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Soneran Kaapelitelevisio + 
laajakaista edullisesti yhdessä!
Soneran edistyksellinen valokuituverkko tuo laajakaistan 
lisäksi myös kaapelitelevisiopalvelut taloyhtiöllesi pääkaupun-
kiseudulla. Luotettava laajakaista ja monipuoliset tv-palvelut 
ovat joka kodin perus varusteita. Siksi ne kannattaakin hank-
kia Kiinteistösopimuk sella kerralla koko taloyhtiölle. Hinnat 
laskevat huomattavasti ja pienentävät asumiskustannuksia. 
Lisäksi tasokas ratkaisu nostaa taloyhtiön arvoa. Taloyhtiön 
yhteinen hankinta tuo yksilölliset palvelut jokaiseen kotiin.

Nyt tarjoamme mahdollisuutta ottaa kaapelitelevision 
lisäksi myös laajakaistapalvelut todella edulliseen yhteis-
hintaan. Pyydä räätälöity tarjous taloyhtiöllesi!

www.sonera.fi /talotv tai soita 
0200 11611 (ma–pe 8–20, la 9–16.30)

aistan 

Uusille 
liittymille 
12 kk jopa

Pyydä tarjous!
-50 %*

Pyydä räätälöity tarjous taloyhtiöllesi!

sonera.fi /talotv tai soita 
11611 (ma–pe 8–20, la 9–16.30))

aapeli-tv-sopimuksen tehnyt yhtiö tilaa myös uuden laajakaistan Kiinteistösopimuksella, Kiinteistösopimuksen perusmaksun ensimmäisestä vuodesta 
ksella. Tarjous ei koske tarjousaikana irtisanottuja ja uudelleen samaan taloyhtiöön tehtäviä sopimuksia. Perusmaksu on taloyhtiökohtainen. 
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“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni
- Eerolan hoidettavaksi”

Vesi- ja viemäriverkoston 
sekä ympäristöhuollon 

ammattilaiset palveluksessasi

Loka- ja viemärihuollot

Pumppaamohuollot

Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot

Ympäristönhuoltopalvelut

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset

Putkisto- ja viemärisaneeraukset

Norsu WC:t tilapäistarpeisiin

Puhdasvesipalvelut

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

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

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen palvelu-

yritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuu-

riin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu. 

Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja 

punakeltaiset norsuautot ovat aina puhtaita. 

Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia, 

kohteliaita ja joustavia kaikissa olosuhteissa.

Eerola-Yhtiöt täytti viime vuonna 40 vuotta 

ja perheen omistamaan yritysryppääseen 

kuuluu Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu H. 

Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy, 

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lokapalvelu 

Häme Oy sekä Lehile Oy. 

Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia vuoro-

kaudessa seitsemänä päivänä viikossa, 

ympäri vuoden.

Tarjoamme: 40 vuotias perheyritys

Hanki Eerola-Yhtiöiltä taloyhtiöösi 

esimerkiksi putkiremontin ajaksi kesä- tai 

talvikäyttöön soveltuva Norsu WC 

-tilapäiskäymälä. Kuljetusliikkeeltä saat 

myös vaihtolava- ja kuljetuspalvelut.

Tilapäiskäymälät 
putkiremontin ajaksi

Lähellä Sinua

Päivystys pääkaupunkiseudulla 24 h 
(09) 8553 0450

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

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

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Kuljetus- ja vaihtolava-
palvelut sekä norsuWC:t

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

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H www.eerolayhtiot.fi

http://www.eerolayhtiot.fi
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Tyytyväisyys 
on valinta-
kysymys.

Krister Etzell
krister.etzell@welho. 
050 409 4209 
       
Teemu Karmakka
teemu.karmakka@welho. 
050 569 5900 
       
Jouko Mönttinen
jouko.monttinen@welho. 
0500 451 025        

Harri Puro
harri.puro@welho. 
0500 451 020

www.taloyhtiolaajakaista. 

Ota yhteyttä!
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Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Alue-edustajat:

Raikkaasti erilainen

Suur-Helsinki  Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa  Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi  Risto Korhola, 0400-435 521
Pohjanmaa  Harry Byholm, 0400-166 366
Itä-Suomi  Kari Savolainen, 0400-679 853
Pohjois-Suomi  Pekka Kurttila, 040-527 5871

Raikkaasti erilainen
Pesukone vaativaan käyttöön 
Pesukoneissa 5656 ja 6166 on tavallista enemmän ominai-
suuksia. Koneissa on käyttö- ja erikoispyykille omat ohjel-
mat. Erinomainen linkousteho nopeuttaa kuivausta ja sääs-
tää energiaa. Koneet on tehty kestämään 20 000 ohjelman 
käytön ja ovat siten erinomainen valinta kiinteistöpesulaan. 

Tehokas huuhtelu
Erinomaiseen huuhtelutulokseen päästään pesukoneen 
erittäin tiheällä rummun rei´ityksellä, joka kastelee pyykin 
perusteellisesti. Määräautomatiikka säätää vedenkulutusta 
täyttömäärän mukaan, joten parempi huuhtelu saadaan 
vettä tuhlaamatta.

Monipuoliset ominaisuudet
Esteri 5656 ja 6166 tarjoavat käyttömukavuutta kaikilla 
tasoilla. Opastava näyttö, suuri täyttöluukku ja kolminker-
tainen äänieristys ovat osoitus käyttäjäystävällisestä ajatte-
lusta. Tutustu Esteri-koneiden ominaisuuksiin osoitteessa 
www.esteri.com

http://www.esteri.fi
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Taloyhtiöväki "koulun penkille"

Vuodesta 2010 tulee oletettavasti rankka vuosi asunto-osakeyhtiöiden hallitus-

ten jäsenille ja osakkaille, mutta myös isännöitsijöille. Rankkuudella viittaan 

uuteen asunto-osakeyhtiölakiin, joka astuu voimaan heinäkuussa. 

Jo tämän kevään aikana taloyhtiöissä voidaan tehdä päätöksiä toimista, jotka 

liittyvät uuden lain mukaisiin vaatimuksiin, kuten korjausselvityksiin. On pää-

tettävä, miten edessä olevista viiden vuoden ajalle kaavailluista korjausaikeista 

informoidaan osakkaita yhtiökokouksessa. Varsinainen päätösten täytäntöön-

pano voi tapahtua vasta heinäkuun jälkeen, kun uusi laki on voimassa. 

Rankka vuosi on tiedossa myös isännöitsijöille, koska esimerkiksi näiden kor-

jausselvitysten laatiminen voi edellyttää toimistoissa uudenlaisia toimintatapo-

ja, syntyy enemmän dokumentteja kustakin asiakastaloyhtiöstä, on valmistelta-

va perusteellisemmin yhtiökokoukset, koska siellä on uuden lain mukaan esi-

teltävä myös jo tehdyt korjaustoimet osakkaille heidän ajantasalla pitämiseksi.

Uuden lain vaatimuksiin voi vastata ainoastaan sillä, että ollaan "valveilla", kouluttaudutaan, hankitaan tietoa, 

keskustellaan kollegojen ja vastaavissa luottamustehtävissä toimivien kanssa. Nyt on valtiovallankin toimesta 

asetettu maamme 80 000 asunto-osakeyhtiötä haasteiden eteen - miten toteutat omassa taloyhtiössäsi tai 

isännöitsijä asiakasyhtiöissäsi hallittua ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa, jonka ansiosta eletään arvotaloissa, 

jotka ovat hyvässä kunnossa, korjausvelkaa (eli kehittämis- ja uudistamisvelkaa) ei ole, asutaan viihtyisästi, 

turvallisesti ja terveellisesti.

Nurkan takana väijyy myös toinen merkittävä haaste ja vaatimus, joka taloyhtiömaailmassa täytyy ja kannat-

taakin ottaa vakavasti: kun korjaamme, miten korjata energiatehokkuutta parantavasti. Tämäkin tiukentuva 

vaatimus on samalla tarve - taloyhtiöiden täytyy korjata talojaan energiatehokkaiksi. Se myös kannattaa, koska 

viime kädessä investointi näkyy talojen käyttökustannuksissa. 

Viime aikoina energiatehokkaan korjaamisen asioihin perehtyneenä olen tehnyt sen johtopäätöksen, että 

tietoa on jo nyt valtavasti - erilaisista näkökulmista tarjottuna - lukuja, tilastoja, tutkimustietoa, asiantuntijoi-

den mielipiteitä, viranomaisten lausuntoja jne. Käytännön kokemuksia ei kovin laajalti Suomesta vielä ole, 

mutta koko ajan niitäkin tulee lisää, kun erilaiset tutkimus-, kehittämis- ja lähiöprojektin hankkeet toteutuvat 

ja etenevät.

Jotta taloyhtiöissä voitaisiin tehdä oikeansuuntaisia päätöksiä ja valita parhaimpia ratkaisuja toteutettavaksi, 

kannattaa asioista ottaa selvää. Energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen perehtyminen vaatii kouluttau-

tumista, aktiivisuutta ja laajaa keskustelua. Uskoisin, että satsaus loppukädessä kuitenkin kannattaa - etenkin, 

jos toteutetaan energiatehokkuuteen perustuva kiinteistöverotusmalli puhumattakaan muista lisäarvoista, 

joita korjaamisella on mahdollista saavuttaa.
Riina Takala

Perustetaanko kiinteistöalan roskapankki?
Asunto-osakeyhtiöiden hallitukset ja 

osakkaat ovat usein sitä mieltä, että 

heidän taloyhtiötään isännöivä hen-

kilö ei ole riittävän ammattitaitoinen. 

Isännöitsijät ovat vastaavasti usein si-

tä mieltä, että heidän isännöimissään 

taloyhtiöissä hallitus ei ole ajantasalla. 

Lisäksi aktiiviset eli valittavat tai 

vaativat osakkaat ovat isännöitsijän 

pahin riesa.

Missä mättää? Taloyhtiön hallitus va-

litsee isännöitsijän ja isännöitsijätoi-

misto tekee pyynnöstä tarjouksen isän-

nöinnistä. Tarve ja tarjonta kohtaavat, 

kaiken pitäisi olla hyvin. Mutta kun ei 

ole. Kun seuraa esimerkiksi nettikes-

kusteluja tai kuuntelee asianomaisia, 

asiat ovat monessa osoitteessa pahasti 

hakuteillä.

Voisiko asiantila parantua ajan kans-

sa, jos Suomeen perustettaisiin kiinteis-

töalan roskapankki? Julkinen, netissä 

toimiva sivusto, jossa olisi tasapuolises-

ti kaksi osastoa. Toinen olisi Isännöinti- 

ja toinen Taloyhtiö -niminen. Pankkiin 

taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja 

voisi hallituksen päätöksellä ilmoittaa 

tiedot epäonnistuneesta isännöitsi-

jätoimistovalinnasta ja vastaavasti 

isännöitsijätoimisto voisi lisätä tiedot 

epäonnistuneesta taloyhtiövalinnas-

taan.

Suomessa on yli 80 000 asunto-osake-

yhtiötä ja parisen tuhatta isännöitsijä-

toimistoa. Olisi mielenkiintoista nähdä 

vaikkapa viiden vuoden kuluttua 

roskapankin mustalista eli saldo siitä, 

montako epäonnista valintaa onkaan 

tehty.

P Ä Ä K I R J O I T U S



Kun asukkaiden yhteydenotot 
villistä pysäköinnistä alkoivat 
lisääntyä ja työllistivät yhä 

enenevässä määrin niin isännöitsi-
jöitä kuin huoltohenkilöstöäkin, tus-
kastuttiin Länsi-Vantaalla toimivassa 
aluehuoltoyhtiö Pähkinähoito Oy:ssä 
tilanteeseen. Toimitusjohtaja Henry 

Engblom, AIT, ITS-TEK,  keksi nelisen 
vuotta sitten ongelmaan ratkaisuksi yk-
sityisen pysäköinninvalvontayrityksen. 
Pähkinähoidon lisäksi myös muutama 
taloyhtiö solmi yrityksen kanssa omat 
sopimuksensa.

Pähkinähoito Oy:llä on omistukses-
saan noin 600 pysäköintipaikkaa, jo-

ten se on huomattava paikoitusaluei-
den omistaja Pähkinärinteen alueella. 
Valtaosa parkkipaikoista sijaitsee talo-
yhtiöiden välittömässä läheisyydessä. 
Lisäksi Pähkinähoidolla on hallinnas-
saan yksi liikekeskuksen paikoitusalue. 
Sen yhteyteen on vieressä sijaitsevalle 
taloyhtiöille varattu omat autopaikat 

Pysäköinti 
halutaan jälleen aisoihin

Taloyhtiön paikoitusalueen vieraspaikkoja käytetään romuautojen 

varastointiin, pelastustielle pysäköity auto tukkii tien tuntikausiksi 

ja asukkaan tullessa töistä on hänen pysäköintiruutunsa ilmestynyt 

päivän aikana vieras ajoneuvo. Nämä ovat tuttuja tilanteita monessa 

taloyhtiössä.

Tavallisimmat keinot ongelman korjaamiseksi on, että huoltohenkilö-

kuntaan kuuluva käy laittamassa auton tuulilasiin ilmoituksen luvat-

tomasta pysäköinnistä, isännöitsijä ottaa yhteyttä auton omistajaan 

ilmoittaen tämän pysäköineen väärin tai paikalle kutsutaan kunnalli-

nen pysäköinninvalvoja.

n  Teksti: ja kuvat: Irene Murtomäki
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➺ JATKUU

sopimusten perusteella.

Pysäköintiongelmat 
vähenivät

Yhteistyö yksityisen py-
säköinninvalvonnan 
kanssa toimi Henry Eng-

blomin mukaan hyvin, kunhan 
päästiin ensiaskeleita pitem-
mälle.  

–Aluksi oli havaittavissa yli-
innostusta pysäköinninvalvo-
jien puolelta, mutta tilanne 
rat kesi, kun sovittiin yhdessä 
esimerkiksi asiointipysäköintiä 
koskevista säännöistä. Pysä-
köintimääräyksiä suunnitelles-
sa taloyhtiön pitäisikin miettiä, 
ettei niistä tehtäisi asukkaille 
liian tiukkoja, vaan ne suunni-
teltaisiin tarpeen mukaisiksi, 
Engblom huomauttaa.

Yksityinen pysäköintivalvon-
tayritys on Pähkinähoito Oy:n 
toimitusjohtaja Henry Engblo-

min mielestä kelpo vaihtoehto 
hoitaa taloyhtiöiden ja muiden 
yksityisten alueiden pysäköin-
ninvalvontaa. Erityisen tärkeä-
nä hän pitää sitä, että pysä-
köintivalvonta toimii lähes 24 
tuntia vuorokaudessa, eikä vain 
virka-ajalla. Pysäköinninvalvon-
nasta ei ole myöskään koitunut 
Pähkinähuollolle tai taloyhtiöil-
le kustannuksia.

– Mutta mikä parasta: pysä-
köinninvalvojien ilmestyessä 
paikoitusalueille vähenivät on-
gelmatapaukset merkittäväs-
ti. Taloyhtiöissä oltiin kaiken 
kaikkiaan tyytyväisiä ja koettiin 
yksityisestä pysäköinninvalvon-
nasta olevan hyötyä. Myös asuk-
kailta saatu palaute oli pääosin 
myönteistä. Yllättävän paljon 
nimittäin kiinnitetään huomio-
ta siihen asukkaiden toimesta, 
että autoja on väärillä paikoil-
la.

