivät kuitenkaan ole energiaekspertin tär-

kein motivaattori.

– Minusta tuntuu hullulta tehdä asiat huonosti, 

kun ne voi tehdä hyvinkin. Jos jokin asia on pieles-

sä, siihen pitää löytää looginen ratkaisu. Usein pieni 

panostus riittää, Tampereen teknillisestä yliopistos-

ta diplomi-insinööriksi valmistunut ja it-alalla työs-

kentelevä Puikkonen toteaa.

Omassa arjessaan hän pyrkii elämään energiaa 

säästäen.– Huoneistossani on 19,5 asteen lämpötila, 

makuuhuoneessa 18 astetta, joka noudattaa yleistä 

suositusta parhaimmaksi nukkumislämpötilaksi.

– Jostain syystä elää urbaani legenda, jonka mu-

kaan huoneiston termostaatteihin ei saisi koskea. 

Olen opastanut taloyhtiössä, että lämpötilaa voi las-

kea 21 asteesta haluamaansa lämpötilaan.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

Energianeuvoja 

Sirkku Laine 

(vas.), Tarmo-

hankkeen pro-

jektipäällikkö 

Emilia Olkanen 

ja energiaeks-

pertti Arto 

Puikkonen tar-

kastelevat van-

haa lämmön-

vaihdinta, joka 

näyttää kovin 

massiiviselta 

tämän päivän 

laitteisiin ver-

rattuna. 
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Sähkönkulutus jää puoleen
Arto Puikkonen laskee sähkönkulutuksen pudon-

neen 24 huoneiston taloyhtiössä merkittävästi. Kun 

taloyhtiö kulutti vuonna 2013 sähköä 28 000 kilo-

wattituntia, luku ainakin puolittunee tänä vuonna.

– Ja tämä ilman isoja investointeja, hän allevii-

vaa.

Yksi, eikä suinkaan vähäisin tekijä sähkön sääs-

tämisessä on ollut talokellarin viilennyksen sam-

muttaminen. Sähkön kulutus pieneni vuositasolla  

6 000 kilowattituntia.

– Talokellarissa on 24 koppia, joista kaksi oli käy-

tössä. Niistäkin toisessa oli talvirenkaat, joita tuskin 

tarvitsee säilyttää viileässä. Taloyhtiössä pohditaan 

jatkoa ajatellen tilalle muunlaista käyttöä.

Valaistuksesta taloyhtiön hallitus on päättänyt, 

että led-lamput otetaan käyttöön sitä mukaa, kun 

vanhat hehkulamput sammuvat. Parkkihallissa on 

loisteputket, mutta niiden vaihtaminen led-valai-

simiin olisi selvityksen mukaan liian kallista.

Energiatehokkuutta kasvattaa myös ilmanvaih-

don nuohous, joka tehtiin taloyhtiössä syksyllä. Sa-

malla tarkastettiin, ovatko kylpyhuoneiden vesika-

lusteet kunnossa.

Katseet on kiinnitetty myös rännien sulatusjär-

jestelmään. Sähköä säästyy sen ollessa päällä vain 

tarvittaessa.

– Ennen järjestelmä kytkettiin päälle lokakuussa, 

oli lunta tai ei. Nyt mennään lumitilanteen mukaan, 

mistä saadaan säästöä noin 1 000 euroa vuodessa, 

10 000 euroa kymmenessä vuodessa.

Lämmitysjärjestelmään parannuksia
Merkittävä asia vuonna 1961 valmistuneen Haara-

katu 10:n energiansäästössä on ollut lämmitysver-

koston tasapainotus ja termostaattien uusiminen.

– Se maksoi noin 20 000 euroa, mutta kulut vä-

henevät ainakin 40 000 euroa kymmenessä vuo-

dessa, Puikkonen laskee.

Lämmönvaihtimelle, joka on palvellut 35 vuotta, 

sanottiin hyvästit joulukuussa.  Sen lisäksi asennet-

tiin uudet lämmönsäätimet ja pumput. Laitteisto on 

etäluettava, mikä helpottaa kulutuksen seurantaa.

– Remontissa varauduttiin myös lämmön tal-

teenottoon. Jokunen vuosi sitten sen rakentami-

nen olisi ollut kannattavaa, mutta ei enää tänä päi-

vänä, koska energiankulutuksemme on laskenut 

niin paljon. Tilanne voi muuttua, joten suunnitel-

miin on merkitty reitit putkistolle.

Arto Puikkonen odottaa innoissaan, mitä uusi 

lämmityslaitteisto tuo tullessaan.

Vesimittarin 

vieressä on 

Arto Puikkosen 

insinööriviritel-

mä, jonka avul-

la hän pystyy 

seuraamaan 

talon vedenku-

lutusta.

Vanhalla lämmönsäätimellä on ollut lähes mahdotonta 

säätää huoneistojen lämpötiloja kylmällä ilmalla sopiviksi. 

Tilanne korjaantui, kun lämmitysjärjestelmä uusittiin, Arto 

Puikkonen iloitsee.

www.cembrit.fi

Ota yhteyttä myyntiin  
p. 019 287 61 tai sales@cembrit.fi.

Cembrit Rock on luonnonkivipintainen julkisivulevy,  
joka pysyy hyväkuntoisena säästä riippumatta. Levyn pintaan 
kiinnitetty kiviaines tekee julkisivusta elävän ja mielen- 
kiintoisen. Levyn 11 luonnollista värisävyä antavat valinnan-
vapautta tehdä julkisivusta juuri sellaisen kun haluat.

UUSI, KESTÄVÄ  
JULKISIVU  
KERROSTALOON
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– Näin etukäteen ajateltuna lämmönsäätimel-

lä tulee olemaan iso merkitys energiankulutukseen. 

Vanhanaikainen säädin kun ei juuri antanut mah-

dollisuutta tarvittaviin säätöihin.

Lämmityskeskuksen remontin yhteydessä lai-

tettiin myös veden vakiopainesäädin ajan tasalle. 

Puikkonen on aiemmin selvittänyt mittarilla talon 

hanojen virtauksia. Niissä oli huomattaviakin eroja, 

mikä nyt korjaantuu painetta tasaamalla.

Vedenkulutus seurannassa
Arto Puikkosen insinööriviritelmä on asennettuna 

vesimittarin viereen. Sen kautta hän pystyy seuraa-

maan vedenkulutusta.

– Tähän laitteistoon ei ole investoitu mitään, vaan 

kaikki tekniikka lojui käyttämättömänä kaapissa, 

Puikkonen esittelee.

Laitteistoon kuuluvat läppäri, web-kamera, puu-

tikku ja led-lamppu. Tietokoneen ohjelma ottaa 

lampulla valaistusta mittarista kuvan tunnin välein. 

Kuva tallentuu dropbox-pilvipalveluun, josta Puik-

konen saa ladattua sen kotikoneelleen tai puheli-

meensa.

– Kuvista voi seurata kulutuksen kehittymistä. 

Lisäksi kirjaan tiedot ylös excel-taulukkoon.

Puikkonen harmittelee sitä, että siihen aikaan, 

kun taloyhtiössä tehtiin putkiremontti, ei vielä edel-

lytetty huoneistokohtaisia vesimittareita. 

Nyt niiden jälkiasennus tulisi hänen mukaansa 

tolkuttoman kalliiksi.

Parkkihallissa monta säästökohdetta
Taloyhtiön parkkihallista Arto Puikkonen löysi 

monta energiasyöppöä, joihin oli mahdollista puut-

tua.

– Kun energiaeksperttikoulutuksessa puhuttiin 

valojen aikakatkaisusta, minulle tuli mieleen park-

kihallimme. Otin eräänä iltana ajastimen mukaan ja 

kävin mittaamassa, kuinka kauan valot ovat päällä. 

Sain tulokseksi 10 minuuttia. Koska autosta ja park-

kihallista pääsee tavallisesti ulos lyhyemmässä ajas-

sa, etsin valojen säätimen ja lyhensin ajan puoleen 

eli 5 minuuttiin. Tämän pienen ruuvauksen ansios-

ta kulutus putosi 1-2 prosenttia.

– Toinen seikka oli parkkihallin lämmitys. Ter-

mostaattien uusimisen jälkeen patterit on voitu 

pitää pois päältä. Lämpötila on pysynyt silti yli 10 

asteessa parkkihallin suositusminimin ollessa 5 as-

tetta.

Lämmitysjärjestelmää uusittaessa laitettiin sulut 

parkkihallin kattoa kiertäviin lämminvesiputkiin, 

mikä sekin tietää energiansäästöä.

Parkkihallissa olleesta autonpesupaikasta luovut-

tuaan taloyhtiö sekä säästää energiaa että saa tuloja.