Soraääniäkin toki kuului.
– Kielteistä palautetta antoi-

vat he, jotka saivat maksulapun 
pysäköityään autonsa väärin. 
Vika löytyi kuitenkin useim-
miten autoilijasta. Eräs valitti 
reklamaatiossaan, että valvonta-
maksu oli aiheeton, koska pai-
kalle, johon hän pysäköi, ajami-
nenkin pyöräilytien ja puiston 
läpi oli ollut niin vaikeaa.

Valvonnan puute 
näkyy heti 

Pysäköinninvalvontayri-
tyksistä ei tällä hetkellä 
ole apua parkkiongel-

miin. Niiden toiminta on kes-
keytynyt, sillä valvontamak-
sujen laillisuus on toistaiseksi 
epäselvää. 

Yksityinen pysäköintivalvon-
tayritys on vetäytynyt myös 
Pähkinähoidon paikoitusalu-
eilta, vaikkakin kyltit ovat vielä 
paikoillaan. Se ei kuitenkaan 
näytä hillitsevän väärää pysä-

köintiä.
– Parkkipaikkoja käytetään 

härskisti väärin, koska ei ole 
valvontaa. 

Pähkinähoidon toimitusjoh-
taja Henry Engblomin toiveena 
onkin, että uusi laki pysäköin-
ninvalvonnasta saataisiin pian 
valmiiksi. Tämä olisi kaikkien 
osapuolten kannalta hyvä asia 
ja selkeyttäisi nykyistä tilannet-
ta.

– Tarkoituksemme on katsoa, 
mitä uusi laki tuo tullessaan. 
Mikäli mahdollista, jatkamme 
yhteistyötä yksityisen pysäköin-
ninvalvonnan kanssa, koska se 
on entuudestaan tuttua. Vielä 
ei ole lähdetty kyselemään so-
pimusta kunnalliselta puolelta, 
vaikka pari taloyhtiötä on sitä 
tiedustellut.

Pelastustielle pysäköinti on ehdottomasti kielletty, mutta sitäkin rikotaan piittaamattomasti, vaikka se saattaa aiheuttaa vaaratilan-
teen. 
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Engblom ei halua 
"parkkipirkoksi"

Oikeusministeriön 
asettaman työryh-
män luon nostellessa 

uutta lakia pysäköinninval-
vonnasta on julkisuuteen 
noussut otsikoita, joiden 
mukaan pysäköinninvalvon-
nan voisivat jatkossa hoitaa 
esimerkiksi isännöitsijät. Toi-
mitusjohtaja Henry Engblom 
ei lämpene tälle ajatukselle.

– Isännöitsijöillä ja 
huoltohen kilökunnalla on 
kädet täynnä töitä nykyisel-
läänkin. Eikä uusi asunto-
osakeyhtiölaki ainakaan 
vähennä työmäärää - päin-
vastoin.

– Mieluummin palvelem-
me myös jatkossa asiakkaita 
omalla osaamisalueellamme 
ja annamme jonkun muun 
kierrellä parkkipaikkoja. 
Täytyy muistaa, ettei lapun 
laittaminen tuulilasiin riitä, 
vaan maksujen valvontaan 
täytyy olla oma seurantajär-
jestelmänsä.

– Isännöitsijä joutuu 
joka tapauksessa varsin 
usein puuttumaan pysä-
köintiin huomauttelemal-
la tai informoimalla yh-
teistyökumppaneita sekä 
vie mällä siihen liittyviä asioi-
ta käsiteltäväksi hallituksen 
kokoukseen. Isännöitsijällä 
on siten jo nyt oma roolin-
sa pysäköintiasioissa, Henry 
Engblom muistuttaa.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

As. Oy Pähkinäpuun sisäänkäynnin edustalla on niin sanottu asiointipysäköinti sallittu. Tämä tar-
koittaa sitä, että auton voi pysäköidä noin puoleksi tunniksi, kunhan muistaa käyttää pysäköinti-
kiekkoa. Pähkinähoidon toimitusjohtaja Henry Engblom esittelee pysäköintimääräyksestä kertovaa 
kylttiä.

Kunnallinen pysä-
kö inninva lvo ja 
Kaija Kossila Hel-

singin rakennusvirastosta 
kertoo, että yksityisiä aluei-
ta koskevat valvontapyyn-
nöt lisääntyivät hiukan vii-
me vuoden aikana. Nämä 
valvontapyynnöt on myös 
pystytty hoitamaan.

– Kaiken kaikkiaan pysä-
köintikuri on höltynyt, mi-
kä näkyy sekä julkisilla että 
yksityisillä alueilla.  Tämä ei 
kuitenkaan ole uutta, eikä 
pelkästään menneen vuo-
den ilmiö. Pitkässä juok-
sussa sama suuntaus on 
jatkunut koko 2000-luvun, 
Kossila mainitsee.

70-luvulta olevat lakipy-
kälät pysäköinninvalvon-
nasta ovat hänenkin mie-

Valvontapyyntöjen määrä 
kasvaa vuosittain

Tällekin parkkialueelle auton saisi pysäköidä arkisin ainoastaan 
kolmeksi tunniksi.

lestään aika uusia ja pitää 
kat soa, missä mennään tänä 
päivänä. Samassa yhteydessä 

on hyvä käsitellä yksityistä 
pysäköinninvalvontaa.

Kunnallinen pysäköinnin-
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Lakiluonnos työn alla
Oikeusministeriön asettaman työryhmän on määrä saada py-

säköinninvalvontaa koskeva lakiluonnos valmiiksi helmikuun 
loppuun mennessä. Julkisen pysäköinninvalvonnan järjestämi-
sen lisäksi työryhmän on selvitettävä yksityistä pysäköinninval-
vontaa koskeva sääntelytarve ja tehtävä tarvittaessa ehdotukset 
tätä koskeviksi lainsäädännöiksi.

Oikeusministeriön työryhmä aloitti toimintansa toukokuussa. 
Lähtökohtana on, että julkisesta pysäköinninvalvonnasta huoleh-
tisivat jatkossakin poliisi ja kunnalliset viranomaiset. Pysäköinti-
virhemaksu on edelleen lievien pysäköinti- ja joutokäyntirikko-
musten seuraamus.

Työryhmässä kiinnitetään huomiota nykyisen julkisen pysä-
köinninvalvonnan viranomaisten toimivaltaa koskevan sääntelyn 
tarkoituksenmukaisuuteen ja selkeyteen. Lisäksi pohdittavana 
on, pitäisikö nykyisiä toimivaltuuksia täydentää esimerkiksi pyö-
rälukkoa koskevalla sääntelyllä.

Pysäköinninvalvontaa koskevaa lainsäädäntöä kokonaisuu-
dessaan ei ole vuoden 1970 jälkeen tarkasteltu.

A member of

VUODEN PUTKIREMONTTI  -KILPAILUN VOITTAJA 2009

”Onnistumista arvioitaessa 
on otettu huomioon remontin 
asiantunteva suunnittelu ja 
huolellinen toteutus, budjetissa 
ja aikataulussa pysyminen 
sekä asukkaiden huomioonotto 
mm. riittävällä viestinnällä.”

Katso lisää Ematorin palkitusta tavasta 
tehdä putkiremontti www.emator.fi 

Talotekniikka-lehti 7.10.2009

valvonta suorittaa yksityisten 
alueiden valvontaa myös valta-
kirjoin. Tällaisia valtakirjoja oli 
Helsingissä tehty viime vuonna 
noin sata. Valtakirjat kattavat 
erikokoisia kiinteistöjä, muka-
na oli niin pieniä kuin isojakin 
alueita.

Asukaspysäköinnin 
hinta nousi

Asukaspysäköintitunnuk-
sen hinta nousi Helsin-
gissä vuoden vaihteessa 

36 eurosta 100 euroon. Ko-
rotuksella halutaan helpottaa 
asukaspysäköintipaikan löyty-
mistä. Tunnuksen aikaisempi 
alhainen hinta on houkutellut 
säilyttämään autoa kadunvar-
ressa, vaikka autoa ei käytettäisi 
pitkiin aikoihin. 

Hinnankorotusta perustel-
tiin myös sillä, että sen olivat 
hankkineet monet sellaisetkin 
autoilijat, joilla on tonttipysä-
köintipaikka, mutta autoa saate-

taan pitää usein kadulla tontin 
sijasta. Edellisen kerran asukas-
pysäköinnin hintaa korotettiin 
vuoden 2002 alussa.

Kunnallinen pysäköinninval-
voja Kaija Kossila toteaa, että 
vielä on aikaista sanoa, onko 
asukaspysäköintitunnusten ky-
syntä laskenut hinnankorotuk-
sen myötä.

– Esimerkiksi A-alueella kau si 
vaihtuu nyt tammikuus sa. Näin 
ollen lunastettujen tunnusten 
määrää ei vielä tiedetä. 

Asukaspysäköintipaikkojen 
määrä Helsingin kantakaupun-
gissa on tällä hetkellä 19 000. 
Asukaspysäköintiin osoitetuille 
paikoille oikeuttavan tunnuk-
sen voi saada ainoastaan kan-
takaupungissa asuva auton tai 
moottoripyörän omistaja. Lisäk-
si yrityksille on omat pysäköin-
titunnuksensa.

http://www.emator.fi


P Y S Ä K Ö I N T I

Yksityinen pysäköinninvalvoja 
odottaa pääsyä pois paitsiosta

– Kunnallisen pysä-

köinninvalvonnan toi-

mimattomuus aikaan-

sai markkinaraon yk-

sityisille yrityksille. Jos 

kunnallinen valvonta 

olisi toiminut niin kuin 

on annettu ymmärtää, 

ei yksityistä pysäköin-

ninvalvontaa tarvittai-

si, ParkPatrol Oy:n hal-

lituksen puheenjohtaja 

ja avainasiakaspääl-

likkö Lauri Mustonen 

päättelee.

Pysäköinninvalvonnan 

tehostamista vaativat 

autoilun lisääntyminen 

ja autoilijoiden välin-

pitämättömyys sään-

töjä kohtaan, mikä on 

kasvanut entisestään. 

Esimerkkinä Lauri 

Mustonen mainitsee 

romuautojen varas-

toinnin taloyhtiöiden 

parkkipaikoilla.

ParkPatrol Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja avainasiakaspäällikkö Lauri Mustonen esit-

telee pysäköinninvalvontaan liittyvää materiaalia, kuten muistutuksia parkkikiekon käy-

töstä. Pöydällä on myös lausunto, joka on jätetty oikeusministeriön työryhmälle valmis-

teilla olevasta pysäköinninvalvontaa koskevasta laista.

n  Teksti: ja kuvat: Irene Murtomäki
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-Mitä tapahtuukaan, jos tällai-
nen kilvetön ja vakuutta-
maton romuauto syystä tai 

toisesta syttyy palamaan ja ympäriltä 
menee saman tien viisi kuusi autoa. Ku-
kahan maksaa viulut, uskoakseni ei aina-
kaan romuauton omistaja, Lauri Musto-
nen maalailee.

Hän tietää kokemuksesta, että erityi-
sesti taloyhtiöiden vieraspaikat ovat 
ongelmallisia. Sen lisäksi että ulkopuo-
liset käyttävät niitä väärin, on myös ta-
loyhtiön osakkailla taipumus omia niitä 
käyttöönsä.

– Monessa taloudessa on useampi 
auto, joista yhtä pidetään omalla auto-
paikalla ja muita vieraspaikoilla. Isossa 
taloyhtiössä voi olla jopa 15 vieraspaik-
kaa. Kun keskeytimme palvelumme noin 
vuosi sitten, ilmoitti erään talon kiinteis-
tösihteeri, että pian sen jälkeen kymme-
net asukkaat irtisanoivat autopaikkansa. 
Eivät ne ihmiset minnekään muuttaneet, 
vaan he pitävät autoja näillä vieraspai-
koilla tai kadunvarressa, Mustonen hy-
mähtää.

Kirjallinen sopimus 
määrittää ehdot

Yksityisestä pysäköinninvalvon-
nasta tehdään jokaisen asiakkaan 
kanssa kirjallinen sopimus, jossa 

määritellään tarkkaan toiminnan ehdot, 
mitä aluetta valvotaan ja milloin valvo-
taan. Asiakkaan tehtävänä on kuitenkin 
ollut tätä ennen määritellä pysäköinnin 
säännöt, joiden puitteissa pysäköintiä 
valvova yritys toimii.

– Alueelle tarvitaan myös asianmukai-
set liikennemerkit asiamukaisille pai-
koille, sillä muutoin valvontaa ei voida 
toteuttaa. Huomattavaa on, että vuoden 
2011 jälkeen ei enää sallita itse kyhättyjä 
merkkejä, joten vesivanerille kirjoitetulla 
Yksityisalue - Asiattomilta pääsy kielletty 
-tekstillä ei ole enää merkitystä.

Yksityisen pysäköinninvalvonnan alu-
eella voi väärin parkkeeratessaan saada 
valvontamaksun, ei siis pysäköintivirhe-
maksua tai sakkoa. Niitä jakavat kunnalli-
nen pysäköinninvalvoja ja poliisi.

Pehmeämpi keino ilmoittaa autoi-
lijalle virheellisestä pysäköinnistä on 
muistutus. Se kuuluu myös yksityisen 
pysäköinninvalvojan valikoimiin, jos ta-
loyhtiön kanssa on niin sovittu.

– Niistä on saatu hyvää palautetta. 

Muistutuslapun saatuaan henkilö, joka 
on vahingossa pysäköinyt väärin, ei to-
dennäköisesti tee sitä toiste - ainakaan 
samalla paikalla, Lauri Mustonen tietää.

Pysäköinninvalvonta 
kasvoi lumipallon lailla

Liikenneopettajaksi valmistunut 
Lauri Mustonen perusti pysäköin-
nin valvontayrityksen vuonna 2006.

– Se oli sattumien summa. Liikkeelle 
lähdettiin muutamasta kohteesta, mutta 
siitä syntyi eräänlainen lumipalloilmiö. 
Taloyhtiöiden lisäksi asiakaskuntaa on 
kuulunut alusta lähtien huoltoasemia, 
joiden paikoitusalueilla erityisenä on-
gelmana on liityntäpysäköinti.

– Pysäköinninvalvonta on kuitenkin 
aika huono bisnes, sillä jos homman hoi-
taa hyvin, ei tule tuottoa. Tulos täytyykin 
hakea toiminnan kasvusta. Yritystoimin-
taa pyörittää nykyisin ParkPatrol Oy.

Ensimmäinen yksityinen pysäköinnin-
val vontayritys aloitti Suomessa toimin-
tansa 2000-luvun alkuvuosina. Lähialu-
eilla, ainakin Ruotsissa ja Norjassa sekä 
Keski-Euroopassa, sillä on pitkät perin-
teet. Mustonen ihmetteleekin, miksi 
toiminta voi muissa maissa olla yleisesti 
hyväksyttyä, mutta ei Suomessa, jossa se 
herättää voimakkaita tunteita. 

– Keski-Euroopassa toimivat myös alan 
liitot, jotka valvovat yritysten toimintaa. 
Mielestäni Suomeen pitäisi perustaa 
vastaavanlainen kattojärjestö. Se valvoi-
si alaa ja vähentäisi ennakkoluuloja yk-
sityistä pysäköinninvalvontaa kohtaan. 
Toistaiseksi ajatus ei ole saanut muiden 
yksityisen pysäköinninvalvontayritysten 
keskuudessa tuulta purjeisiinsa.