– Autottomana en ollut tullut ajatelleeksi koko 

autonpesupaikkaa. Jossain keskustelussa tuli esil-

le, etteihän sellaista ole juuri enää missään taloyh-

tiössä. Mekin aloimme miettiä sen tarpeellisuutta 

ja siitä päätettiin luopua. Vedenkulutus on laskenut 

sen ansiosta yli 5 prosenttia. Lisäksi autopaikka on 

vuokralla, mistä saadaan euroja taloyhtiölle.

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

Kun toimit taloyhtiösi hallituksen puheen-

johtajana tai isännöitsijänä, kerro meille, 

kun yhtiönne luottamushenkilö on vaih-

tunut. Näin varmistamme Kiinteistöpostin 

perillemenon juuri sinne, missä siitä on 

suurin hyöty.

• Netissä Kiinteistöpostin kotisivujen   
   kautta osoitteessa www.kiinteistoposti.  .  
   Sieltä sivun oikeasta reunasta painike
   Tee osoitteenmuutos

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.

• Sähköpostilla osoitteeseen:
   osoitteenmuutos@kiinteistoposti.  

mukana taloyhtiön arjessa ja juhlassa
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A
sukasyhteyshenkilö Armi Tihtonen Au-

rinkolahden Rakennuspalvelut Oy:stä 

korostaa työssään asiakaslähtöisyyttä.

– Taloyhtiön osakas on avainasemas-

sa, koska hän on remontin maksaja. Tavoitteena 

on, että hän on paitsi tyytyväinen remonttiin myös 

ilahtunut sen lopputuloksesta.

Erityisvaatimuksia peruskorjaukselle asettaa 

työn tekeminen asiakkaan kodissa.

Linjasaneeraushanke koostuu monesta palasesta, joiden 
täytyy loksahtaa paikalleen, jotta lopputulos on onnistunut. 

Yksi tärkeä tekijä projektissa on asukasyhteyshenkilö, jonka 
tehtäviin kuuluvat muun muassa huoneistokatselmukset ja 
rakennusaikainen tiedottaminen. 

Asukasyhteyshenkilö 
linkkinä linjasaneerauksessa

– Remontti aiheuttaa monenlaisia tunteita. On-

han kyse suurimmasta ja kalleimmasta remontista, 

joka huoneistossa tehdään, Tihtonen tietää.

 Hän kuvailee linjasaneeraushanketta palveluket-

juksi, jossa tarvitaan monen ihmisen työpanosta.

– Osakas näkee hankkeen oman kotinsa kannal-

ta. Peruskorjaus on kuitenkin paljon tätä laajempi 

kokonaisuus. Siihen liittyvät koko talon vesi-, vie-

märi- ja ilmastointiverkostot sekä yleensä myös 

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

LINJASANEERAUKSESSA ASUKKAAN 
TOIVEET HUOMIOON

Armi Tihtonen 

pitää piirustuk-

set ajan tasalla. 

1926 valmistu-

neessa Laivan-

varustajanka-

dulla kylpyhuo-

neet on raken-

nettu huoneis-

toihin jälkikä-

teen. Tämä luo 

omat haasteen-

sa suunnitel-

mille ja niiden 

toteuttajille. 
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sähkönousut. Nämä kaikki pitää sovittaa yhteen.

Asukasyhteyshenkilön tehtävänimike voisi ol-

la myös projektikoordinaattori. Hän tekee tiimityö-

tä ryhmässä, johon kuuluvat taloyhtiön, suunnitte-

lijoiden, valvojien ja urakoitsijan edustajat. Lisäksi 

kaupungin rakennusvalvontaa varten kootaan tar-

kastusasiakirjat.

Ennen remontin varsinaista käynnistymistä Ar-

mi Tihtonen kertoo perehtyvänsä korjauksen ark-

kitehti- ja lvi-suunnitelmiin sekä mahdolliseen 

sähkösuunnitelmaan. Lisäksi hän selvittää talon 

osakasluettelon isännöitsijältä. Hankkeen tässä vai-

heessa taloyhtiö on jo omalta osaltaan valmistellut 

asiaa ja tiedottanut remontista asukkaille.

Huoneistokatselmuksessa 
läpi muutostyöt
Remontin alkuvaiheessa asukasyhteyshenkilö käy 

sekä talon yhteiset tilat että asunnot läpi yhdessä 

suunnittelijan, urakoitsijan ja taloyhtiön edustajien 

kanssa. Huoneistokatselmuksessa tarkastellaan, mi-

tä remontissa on suunniteltu tehtäväksi. 

Jos osakas haluaa taloyhtiön suunnitelmista 

poikkeavia muutoksia ja tuotteita, ne käydään kat-

selmuksessa läpi.

– Tavallisesti muutokset koskevat laattoja. Myös 

kalusteita halutaan vaihtaa, mutta niitä muutettaes-

sa on otettava mittojen määrittämät puitteet huo-

mioon. Raskaammat, suunnitelmasta poikkeavat 

tilamuutokset menevät taloyhtiön ja suunnittelijan 

käsittelyyn. Esimerkiksi märkätilamuutokseen tar-

vitaan rakennusaikainen muutoslupa, joka haetaan 

rakennusvirastosta.

Osakkaan halutessa muutoksia on niiden vaiku-

tus suunnitelman toisiin osiin käytävä läpi.

– Näennäisen pienikin muutos pitää tarkistaa 

ja tutkia, mitä siitä seuraa. Toki tämä on lähinnä 

suunnittelijan työtä. Se ei silti haittaa, että jokai-

nen tarkastelee asioita omasta näkökulmastaan, Ar-

mi Tihtonen toteaa muistuttaen, että urakoitsija ei 

suunnittele, vaan toteuttaa suunnitelmat.

Miten paljon suunnitelmiin tehdään huoneisto-

kohtaisia muutoksia, se vaihtelee. Taloyhtiön suun-

nitelmat ovat yleensä hillittyjä ja niissä käytetään 

vaaleita värejä, kuten mattavalkoista. 

Yleensä jos huoneiston omistaja on tehnyt muu-

toksia, on Armi Tihtonen pannut merkille niiden 

olevan tarkoin mietittyjä ja valmistuessaan erittäin 

kauniita.

Ennen töiden alkamista huoneistokohtaiset va-

linnat vielä vahvistetaan osakkaalla. Hänelle lähe-

tetään katselmustiedot laatta- ja kalustemalleineen 

sekä työmaakuvineen. Lisäksi asukas saa tässä vai-

heessa käytännön ohjeet huoneistossa olevien ta-

varoitten suojaamiseen ja pakkaamiseen.

Remontin käynnistyessä on suotavaa, että huo-

neistoissa ei asuta.– Tämä on turvallisuuskysymys, 

koska talo on työmaa-aluetta, Tihtonen tähdentää.

Huolehdit hyvin vastuullesi annettujen yhtiöiden hoidosta,

MUTTA MITEN ON OMAAN TYÖSUHTEESEESI
LIITTYVIEN ASIOIDEN LAITA?

Ovatko työpäiväsi liian pitkiä, loma- ja lomakorvauskäytännöt epäselviä, tai 
onko työehdoissasi jotain muuta, mikä ei mene kuten mielestäsi pitäisi.

Me YTYssä neuvomme ja autamme palkkaisännöitsijöitä työsuhteeseen
liittyvissä asioissa. Olemme esimerkiksi avustaneet jäseniämme kokous-

palkkioiden huomioimisessa lomapalkassa ja eläkekertymässä.

 YTY on edunvalvontajärjestö esimiehille ja asiantuntijoille ja
joukossa on paljon myös isännöitsijöitä. YTYstä saat edun-

valvonnan, henkilökohtaisen palvelun ja hyvät jäsenedut.
 

Huolehdi itsestäsi – liity YTYyn!

Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY
Liity nettilomakkeella www.yty.fi tai puhelimitse (09) 2510 1310 
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– Lähtökohtana on, että osakkaan kanssa on 

kaikki sovittu, ennen kuin työt alkavat hänen huo-

neistossaan. Lisäksi varmistetaan, että työmaalla on 

osakkaan yhteystiedot siltä varalta, että työn aikana 

tulee kysyttävää tai tiedotettavaa. 

Asukasyhteyshenkilö Armi Tihtosen mukaan ta-

voitteena on välittää osakkaalle tietoa riittävästi - ja 

riittävän ajoissa.

– Remontin aikana tulee harvoin eteen mitään 

odottamatonta. Mutta jos rakenteissa ilmenee jo-

tain, mikä hidastaa työtä, ilmoitetaan siitä huoneis-

ton omistajalle mahdollisimman pian.

Tiedotusta 
asukkaille ja rakentajille
Kun taloyhtiössä aloitetaan putkiremontti, lähde-

tään yleensä liikkeelle yhteisistä tiloista, kuten kella-

ritiloista, saunasta, pesutuvasta ja autotalleista.

– Työhöni kuuluu tiedottaa asukkaille näiden 

yhteisten tilojen remonttien alkamisesta ja käyt-

töönotoista. Jos on kylmäkellareita ja verkkovaras-

toja, huolehtii tarvittaessa kukin asukas oman tilan-

sa tyhjentämisestä. Yhteisistä tiloista vastaa yleensä 

taloyhtiö, mutta ne voivat jäädä niin sovittaessa mi-

nun hoidettavakseni.

Tiedotusta ei Armi Tihtosen mukaan ole koskaan 

liikaa. – Remontin infotilaisuudessa kerään osak-

kaiden yhteystiedot. Hän voi haluta tietoa joko säh-

köisesti tai paperilla, joten sen mukaan mennään.

Tiedotuksen pitää pelata myös työmaalla. Armi 

Tihtonen osallistuu työmaakokouksiin ja jos esille 

tulee esimerkiksi suunnitelmia koskevaa tietoa, vä-

littää hän sen eteenpäin.

– Työntekijöillä on oltava ajan tasalla olevat työ-

piirustukset ja selvät ohjeet. Tämä tarkoittaa sitä, et-

tä paperia on paljon: mitä enemmän sen parempi.

Asukasyhteyshenkilö Armi Tihtonen kertoo ole-

vansa itse työmaalla lähes päivittäin hankkeen al-

kuvaiheessa. Sitten kun työt ovat päässeet vauhtiin, 

häntä tarvitaan harvemmin. Remontin ollessa päät-

tymässä hänen käyntinsä kohteessa jälleen tihene-

vät.

– Pisimmillään linjasaneeraushanke voi kestää 

puolitoista vuotta. Työmaista, joissa olen ollut mu-

kana, on suurin ollut 96 asunnon ja pienin 27 huo-

neiston taloyhtiö.

– Monet asiat toistuvat kohteesta riippumat-

ta.  Ensin työmaa pistetään pystyyn, sitten puretaan 

vanhaa ja rakennetaan uutta, minkä jälkeen työ on 

valmis, Tihtonen tiivistää.

Monen asian 
hallintaa ja ihmissuhdetaitoja
– Joku voi ajatella, että työni on jatkuvaa kaaosta, 

koska tehtäviini kuuluu monen asian koordinoin-

ti. Sitä tämä ei silti ole, koska ”hyvin suunniteltu on 

puoliksi tehty”. Toki vastaan tulee yllätyksiä ja niitä 

pitää sovitella, mutta ei kovin usein.

Pohtiessaan, mitä ominaisuuksia asiakasyhteys-

henkilön työssä tarvitaan, Armi Tihtosella tulee en-

simmäisenä mieleen, että pitää osata käsitellä sa-

manaikaisesti monia asioita.

– Projekti pitäisi pystyä ennakoimaan alusta lop-

puun, ja toisaalta pitäisi koko ajan olla ajan tasalla. 

Lisäksi pitäisi olla nopea, mutta ei saisi hosua aika-

taulusta huolimatta. Tärkeätä on erottaa välittömästi 

hoidettavat asiat niistä, jotka on mahdollista siirtää 

tuonnemmaksi. Asiat täytyy osata laittaa oikeaan 

aikajanaan.

– Vaikka työ on järjestelmällistä, se ei voi olla 

kaavamaista. Yhtä ainoata toimintatapaa ei ole ole-

massa. Jokainen projekti on omanlaisensa, koska 

asiakkaana on aina eri taloyhtiö ja eri osakkaat, Ar-

mi Tihtonen tietää.

Asukasyhteyshenkilöksi ei ole varsinaista koulu-

tusta. Armi Tihtonen kertoo saaneensa teoreettista 

pohjaa työhönsä kouluttautumalla vuosikymmenen 

vaihteessa rakennuspiirtäjäksi. Aikaisemmasta pit-

kästä työkokemuksesta on hyötyä etenkin kanssa-

käymisessä ihmisten kanssa.

– Ihmissuhdetaitoja tarvitaan, koska kommuni-

kointi on tärkeätä. Minun on ymmärrettävä, mitä 

toinen tarkoittaa. Remontti on iso häiriö asukkaal-

le, mutta mahdolliseen mielipahaan ei pidä men-

nä liiaksi mukaan, sillä asiat on hoidettava. Toisaal-

ta asukkaiden kokemus remontista vaihtelee, koska 

ihmiset ovat niin erilaisia. 

Armi Tihtonen on nähnyt, että putkiremontti voi 

etukäteen olla todella iso stressi varsinkin vanhem-

mille henkilöille.

– Onneksi näissä tilanteissa olen pystynyt rau-

hoittamaan ja helpottamaan asiakkaan oloa.

Remontin aikana asukkailta tulee monenlais-

ta palautetta.  Koska aina ei vältytä virheiltäkään, on 

Tihtosen mielestä tärkeintä selvittää ne mahdolli-

simman nopeasti.

Remontin valmistuttua asukasyhteyshenkilö saa 

osakkailta yleensä hyvää palautetta.

– Olen itse toisinaan jopa yllättynyt siitä, kuinka 

ihmiset ovat kiitollisia.  Kerron heille, että tämähän 

on minun työtäni. Toki perfektionistina haluan teh-

dä sen niin hyvin kuin mahdollista.

Neljä vuotta rakennusliikkeen asukasyhteyshen-

kilönä toiminut Armi Tihtonen viihtyy työssään.

– Varsinkin projektin päätyttyä kokee onnistu-

neensa, kun on saatu toteuttaa hyvä suunnitelma, 

ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Lisäksi yhteistyö pro-

jektiorganisaation kanssa on antoisaa ja mukavaa, 

hän vielä toteaa.
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K
uuluvatko isännöitsijät työaikalain piiriin 

vai eivät – siinä suureksi tunteita herät-

täväksi kysymykseksi noussut asia sen 

jälkeen, kun Etelä-Suomessa työsuojelu-

tarkastusten erityiskohteeksi otettiin isännöintiyri-

tykset ja niihin ryhdyttiin tekemään valvontakäyn-

tejä. 

Realia Isännöinti Oy:n mielestä työaikalain so-

veltamista isännöitsijöihin pitäisi selvittää tuomio-

istuimessa, eikä tulkita asiaa muutaman vuoden 

takaisen työneuvoston lausunnon perusteella tai 

työsuojelupiirin tarkastajan näkemyksen mukaan, 

kuten Realia Isännöinti näkee yrityksen kohdalla 

käyneen.

Tämä näkemys tulee esiin Realia Isännöinti Oy:n 

helmikuussa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle te-

ASIA VIREILLÄ HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDESSA

Realia Isännöinti Oy valittanut 
työaikalain soveltamisvaatimuksista

kemästä valituksesta ja hakemuksesta keskeyttää 

uhkasakon täytäntöönpano. 

Valitus koskee Etelä-Suomen aluehallintoviras-

ton tammikuussa tekemää päätöstä, jonka mukaan 

Realia Isännöinti Oy on velvoitettu pitämään isän-

nöitsijöidenkin osalta työaikalain mukaista työaika-

kirjanpitoa. Lisäksi AVI on määrännyt päätöksen 

noudattamiselle uhkasakon.

Realia vaatii Hämeenlinnan hallinto-oikeutta ku-

moamaan AVI:n tekemän päätöksen ja sitä ennen 

keskeyttämään uhkasakon täytäntöönpanon, kun-

nes valitus päätöksestä on ratkaistu lainvoimaisella 

tuomiolla. 

Vireille asia tuli Hämeenlinnan hallinto-oikeu-

teen helmikuussa, eikä siinä ole vielä annettu rat-

kaisua, eikä Realian toivoman suullisen kuulemisen 

ajankohtaa ole esitetty. 

- Yksinkertaistettuna tässä on kysymys erimieli-

syydestä, tuleeko isännöitsijöiden työhön soveltaa 

työaikalakia vai ei. Tätä ratkaisua hallinto-oikeudes-

ta nyt odotetaan, lakimies Aki Eriksson Etelä-Suo-

men aluehallintoviraston työsuojelun vastuualu-

eesta totesi marraskuun loppupuolella. 

Yleisenä käytäntönä 
työn tekeminen itsenäisesti
Realia Isännöinti katsoo toimivansa isännöintialalla 

yleisesti noudatettavan käytännön mukaisesti. Yri-

tyksen edustajien mielestä isännöitsijöihin ei käy-

tetä erityistä työnjohtovaltaa, vaan isännöitsijät vas-

taavat itsenäisesti työaikansa järjestelyistä. 

Isännöitsijät ovat työsuhteessa Realiaan, eivät 

asunto-osakeyhtiöihin, mutta heidän työtehtävänsä 

tulevat kuitenkin suoraan asunto-osakeyhtiöistä tai 

ne perustuvat asunto-osakeyhtiölain säännöksiin, 

eivät Realian määräyksiin. 

Isännöitsijöiden työtehtävät määräytyvät myös 

asunto-osakeyhtiöiden tarpeiden mukaan, eikä 

Realia valvo työsuoritusta, mikäli isännöitsijä täyt-

tää lakisääteiset velvollisuutensa suhteessa asunto-

osakeyhtiöön.