Satoja 
valvontakohteita

ParkPatrolilla on edelleen sopimus 
noin 700 valvontakohteesta Hel-
singin, Vantaan, Espoon, Tuusulan 

ja Lohjan alueilla. Lisäksi odottamassa on 
koko joukko aiesopimuksia.

– Pysäköinninvalvonta pyörähtää he-
ti miten käyntiin, kun Korkeimmalta 
oikeudelta saadaan päätös valvonta-
maksun laillisuudesta - olettaen tämän 
olevan yksityiselle pysäköinninvalvon-

➺ JATKUU



tayritykselle myönteinen. Toki 
odotamme myös uutta lakia 
pysäköinninvalvonnasta.

Pysäköinninvalvonnan tule-
vaisuutta visioidessaan Lauri 
Mustonen arvelee, että muu-
taman vuoden kuluttua kun-
nallinen pysäköinninvalvonta 
hoitaa ainoastaan niin kutsutut 
tärkeimmät kohteet ulkoistaen 
muiden kohteiden valvonnan.

Lauri Mustosen villi veikka-
us siitä, koska yksityinen pysä-
köinninvalvonta palaa parkki-
paikoille, on "ennen kesää".

– Mutta Korkeimman oikeu-
den päätös voi tulla tänään tai 
vasta kahden vuoden päästä, 
hän toteaa.

Pysäköinnin-
valvonnasta 
ei jokamiehen-
oikeutta

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA ParkPatrol Oy on antanut 
oman lausuntonsa pysä-
köinninvalvontaa mää-

rittävästä lakiluonnoksesta. Yri-
tys toteaa muun muassa, että 
yksityisalueiden pysäköinnin-
valvonnasta huolehtiminen ei 
lähtökohtaisesti kuulu julkisen 
vallan tehtäviin. Sen vuoksi laki 
yksityisestä pysäköinninvalvon-
nasta on tarpeen.

– Laissa on tärkeää huomioi-
da sekä kiinteistönomistajan 
pe rustuslaillinen oikeus päät-
tää kiinteistöjensä käytöstä 
et tä valvontatoimenpiteiden 
kohteena olevien autoilijoiden 
oikeusturva.

– Pysäköinninvalvonnasta ei 
ole jokamiehenoikeudeksi, se 
on toimimaton ajatus, Musto-
nen tähdentää.

Hänen mielestään pysäköin-
ninvalvonta ja valvontamaksun 
periminen tulisi säätää luvanva-
raiseksi. Jos pysäköinninvalvon-
tayritys rikkoo sille asetettuja 
toimintaehtoja, voidaan lupa 
peruuttaa.

Yksityiselle pysäköinninval-
vonnalle täytyy luoda selkeät 
pelisäännöt pysäköinninval-
vonnasta valmisteilla olevaan 
lakiin. Näin toteaa Kulutta-
javiraston lakimies Mika Ha-
kamäki. Kun pysäköintival-
vontayritykset vielä kiersivät 
yksityisillä paikoitusalueilla, 
poikivat niiden toiminta ja 
valvontamaksut runsaasti yh-
teydenottoja niin kunnallisille 
kuluttajaneuvojille, Kuluttaja-
virastoon kuin kuluttajariita-
lautakuntaankin.

- Valituksien kirjo oli laaja. 
Esille nousseita kysymyksiä 
olivat muun muassa, onko yk-
sityisillä yrityksillä ylipäätään 
oikeutta määrätä valvonta-
maksuja tai onko kyse peräti 
viranomaisten toimivallan 
anastamisesta. Lisäksi autoili-
jat puuttuivat yksityisten py-

säköintialueiden merkintöjen 
epäselvyyteen. Usein valitus 
koski myös sitä, että autoilija 
kiisti pysäköineensä väärin tai 
edes olleensa kyseisellä pysä-
köintialueella.

Eniten kismaa aiheutti se, 
keneltä yksityinen pysäköinti-
valvontayritys voi vaatia mak-
sua, eli onko auton pysäköinyt 
henkilö ollut ajoneuvon omis-
taja tai haltija, jolle valvonta-
maksu on osoitettu. 

Lakimies Mika Hakamäki 
toivoo, että mikäli yksityisestä 
pysäköinninvalvonnasta sää-
detään valmisteilla olevassa 
uudessa laissa, laaditaan selke-
ät pykälät siitä, kuka toimintaa 
harjoittaa ja millä ehdoilla.

Myös Kuluttajavirastossa 
odotellaan Korkeimman oike-
uden päätöstä siitä, onko yk-
sityisellä pysäköinninvalvon-

tayhtiöllä ollut oikeus mää-
rätä kuluttajille pysäköinnin-
valvontamaksuja. Hovioikeus 
teki vuosi sitten päätöksen, 
etteivät yksityiset pysäköin-
ninvalvontayhtiöt voi tällaista 
maksua määrätä.

Hovioikeuden päätöksen 
taustalla oli yksityistä pysä-
köinninvalvontayhtiötä kos-
keva tapaus. Yhtiö vei kärä-
jäoikeuteen autoilijan, joka 
kieltäytyi maksamasta yhtiön 
hänelle määräämää pysäköin-
tivalvontamaksua. 

Käräjäoikeus katsoi ratkai-
sussaan joulukuussa 2007, 
että lain mukaan tällaisen 
maksun voi määrätä vain po-
liisi tai kunnallinen pysäköin-
ninvalvoja, joten pysäköijän ei 
siis olisi tarvinnut maksaa yk-
sityisen pysäköinninvalvojan 
määräämää maksua.

Yksityinen pysäköinnin-
valvontayritys vei sittemmin 
käräjäoikeuden päätöksen 
hovioikeuteen, joka ei muut-
tanut käräjäoikeuden päätök-
sen lopputulosta. Hovioikeus 
katsoi tuomiossaan, että maan-
omistajalta puuttuu oikeus 
rangaistusluontoisen seuraa-
muksen määräämiseen. 

Yrityksen asettamat valvon-
tamaksut ovat hovioikeuden 
tuomion mukaan lainvastai-
sia, eikä yksityinen pysäköin-
ninvalvontayritys voi saada 
oikeussuojaa vaatimukselleen 
luomansa sopimusjärjestelyn 
kautta. Yksityinen pysäköin-
ninvalvontayritys sai valituslu-
van Korkeimpaan oikeuteen, 
jossa asia on vielä käsittelyssä.

      

Yksityiselle pysäköinninvalvonnalle tarvitaan selkeät pelisäännöt
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Kiinteistöposti 2/2010 on iso, valtakunnallinen puheenjohtajanumero, jonka jakelulevik-
ki on 63 000 kpl. Lukijoita lehdellä on yli 130 000 (lukijatutkimus IROResearch 10/09).

Kiinteistöpostin lukijat edustavat erittäin merkittävää korjausrakentamisen päättäjä-
ryhmää, sillä esimerkiksi vuonna 2008 asunto-osakeyhtiöt käyttivät 927 miljoonaa 
euroa korjauksiinsa.

Numero 2/2010 ilmestyy 23. helmikuuta. Lehti on jaossa myös 5.-7.3.2010 
Rakentaminen&Talotekniikka –messuilla Jyväskylän Paviljongissa.
Messuilla on myös Kiinteistöpostin organisoima KiinteistöTori, jossa on vielä muuta-
ma vapaa paikka ”torikauppiaille”. Kysy lisää.

Mainosta Kiinteistöpostissa -
siitä on hyötyä!

Levikki 63 000 kpl
Lukijoita yli 130 000

Suomessa on 81 651* asunto-osakeyhtiötä. Kiinteistöpostin lukijoina on 43 299 oman 
taloyhtiönsä hallituksen puheenjohtajaa. Kun haluat tavoittaa heidät, soita (09) 2238 560.

Soita 
(09) 2238 560/mediamarkkinointi, 

niin kuulet lisää faktaa.
www.kiinteistoposti.fi 
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(*Tilastokeskus 7/2009)

Kuka tahansa meistä voi olla 
asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja.



K I I N T E I S T Ö N H U O LT O

Kiinteistöpalveluala 
tutkitutti tuottavuuttaan 

ja vaikuttavuuttaan

Kiinteistöpalvelualan 

yritysten työntekijä-

määrä on kaksinker-

taistunut 1990-luvun 

alun laman jälkeen. 

Alan yritykset ovat sa-

malla laajentaneet pal-

velutarjontaansa asi-

akkailleen; perinteiset 

kiinteistöpalvelut ovat 

niiden liiketoiminnas-

sa nykyisellään vain 

yksi osa. Järjestönsä 

Kiinteistöpalvelut ry:n 

nimissä ala teetätti 

VTT:llä tutkimuksen 

selvittääkseen omaa 

tuottavuuttaan ja vai-

kuttavuuttaan sekä 

saadakseen pohjaa 

kehittää edelleen liike-

toimintojaan ja tuotta-

vuuttaan.

Missä ollaan, minne asettaa kehityksen painopiste?

Talvella katujen ja kiinteistöjen pihojen talviauraus herättää voimakkaitakin tunteita. Niin tä-
näkin talvena, kun katunäkymät ovat poikkeuksellisen runsaan lumentulon vuoksi näyttäneet 
esimerkiksi Helsingissä tältä. Kuva: Futureimagebank.

n  Teksti: Hanna Rissanen  Kuvat: Futureimagebank ja Aimo Holtari
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Kevään ja kesän 2009 
aikana toteutetulla tut-
kimuksella haluttiin 

ensinnäkin saada aineistoa, jolla 
tarkentaa kuva toimialan liike-
toiminnoista, liiketoimintaym-
päristöstä ja sen muutoksista 
sekä nähdä mahdollisia uusia 
liiketoimintoja. 

Tutkimustiedon pohjalta pun-
nittiin myös kiinteistöalan vai-
kuttavuutta asiakastoimialoil la, 
mutta myös kansantalouden 
tasolla.  Lisäksi toimialan osa-
sektoreiden tuottavuuskehi-
tyksistä laaditaan ns. aikasarjat, 
joihin vertaamalla yritykset 
voivat peilata omaa tuottavuus-
kehitystään ja kehitystoimenpi-
teitään. 

Toimintakenttänään kiinteis-
töpalveluyrityksillä on yli puo-
let Suomen kiinteästä kansallis-
varallisuudesta. Vuonna 2007 
tämän varallisuuden laskettiin 
olevan 610 miljardia euroa, 
josta  320 miljardia euroa on 

kiin teistöjen muodossa. Kiin-
teistöjen ylläpitokustannuksis-
ta (vuonna 2008 yhteensä 15 
miljardia euroa) kiinteistöpal-
velut (hallinto, ulkoalueiden 
hoito, kiinteistönhoito ja siivo-
us) muodostivat 35 prosentin 
osuuden. Loppu osuus koh-
distui lämpöön, veteen ja jäte-
huoltoon (45 prosenttia) sekä 
vuosikorjauksiin ja muihin hoi-
tokuluihin (20 prosenttia). 

Yksityissektorin 
luotto palveluiden 
ostajana vahvin

Koko 1990- ja 2000- lu-
vun ajan kiinteistöpal-
ve luala on noussut työl-

listäjänä yhä merkittävämmäksi. 
Vuonna 2008 ala työllisti julki-
nen sektori mukaan lukien yh-
teensä noin 105 000 henkilöä, 
jokseenkin kaksinkertaisen 
määrän verrattuna 1990-luvun 

lama-aikaan. Merkittävänä teki-
jänä kehityksessä on ollut mui-
den toimialojen ja julkisen sek-
torin suuntaus ulkoistaa töitä 
kiinteistöpalvelualan yritysten 
hoidettavaksi. Esimerkiksi kun-
takohtaisesti tilanne vaihtelee 
kuitenkin paljon.

– Jotkut ostavat palveluina 
kaiken, toiset tekevät kaiken 
omana työnä, Kiinteistöpalve-
lut ry:n toimitusjohtaja Pia 
Gra mén kuvaa skaalaa asiakas-
sektorilla. 

Alan suurimpiin kuuluvan 
RTK-Palvelu Oy:n toimitusjoh-
taja, myös Kiinteistöpalvelut 
ry:n Elinkeinopoliittisen valio-
kunnan puheenjohtajana toi-
miva Tauno Maksniemi vaikut-
taa pitävän vuokratyövoiman 
osuuden, penetraatioasteen, 
nousua kunnissa melkeinpä 
selviönä, vaikka toistaiseksi 
vauhti on ollut verkkainen.  
Vuonna 2002 esimerkiksi kun-
tien rakennusten siivouspalve-

MEILTÄ LÖYDÄT
KIINTEISTÖPESULAASI
KAIKKI MITÄ TARVITSET.

www.talpet.fi

Vitikka 1 C, 02630 Espoo
Puh. (09) 6869 750, Fax (09) 6869 7520
info@talpet.fi

luista ostettiin  keskimäärin 10  
prosenttia, 2007 16 prosenttia. 
Kiinteistön hoidossa prosentti-
lukema on sentään hiukan kor-
keampi, noin 40. 

Tutkimuksen mukaan julki-
nen sektori tuottaa siis vielä 
kiinteistöpalvelunsa pääosin it-
se. Osa kunnista ja kaupungeis-
ta on perustanut liikelaitoksia 
tuottamaan kiinteistöpalvelui-
ta, joiden toimintatapa lähenee 
Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyri-
tysten toimintatapaa. Kuntien 
ja kaupunkien tiukka taloudel-
linen tilanne ja eläköitymisestä 
johtuva työvoimapula asettavat 
ne valinnan eteen, pystytään-
kö kiinteistöt hoitamaan omin 
voimin vai ostetaanko palvelut 
yksityisiltä markkinoilta.

– Erilaisia vaihtoehtoja mieti-
tään. Kuntayhteenliittymät vain 
parantavat tilannetta ostojen 
keskittymisen ja paremman or-

➺ JATKUU
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ganisoinnin myötä, Maksniemi 
ounastelee tulevaisuutta luot-
tavaisin mielin alansa yritysten 
näkökulmasta. 

Yksityisellä sektorilla ja val-
tionhallinnossa on jo luonnol-
lista toimintamalli ja työnjako, 
jossa kiinteistöjen omistajat os-
tavat kiinteistöpalvelut niiden 
tuottamiseen erikoistuneilta 
yrityksiltä sen sijaan että tuot-
taisivat niitä itse.

Vaikuttavuudet esiin
vakan alta

Asiakaspohjan vahvista mi-
seksi ja mahdollistaak-
seen palvelutarjonnal-

leen laajan pohjan kiinteistöpal-
velualan on vakuutettava jo ole-
via ja potentiaalisia asiakkaitaan 
toimintojensa vaikuttavuudesta. 
Tauno Maksniemi poimii tutki-
mukseenkin tukeutuen esiin 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

”TEEMME ASIAKKAILLEMME 

LÄHTÖTILAKARTOITUKSIA, 

PYRIMME OLEMAAN PROAK-

TIIVISIA”, TAUNO MAKSNIEMI 

SANOO. ESIMERKKINÄ HÄN 

OTTAA ASIAKKAAN ENER-

GIAKUSTANNUKSISTA. 

”KATSOMME TASON, MISSÄ 

OLLAAN, SITTEN ASETAMME 

TAVOITTEET, ESIMERKIKSI 

5- 10 PROSENTIN SÄÄSTÖN 

ENERGIAKUSTANNUKSISSA 

TIETYLLÄ AIKAVÄLILLÄ. 