Isännöitsijöitä ei myöskään velvoiteta toimi-

maan tietyssä toimipisteessä, vaan he voivat tehdä 

töitä etätyönä. 

Isännöitsijöitä ei velvoiteta työhön käytetyn ajan 

raportoimista. Toimialalla on Realian mukaan käy-

täntönä kokonaistyöaika, jonka puitteissa isännöit-

sijät hoitavat työnsä ja seurannan niin, että lisä- tai 

ylitöitä ei synny. 

Realiassa isännöitsijöitä on ohjeistettu säätele-

mään kokonaistyöaikaansa ja sitä kautta toimimaan 

PRESS!
KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY 

VIIKOITTAIN.  SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä 
aikaisemmin julkaistuista 

Kiinteistöpostin artikkeleista, 
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista aihetta.

TILAA UUTISKIRJE 
NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ 

TUOREISSA 
KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje
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niin, ettei lisä- eikä ylitöitä tulisi, eikä työ aiheuttai-

si muutenkaan liiallista kuormitusta. 

Isännöitsijöille maksetaan kiinteän kuukausipal-

kan lisäksi kokouspalkkioita korvaukseksi ilta-ai-

kaan sijoittuvien kokousten hoitamisesta. Kokous-

palkkiot muodostavat merkittävän osan isännöitsi-

jän kokonaisansioista.

”Koska työsuhteen keskeinen tunnusmerkki on 

työnantajan työnjohto-oikeus, on Realialla oltava 

oikeus johtaa ja valvoa isännöitsijöiden työtä. Täs-

tä ei kuitenkaan seuraa automaattisesti se, että sillä 

olisi oikeus ja mahdollisuus valvoa ja määrätä isän-

nöitsijöiden työajasta, mikä on työaikalain sovelta-

misen kannalta keskeistä”, Realian valituskirjelmäs-

sä todetaan.

Lisäksi kirjelmässä viitataan mm. Espoon kärä-

jäoikeuden 3.4.2012 annettuun lainvoimaiseen rat-

kaisuun, jossa isännöitsijän työn luonnetta ja alan 

yleistä käytäntöä pidettiin sellaisena, ettei työaika-

lakia sovelleta isännöitsijöihin. Realia viittaa myös 

Ammattiliitto Pro ry:n ja Kiinteistöpalvelut ry:n vä-

lisen työehtosopimusta koskevan 16.2.2011 päivät-

tyyn soveltamissopimukseen, jonka mukaan kiin-

teistöpalvelualan toimihenkilöitä koskevaa työeh-

tosopimusta ei sovelleta isännöitsijöihin - isän-

nöitsijöiden katsotaan tekevän itsenäistä työtä, eikä 

työnantaja pysty valvomaan heidän työaikaansa ja 

heihin on siten ”mahdotonta” soveltaa työaikamää-

ritettä.

AVI:n päätöksen Realia näkee yrityksenä muut-

taa isännöintialalla vallitsevaa ja työmarkkinajärjes-

töjen yleisesti hyväksymää työaikalain soveltamista 

koskevaa vakiintunutta käytäntöä.

Johtavassa asemassa,
itsenäinen asiantuntija vai…
Keskeisin kysymys on, onko isännöitsijä työntekijä, 

jonka työaikaan pitää soveltaa työaikalakia vai onko 

hän johtavassa asemassa oleva itsenäisesti toimiva 

asiantuntija, jota työaikalaki ei koske? 

Työneuvoston kanta vuonna 2012 oli se, ettei 

käsiteltävänä olleessa tapauksessa tullut esiin mi-

tään sellaista selvitystä, jonka perusteella hallinnol-

listen tai teknisten isännöitsijöiden voitaisiin kat-

soa jäävän työaikalain soveltamisen ulkopuolelle.

Työnantaja vetosi tapauksessa siihen, että isän-

nöitsijä on johtavassa asemassa. Työneuvoston nä-

kemys taas oli, että isännöitsijät ovat työsuhteessa 

olevia asiantuntijoita, eikä ole merkitystä ammatti-

nimikkeellä, vaan tehtävillä, joita työntekijä tekee. 

 

ISÄNNÖINTIYRITYKSET otettiin työsuojelun eri-

tyiskohteeksi tänä vuonna Etelä-Suomen alueella 

sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannolla. 

Työsuojelutarkastajat ovat tehneet tarkastus-

käyntejä vuoden alusta alkaen. Tavoitteena on ollut, 

että tarkastajat tekevät valvontakäynnin noin sataan 

isännöintiyritykseen. Tätä työtä on tehnyt kuusi tar-

kastajaa, jotka ovat valinneet omilta toimialueiltaan 

tarkastettavat yritykset.

Kolme asiaa päällimmäisinä
Tarkastuskäynnillä on kolme asiaa, joihin kiin-

nitetään huomiota: miten työterveyshuolto on 

järjestetty, pidetäänkö työaikakirjanpitoa ja miten 

on arvioitu työn kuormittavuutta.

Työterveyshuollon järjestämisestä tarkastaja kat-

soo yrityksen ja työterveyshuollon välisen sopimuk-

sen ja työterveyshuollosta laaditun toimintasuunni-

telman. Lisäksi pyydetään dokumentteja työpaikka-

käynneistä. Kun nämä kolme paperia löytyvät, niin 

silloin työterveyshuolto on työsuojelun kannalta 

katsottuna kunnossa.

Työaikalaki edellyttää, että yrityksen työntekijöi-

den tehdyistä tosiasiallisista työtunneista pidetään 

kirjaa. Tarkastajat havaitsivat jo valvontakäyntien 

alkuvaiheessa, että työaikakirjanpito puuttui varsin 

monista isännöintiyrityksistä.

Kolmas asia on työn kuormittavuuden arviointi. 

Jotta voidaan arvioida, missä määrin työ kuormit-

taa, työtunnit pitää kirjata ylös. Työaikakirjanpito ja 

kuormittavuuden arvioiminen ovat siis symbioosis-

sa.

Työn kuormittavuustekijöitä voidaan tarkastel-

la kolmesta erilaisesta näkökulmasta: Minkälaisia 

kuormitustekijöitä liittyy työn järjestelyihin, työn 

sisältöön tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. 

Käytännössä siis mietittävä, onko kullakin työnte-

kijällä liikaa vai liian vähän töitä, onko epäselvyyttä 

toimenkuvissa tai vastaavaa. 

Tai sitten, joutuvatko työntekijät olemaan koko 

ajan valppaina, kohdistuuko heihin liikaa tietoa, 

keskeytyykö työ jatkuvasti? Tästä arvioinnista vastaa 

työnantaja.

Ensi vuonna tarkoitus jatkaa
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston Työsuojelun 

vastuualueessa jatketaan tarkastuskäyntejä myös 

ensi vuonna. Mittasuhteet tullevat olemaan samat – 

kuusi tarkastajaa ja reilu 100 tarkastuskäyntiä. 

Käynneistä ilmoitetaan yrityksille etukäteen,

Isännöintiyritysten 
työsuojelun 
valvontakäynnit
jatkuvat ensi vuonnakin
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Julkisivujen
Taitajat 2014

Tämän aukeaman 

ilmoittajat edustavat osaa 

Julkisivuyhdistyksen 

jäsenistöstä 2014

www.julkisivuyhdistys.fi 

www.contesta.fi
Puh. (09) 2525 2425, fax. (09) 2525 2426

Porraskuja 1, 01740 Vantaa

 
Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti 

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
Rakennusten ilmatiiveysmittaukset 

www.ohuthiekeskus.com 

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen

A-Insinöörin kokemus ja 
ammattitaito takaavat 
tämän hankkeen 
häiriöttömän ja sujuvan 
etenemisen. Meiltä saat 
yksilöllisiä vastauksia 
visaisiin pulmiisi.

p. 0207 911 888
www.ains.fiEspoo, Tampere, Turku, Pori

VARAA  

AIKA OMAN  

A-INSINÖÖRISI 

KANSSA!

KOKEMUS TUO VARMUUTTA...
 ...VARMUUS LUO LAATUA

www.exoteriko.fi

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh. 
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

Laajamäentie 4, 13430 HÄMEENLINNA
Puh. (03) 6523 545

w
w
w
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Pidä pintasi,
  vaadi 

www.e-weber.fi 

CEMBRIT
JULKISIVUT

JULKISIVU PRO

ENERGIA PRO

PUTKIREMONTTI PRO

Kunnostettu kiinteistö 
säilyttää arvonsa

Kokonaispalvelua kiinteistön osakkaiden ja asukkaiden 
tarpeisiin. Suunnittelu-, projektinjohto- ja viestintäpalvelut 
sekä kuntotutkimukset, betonitekniikka ja valvonta vah-
valla kokemuksella ja osaamisella.

www.taloyhtiopro.fi

Taloyhtiö Pro – Korjausrakentamisen ammattilaiset

Taloyhtiöpäättäjät –suoran päässä

Suomen Media-Kamari Oy ylläpitää taloyhtiöpäättäjistä 
koostuvaa ja ajantasaista SIR Tietokantaa.

Tietokannassa on tällä hetkellä
• 4   hallituksen puheenjohtajaa
• 7  sivutoimista isännöitsijää
• 3  ammatti-isännöitsijää

Kun haluat puhutella heitä suoraan, soita meille 09 223 8560
ja tehdään yhdessä tehokas ja toimiva suorakampanja.

Since 1991.

http://www.julkisivuyhdistys.fi


O
len viime viikkoina tavannut useita asi-

akkaitamme ja keskustellut ensi vuo-

den näkymistä ja yhteistyöstä. He ovat 

viestineet monitahoisesti nykynäkymi-

ään bisnekseen; haasteellista, hiljainen syksy, mikä 

lama, plus 14 prosenttia edellä viime vuotta, meidän 

täytyy petrata markkinointia, kuluja on pakko leika-

ta, mutta silti on satsattava markkinointiin.

On ilo tavata suomalaisia kiinteistöalan yritysten 

edustajia ja omistajia. Kaikki olemme samaa mieltä, 

että kiinteistöala ei todellakaan ole auringonlaskun 

ala. Päinvastoin, torpat kuluvat 24/7 ja niitä täytyy 

ylläpitää jatkuvasti. Lisäksi korjausvelkaa pitää saa-

da lyhennettyä.

Se ei tapahdu itsekseen, siihen tarvitaan osak-

keenomistajien ymmärrys ja tahtotila sekä isän-

nöitsijöiden aktiivisuutta, että ”kello tikittää”. Ja te-

kijät.

Toki paljon on tehtykin. Tilastokeskuksen vii-

me vuoden korjausluvut kertovat, että taloyhtiöt ja 

osakkeenomistajat korjasivat kiinteistöjään ja huo-

neistojaan noin kolmella miljardilla eurolla. 

Iso luku.

Pikkujoulukinkerit
Saimme päätoimittajamme kanssa kutsun 

Turkuun, Puheenjohtajien Klubin pikku-

joulukinkereihin. Klubiin kuuluu noin 

200 taloyhtiönsä hallituksen puheen-

johtajaa. 

Juhlissa oli pitkästi toista sataa 

kutsun saanutta, valtaosa puheen-

johtajia.

Turun Klubi on aktiivinen, kii-

tos puheenjohtajansa Mika Arte-

solan. Klubissa puheenjohtajat 

saavat ”vertaistukea” mitä eri-

Elämme yritysmaailmassa taloudellisesti 
haastavia aikoja. Tuntuu, ettei kenelläkään 
mene kovin loistavasti. Onneksi toisenlaisia 
viestejäkin asiakkailta kuulee.

Printin puolella täytyy stepata tuplavauhtia, 
että pysyy edes paikoillaan.

Wallenbergin pihvit &
lehtimiehen huomioita

laisimpiin taloyhtiöitä koskeviin asioihin; lämmön-

siirtimen vaihto, putkiremontti, julkisivut, hankala 

naapuri jne. Hienoa toimintaa.

Isännöitsijöille kaivattaisiin vastaavaa
Pieni osa isännöitsijöistä ja isännöintiyrityksistä on 

järjestäytynyt isännöintiunioniin. Valtaosa ei, ja ko-

ko ajan kuulee, että varsinkin yritykset jättävät uni-

onin. 

Monet isännöintiyrittäjät tuntuisivat tarvitsevan 

foorumia, jossa voisivat keskustella isännöinnin ar-

jesta, yrittämisestä, ongelmista bisneksessä, lain-

säätäjän tuomista lisähommista...

Edellä mainittu unioni ei ole sitä pysynyt heille 

tarjoamaan, fokus on jossakin muualla.

Alan toimijat kaipaisivat puheenjohtajien tapaan, 

jos ei klubia, niin jonkin vaikkapa säännöllisen epä-

säännöllisesti rakentuvan tapahtuman, jossa saisi-

vat puhaltaa ilmoja pihalle ja tavata kollegoita.

Kiinteistöpostille on tällainen pallo epäsuoras-

ti heitetty. Olemme ottaneet siitä kopin ja asia 

on erittäin vakavasti pohdinnassa. Olisiko-

han sellaisen pilotti vaikka ensi vuoden Kiin-

teistömessujen yhteydessä, aika näyttää.

Kiinnostuneet voivat laittaa viestiä tule-

maan ideasta, sen toteuttamistavasta, 

sisällöstä, mistä vain. Voimme kehit-

tää tätä ideaa yhdessä.

P.S. Kinkereissä jaettiin 

myös huomionosoituksia. 

Allekirjoittanut sai Erikois-

kunniakirjan. Mieltä läm-

mitti perusteluissa lause: 

”Aktiivinen ja vaikutus-

valtainen keskustelun-       

herättäjä”.

www.karpankeittio.fi  • karppa.coff eeland@kolumbus.fi 

Karpan 
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
”Jos olisimme kaikki vähän lihavampia, 
olisimme kaikki vähän lähempänä toisiamme."
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www.facebook.com/karpankeittio

Kahvimaalla

6. joulukuuta 20146. joulukuuta 2014

Chef KarppaChef Karppa

WALLENBERGIN pihvit on ruotsalaisten luksus-

versio tavallisista jauhelihasta tehdyistä pannu-

pihveistä – husmanskostia – perinteistä kotiruo-

kaa parhaimmillaan.

Wallenbergareita ei ruskisteta, vaan paistetaan 

kohtuullisen miedolla lämmöllä kullankeltaisiksi. 

Näin kotikokkikin yritti... 

Erikoista taikinan teossa on, että kaikkien ai-

neosien pitää olla mahdollisimman kylmiä, joten 

käytä puukauhaa tai –haarukkaa, älä sekoita kä-

sin.

Sekoita jauhelihaan munankeltuaiset, suo-

la, rouhittua valkopippuria ja nelimaustetta. Li-

sää lopuksi kylmä kerma pienin lorauksin ja koko 

ajan sekoittaen. 

Normikaupasta ei löydy näköjään nelimaustet-

ta. Kysyin ja vastaus oli, mitä se on? Joten tein it-

se niin sanotun nelimausteen. Laitoin huhmariin 

neilikkaa, muskottia, valko- ja maustepippuria ja 

fenkolia. Ne kunnolla murskaksi ja arvaa vaan, 

mikä tuoksu niistä irtosi?

Muotoile taikinasta vedellä kostutetuin käsin 

isohkoja pyöreitä pihvejä ja pyöräytä ne varoen 

korppujauhoissa. Taikina on varsin löysää, joten 

ei kannata ottaa paineita, jos ”pallo” ei olekaan 

pyöreä.  Anna taikinan tekeytyä tovi jääkaapissa 

ja paista pihvit aidossa voissa.

Kuohkeiden pihvien lisukkeena tarjotaan nor-

maalisti pottusurvosta, allekirjoittanut teki tatta-

rijauholla kuorrutetut lohkoperunat ja nopeasti 

pannulla voissa pyöräytetyt herneet.

Campo Viejo, riojalainen täyteläinen punavii-

ni, (2009) kruunasi kansainvälisen nationalistin 

itsenäisyyspäivän.

KahvimaallaKahvimaalla

itsenäisyyspäivän.

.
Wallenbergit 

eivät ole mi-

tään dieetti-

ruokaa, sen 

verran kermaa 

ja voita käyte-

tään. Mutta 

kuohkeus ja 

maku ovat ver-

taansa vailla. 

Lenkille...

Wallenbergarit meidän itsenäisyyspäivänämme

Wallenbergin
pihvit
• 600 g vasikanjauhelihaa

• suolaa

• valkopippuria

• nelimaustetta

• 6 munan keltuaista

• 2,5 dl kermaa

• korppujauhoja
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2014

Meille kiinteistösi 
kunto on 
kunnia-asia
Tarjoamme yhden katon alta kaikki 
kiinteistöpalvelualan työt aina siivouksesta 
ja kiinteistöhuollosta vaativiin teknisiin 
palveluihin. 

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

Miele Oy 
Porttikaari 6 
01200 Vantaa 
p. (09) 875970

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi

PARVEKEKAITEET

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet 

ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

Alutec Oy, Savontie 349, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 410 5500, fax (08) 424 441, www.alutec.fi

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET
PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

PUUIKKUNAT JA -OVET

AUTOTALLIT

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 

ILMANVAIHTO



yritysuutis-
postia

KIINTEISTÖPOSTIN järjestä-
mään Tulevaisuuden Isännöinti 
–kymmenvuotisseminaariin 
on valjastettu hieno luen-
noitsijakaarti: Jorma Uotinen, 
Matti Apunen, Pasi Orava, Elina 
Hiltunen...