MYÖS TILOJEN KÄYTTÄJÄT 

PITÄÄ SAADA SITOUTU-

MAAN ENERGIANSÄÄSTÖ-

PROJEKTIIN”.

”KUN TALOUS TÄSTÄ 

TOIPUU, KOKO SUOMEN RA-

KENNE MUUTTUU. PALVE-

LUT OVAT NYT NOUSEMASSA 

VOIMAKKAAMMIN ESIIN JA 

SAMALLA NIITÄ ALETAAN 

MYÖS ARVOSTAMAAN”, PIA 

GRAMéN USKOO. 

MUUN MUASSA TEOLLI-

SUUDESSA ON JO NÄKY-

NYT KEHITYS, JOSSA OMA 

TEKEMINEN RAJATAAN 

YDINOSAAMISEEN, MUUT 

TOIMINNOT OSTETAAN PAL-

VELUINA ULKOPUOLELTA.

• Kiinteistöjen hyvällä  ylläpidolla 
ja oikealla käytöllä vältetään tur-
hia vauriokorjauksia, peruskor-
jauksia on mahdollista siirtää. 
• Kiinteistöpalvelut ry on kiinteis-
töalan työnantaja- ja toimialajär-
jestö, jonka tarkoituksena on olla 
kiinteistöalan työnantajien työ-
markkinapoliittinen edunvalvoja 
ja neuvonantaja sekä kiinteistö-
palveluita tuottavien yritysten ja 
yhteisöjen elinkeinopoliittinen 
edunvalvoja. 
• Liitossaon 395 jäsentä, joiden 
palveluksessa on yli 40 000 alan 
työntekijää ja toimihenkilöä. 
• Yleissitovien työehtosopimus-
temme soveltamisalan piirissä 
on yli 50 000 henkilöä.
Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenet 
toimivat palveluntarjoajina kiin-
teistönhuollossa, puhdistus- ja 
siivoustehtävissä, toimitilapal-
veluissa, teknisissä palveluissa, 
talonmiestehtävissä, isännöin-
nissä ja kiinteistön hallinnoin-
titehtävissä. Jäseniä ovat myös 
kiinteistönomistajatyönantajat.

18    KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 1/2010



ajankohtaisen aiheen, energi-
ankulutuksen ja sen kautta vai-
kutuksen ilmastonmuutoksen 
torjunnassa.

– Alamme osaaminen on 
avain energiankulutuksen opti-
moin tiin. Kiinteistöthän kulut-
tavat energian loppukäytöstä 
40 prosenttia. Satsauksella 
kiin teistöpalveluihin on selkeä 
vipuvaikutus lämmitys- ja korja-
uskulujen säästämisessä. 

Perusteluina väitteelle Maks-
niemi tuo esiin yhä monimut-
kaisimmiksi ja automatisoidum-
miksi kehittyneet talotekniset 
ratkaisut. Niiden ylläpito ja hoi-
to vaatii kiinteistönhuoltajilta 
jo aika pitkää peruskoulutusta. 
Eikä tulevaisuutta voi laskea pi-
demmän päälle pelkän perus-
koulutuksenkaan varaan.

– Meillekin kehitys asettaa 
vaatimuksia ammattitaidon ke-
hit tämiseen. Kiinteistöpalvelu-
alalla on yleistymässä helpdesk- 
tyyppinen toiminta, jossa apu-
na ollaan juuri vaativimmissa 
tilanteissa.

– Ammattitaitovaatimukset 
ylipäätään kasvavat, Pia Gra-
mén viittaa myös siivouspuo-
len teknistymiseen ja vaativuu-
den lisääntymiseen toisaalta 
materiaalien, toisaalta erityis-
kohteiden myötä. Vaativuuden 
nousun Gramén uskoo merkit-
sevän mielenkiinnon kasvua 
alaa kohtaan. Jo syksyllä 2010 
tuohon mielenkiintoon voidaan 
vastata: alalle haluaville - nuoril-
le ja aikuisille, myös muilta aloi-
ta tulijoille -  on tarjolla silloin 
ensimmäistä kertaa mahdolli-
suus kouluttautua nimenomaan 
kiinteistöpalvelualan tarpeisiin 
rakennetun perustutkinnon 
suorittamiseen. 

Myös alan palkkausjärjestel-
mää on kehitetty ja selkeytetty 
pitkäjänteisesti. Kiinteistöpal-
velualan työntekijöitä koskevan 
uuden palkkausjärjestelmän 
tullessa voimaan vuoden 2011 
alusta kaikki kiinteistöpalvelu-
alan tehtävät tulevat yhden ja 
saman palkkausjärjestelmän 
so vellettavuuden piiriin. Muun 

muassa työhön liittyvän tutkin-
non suorittamisesta saatava 
kou lutuslisä sekä työkohtee-
seen liittyvät olosuhdemäärä-
ykset ja vuorovaikutustekijät, 
jotka palkkausjärjestelmä sisäl-
tää, ovat ammatilliseen kehitty-
miseen kannustavia.

– Alallamme on hyvät etene-
mismahdollisuudet niin siivo-
us- kuin kiinteistönhuoltopuo-
lellakin, Gramén sanoo. 

Se mikä motivoi alalle tulleita 
itsensä kehittämiseen, heijastuu 
toki myös asiakkaiden saamien 
palveluiden tasoon, vaikutta-
vuuteen, jonka Maksniemi sa-
nana määrittelee "oikeiden asi-
oiden tekemiseksi tehokkaasti, 
arvonluomiseksi asiakkaalle". 

Jos kiinteistöhuollon arvon-
luonnin esimerkkinä voi pitää 
asiakkaalle koituvia säästöjä 
muun muassa energiankulutuk-
sessa, siivouksen ja muun kiin-
teistönhoidon osalta arvon-
luon nin tulokset voidaan mi tata 
vaikkapa kiinteistön mark kina-
arvon säilymisenä tai kehityk-
senä, asiakasyritysten työnte-
kijöiden ja/tai vuokralaisten 
tyytyväisyytenä ja pysyvyytenä. 
Ja/tai kilpailukyvyn ja liikevaih-
don kasvuna, johon voi ajatel-
la viittaavan mm. taannoinen 
Kauppakeskusten käytettävyys 
-tutkimuksessa esiin tuotu huo-
mio: "Kuluttaja-asiakkaat pitävät 
kauppakeskusten siisteyttä erit-
täin tärkeänä viihtyisyyteen vai-
kuttavana tekijänä". Tai lisään-
tyneenä turvallisuutena, kun 
siivouspalvelut liittyvät elintar-
viketeollisuuden, sairaaloiden, 
ydinvoimaloiden ym. erityisasi-
akkaiden toimintoihin.
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K I I N T E I S T Ö N H U O LT O

Tampereella toimiva HH-
kiinteistöpalvelut Oy:n 
noin 260 työntekijästä 

puhtausalan palveluita tuot-
taa 117.  Muilla työpäivät täyt-
tyvät talotekniikan hoidosta, 

pienimuotoisista kiinteistöjen 
korjaus- ja urakointipalveluista, 
isännöinnistä, taloushallinnon 
tehtävistä ja perinteisistä kiin-
teistönhoitopalveluista. Halvan 
hinnan haku saattaa olla vallal-

Laadukasta kiinteistönhuoltoa
mutta ei hinnalla millä hyvänsä

– Kun asiakas kilpailuttaa 

kohteita, syitä on yleensä 

kaksi: haetaan halvem-

paa hintaa tai nykyiseen 

palveluntuottajaan ollaan 

tyytymättömiä. Me em-

me lähde hintakilpailuun. 

Miksi lähtisimme, jos nä-

emme, että asiakas hakee 

vain halvempaa hintaa? 

HH-kiinteistöpalvelut Oy:n 

toimitusjohtaja Hannu 

Salonen tekee selväksi, et-

tä siinä missä asiakkaat 

valikoivat palvelujentuot-

tajiaan, kriittinen voi olla 

toisenkin suuntaisesti. 

Taantumankaan aikana 

hän ei näe syytä lähteä mi-

hin vain toimeksiantoon.

n  Tekstit ja kuvat: Hanna Rissanen

KIINTEISTÖNEUVOS HANNU SALOSEN LUOTSAAMA HH- KIIN-

TEISTÖPALVELUT OY:N JUURET OVAT VANKASTI TAMPEREELLA 

JA HERVANNASSA. ASIAK KAAT OVAT ARVOSTANEET YRITYSTÄ 

PAITSI PITKÄSTÄ KOKEMUKSESTA JA AMMATTITAITOISESTA 

TYÖVOIMASTA MYÖS VAHVASTA PAIKALLISUUDESTA.
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la muillakin sektoreilla, mutta    
tässä puhe on ainoastaan siivo-
uksesta.

– Puhtauspalvelussa likimain 
ainoa kustannustekijä on teki-
jän palkka. Siitä seuraa, että jos 
tilaaja on ollut tyytymätön tun-
nin työhön, olemme väärällä 
tiellä, jos kuvittelemme teke-
vämme kahden tunnin työn 
halvemmalla kuin edellinen 
yri tys tunnin, Hannu Salonen 
sanoo. 

Antamalla tekijälle tuplasti 
aikaa työn jälki tyydyttäisi ehkä 
asiakasta. Mutta miksi myydä 
laatua asiakkaalle, joka ei osaa 
nähdä, että työn hyvin tekevä 
siivooja tarvitsee palkkansa. 

Hannu Salosen mukaan ai-
koinaan vallitseva siivoustaso 
asuinkerrostaloissa oli siivous 
joka päivä. 1990-luvun laman 
aikaan hyvin monessa taloyh-
tiössä siivouskertoja harven-
nettiin joka toiselle päivälle. 
Ääritapauksissa porrashuone 
siivotaan kerran viikossa, esi-
merkiksi maanantaina viikon-

lopun jälkeen. 
– Mitä ajattelemme, jos me-

nemme tällaisessa talossa asu-
valle tuttavallemme viikonlop-
puna kylään. Kun näkee ku-
raisen rapun, yleensä ihminen 
ajattelevat ensimmäisenä: en 
kyllä ostaisi siivouspalvelua 
liikkeeltä, joka on jättänyt ra-
pun tämän näköiseksi. Ei siinä 
useinkaan ihmetellä, mitä isän-
nöitsijä tai hallitus on ajatellut 
tilatessaan kohteeseen riittä-
mättömän siivouksen!

Tämäntyyppisissä tapauksis-
sa kyse on yleensä siitä, että 
osapuolten välisessä sopimuk-
sessa asiakkaan haluama laatu-
taso ja palveluntuottajan kanssa 
sovittu työsuoritteiden määrä 
eivät yksinkertaisesti stemmaa 
yhteen. 

– Jos suhdanteiden vuoksi 
asiakas lähtee hakemaan hal-
vempia kustannuksia, siivous-
määrien vähentäminen on hy-
väksyttävä. 

Henkilöstöstä 
huolehtiminen
asiakkaankin etu

Tällä hetkellä siivousta 
välittävissä yrityksissä 
ei eletä samaa tilannetta 

kuin syksyllä 2008, jolloin pysy-
vää työvoimaa ei tahtonut löy-
tää alalle millään. Silloin Hannu 
Salonen katsoi parhaaksi ulot-
taa rekrytoinnin reippaasti Pir-
kanmaata edemmäksi, Kiinaan. 
Ei noin vain tilaamalla, vaan 
pidemmän kaavan kautta; yri-
tys järjesti tulijoille heidän ko-
timaassaan ensin koulutuksen. 
Siihen valitut saivat alan am-
mattiterminologiaan painottu-
van suomenkielen koulutuksen 
sekä tietoa kulttuurista, johon 
olivat lähdössä. Samaan aikaan 
Suomessa yrityksen esimiehet 
koulutettiin vastaanottamaan 
työntekijöitä vieraasta kulttuu-
rista.

– Kiinasta tullaan tänne peri-
aat teessa pysyvästi, Salonen 

PARAS LUOTTOLUOKKA
05/2009

toteaa. 
Kaukaa pestatuille on odotta-

massa vakituinen työsuhde, 
heil le maksetaan täällä voimas-
sa olevien sopimusten mukai-
nen palkka, heille on hankittu 
suomalainen sosiaaliturvatun-
nus, heiltä pidätetään verot 
ja lakisääteiset maksut kuten 
muiltakin. Asuntonsa, puheli-
mensa jne. Kiinasta tulleet ovat 
hankkineet kuten muutkin. 

– He ovat  rinnastettavissa 
muihin työntekijöihimme. 

– Esimerkiksi Baltiasta emme 
saa tällä hetkellä helposti pysy-
vää työvoimaa. Sieltä tullaan 
töihin enemmänkin kausiluon-
toisesti, Salonen on todennut. 

Suomessa asuvien, vapaaeh-
toisesti tilapäistyönä siivoo-
jaksi tarjoutuneiden opiskeli-
joiden tms. joukossa on kyllä 
työnsä tunnollisesti tekeviä, 
mutta työhön ja asiakkuuteen 
sitoutuminen kärsii. HH-kiin-
teistöpalvelut Oy:n puhtauspal-

➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

veluyksikön päällikkö Airi Kuu-
sikko kertoo useiden siivousta 
ostavien asiakkaiden kokevan 
kielteisenä sen, jos tekijä vaih-
tuu usein. 

– Siksi pyrimme siihen, et-
tä kaikki työsuhteemme ovat 
vakituisia ja kokoaikaisia, ja 
työ tehdään päivällä asiakkaan 
olles sa läsnä. Meille on kunnia-
kysymys, että työntekijämme 
saavat kokopäiväisestä työstään 
leivän. Jos joku on syystä tai 
toisesta itse tahtonut vähentää 
työtuntejaan, heille on tarjottu 
osa-aikaisuutta. Olemme pyr-
kineet olemaan myös joustava 
työnantaja.

HH-kiinteistöpalvelussa on 
jo pitkään vältetty yöaikaista 
siivousta, muun muassa turval-
lisuussyistä. Sitä edellyttävistä 
asiakkuuksista on luovuttu. Vie-
lä pari vuosikymmentä sitten 
asiakkaiden yleinen asenne oli, 
että siivoukset tuli tehdä heidän 
työaikansa ulkopuolella. Suun-
taa on vähitellen saatu käänty-
mään - joskus lievän väännön-
kin kautta. Siivoojat aloittavat 
työnsä toimistoissa, pankeissa 
tms. esimerkiksi aamukuudel-
ta. Asiakkaan työntekijöiden ei 
tarvitse tulla siivoamattomiin 
tiloihin, vaikka siivooja jatkaa 
vielä tunnin parin ajan yhtei-
sellä ajalla. 

– Ammattisiivooja osaa tehdä 
työn niin, että se ei häiritse ke-
tään, Kuusikko tietää. 

Hän on nähnyt myös työnte-
ki jöidensä sitoutumisen asiak-
kai siinsa kasvaneen näin entis-
sestään. Monessa paikassa 
hei dät on samaistettu osaksi 
asiakkaan henkilöstöä, heitä on 
kutsuttu myös henkilöstön ti-
laisuuksiin. Välitön vuorovaiku-
tus siivoojan ja asiakkaan välillä 
kirkastaa tiedonkulkua. Esimer-
kiksi seuraavan päivän tilanteet 
ja tarpeet pystytään alustamaan 
joustavasti.