Täyttä asiaa luovuudesta, 
viestinnästä, alan lakikiemurois-
ta, isännöinnin tulevaisuudesta, 
verohallinnon uusista vaatimuk-
sista ja korjausrakentamisesta 
kokonaan uusin konseptein 
allianssimallilla.

Tuttuun tapaan mukana on 
myös iso joukko yhteistyökump-
paneita esittelemässä yritystensä 
tuotteita ja palveluita, joilla 
taloyhtiön arki kulkee parem-
min. KontaktiFoorum seminaarin 
toisena päivänä.

Monen vuoden jälkeen juh-
laseminaarissa on taas yllätys-
ohjelma.

Seminaarin puheenjohtajaksi 
tulee tällä kertaa kollega, Ilkka 
Laitinen toimitusjohtaja, isän-
nöitsijä helsinkiläisestä Isännöit-
sijäkonttori Oy:stä.

Seminaari järjestetään Tukhol-
maan suuntautuvalla risteilyllä 
juuri remontoidulla Silja Serena-
della 21.-23.5.2015.

Juhlavissa kymmenvuotistunnelmissa toukokuussa
Tulevaisuuden isännöinti –seminaarissa

Juhlaseminaarin järjestelyt 
etenevät täyttä höyryä ja luvassa 
on taas kiinteistöalan tasokkain 
seminaari. Järjestelyihin, ála car-

te –ruokailuihin ja kokouspalve-
luihin satsataan niin, että kaikille 
osallistujille voidaan taata hyvä 
ja mieliinpainuva tapahtuma.

Markkinointi on alkanut – 
tartu nopeasti tilaisuuteesi ja 
ilmoittaudu mukaan.
www.ti-seminaari.fi 

Viime vuonna Katleena Kortesuon esitys sosiaalisen median käyttämisessä isännöitsijän työssä kiinnosti ko-

vasti isännöitsijäkuntaa.

TOIMITUSJOHTAJA Marko 
Malmivaara on ostanut vuonna 
1989 perustamansa Raksystems 
Anticimex Insinööritoimisto 
Oy:n koko osakekannan Antici-
mex Oy:ltä. Kaupan myötä yh-
tiön nimi muuttuu Raksystems 
Insinööritoimisto Oy:ksi.

Raksystems keskittyy jatkossa 
rakennusten kuntotutkimuksiin 
ja korjausrakentamisen kon-
sultointiin, esimerkiksi kunto-
tarkastuksiin, kuntoarvioihin ja 
-tutkimuksiin, suunnitteluun 
sekä valvontaan.

KIINTEISTÖTAHKOLAN ote 
oululaisiin isännöintiä tarvitse-
viin taloyhtiöihin tiivistyy, koska 
Kiinteistötahkola on ostanut 
Isännöinti Harri Hornemanilta 
yrityksen  isännöintiliiketoimin-
nan.

Hornemanin taloyhtiö-
asiakkaiden palvelut siirtyivät 
Kiinteistötahkolan hoidettavaksi 
1.12.2014 alkaen. 

Hornemania vuodesta 2010 
saakka johtanut Harri Horneman 
siirtyy eläkkeelle.

Tällä kaupalla Kiinteistötahko-
la kasvattaa markkinaosuuttaan 
Oulun alueella.

 Kiinteistötahkola-konsernissa 
työskentelee yhteensä jo yli 140 
isännöintialan ammattilaista 
kuudessa eri toimipisteessä. 
Oulun lisäksi konsernilla on 
toimistot Helsingissä, Nurmijär-
vellä, Tampereella, Rovaniemellä 
ja Kuusamossa. 

RF SENSIT CMM valittiin Kiin-
teistöalan Vuosiseminaarissa 
vuoden parhaaksi Start-up-
yritykseksi.  Yrityksen tarjoamaa 
rakennusten kosteuden seu-
rantapalvelua pidettiin erityisen 
tärkeänä, koska se tarjoaa ratkai-
sun pahaan, olemassa olevaan 
ongelmaan.

RF SensIT CMM on langaton 
nettipohjainen järjestelmä, jonka 
anturit asennetaan kiinteästi 
rakenteiden sisään. Järjestelmä 

kerää jatkuvasti kosteusarvoja 
palvelimelle, josta niitä voidaan 
tarkastella netin kautta missä ja 
milloin tahansa. Näin rakentei-
den sisällä oleva piilokosteus 
voidaan havaita ennen kuin se 
ehtii aiheuttaa näkyviä vaurioita 
tai terveyshaittoja. Järjestelmä 
sopii niin rakennusaikaiseen 
rakennusmateriaalien (esim. 
betoni) kuivumisen seurantaan 
kuin käytönaikaiseenkin raken-
teiden kunnon valvontaan. Jär-

jestelmä on kehitetty alun perin 
Aalto-yliopiston nelivuotisessa 
Railo-tutkimusprojektissa. 

RF SensIT CMM kilpaili Tekno-
logiasta Tuotteiksi -yhdistyksen 
10 000 euron palkinnosta viiden 
muun yrityksen kanssa, jotka oli 
valittu loppukilpailuun ilmoittau-
tuneiden 20 yrityksen joukosta.
Lisätietoja: 
RFSensIT
Ismo Olkkonen
puh. 040 543 3633

Marko Malmivaara palasi "Raksystemsjuurilleen"
Raksystemsin palveluksessa 

on 100 henkilöä ja sen liike-
vaihto on 11,6 miljoonaa euroa 
(2013). 

 Anticimex keskittyy puoles-
taan jatkossa tuhoeläintorjun-
taan ja elintarvikehygieniaan, 
joissa se on markkinajohtaja 
Suomessa. Anticimexin mark-
kinaosuus Suomessa on 55 
prosenttia.

Anticimex kuuluu ruotsalai-
seen Anticimex Groupiin, jonka 
omistaa EQT. Anticimex Groupin 
henkilöstön määrä on yli 3500.

Yhtiöt jatkavat edelleen 
kiinteää yhteistoimintaa monilla 
alueilla, kuten piilovirhevakuu-
tuksissa sekä asiakkuuksissa.

Lisätietoja:
Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Marko Malmivaara                 
puh. 0400 464 4     

Anticimex Oy 
Aleksi Anttinen 
puh. 040 503 3932 

Kiinteistö-
tahkolan 
ote Oulussa 
tiivisty

Start up –yrityksen kosteuden seuranta-
järjestelmälle palkinto Vuosiseminaarissa
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Kontulan Huolto juhli 50-vuotista taivaltaan 
cocktailtilaisuuden merkeissä
KONTULAN Huollon 50-vuotisjuhlat pidet-
tiin cocktailtilaisuuden merkeissä 7.11.2014 
Jollas Instituutissa. 

Kutsu esitettiin kaikille osakasyhtiöiden 
hallituksen jäsenille ja mukana oli myös 
muutama pitkäaikainen yhteistyökumppani. 
Tilaisuuteen osallistui noin 85 henkilöä.

Vieraille oli järjestetty yhteiskuljetus edes-
takaisin Kontulasta. Jollas Instituutin aulassa 
heitä odotti lasi kuohuviiniä. 

Vieraat toivottivat tervetulleeksi Kontulan 
Huolto Oy:n toimitusjohtaja Juha Karjula 
ja hallituksen puheenjohtaja Ben Björqvist. 
Ben Björkqvist kävi puheessaan läpi Kontulan 
Huollon toimintaa 50 vuoden ajalta. 

Vieraita viihdytti Jollas Instituutin oma 
bändi kotimaisilla lauluilla illan aikana.

Kontulan Huolto Oy on osakasyhtiöidensä 
omistama kiinteistönhoitoa, -siivousta ja 
isännöintipalveluja tuottava palveluyritys. Se 
toimii Itä-Helsingin ja Vantaan alueella.

Toimitusjohtaja Juha Karjula (vas.) ja hallituksen puheen-

johtaja Ben Björqvist vastaanottivat vieraat.

Osakasyhtiöiden hallituksen jäsenille 

tarkoitettuun tilaisuuteen osallistuivat 

mm. Anneli Silventoinen (vas.) Sirpa 

Remes ja Mika Leinonen.

RAKENNUSALAN suunnittelu- 
ja konsulttiyrityksiin lukeutuva 
WSP tekee jouluvalaistuksen 
konseptisuunnittelua Helsingin 
kaupungille, joka haluaa kehittää 
keskusta-alueen jouluvalais-
tusta. 

Yhdessä kaupungin ja 
yrittäjien kanssa toteutetta-
van hankkeen tavoitteena on 
luoda Helsinkiin omaleimainen 
jouluilme. 

– Jouluvalaistuksen suunnit-
telutyö aloitettiin työpajalla jo 
syksyllä 2013, jolloin määriteltiin 
keskeisin jouluvalaistusalue sekä 
löydettiin Helsinki-strategiaan 
pohjautuvat pääteemat. Tee-
mojen tarkoituksena on tuottaa 
kaupunkilaisille elämyksiä ja 
kulttuurin iloa. Samalla haluam-
me houkutella talvimatkailijoita 
Helsinkiin ja luoda vetovoimaista 
kaupunkikuvaa, kertoo WSP:n 
projektipäällikkö Sirpa Laitinen.

Konseptisuunnitteluun kuuluu 
myös 23.11. auennut Valoisa 
joulu -kampanja. 

Kampanjalla haetaan kaupun-
kilaisten mielipiteitä jouluvalais-
tukseen: 24.11. – 7.12. ihmiset 
voivat kertoa mielipiteensä siitä, 
millainen jouluvalaistustyyli ja - 
ilme sopisi Helsingin keskustaan 
ja mikä olisi jouluvalaistuksen 
miellyttävin värimaailma. 

Millainen jouluvalaistus Helsingissä 
tulevaisuudessa – ota kantaa

Kysely toteutetaan kosketus-
näytöillä, joita on sijoitettu eri 
puolille Helsingin keskustaa. 

Kyselyn lomassa pääsee 
virtuaalisesti sytyttämään 
Aleksanterinkadulle myös oman 
jouluvalon.

Joulukuun alussa Esplanadin 
puihin ripustettiin myös himme-
li-valokuvioprototyyppejä. Ne 
ovat yksi ehdotus Helsingin jou-
luvalokuvioksi tulevaisuudessa. 

– Himmeli on valittu pro-
totyypiksi, sillä se nousi esille 
työpajassamme perinteisenä 
suomalaisena joulusymbolina. 
Himmelimallisto on ideoitu 
WSP:n Design Studiossa yh-

teistyössä HKR:n Pia Rantasen 
kanssa. Tällaisten prototyyppien 
avulla etsimme kaupunkitilaan 
sopivien valokuvioiden ilmet-
tä, mittakaavaa, valopisteiden 
määrää, valonvoimakkuutta ja 
valonväriä. Samalla selvitämme 
erilaisten rakenteiden kestävyyt-
tä, asennusystävällisyyttä sekä 
huolto- ja varastointimenetel-
miä, kertoo Laitinen.

Lopullinen jouluvalaistuk-
sen konseptisuunnitelma sekä 
yritysten jouluvalaistusohjeistus 
valmistuu vuonna 2015. 

Toteutuksissa tähdätään Suo-
men itsenäisyyden juhlavuoteen 
eli vuoteen 2017.

Himmeli on perinteinen suomalainen joulusymboli - nyt myös jouluva-

lona osana jouluvalaistuksen konseptisuunnittelua.

TYÖERGONOMIAN ammattilai-
nen Kim Lönnqvist suosittelee 
kaikkia toimistotyöntekijöi-
tä ottamaan ergonomian ja 
työhyvinvoinnin vakavasti. Yksi 
sairauspäivä maksaa keskimäärin 
350 euroa. 

Avaintieto Oy:n tuotere-
pertuaari perustuu ongelmien 
ratkaisemiseen, joista yleisimmät 
ovat rannevaivat sekä selän ja 
niska-hartia-alueen kipu. 

- Ihmistä ei ole luotu istu-
maan, mutta toisaalta toimis-
totyössä sitä on vaikea välttää. 
Tästä syystä olemme yrittäneet 
löytää parhaat mahdolliset er-
gonomiaratkaisut hyvinvoinnin 
ylläpitämiseen, toimitusjohtaja 
Kim Lönnqvist kertoo.

Yksi vaihtoehto on keskihiiri, 
”RollerMouse”, jonka tarkoitus 
on ehkäistä hyvin yleinen hiiri-
käsivaiva. Samalla työskentely-
asento paranee, mukavoittaen ja 
nopeuttaen työtä.

”RollerMouse” asetetaan näp-
päimistön eteen, ja sillä ohjataan 
hiiren liikkeitä ohjaustangon 
avulla. 

Yrityksen maahantuomat 
RollerMouse RED ja RED+ 
edustavat uusinta ja viimeisintä 
tekniikkaa. 

Istumaongelmien ratkaisuun 
nostetaan esiin muutamat tuot-
teet; Soft satulatuoli sekä aktiivi-
tuolit Active- ja Air Balance. 

Satulatuoli sisältää memory 
foamia. Täyte muokkautuu is-
tujan takamuksen mukaan ja on 
näin mahdollisimman monelle 
mukava istua ja käyttää. 

Aktiivituolit on luotu estä-
mään pitkään paikalla istumisen 
aiheuttamat selkäkivut. Istuessa 
aktiivituolit mahdollistavat 
täyden liikkumisen vahvista-
en selkä- ja vatsalihaksia sekä 
parantaen verenkiertoa.

Avaintieto Oy:n pitkä koke-
mus alalta ja yhteistyö työfy-
sioterapeuttien kanssa toimivat 
vahvana pohjana tuotteiden 
kehittämisessä. 

Lisätietoja: 
Avaintieto Oy
Kim Lönnqvist
puh. 020 792 8353
www.avaintieto.fi 

Älä istu liikaa, 
mutta jos 
istut, tee se 
ergonomisesti 
oikein
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OSOITTEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

Lehden osoitteenmuutokset 
voit tehdä myös seuraavasti:
Kiinteistöposti Oy / Suomen Media-Kamari Oy

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 
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Kiinteistö-

posti

maksaa

posti-

maksun

Tunnus 5001396

03003 vastauslähetys

Sähköpostiosoitteen antaneilta tulemme aika ajoin tiedustelemaan tarvetta taloyhtiön yhteyshenkilöiden 
päivittämiselle. Uutiskirje on maksuton palvelu Kiinteistöpostin lukijoille. Markkinointiviestintä koostuu 
Kiinteistöpostin ja sen yhteistyökumppaneiden viesteistä jotka sisältävät tietoa uusista tuotteista, palveluista, 
tarjouksista sekä tapahtumista. 

nimityksiä

Talokeskus Yhtiöt Oy
Tommi Vieno-

nen on nimi-

tetty myyn-

tipäälliköksi 

Talokeskus-

konsernin 

myyntitiimiin 3.11.2014 alkaen.

Suomen Messut Osuuskunta
Suomen Mes-

sut Osuuskun-

nan uudeksi 

toimitusjohta-

jaksi on nimi-

tetty DI Anni 

Vepsäläinen, 

51. Hän aloitti 

tehtävässään 19.11.2014. Hän 

työskenteli Diacor terveyspalve-

lut Oy:n toimitusjohtajana vuo-

desta 2009 kesäkuuhun 2014. 

Sitä ennen hän toimi HR-kon-

sultointiin erikoistuneen HRM 

Partners Oy:n toimitusjohtajana 

ja partnerina. Lisäksi hänellä on 

laaja kokemus matkaviestinnän 

ja teleoperaattoriliiketoiminnan 

kehittämisestä viimeksi TeliaSo-

nera Finland Oyj:n toimitusjoh-

tajana ja Suomen maajohtajana.

Lemminkäinen
VTM Susanna Inkinen on nimi-

tetty 1.12.2014 alkaen Lemmin-

käisen viestintä- ja markkinoin-

tijohtajaksi. Hän on toiminut 

vuodesta 2012 Lemminkäisellä 

viestintäpäällikkönä ja sitä ennen 

johtavana viestintäkonsulttina 

viestintätoimisto Kreab Gavin 

Andersonilla.

A-Insinöörit Oy
Tekniikan tohtori 

Anssi Laaksonen 

on nimitetty 

A-Insinöörien 

infra- ja rakenne-

suunnittelun tek-

niseksi johtajaksi 

1.11.2014 alkaen. Laaksonen on 

toiminut aiemmin A-Insinöörien 

silta- ja taitorakenneyksikön 

suunnittelujohtajana.

Suomen Green Building 
Council
Suomen Green 

Building Coun-

cilin puheen-

johtajaksi on 

valittu Granlun-

din toimitus-

johtaja Pekka 

Metsi ja varapuheenjohtajaksi 

NCC Property Developmentin 

toimitusjohtaja Mika Soini.

Lisäksi hallitukseen valittiin Kari 

Kontturi (Aalto-Yliopistokiinteis-

töt Oy), Esa Kankainen (Asunto-

säätiö), Veli-Pekka Tanhuanpää 

(Sponda Oyj), Mauri Koistinen 

(Lahden kaupunki), Jari Toikka 

(KEVA), Anna-Leena Raij (Rapal 

Oy) ja Jukka Anttila (Ruokakesko 

Oy / Kauppapaikat ja kiinteistöt).

Green Building Council Finland 

perustettiin vuonna 2010. Yhdis-

tyksen tarkoituksena on koota 

rakennettuun ympäristöön 

liittyvää osaamista edistämään 

kestävän kehityksen käytäntöjä 

ja kiinteistöjen ympäristöluoki-

tusta.