Aamupäivän tuntien jälkeen 
toimistoissa siivonneilla työ-
päivän jatko on pyritty järjestä-
mään lähialueen taloyhtiöihin, 
joissa porrassiivoukset ovat 
paikallaan päivätunneille ajoi-
tettuina.

Kuusikon yksikössä sa-
takunta siivoojaa ovat 
organisoituina neljän 

palveluesimiehen alaisuuteen. 
Siivoustyönohjaajia on kahdek-
san. 

Palvelukoordinaattori keskit-
tyy palvelusopimusten tekoon 
ja laskentaan ym. avustavaan 
työhön.

Airi Kuusikko on mielissään 
vastikään valmiiksi saadusta 
Kiinteistö- RYL:istä, jonka työ-
ryhmässä on ollut itsekin mu-
kana. Vihdoin on työkalu, joka 
tekee mahdolliseksi 'saman  
kielen' käyttämisen puhtaus-
palveluidenkin ostajan, tilan 
käyttäjän ja palveluiden myyjän 
välillä. Asiakas voi jo myyntiti-
lanteessa määritellä haluaman-
sa siivoustason viidestä laatu-
luokasta.  Asiakassuhdetta sol-
mittaessa luodaan ja kirjataan 
myös tapa, jolla laatu arvioidaan 
ja valvotaan. Siivoojat tekevät 
työstään omaraportointia. 

Tosin HH-kiinteistöpalveluil-

Koulutus sisäistettynä osaksi

Senkin uhalla, että 

taloussuhdanteet 

eivät enää ole suo-

tuisimmillaan ennen 

kaikkea laatupalve-

lun tarjontaan pa-

nostavalle, HH-kiin-

teistöpalvelut Oy:n 

puhtauspalveluista 

vastaava Airi Kuu-

sikko, pitkästä kou-

luttajataustastaan-

kin johtuen, liputtaa 

vankasti alaistensa 

koulutuksen puoles-

ta. Ja laatutyön. 

Kahdeksan kuukautta sitten Suomeen tullut Wang Yuli osasi tul-
lessaan jo suomenkielen alkeita ja oppii päivittäin lisää. Suo ma-
laisten suissa helpommin taipuvan nimen Sofia saanut nuori nai-
nen siivoaa enimmäkseen taloyhtiöissä, mutta vastaa myös yri-
tyksen omien toimitilojen siisteydestä.

la on asiakkaita, joiden kanssa 
RYL:iä on sovellettu jo pari-
kin vuotta ennakkoon. Jo tois-
tavuosikymmentä yritys on 
soveltanut käytössään myös 
huoltokirjajärjestelmää, johon 
dokumentoidaan suoritukset 
myös kaikista määräaikaisista 
tehtävistä.  

Alan pitkä kokemus antaa 
it sevarmuutta. Airi Kuusikko 
sanoo suoraan, että 500 sopi-
musasiakkaan kanssa toimittu-
aan hänellä on käsitys millaisin 
keinoin kullekin asiakkaalle 
pystytään tuottamaan heidän 

haluamansa taso. 
– En edes suostu tekemään 

sopimusta, jos näen, että se ei 
tule toteutumaan. 

Toisaalta Kuusikko kertoo 
tarjonneensa sopimuksen 
muuttamista toiseenkin suun-
taan koettuaan asiakkaan yli-
mitoittaneen siivoustarpeensa 
turhan korkealle, ja kalliiksi. 

– En halua huijata asiakasta, 
vaan ammatti-ihmisenä tarjota 
vaihtoehtoja, ilmaista konsul-
taatiota, joka syntyy vain paljon 
tekemällä ja paljon kohteita nä-
kemällä. 
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Anu Rautio-Visurilta työt sujuvat noin kymmenen vuoden koke-
muksella. Pääosa hänen asiakkaistaan on teknologiakeskus 
Hermiassa. 

Kokemuksiin kuuluu myös 
tapauksia, joissa ennen viisi 
kertaa viikossa siivouksen sopi-
nut asiakas vähentää sen kah-
teen kertaan viikossa. Aina tilo-
jen käyttäjiä ei ole informoitu 
muutoksesta, mistä seuraa, että 
siivoja on vaarassa menettää 
kasvonsa, hänet leimataan lais-
kistuneeksi.

– Tässä vaiheessa ylitunnol-
liset vanhemmat tekijämme 
ovat tuottaneet ylilaatua repien 
omasta selkänahastaan, eivätkä 
ole alentuneet siivoamaan huo-
nommin. 

Kuusikko ymmärtää näitä 
asi akkaitaan. Silti, toiminta on 
omiaan vääristämään määrettä, 
jonka asiakas on ollut valmis 
ostamaan. 

Talossa Kuusikko on ollut 
vuodesta 1982 toimittuaan sitä 
ennen  Tampereen Aikuiskou-
lutuskeskuksen (TAKK) alan 
kouluttajana. 

– Kouluttaminen on jäänyt 
päälle. Jos joku vähänkään vink-
kaa koulutuksen suuntaan, olen 
kannustamassa häntä. Koulutus 
on meillä laadun tae.

yritystoimintaa
Suomen Isännöintiliitto ry antoi Promenade Research Oy:lle 

toimeksiannon tutkia välillä joulukuu 2008 - syyskuu 2009 huol-

to- ja siivousyritysten palvelun laatua tilaajan näkökulmasta. 

Kyselyyn vastasi 229 isännöitsijää, jotka vastaavat huolto- ja sii-

vouspalveluiden hankinnasta noin 5 500 taloyhtiölle. Alueita oli 

seitsemän eri puolilla Suomea, arvioitavia palveluiden tuotta-

jayrityksiä 195. Tutkimustulokset esiteltiin Kiinteistömessuilla. 

Tulos osoitti, että kehitettävää löytyy eri osa-alueilla. Kolmas-

osalle isännöitsijät antoivat sentään kohtuullisen arvion, lopuille 

kehnonlaisia. "Tutkimus käynnistettiin, koska isännöitsijät ha-

lusivat tutkittua tietoa palveluiden tasosta. Taloyhtiöissä isän-

nöitsijä joutuu helposti syytetyn penkille, jos huolto tai siivous 

eivät toimi. Valtakunnallisessa isännöinnin asiakastyytyväisyys-

tutkimuksessa taloyhtiöiden hallitukset arvostelevat isännöintiä 

siitä, että yhtiön ostopalveluiden taso on heikko", tutkimuksen 

julkistamistiedotteessa todetaan. 

Toimijoita, tilanteita, tutkimuksia ja tutkimuksien tulkitsijoi-

takin on monia. Oleellisinta lienee, että välillä nostetaan kissoja 

pöydille ja pohditaan menettelytapoja yhdessä puolin ja toisin. 

Parantamisen varaa löytynee aina, joka taholla. 

HH- kiinteistöpalvelut Oy sai Pirkanmaan alueelta rankatuis-

ta, 12  yrityksestä toiseksi parhaat maininnat. Siivouspalveluis-

sa yritystä suositteli 90 prosenttia. 
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E N E R G I AT E H O K A S  K O R J A U S R A K E N TA M I N E N

kuvat: Ecodrive-tutkimus-
hanke. Aalto-yliopiston 
Arkkitehtuurin laitos/

Puurakentaminen 2009.

Energiatehokkaan korjausrakentamisen suunnittelussa voidaan käyttää tänä päivänä uusia työvä-
lineitä, kuten laserkeilausta ja energiasimulointia. Vasemmalla ylhäällä esimerkki laserkeilauksella 
aikaansaatavasta havainnekuvasta, oikealla ylhäällä tietomalli rakennuksen nykytilasta. Alla ku-
vattu korjausrakentamisen erilaisia vaihtoehtoja. Suunnittelussa hyödynnetty energiasimulointi 
kertoo samalla, miten eri ratkaisut vaikuttavat rakennuksen energiakulutukseen.

Tyypillisen niin sanotun 
lähiökerrostalon muut-
taminen rakentamismää-

räysten energiatehokkuusvaati-
mukset täyttäväksi passiivitalok-
si vaatii toimijoilta uudenlaista 
yhteistyötä, kokonaisvaltaista 
suunnittelua ja toteuttamista, 
mutta hankkeita on myös pe-
rusteltava konkreettisemmin 
ja tarkemmin laskelmin todel-
lisista tai odotettavissa olevista 
kustannussäästöistä.

Kilpailun julkistamistilaisuu-

haetaan käytännön kokemuksia
energiatehokkaasta korjausrakentamisesta

Innova-kilpailulla

Taloyhtiöllä, joka on tehnyt päätöksen julkisivujen korjaamisesta, mutta 

ei ole vielä käynnistänyt varsinaista hanke- ja suunnitteluprosessia, on 

niin sanotusti nyt ”tuhannen taalan paikka” lähteä mukaan Innova-kil-

pailuun. Kilpailun voittaja pääsee mukaan hankkeeseen, jossa tutkitaan, 

kehitetään ja hankitaan käytännön kokemuksia energiatehokkaan julki-

sivukorjaamisen toteuttamisesta. Hankkeeseen sitoutunut taloyhtiö saa 

taloudellisia hyötyjä ja korjauksen valmistuttua taloyhtiöstä tulee pas-

siivienergiatalo, jonka energian tarve ja sitä kautta energiakustannukset 

ovat tulevaisuudessa nykyistä pienemmät.

n  Teksti: Riina Takala
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dessa arkkitehti Kimmo Lyly-
kangas, SAFA, harmitteli sitä, 
miten paljon Suomessakin on 
viime aikoina esitetty tutki-
mustuloksia, joissa on tarkastel-
tu yhtä toimenpidettä tai yhtä 
pas siivitalon komponenttia tai 
rakennetta ja laskettu, kuinka 
monta vuotta kestää maksaa 
investointi takaisin lämmitys-
energiassa ja kulutuksessa.

– Tämä on mielestäni monel-
la tapaa virheellinen tarkastelu 
ja johtaa täysin harhaan ja antaa 
lopputuloksen, joka ei ole mil-
lään tavalla relevantti tutkimuk-
senkaan kannalta, hän totesi.

Koska suomalaistenkin on 
vastattava jollakin keinoin il-
mastokysymyksiin, Lylykankaan 
mielestä meidän on pakko teh-
dä jotakin rakennusten käytön 
ilmastokuormitukselle ja en-
nen kaikkea olemassaolevassa 
kiinteistökannassa.

– Nyt tulisikin tutkia sitä, 
mit kä ovat tässä tehtävässä vai-
kuttavimmat keinot ja kuinka 
luoda kannustimia tällaisten 
toimenpiteiden toteuttamiselle, 
hän painotti.

Lisäksi hän kehotti korjaus-
in vestointien kannattavuutta 
tarkasteltaessa huomioimaan, 
että tulevissa korjauksissa uusi-
taan rakennusosia, jotka ovat jo 
käyttöikänsä päässä.

– Uusimalla rakennusosilla, 
joi den uusi käyttöikä on 30 
vuodesta 100 vuoteen, saavu-
tetaan huomattavasti muitakin 
asioita kuin pelkästään säästöjä 
lämmitysenergiassa, hän muis-
tutti.

Pakko korjata 
- myönteinen
ilmastovaikutus 
lisäarvona

Kimmo Lylykangas opet-
taa Aalto-yliopistossa 
arkkitehtuurin laitok-

sella, on mukana erilaisissa 
energiatehokkuuteen liittyvis-
sä tutkimushankkeissa, mutta 
lisäksi tekee käytännön arkki-
tehtisuunnittelua omassa arkki-

tehtitoimistossaan. Tästä syystä 
hän on perehtynyt muun mu-
assa passiivitalo-käsitteistöön ja 
esitteli muutamia esimerkkejä 
Ruotsissa, Saksassa ja Itävallassa 
toteutetuista passiivienergiata-
lokorjauksista.

Mielenkiintoinen kotimai-
nen esimerkkikohde sijaitsee 
Rii himäellä Peltosaaren asunto-
alueella. Alue on mukana myös 
EcoDrive-tutkimushankkeessa. 
Siellä on tarkoitus tutkia passii-
vitalokorjaamisen toteuttamis-
mahdollisuuksia, mutta myös 
selvittää teollisen esivalmistuk-
sen hyödyntäminen korjauksen 
toteuttamisessa.

– Peltosaaressa on 70-luvulla 
rakennettuja kerrostaloja, jot-
ka korjataan joka tapauksessa. 
Tavoitteena ei ole pelkästään 
ilmastopäästöjen pienentämi-
nen, vaan talojen betonisand-
wich-elementtien ulkokuori 
vaatii teknisistä syistä korjaa-
mista, Lylykangas korosti.

– Eikö meidän kannattaisi 
tehdä passiivitalokorjauksissa 
samoin tein sellaisia toimia, että 
niillä saavutetaan myönteinen 
ilmastovaikutus, mutta samalla 
siirrämme euroja rakennuksen 
käytöstä korjausinvestointeihin, 
hän vielä muistutti.

Passiivitalokorjaaminen tai 
muukin energiatehokkuuteen 
liittyvä korjaaminen edellyt-
tää hänen mielestään sitä, että 
rakennuksen ulkovaipalle ase-
tetaan kokonaisuuden näkö-
kulmasta, teknisiä tavoitteita 
mutta sen lisäksi korjaamista 
tarkastellaan koko ajan koko-
naisuutena, ei erillisinä raken-
nusosien korjaamisena.

– Sen takia pääsuunnittelijan 
merkitys tällaisissa korjauksissa 
korostuu. Kysymys ei ole yksit-
täisistä tunnusluvuista, vaan 
lopputuloksen kokonaisuuden 
hallinnasta, johon vaikuttavat 
merkittävästi ilmatiiveys, eris-
tys ja talotekniikkaratkaisut. 
Lopputuloksena pitäisi olla ul-
kovaippa, joka ei enää vuoda 
lämpöä ulos. Samalla paranee 
asumisviihtyisyys. Sen ilmaise-

➺ JATKUU

www.julkisivuyhdistys.fi

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi

Puheenjohtaja Mikko Tarri, 

A-Insinöörit Oy, puh. 0400 57 66 33

Sihteeri Riina Takala, Suomen 

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

Julkisivuyhdistys 
– asiantuntemusta 

alan huipulta

Julkisivuyhdistys r.y:n
kustantama JUKO - Julkisivujen korjausopas 2009 pe-
rustuu yhdistyksen internetiin kokoamaan julkisivukor-
jaamista koskevaan aineistoon, joka on tiivistetty yksin-
kertaisemmaksi käsikirjaksi. 
JUKO-aineistolla pyritään parantamaan julkisivukorjaus-
hankkeen onnistumisen edellytyksiä. Korjausopas tarjo-
aa  korjaushankkeen eri osapuolille asiaan liittyviä ohjei-
ta ja toimintamalleja hyödynnettäväksi korjaushankkeen 
eri vaiheissa.

(sis. alv.  8 %) 
+ postimaksu 2,78 e. 

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

Käsikirjan ensimmäisessä osassa esitellään tyypillisen jul-
kisivukorjaushankkeen läpivieminen asunto-osakeyhtiön 
näkökulmasta. Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat 
ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin ja 
olosuhteisiin. Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu li-
säksi tarkempia suunnitteluohjeita lähinnä korjaussuun-
nittelijoiden käyttöön.

Tilaukset: 
info@julkisivuyhdistys.fi  tai 

sihteeri Riina Takala 040 502 1769.

Hinta 

15,- 
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minen kannattavuuslaskennas-
sa on vaikea asia, mutta ei sitä 
pitäisi jättää poiskaan, hän sa-
noo viitaten pääsuunnittelijan 
käyttämiseen ja tarpeellisuu-
teen.

Korjaustapojen 
kehittämisen tarve

-Uusi kysymys korjaus-
rakentamisessa on 
teollinen korjaus-

rakentaminen. Tällä hetkellä 
korjaaminen tapahtuu aika 
kehittymättömin tavoin siinä 
suhteessa, että työt tehdään 
meidän ilmastossamme lähes 
kokonaan käytännössä työmaal-
la.  Esivalmistuksen käyttöönot-
to korjausrakentamisessa on 
yksi kiinnostava tutkimusaihe, 
jota muun muassa EcoDrive- ja 
Peltosaari-hankkeessa tarkastel-
laan, Lylykangas mainitsi. 

Tutkimukseen poimitut ker-
rostalot edustavat Lylykankaan 
mukaan aika tyypillisiä lähiö-
kerrostaloja, jotka sijaitsevat so-
siaalisista, arkkitehtoonisista ja 
kaupunkirakenteellisista ongel-
mista kärsivällä asuinalueella. 

– Korjaamisen tulee aina 
alkaa kuntotutkimuksella. Pii-
rustusaineistot tällaisista koh-
teista ovat yleensä aika vaati-
mattomia, eivätkä välttämättä 
ajantasalla. Nykyisin ajantasalla 
oleva mittatieto voidaan saada 
laserkeilaamalla. Se on työvai-
he, mis sä mitataan rakennus 
ulkoapäin hyvin tarkkaan. Sen 
pohjalta voidaan muodostaa 
rakennuksen ulkomuodosta ja 
geometriasta tietomalli eli ra-
kennuksesta kolmiulotteinen 
kuva, joka "kantaa mukanaan" 
tietoa rakenteista, u-arvoista, 
seinistä, aukotuksista, ovista jne.  
Tämä on nykyaikaisen suunnit-
telun työväline, hän esitteli.

Lisäksi suunnittelutyössä käy-
tetään energiasimulaatiota.

– Olen pyrkinyt kehittämään 
omassa työssäni sellaista suun-
nittelutapaa, että samaan tah-
tiin suunnittelun kanssa etenee 
suuntaa antava energialaskenta. 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

TÄLLAISIA TALOJA SUOMESSA RIITTÄÄ. TILASTOKESKUK-

SEN TILASTO RAKENNUSKANNASTA KERTOO, ETTÄ 23 

PROSENTTIA OLEMASSAOLEVISTA ASUINKERROSTALOIS-

TA RAKENNETTIIN 70-LUVULLA. 60-LUVUN JA 80-LUVUN 

KERROSTALOT EDUSTAVAT MOLEMMAT 16 PROSENTTIA KOKO 

ASUINKERROSTALOKANNASTA. 90-LUVULLA RAKENNETTU-

JEN KERROSTALOJEN OSUUS KOKO KERROSTALOKANNASTA 

ON 15 PROSENTTIA, 40- JA 50-LUVUN TALOJEN OSUUS 12 

PROSENTTIA. KORJATTAVAA SIIS RIITTÄÄ.

Energiankulutustieto on suun-
nittelun asian ydin. Me käytäm-
me työvälineenämme energiasi-
mulaatiota, jolla saamme koko 
ajan tarkkaa tietoa siitä, miten 
eri suunnitelmat vaikuttavat ra-
kennuksen energiatarpeeseen, 
hän jatkoi uusien työvälineiden 
tuomista hyödyistä.

Mikä on kulutus,
jos tehdään...

Energiasimulointi esimerk-
kikohteessa osoittaa, että 
jos kerrostalo korjataan 

energiakulutukseltaan tämän 
vuoden alussa voimaan tulleen 
määräystason mukaiseksi, ra-
kennuksen lämmitysenergian 

tarve on noin 34 kilowattitun-
tia neliölle vuodessa. 

– Kun ulkovaippa tehdään 
huolellisesti niin, että ilmavuo-
toluku paranee passiivitalota-
soon, lämmitysenergiantarve 
pienenee alle 30 kilowattitun-
tiin neliölle vuodessa, mutta 
ei ole vielä passiivitalotaso, Ly-
ly kangas esittelee tietoa, jota 
simulointityövälineellä on esi-
merkkikerrostalosta saatu.

– Kun ilmanvaihdon lämmön-
talteenottolaitteen hyötysuh-
detta parannetaan 45 prosen-
tista 80 prosenttiin, päästään 
passiivitalotavoitteeseen ja 
oikein reilusti, hän toteaa koh-
dassa, joka kertoo, että silloin 
rakennuksen lämmitysnergian-
tarve on pudonnut jo noin 12 

kilowattituntiin per neliö vuo-
dessa.

– Viimeisessä laskelmassa on 
oletettu, ettei alapohjaa lisäläm-
möneristetä laisinkaan, mikä 
on usein todellisuus tällaisissa 
korjauskohteissa. Sen vaikutus 
on, että lämmitysenergiantarve 
pysyy noin 12 kilowattitunnis-
sa per neliö vuodessa.

– Laskelma saattaa olla hie-
man optimistinen, mutta se 
on tehty tieteellisesti pätevillä 
laitteilla ja osoittaa, että passii-
vitalokorjaus ei ole lainkaan 
mah doton asia, vaan täysin rea-
listinen tavoite, Lylykangas vie-
lä toteaa.

– Tämän jälkeen korjaus-
suunnittelu etenee normaaliin 
tapaan laskennan ohjeistama-
na ja tiedetään, mihin asioihin 
kohteessa täytyy puuttua ja mi-
hin tasoon sillä ratkaisulla tässä 
voidaan painottaa kohdekohtai-
sesti erilaisia ratkaisuja niin, et-
tä kokonaiskustannukset muo-
dostuvat järkeviksi, Lylykangas 
päättää.

kuvat: Ecodrive-tutkimus-
hanke. Aalto-yliopiston 
Arkkitehtuurin laitos/

Puurakentaminen 2009.
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Julkisivujen
Taitajat 2010

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

w w w .  j u l k i s i v u y h d i s t y s . f i
Vuonna 1995 perustetun Julkisivuyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää 

julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Tällä sivulla ja 
seuraavalla aukeamalla olevat yritykset tarjoavat ammattitaitoista palvelua 

ja laadukkaita tuotteita kaikkeen julkisivujen korjausrakentamiseen.

www.julkisivuyhdistys.fi

Rakenteiden kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu 
Rakennuttaminen ja valvonta
Kuntoarviot ja kuntotodistukset

•
•
•
•

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

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

Espoo • Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki

www.aarokohonen.com 
www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
      … VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE

WWW.EXOTERIKO.FI

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot    Tutkimukset    Suunnittelu

Rakennuttajapalvelut    Valvonta

www.fmcgroup.fi

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

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

I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

67056 Ludwigshafen
Deutschland

BASF SE

www.neopor.de

Jaan Aav puh. 040-7214 394



          

Julkisivujen Taitajat

Julkisivulevyt. Kaidelevyt. Tuulensuojalevyt.
Palamattomat rakennuslevyt. Tiililaatat.

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

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

RAKENNUTTAJAPALVELU 
MARKKU HAIKALA OY

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

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

www.mhaikala.fi

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatehtävät

OULU:  020 740 1000 • HKI: 020 740 1010 • TRE: 020 740 1010
Ahjonkulma 1  04220 Kerava

Turuntie 4,  30100 Forssa

Puh. 0207 4100 41
Fax (09) 857 1179

Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2010
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www. julkisivuyhdistys.fi

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

Outdoor

Pidä pintasi,
vaadi Vetonit

www.maxit.fi 

JULKISIVUKORJAUKSET LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta



Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

Julkisivu-
työt

www.suju.fi

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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

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

Kunnossapidon konsultointia
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E N E R G I AT E H O K A S  K O R J A U S R A K E N TA M I N E N

VTT:n asiakaspäällikkö Jy-
ri Niemisen mukaan 60- 
ja 70 -luvun rakennus-

kannassa korjaaminen on vält-
tämätöntä yksinkertaisesti siksi, 
että julkisivujen kunto ei enää 
kestä, on kosteus- ja korroosio-
ongelmia.

Uudistamisen tarvetta syn-
tyy väistämättä myös siksi, että 
rakennukset eivät ehkä vastaa 
nykyasumisen vaatimuksia. Ne 
eivät useinkaan palvele myös-
kään vanhenevan väestön vaa-
timuksia, koska lähiötaloista 
puuttuu hyvin usein hissi.

– Tämä kaikki yhdessä on ai-
heuttanut sen, että omaisuuden 
arvo laskee. Se on aiheuttanut 
- kuten Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen ylijohtaja 
Hannu Rossilahti sanoo - kehit-
tämis- ja uudistamisvelkaa. Se ei 
ole korjausvelkaa, vaan sitä, että 
on jätetty tekemättä niitä uudis-
tuksia, joita olisi pitänyt tehdä 
ja toteuttaa rakennuksen elin-
kaaren aikana, Nieminen vielä 
muistutti ja totesi, että nyt on 
tarvetta kokonaisten lähiöiden 
uudistamiseen, mihin liittyviä 
tutkimushankkeita onkin vireil-
lä useampia. Yhtenä esimerkki-
nä EcoDrive, johon Riihimäen 
Peltosaaren lähiöalue kuuluu.

Rakennusten kehittämis- ja uudistamistarve 
ohjaamaan energiatehokasta korjaamista

Tässä espoolaisessa asunto-
osakeyhtiössä tehtiin viime ke-
sänä julkisivuremontti, jossa 
korjattiin mm. parvekkeita ja 
uusittiin ikkunat. Tältä julkisi-
vu näytti ennen remonttia. 
Kuva: Riina Takala

n  Teksti: Riina Takala
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Merkittävä 
säästöpotentiaali 
saavutettavissa

Havainnollistaakseen 
ener g iakorjauksen 
säästöpotent iaa l ia 

Nieminen oli laatinut taulukot, 
joissa osoitettiin, miten erilaiset 
korjaustoimenpiteet vaikut tavat 
energiankulutukseen. 

Tarkasteltavina olivat tilojen 
ja käyttöveden lämmityksen 
energiankulutus, huoneistosäh-
kön ja kiinteistösähkön kulutus, 
talon oman energiantuotannon 
vaikutus ja rakennuksen toimi-
vuuden parantamiseen liittyvi-
en toimien vaikutus energian-
kulutukseen.

Lähtökohtana tarkastelussa on 
70-luvun rakennus, joka kulut-
taa energiaa tilojen lämmityk-
seen 144 kilowattituntia neliöl-
le, käyttöveden lämmittämiseen 
31 kilowattituntia neliölle, huo-
neistosähköön 31 kilowattitun-
tia neliölle ja kiinteistösähköön 
10 kilowattituntia neliölle.

– Tämä esimerkkitalo ei ole 
energiankulutuksen kannalta 
kaikkein huonoimpia raken-
nuksia, mitä 70-luvulla on teh-
ty, esimer kiksi tilojen lämmi-
tykseen käytetty energia, vajaa 
150 kilowattituntia neliölle, on 
kui tenkin kohtuullisen pieni. 
Sen sijaan lämpimän käyttöve-
den lämmitykseen on käytetty 
huomattavasti enemmän kuin 
taloissa keskimäärin käytetään. 
Samaten huoneistosähköä on 
kulunut aika reilusti. Kiinteistö-
sähkön kulutus on kohtuullisen 
pieni, Nieminen kommentoi 
esimerkkitalon tilannetta.

– Jos korjaamisessa otetaan 
käyttöön yhdistelmä, jossa pa-
rannetaan ulkovaipan osien 
lämmöneristävyyttä - hyvään 
eristystasoon on mahdollista 
järkevästi päästä - tiivistetään 
ulkovaipan ilmanpitävyyttä ja 
vaihdetaan ikkunat, ulko-ovet, 
parvekeovet ja varustetaan il-
manvaihto lämmöntalteenotol-
la ja saavutetaan siinä mahdol-
lisimman korkea hyötysuhde, 
niin silloin voidaan saavuttaa 

➺ JATKUU

Yllä olevat taulukot ovat Jyri Niemisen Innova-kilpailun julkistamistilaisuudessa pitämästä esityk-
sestä.
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noin 70 prosentin pienennys  
tilojen lämmitysenergian tar-
peessa, Nieminen totesi säästö-
mahdollisuuksista.

– Jos tähän korjaukseen lisä-
tään,  - ellei jo ole tehty - läm-
pökeskuksen uusiminen ja pat-
teriverkoston perussäätö sekä 
uusitaan pattereiden termos-
taatit, saadaan parikymmentä 
prosenttia lisäsäästöä eli silloin 
tilojen lämmitykseen käytetty 
energiankulutus putoaa noin 
90 prosenttia, hän jatkoi.

– Käyttöveden puolella - jos 
mennään huoneistokohtaiseen 
vedenmittaukseen, jossa käyt-
täjä itse maksaa käyttämästään 
vedestä, ainakin muutamina 
ensimmäisinä vuosina huo-
neistokohtainen vedenmittaus 
johtaa vedenkulutuksen vähen-
tymiseen ja sitä kautta veden 
lämmittämisen kustannukset 
pienenevät.

– Huoneistosähkön kulutuk-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

seen vaikuttaa tietysti eniten 
itse asukas, mutta jos hän ottaa 
käyttöönsä energialuokitellut 
A-luokan kodinkoneet ja hän-
tä opastetaan heti niiden käy-
tössä, erilaiset varallaolovirrat 
katkaistaan yön ajaksi ja valais-
tuk sessa siirrytään mahdolli-
simman energiatehokkaisiin 
valaisimiin, niin silloin tämän 
kaiken ansiosta saadaan myös 
säästöä aikaan. Lisäksi pelkäs-
tään sillä, että peruskerrostalon 
D-energialuokan laitteet uusi-
taan A-luokan laitteiksi, säästö 
vuosittaisessa sähkönkulutuk-
sessa voi olla merkittävä. 

– Kiinteistösähkön kulutuk-
sessa huoneistokohtaiset il-
manvaihtokoneet - ikään kuin 
konseptiin kuuluvina - tulevat 
lisäämään kiinteistösähkön ku-
lutusta. Esimerkiksi jos talossa 
on  30 asuntoa, huoneistokoh-
taisten ilmanvaihtokoneiden 
energiankulutus on noin 13 
megawattituntia vuositasolla. 
Kun tämä johtaa sähkönkulu-
tuksen kasvamiseen, mutta jos 
esimerkiksi kiinteistön pumput 
vaihdetaan energialuokiteltui-
hin pumppuihin ja käytetään 
yleisissä tiloissa energiateho-
kasta valaistusautomatiikkaa ja 
valaistusta, niin ilmeisesti näillä 
toimilla katetaan tuo ilmanvaih-
tokoneiden käytön aiheuttama 
energiankulutuksen lisäys.

Erittäin merkittäviä energi-
asyöppöjä vanhoissa kerrosta-
loissa ovat Niemisen mukaan 
taloyhtiöiden saunat.

– Meillä on tekeillä rakennuk-
sia, joissa talosauna on muutet-
tu niin sanotuksi infrapunasau-
naksi. Onko se sitten hyvä suo-
malainen sauna, se on toinen 
juttu, Nieminen totesi.