VVO-Yhtymä Oyj
Tommi Parikka (DI), 47 v, aloitti 

VVO-konsernin rakennuttamis-

yksikön johtajana 24.11.2014. 

Hän on työskennellyt viimeksi 

SRV Rakennus Oy:n kehitysjoh-

tajana.

SPEK
Suomen Pelastusalan Keskusjär-

jestö on valinnut uudeksi toimi-

tusjohtajakseen Marko Hasarin. 

Hasari on toiminut keskusjär-

jestön hallintojohtajana vuoden 

2010 alusta sekä vt. toimitusjoh-

tajana 1.10.2014 alkaen. Hasari 

on koulutukseltaan oikeustietei-

den maisteri. 

Ennen Suomen Pelastusalan 

Keskusjärjestöä hän oli suoje-

lupoliisin palveluksessa ensin 

operatiivisena lakimiehenä ja sit-

temmin hallintopäällikkönä. Hän 

on palvellut myös puolustusmi-

nisteriössä hallitussihteerinä ja 

puolustusvoimissa operatiivisena 

sotilaslakimiehenä. Hasarin eri-

koisosaamiseen kuuluu kriisi- ja 

valmiuslainsäädäntö.

Suunnittelu- ja konsultoin-
tiyritysten yrittäjä- ja työn-
antajajärjestö SKOL ry
Tekniikan tohtori 

Markku Moilanen, 

53, on valittu hal-

lituksen uudeksi 

puheenjohtajaksi 

1.1.2015 alkaen. 

Ramboll Finland 

Oy:n toimitusjoh-

tajana työskentelevä Moilanen 

seuraa puheenjohtajana Kimmo 

Fischeriä, joka toimi SKOL ry:n 

puheenjohtajana vuodesta 2011.

Nimitysuu  sia voi 
toimi  aa osoi  eeseen 

toimitus
@kiinteistopos  .fi 
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VIESTINTÄVIRASTON mää-
räyksen M65 myötä Waltteri-
tuoteperhe laajenee. Lisäksi 
uusi IT-kotelo saa rinnalleen 
täydellisen parin uudesta ryh-
mäkeskuksesta.

M65-määräyksen uudistuessa 
1.1.2015  kotijakamoilta (IT-
keskuksilta) vaaditaan seuraavia 
asioita:

Kotijakamon asennuspinta-ala 
(korkeus x leveys) on uudisra-
kennuskohteissa vähintään 0,24 
m2 ja sisäverkkoa uudistettaessa 
tai kunnostettaessa vähintään 

0,12 m2. Hyötysyvyys vähintään 
90 mm.

Kotijakamossa on oltava 
asianmukainen tila asiakkaan 
päätelaitteille sekä säilytystila 
asukkaan tarvitsemille sisäverk-
kojen asiakirjoille.

Kotijakamossa on oltava vä-
hintään kaksi sähköpistorasiaa. 
Pistorasiat pitää sijoittaa siten, 
että aktiivilaitteiden pistotulpalla 
varustetut teholähteet sopivat 
niihin ovi suljettuna.

Yleiskaapeloinnin liittimet ja 
antennihaaroitin (antennihaa-

roittimen tila) on sijoitettava 
siten, että kaapelit voidaan liittää 
niihin riittävän suurella taivutus-
säteellä ovi suljettuna.

Metallisessa kotijakamossa 
tulee olla valmis kaapelireit-
ti kotijakamon ulkopuolisille 
kytkennöille.

Näihin muutoksiin liittyen 
Ensto Building Technology tuo 
uusia tuotteita, kuten IT-ryhmä-
keskuksen, IT-mittauskeskuksen 
ja IT-kotelon sekä Ryhmäkes-
kuksen. 

Niihin on tehty asentamista 

helpottavia ominaisuuksia, kuten  
IT-osassa on valmis kuiturasia, 
keskuksista löytyy valmis paikka 
antennihaaroittimelle, joka 
on varustettu eristeaineisella 
alustalla, uusi pohjakiinnitteisen 
asennuskehikko ja vikavirta-
suojakatkaisijan, joka on entistä 
helppokäyttöisempi ja nopeam-
pi kytkeä.

Lisätietoja:
Ensto Building Technology
Jari Kilpeläinen 
Puh. Puh. 0204 763 555

RADONMITTAUKSIIN, -korjaus-
suunnitteluun ja radonkorjauk-
siin erikoistunut RadonFix Suomi 
Oy on tuonut markkinoille 
edullisen radonmittauspurkin. 
Sillä on Säteilyturvakeskuksen 
hyväksyntä ja mittauspurkit 
analysoi Irlannissa sijaitseva 
Radonlaboratorio, AlphaRadon 
Teo.  

Radonpitoisuuden voi var-
muudella selvittää kotonaan 
tai työpaikalla vain mittaamalla. 
Ainoa virallinen mittaustapa 
asunnoille on kaksi kuukautta 
kestävä pitkäaikaismittaus, joka 
pitää suorittaa kylmän kauden 

Radonmittauksiin 
uudenlainen toimintatapa

aikaan, aikavälillä 1.11.-30.4. 
Mittaussarja tilataan verkko-

kaupasta. 
Tulokset korjausehdotuksi-

neen raportoidaan asiakkaalle 
sähköisesti. Tämä helpottaa 
varsinkin suurien kohteiden 
raportointia. 

Merkittävin etu loppuun hio-
tusta logistiikasta ja sähköisestä 
raportoinnista on mittausten 
edullisuus. 

Säteilyturvakeskuksen omaan 
mittauspurkkiin verrattuna hin-
tamme on kymmeniä prosent-
teja ja euroja edullisempi, kertoo 
RadonFix Suomi Oy:n kehitys-

johtaja Daniel Seere.
Heinolassa toimiva yritys pal-

kittiin vuonna 2010 maakunnal-
lisella INNOSUOMI-palkinnolla.

Lisätietoja: 
RadonFix Suomi Oy
Daniel Seere 
puh. 050 508 6103 

Waltteri-keskukset täyttävät uudistuvan M65-määräyksen

http://www.kiinteistoposti.fi/uutiskirje


Isännöitsijöille ja hallituksille soveltuva helppo palvelu

Kiinteistöpostin Puukstaavi 
– pöytäkirjojen, sopimusten ja muiden 
asiakirjojen sähköinen allekirjoitus. 
Nopeampi, luotettavampi ja kustannustehokkaampi tapa hoitaa 

allekirjoitukset KUIN KIERRÄTTÄÄ PAPEREITA postitse tai henkilö-

kohtaisesti. Se ei ole aikaan, eikä paikkaan sidottu, koska palvelu 

toimii netissä.

Puukstaavin avulla voidaan allekirjoittaa mitä tahansa asiakirjoja: 
pöytäkirjoja, vuokrasopimuksia, työ- tai urakkasopimuksia.

Sähköinen allekirjoitus on erittäin luotettava palvelu. Asiakirjojen allekirjoit-
tajat tunnistetaan ns. vahvalla sähköisellä tunnistamisella eli käytännössä 
verkkopankkitunnuksilla.

Lisäksi palvelu tarkistaa automaattisesti Patentti- ja rekisterihallituksen
kaupparekisteristä kyseisen henkilön aseman ja nimenkirjoitusoikeuden. 
Allekirjoituskutsu toimitetaan asianomaisille sähköpostitse, jonka jälkeen he 
kirjoittautuvat palveluun.

Puukstaavin avulla isännöitsijät ja hallituksen jäsenet voivat helposti allekir-rr
joittaa esim. juuri pidetyn hallituksen pöytäkirjan. 

Palvelu soveltuu hyvin myös kaikken yritysten omiin tarpeisiin. 

Palvelun kehittäjä ja ylläpitäjä on Signom Oy, joka on johtava kotimainen sähköisiin allekirjoituksiin erikoistunut yritys.

Lisää tietoa osoitteessa: 

Sivustolta löytyy palvelun tarkempi
kuvaus ja palvelun aktivointilomake.

Pisteenkaari 4, 03100 Nummela
Puh. (09) 2238 560

Puukstaavissa ei ole avausmaksua, eikä kuukausimaksua.
Allekirjoituksen hinta on 2,25 euroa/allekirjoitus. 
Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %.

http://www.kiinteistoposti.fi/puukstaavi


Puh. (09) 855 30 40 www.eerolayhtiot.  

ME HOIDAMME 24/7. YMPÄRI VUODEN.  
KAIKKIALLA SUOMESSA. 17 TOIMIPISTEESTÄ KÄSIN.

Loka- ja viemärihuollot Putkistojen sulatukset 
Pumppaamohuollot  Suurtehoimuroinnit ja  -puhallukset 
Putkisto- ja viemärisaneeraukset  Puhdasvesipalvelut 
Hajutta –viemäri- ja -rasvaerotinhuollot  Ympäristönhuoltopalvelut

 NorsuWC:t tilapäistarpeisiin  Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut
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