Lisäksi hän kehotti kiinnittä-
mään huomiota taloyhtiön pe-
sutuvan konekantaan ja uudis-
tamaan sitä niin, että käytössä 
olisi mahdollisimman energia-
tehokkaat pesukoneet, kuivaus-
rummut ja kuivurit.

– Aurinkokeräimillä voidaan 
järkevällä tavalla saada 60 pro-
senttia käyttöveden energian-
tarpeesta katettua. Se sopivatko 
aurinkokerääjät rakennukseen, 
joka on kytketty kaukoläm-
pöön, on toinen asia. Ne voivat 

olla hankalasti kytkettävissä 
yhteen, eikä se ole välttämät-
tä kustannustenkaan kannalta 
kovin järkevää. Rakennuksen 
sähkönkulutukseen kannattaa 
kuitenkin hakea kaikkia mah-
dollisia keinoja pienentää kulu-
tusta, Nieminen vielä muistutti.

Lisäksi hänen esittämässä 
tau lukossa oli selvitetty, mi-
tä vaikutuksia nimenomaan 
sähkönkulutukselle olisi, jos 
rakennuksessa olisi jarrutus-
energiansa talteen ottava hissi, 
hissin korissa energiaa säästävä 
valaistus ja korin valaisimessa 
ja merkintantolaitteissa sammu-
tus- ja himmennysautomatiikka. 
Jos nykyaikaisella hissillä on 
vuodessa noin 100 000 niin 
sanottua lähtöä, se kuluttaa nii-
hin muutaman kilowattitunnin 
vuodessa, mikä on kuitenkin 
huomattavasti vähemmän kuin 
vanhanaikaisten hissien vaati-
ma sähkönkulutus.

– Jos nämä kaikki edellä esit-
tämäni toimenpiteet tehdään 
ja lasketaan korjaamattoman 
ja korjatun rakennuksen eroa, 
se on aika iso. Näillä  tempuilla 
päästään passiivitalotasoon, se 
on ihan selvä, Nieminen kan-
nusti taloyhtiöille suunnatussa 
viestissään.

Lisäksi hän tarkasteli korjaa-
mista primäärienergian tarkas-
telun kannalta.

– Jos korjattava talo on liitet-
ty kaukolämpöön, joka tuote-
taan yhteistuotannolla, se tar-
koittaa sitä, että yksi sähköki-
lowattitunti primäärienergiaa 
on 2,2 kilowattituntia ja yksi 
lämpökilowattitunti on primää-
rienergiana 0,4 kilowattituntia. 
Näin voidaan sanoa, että passii-
vitalon primäärienergiantarve 
saavutetaan hyvin helposti ni-
menomaan kaukolämpötalois-
sa. Toisaalta on esitetty, että kau-
kolämpö sopii huonosti passii-
vitalon lämpöratkaisuksi, koska 
kiinteiden maksujen osuus on 
huomattavan suuri verrattuna 
energiamaksuihin. Ehkä tämä-
kin tilanne muuttuu, Nieminen 
vielä arvioi.

Energiatehokkuutta paranta-
vaan korjausrakentamiseen voi 
liittyä myös aurinko- tai tuuli-
voiman hyödyntäminen. Kuva: 
Hanna Rissanen.
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-Kun lasketaan yhteen 
kaikki kustannukset, 
siitä tulee iso sum-

ma, mutta sanon myös sen, että 
energiantarpeen pienentämi-
seen eli energiansäästöön liit-
tyvät kustannukset ovat kuiten-
kin pieni osa kokonaiskustan-
nuksista. Nyt kun meillä tämä 
70-luvun rakennuskanta tulee 
siihen ikään, että julkisivulle 
on joka tapauksessa tehtävä 
jotakin, niin silloin esimerkiksi 
lisälämmöneristäminen ei ole 
sinänsä enää iso kustannus jul-
kisivun muussa korjaamisessa. 
Lisäksi ilmanvaihto, jos se uu-
distetaan huoneistokohtaiseksi 
ilmanvaihdoksi, siitä on kyllä 
isot kustannukset, mutta sillä-
kin säästetään. Ne talot, joita ei 
ole vielä liitetty kaukolämpöön, 
mutta kaukolämpöverkko kul-
kee lähistöllä, niiden ei kannata 
siirtyä maalämpöjärjestelmiin, 
vaan jos mahdollista liittyä 
kaukolämpöön, Jyri Nieminen 

toi esiin.
Vesikaton uusimisella ja ylä-

pohjan eristämisellä on koko-
naisenergiataseeseen aika pieni 
vaikutus, mutta joka tapaukses-
sa on järkevää parantaa vesika-
ton lämmöneristystä. Siitä on 
tullut yksinkertaisempaakin, 
koska mitä ilmeisimmin vesi-
katto on jo kertaalleen uusittu 
ja siksi uusi lisäeristys vesieris-
teineen voidaan tehdä vanhan 
päälle, kunhan varmistutaan, 
että se on varmasti kunnossa.

– Vaikutuksia, mitä näillä 
kaikilla toimilla haetaan, on 
tietysti se, että meidän pitää 
pikkuhiljaa herätä korjaami-
seen, jos me haluamme, että 
pääsemme vuoteen 2020 men-
nessä hiilidioksidipäästöjen vä-
hentämistavoitteeseen. Uudis-
rakentamisen kautta tapahtuva 
uusiutuminen on hidasta, eikä 
sillä voida saavuttaa samanlais-
ta päästöjen säästövaikutusta 
kuin korjausrakentamisella, 

Nieminen muistutti.
– Kilpailun kautta voidaan 

osoittaa, mikä on mahdollista, 
mikä on lopputulos ja mitkä 
ovat ne hyödyt, mitkä korjaa-
misella on saatavissa. Mekin 
pystymme ne sitten paljon 
konkreettisemmin esittämään, 
kun on olemassa se talo, joka 
korjataan. Nyt on tärkeää tie-
don levittäminen ja sitä kautta 
asuntokannan uudistaminen. 
Taloyhtiön kannalta  tässä on 
kuitenkin mahdollisuus aika 
suuriin energiakustannusten 
säästöihin, Nieminen pohti.

Esimerkkinä hän mainitsi 
Riihimäen Peltosaaren alueen, 
jossa tutkimuksen mukaan 
olisi mahdollisuus päästä jopa 
noin 40 000 euron säästöön 
vuodessa. Toki tähän vaikuttaa 
Niemisen mukaan se, että talot 
ovat sähkölämmitteisiä. Tietys-
ti myös sähkön hinta on yksi 
säästöön vaikuttava tekijä.

– Kaiken kaikkiaan ener-

giakustannukset pienenevät 
10 000 - 30 000 euron haaru-
kassa. Ja on ihan varmaa, että 
korjatuista, uudistetuista ta-
loista saadaan asuntoja myytyä 
paremmin. On arvioitu, että 
koko alueen korjaaminen, pe-
rusparantaminen,  ulkotilojen 
viihtyisyyden lisääminen ja ko-
konaisvaltainen uudistaminen 
nostaisi alueen ja asuntojen ar-
voa likemmäksi 100 miljoonaa 
euroa, Nieminen totesi.

Vaikka korjaamisen kustan-
nukset nousivat tässä tapauk-
sessa 80-90 miljoonaan euroon, 
taloudellisen hyödyn lisäksi 
pitää muistaa, mikä merkitys 
on  asuntojen ja rakennusten 
arvonnousulla, asumisviihtyi-
syyden paranemisella, paran-
tuneella sisäilman laadulla ja 
koko alueen viihtyisyisyyden 
paranemisella talojen näyttäes-
sä entistä paremmilta.

Korjaamisesta monia hyötyjä
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-Me haluaisimme 
löytää Suomesta 
kerrostalon, joka 

haluaisi korjauttaa itsensä pas-
siivitalotasoon, tuotekehitys-
päällikkö Jukka Sevón Paroc 
Oy Ab:stä alusti kilpailun jul-
kistamistilaisuudessa.

Kilpailu on suunnattu vuo-
sina 1960-1980 rakennetuille 
betonielementtikerrostaloille, 
joissa taloyhtiö on tehnyt pää-
töksen julkisivukorjauksen 
toteuttamisesta. Lisäksi edelly-
tetään, että taloyhtiön hallitus 
on tehnyt sitovan päätöksen 
kilpailuun osallistumisesta ja 
siitä, että taloyhtiö sitoutuu 
palkkaamaan rakennuttaja-

konsultin, mikäli se valitaan 
hankesuunnitteluvaiheeseen. 
Taloyhtiöllä täytyy myös olla 
realistinen rahoitussuunnitel-
ma julkisivukorjauksensa to-
teuttamisesta ja hanke sitou-
dutaan toteuttamaan tämän ja 
ensi vuoden aikana.

Kilpailussa on kaksi vaihet-
ta: ensimmäisessä vaiheessa 
kilpailuun haluavien taloyh-
tiöiden on ilmoittauduttava 
21.2.2010 mennessä. Toiselle 
kierrokselle valitut taloyhtiöt 
saavat siitä tiedon 7.3.2010. 
Hankesuunnitteluvaihe toteu-
tetaan 7.3.-30.7.2010 ja voitta-
jan valinta tehdään 20.8.2010.

Korjaaminen tapahtuu vuo-

den 2011 loppuun mennessä.
Kilpailun tarkoituksena on 

Parocin ja mukana olevien yri-
tysten ja yhteistyökumppanei-
den kannalta kehittää energia-
tehokasta korjausrakentamista, 
saada siitä käytännön koke-
muksia ja hakea uusia, toteut-
tamiskelpoisia ratkaisuja, jotka 
ovat myös monistettavissa tu-
levissa kerrostalojen energia-
tehokkuuden parantamiseen 
tähtäävissä korjaushankkeissa.

Lisäksi kilpailun kokemuk-
sista ja tuloksista on tarkoitus 
koota peruskorjausopas yhteis-
työssä VTT:n kanssa. Oppaan 
tarkoituksena on Sevonin mu-
kaan osoittaa, miten ja minkä-

laisila ratkaisuilla 60-80 -luvun 
betonielementtikerrostaloista 
pystytään tekemään energia-
tehokkaampia ja kiristyvät 
energiatehokkuusvaatimukset 
täyttäviä passiivikerrostaloja.

Voittanut taloyhtiö saa ta-
loudellisia etuja, esimerkiksi 
lämmöneristeet veloituksetta 
ja tuote-etuja yhteistyökump-
paneilta. VTT tekee kohteesta 
energiankulutukseen liittyviä 
seurantamittauksia usean vuo-
den ajan, joten taloyhtiökin 
saa konkreettista tietoa kor-
jauksen vaikutuksista. Lisäksi 
VTT on mukana tarjoamassa 
passiivirakentamisen osaamis-
taan ja palveluja. 

Käytännön kokemuksia tarvitaan 
- mistä löytyy ennakkoluuloton taloyhtiö?

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

– Ilmasto- ja energiastrategiassa esitettyjen toimenpiteiden 
käynnistäminen ja toimeenpano ovat ARA-tuotannossa ja perus-
korjauksen edistämisessä merkittävässä roolissa. Näihin toimenpi-
teisiin ja edistämiseen liittyy myös rahoittamista ja tukea ja luvassa 
on myös kehittämisrahaa erilaisiin tarpeisiin ja kokeiluluonteisten 
innovaatioiden edistämiseen, ylijohtaja Hannu Rossilahti toi esiin 
kilpailun julkistamistilaisuudessa.

– Virastomme rooli on kaksitahoinen: rahoitamme niin rakenta-
mista kuin peruskorjaamista. Asumisen, korjaamisen ja rakentami-
sen kehittämisen toimintaa tuemme eri tavoin ja vaikuttaa siltä, 
että olemme saamassa kohtuullisen avauksen tässä suhteessa ja 
jatkossa käytössämme on hyvä alkupotti lähteä liikkeelle rahoitta-
maan erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita, Rossilahti totesi.

Kun puhutaan peruskorjauksesta, vuokrataloille ja asunto-osa-
keyhtiöille on ollut tarjolla korkotukilainoja ja erilaisia avustuksia. 
Kun puhutaan asunto-osakeyhtiöistä, niin niille on ollut jaossa 
eri suuruisia avustuksia jo nyt tänä vuonna, huhtikuusta alkaen, 
avustusta on saatavissa myös sellaisiin korjauskustannuksiin, kun 
rakennuksissa tehdään energiaa parantavia toimia. Hissien korjaa-
miseen liittyvää rahoitusta ja tähän liittyvää kehittämisrahoitusta 
on myös saatavilla, hän jatkoi.

– ARA on mukana yhteistyössä kehittämässä energiatehokkaan 
korjaamisrakentamisen mallia esimerkiksi tässä Innova-hankkees-
sa. Kehitettävä malli on jatkossa toivottavasti monistettavissa laa-
jemminkin asuntojen korjausrakentamiseen. ARAn mukanaololla 
erilaisissa hankkeissa varmistetaan, että mallia voidaan hyödyntää 
ja soveltaa kustannustasoltaan kohtuuhintaiseen ARA-asuntotuo-
tantoon, mutta myös siihen, että asumiskustannukset olisivat koh-
tuuhintaisia korjaustoimenpiteiden jälkeen. 

ARA mukana Innova-kilpailussa
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Lue lisää energiatehokkaista ratkaisuista:  www.ensto.fi/kerrostalosaneeraus

Ensto Electric Oy, PL 110, Veckjärventie 1, 06101 Porvoo, puh. 0204 76 21, 
electric@ensto.com, www.ensto.fi

Huolettomat ja energiatehokkaat ratkaisut 
kerrostalon saneeraukseen

Tarjoamme yhteensopivat ja energiaa säästävät kokonaisratkaisut, 
jotka tekevät valinnan, suunnittelun,  asennuksen ja käytön helpoiksi. 
Parannuksia, jotka lisäävät kerrostalossa myös asumismukavuutta ja 
turvallisuutta sekä nostavat kiinteistön arvoa. 

• Liiketunnistinvalaistus 
• Ilmanvaihtojärjestelmä
• Lattialämmitys 
• Sadevesijärjestelmän sulanapito 
• Sähkökeskukset ja telekotelot  
• Sähköauton latauspiste

– aina ajan tasalla uusien rakennus- ja energiatehokkuusmääräyksien kanssa! 

Huomioi sähkösaneerauksen 
taloudellisuus julkisivu- ja 
putkiremontin yhteydessä.

http://www.ensto.fi


Kun aatteellinen, hyvän julkisivurakentamisen 
edistämiseksi perustettu Julkisivuyhdistys 
r.y. aloitti toimintansa vuonna 1995, elet-

tiin lama-aikaa ja  taloyhtiöille tarjottiin työllisyyden 
hoidon nimissä 10 prosentin korjausavustuksia, joil-
la haluttiin edistää  taloyhtiöiden peruskorjausten 
käynnistämistä. Julkisivuyhdistyksen viesti korjaus-
tahtoisille taloyhtiöille oli "tehkää asianmukaiset 
kuntotutkimukset korjaussuunnitelmien pohjaksi ja 
selvittäkää perusteellisesti kaikki korjausvaihtoehdot 
ennen työhön ryhtymistä". 

Korjaamisen tarve oli syntynyt siksi, että erilaiset 
tutkimukset ja selvitykset osoittivat, että betonira-
kenteet pakkasrapautuvat ja karbonatisoituvat, eivät-
kä olekaan niin kestäviä kuin luultiin 60- ja 70-luvun 

Energiatehokkuus johtavana teemana Julkisivuyhdistykselläkin

Tarvitaan lisää 
tutkimusta ja hyviä suunnittelu- 

ja toteuttamiskäytäntöjä

J U L K I S I V U Y H D I S T Y S  1 5  V U O T TA

Viidettätoista toimintavuottaan käynnistävällä Julki-

sivuyhdistyksellä on tuoreen puheenjohtajansa Mikko 

Tarrin mielestä tärkeä ja erinomainen asema edistää ja 

koordinoida julkisivujen energiatehokkuuteen liittyvää 

tutkimustyötä. Sen tuloksista voisivat käytännössä hyö-

tyä niin rakennus- ja toimenpidelupia myöntävät viran-

omaiset kuin korjaussuunnittelua tekevät insinöörit ja 

arkkitehdit, julkisivumateriaalien valmistajat ja toimit-

tajat sekä julkisivu-urakoitsijat.

n  Teksti ja kuvat: Riina Takala
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rakentamisbuumin jälkeen. 
Yhdistyksessä kannettiin eri-
tyistä huolta myös siitä, etteivät 
taloyhtiöt syöksyisi rakentei-
ta tutkimatta umpimähkäisiin 
korjauksiin, joissa joko ali- tai 
ylikorjattaisiin.

Kuntotutkimuksen 
tekemisestä tullut 
itsestäänselvyys

Kymmenkunta vuotta 
korjausrakentamisen 
saralla töitä tehneen 

Mikko Tarrin mielestä olennai sin 
muutos lähes parinkymmenen 
vuoden takaiseen tilanteeseen 
on se, ettei kuntotutkimuksen 
tekemistä tarvitse taloyhtiöille 
enää erityisesti perustella, vaan 
sen merkitys korjaussuunnite-
lussa on jo ymmärretty. 

Myös julkisivukorjaamisen 
yleistyminen on luonut otol-
lista pohjaa sille, että asunto-
osakeyhtiöissä päätöksiä kor-
jaushankkeista saadaan aikaan 
- ehkei edelleenkään niin kovin 
helposti, mutta kuitenkin hank-
keita käynnistyy - mikä aktiivi-
sen isännöitsijän ja hallituksen 
aloitteesta tai naapuritaloyh-
tiön aikaansaaman "paineen" 
voimasta.

HB-Priima on varma ja turvallinen järjestelmä kostei-
den tilojen rakentamiseen. Vältä laho- ja homevauriot 
HB-Priiman nerokkaan rakennusmateriaalin ja oikea-
oppisen rakennustavan avulla.

Turvallinen rakennusmateriaali
Helppoa ja nopeaa!

➺ JATKUU

Energiatehokkuuden 
parantaminen 
korjaamisen 
kriteerinä

Lisäksi korjaustavoissa on 
Tarrin mielestä tapah-
tunut sellainen muutos, 

että nyt tehdään useammin 
peittäviä korjauksia ja lisäläm-
möneristämistä.

– Tämä kehitys on ollut luon-
nollinen ja kehityksen suunta 
selkeä, kun ajattelee, minkälai-
sia asioita julkisivualalla on 
viime vuosina noussut esiin. 
Nii den kanssa nyt pakerretaan, 
Tarri toteaa viitaten energia-
tehokkuuden parantamiseen, 
jolla on argumentoitu julkisi-
vukorjauksen hyötyjä jo vuosia 
ennen kuin ilmastonmuutok-
sesta tai EU:n energiatehok-
kuusdirektiiveistä on tiedetty 
mitään.

–Energiatehokkuuden paran-
taminen on iso kysymys. Luulen, 
että tästä syystä julkisivukor-
jaamisessa hankesuunnittelun 
merkitys tulee korostumaan ja 
julkisivujen korjaamisen vaih-
toehtoja käydään hankesuun-
nitelmissa entistä tarkemmin 
läpi, Tarri pohtii.

– Toki hankesuunnittelua 
tehtäessä täytyy olla jo etukä-
teen tiedossa, minkälaisia suh-
danneavustuksia ja minkälaisia 
korjausavustuksia on milloin-
kin saatavilla, Tarri vielä mai-
nitsee viitaten esimerkiksi vii-
me vuonna ja tänäkin vuonna 
myönnettäviin suhdanneluon-

teisiin korjausavustuksiin ja 
energia-avustuksiin, jotka ovat 
innostaneet merkittävän mää-
rän taloyhtiöitä käynnistämään 
myös julkisivukorjauksiaan.

– Avustukset, vaikka ne eivät 
olisi kuin muutama prosentti 
korjaushankkeen kokonaiskus-
tannuksista, koetaan ikään kuin 
hankkeessa saataisiin jotakin 
"kotiin päin" ja siksi ne vaikut-
tavat ratkaisevasti taloyhtiöiden 
päätöksentekoon, Tarri toteaa.

Korjaus-
vaihtoehdot 
puntaroidaan 
perusteellisesti

Hankesuunnittelusta on 
muutenkin tullut Tar-
rin mielestä entistäkin 

tärkeämpi ja olennaisempi osa 
julkisivukorjauksen suunnitte-
luprosessia. 

– Hankesuunnittelu on tär-
keä asia ja sitä tehtiin esimer-
kiksi ulkovaipparakenteiden 
osalta yllättävänkin moneen 
taloyhtiöön viime vuonna. Vai-
kuttaa siltä, että monissa ta-
loyhtiöissä pyydetään ensin 
hankesuunnittelua ja vasta sen 
jälkeen mietitään tarkemmin, 
mitä lähdetään todella suunnit-
telemaan ja toteuttamaan, Tarri 
kertoo työnantajansa A-Insinöö-
rien korjausrakentamisyksikön 
toimeksiannoista.

– Aikaisemmin tilaaja useim-
miten pyysi vain suunnittelutar-
jousta ulkoseinien korjaami-
sesta. Tarjouksen oletettiin 

si sältävän koko paketin - tarvit-
tavat lähtöselvitykset, hanke- 
ja toteuttamissuunnittelun, 
raken nuttamisen ja valvonnan. 
Nyt tällaiset asiat käydään läpi 
jo hankesuunnitteluvaiheessa, 
mikä onkin parempi menettely, 
Tarri vielä pohtii.

Hankesuunnittelulla Tarrin 
mukaan tarkoitetaan valmis-
teluvaihetta, jota on edeltänyt 
taloyhtiön yhtiökokouksen 
pää tös hankkeen käynnistä-
misestä. Hankesuunnittelussa 
määritellään, minkä rakennus-
osan korjausta suunnitellaan ja 
pilkotaan se sitten konkreetti-
sempiin osiin.

– Meillä hankesuunnittelua 
toteutetaan niin, että tehdään 
mahdollisimman kansankieli-
nen kuvaus siitä, mitkä osa-alu-
eet täytyy korjauksessa erik seen 
suunnitella, mitkä voitaisiin 
toteuttaa erillisinä toteutusko-
konaisuuksina ja miten niiden 
pohjalta edettäisiin. Ellei ole 
tehty tarvittavia tutkimuksia, 
ne teetetään. Kaiken esiselvitys-
materiaalin pohjalta laaditaan 
budjettihinnoittelu siitä, mitä 
eri osa-alueiden korjaaminen 
voisi maksaa. Ja tästä kaikes-
ta palapelistä muodostetaan 
sitten kokonaisukuva. Eli kun 
palapeli on valmis, hankesuun-
nitelma on tehty ja tiedetään 
täsmällisesti, mitä korjausvaih-
toehtoa ryhdytään millekin ra-
kenneosalle suunnittelemaan ja 
mitä se budjetointitasolla mak-

Yli 20 asteen pakkanen py-
säytti korjaustyöt tamperelai-
sen As Oy Rongankulman jul-
kisivu- ja parveketyömaalla.
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Ympäristöministeriös-
sä on valmisteltavana 
energiatehokkuusdi-

rektiivi, joka tulee määrittele-
mään energiatehokkuusvaati-
muksia myös olemassa olevan 
rakennuskannan korjaamises-
sa. 

Mikko Tarrin mielestä tämä 
johtanee siihen, että esimerkik-
si hankesuunnittelusta ja elin-
kaarilaskennasta tulee korjaus-
hankkeissa entistä tärkeämpiä 
asioita. Tulevaisuudessa on 
en tistä tarkemmin lasketta-
va ja selvitettävä esimerkiksi 
lisä lämmöneristeen vaikutus 

raken nuksen ja sen osien ener-
giankulutukseen. 

– Energiansäästövaatimukset 
tuovat mukanaan uusia asioita. 
Loppujen lopuksi energiate-
hokkuudessakin on kysymys 
yhdestä suunnittelukriteeristä, 
joka täytyy ottaa huomioon, ei-
kä se siksi mikään mörkö ole. 
Uudisrakentamisessa näiden 
eristys- ja energiatehokkuus-
vaatimusten kanssa on pelattu 
jo iät ajat, eikä energiatehok-
kuusvaatimuksiksi asetettuja 
numeroitakaan tarvitse pelä-
tä. Toki sitten, kun mennään 
energiatehokkuusvaatimusten 

käyttövaiheeseen ja sen mietti-
miseen, miten ne käytännössä 
toimivat ja vaikuttavat, täytyy 
sitä ennen, jo suunnitteluvai-
heessa, olla rakennusfysiikka ja 
sen asettamat vaatimukset hal-
linnassa, että tietää, mitä vaiku-
tuksia siinä päällä olevalla eris-
tekerroksella on rakennuksen 
toiminnalle, Tarri pohtii.

Tässä hän viittaa myös VTT:n 
ja Tampereen teknillinen yli-
opiston esittämiin tutkimuk-
siin, joissa arvioitiin, mitä mah-
dollisia seurauksia kiristyvistä 
energiatehokkuusvaatimuksis-
ta voisi rakennuksissa olla. Nä-

kemykset erosivat toisistaan.
– Luulen, että molemmat ta-

hot ovat samaa mieltä siitä, että 
tarvitaan lisää tutkimusta. Muu-
tenkin semmoinen terveen va-
rovainen suhtautumistapa on 
tässä vaiheessa paikallaan, Tarri 
miettii.

Käytännönläheistä 
tietoa julkisivu-
korjaamisen 
energia-
vaikutuksista

Energiatehokkuus 
tänään ja tulevaisuudessa

Julkisivuyhdistyksen tuore puheenjohtaja Mikko Tarri aloitti insinööriopintonsa vuonna 1995 Oulun 
yliopistossa teknillisen tiedekunnan rakentamistekniikan osastolla. Kun opinahjo päätettiin lakkaut-
taa, hän siirtyi vuonna 1999 Tampereen teknilliseen korkeakouluun (nykyisin teknillinen yliopisto). 
A-Insinööreihin hän tuli kesätöihin vuonna 2000 ja valmistui vuonna 2003. – Olen ollut korjausra-
kentamisen kanssa tekemisissä koko ajan. A-Insinööreihin tulin kuntotutkijaksi ja nykyisessä työs-
säni korjausrakentamisosaston suunnittelupäällikkönä olen ollut vuodesta 2006.

saa, Tarri kertoo.
Hyvin laaditussa kuntotutki-

muk sessa ehdotetaan myös 
erilaisia korjausvaihtoehtoja ja 
annetaan niistä alustavia kus-
tannusarvioita. Kuntotutkimus 
kohdistuu kuitenkin yleensä 
vain yhden tietyn rakenneosan 
kunnon selvittämiseen ja sen 
korjausvaihtoehtoihin. 

Hankesuunnittelun etuna 
Tar ri pitää sitä, että se on koko-
naisvaltaisempi selvitys korja-
ustarpeista ja korjausvaihtoeh-
doista ja siinä tilaaja voi asettaa 
korjauksen lopputulokselle 
myös selkeitä tavoitteita.

Taloyhtiöille hankkeiden 
esitteleminen on Tarrin mu-
kaan tullut helpommaksi myös 
3D-tekniikan kehittymisen an-
siosta. Näin ollen taloyhtiövä-
elle voidaan esitellä visuaalisin 
kuvin konkreettisemmin ja ha-
vainnollisemmin vaihtoehtoja 
ja lopputulosta sen sijaan, että 
oltaisiin pelkästään vaikeasti 
hahmotettavien viivapiirrosten 
ja suusanallisen viestinnän va-
rassa.
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JUKO-käsikirja korjaajien avuksi
Julkisivuyhdistys kokosi useampia vuosia sitten sivustolleen laajan 

JUKO-julkisivujen korjaamiseen liittyvän materiaalin, jota on useita 
satoja sivuja. Jotta hyödyllinen tieto saavuttaisi paremmin tarvitsi-
jansa, päätettiin materiaalista julkaista käsikirjamainen opas, JUKO 
- Julkisivujen korjausopas 2009. 

Korjausoppaaseen pohjautuvaa hallitun ja laadukkaan julkisivu-
korjaamisen prosessia on myös esitelty erilaisissa tilaisuuksissa, 
viimeksi lokakuussa Kiinteistömessuilla.

Ammattisuunnittelijoita varten JUKO-hankkeessa kehitettiin myös 
excel-pohjainen elinkaarilaskentatyökalu, jolla voidaan arvioida eri-
laisten korjausvaihtoehtojen elinkaarikustannuksia.

Väyliä pätevien tekijöiden  löytämiseen
Taloyhtiöissä Julkisivuyhdistys on koettu asiantuntijatahoksi, jolta 

kysytään apua ongelmatilanteissa tai etsittäessä päteviä kuntotutki-
joita, suunnittelijoita tai urakoitsijoita. 

Julkisivuyhdistys on osakkaana myös FISE Oy:ssä, joka myöntää 
rakennus-, lvi- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä. Se ylläpitää pä-
tevyyden saaneista henkilöistä rekisteriä ja sen www-sivustolla on 
myös rakennusvirhepankki.

Mikko Tarri kehottaa isännöitsijöitä ja taloyhtiöitä hyödyntämään 
FISEn palvelua etsiessään esimerkiksi pätevää betonirakennusten 
kuntotutkijaa tai suunnittelijaa, kosteusteknistä kuntotutkijaa tai ra-
kennuttajaa.

Edustava joukko julkisivualan 
asiantuntijoita mukana

Julkisivuyhdistys on koonnut yhteen julkisivualalla erilaisis-

sa tehtävissä toimivia ja julkisivuasioista kiinnostuneita am-

mattilaisia ja asiantuntijoita. Jäsenkunnassa yhteen hiileen 

julkisivurakentamisen ja -korjaamisen puolesta puhuvat niin 

materiaalin toimittajat kuin urakoitsijat, arkkitehdit ja insinöö-

rit, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Jäseniä yhdistyksellä on 

noin satakunta.

– Julkisivuyhdistyksen kautta on mielestäni ollut helppo 

päästä käsiksi suoraan julkisivukorjaamisen kenttään, Mikko 

Tarri mainitsee ja pitää myös alalla toimivien yritysten ja tekijöi-

den verkostoitumista yhdistystoiminnan tärkeänä antina.

– Jos lähdetään selvittämään jotakin julkisivualaan liittyvää 

ongelmaa, niin yhdistyksessä, esimerkiksi sen hallituksessa on 

oikeastaan edustettuna kaikki julkisivualan asioiden edustajat 

ja heiltä saa tietoa heti, eikä tarvitse miettiä, mistä mitäkin tie-

toa lähtisi hakemaan, Tarri vielä toteaa.

Julkisivuyhdistys juhlistaa viisitoistavuotista taivaltaan syk-

syllä järjestettävässä juhlaseminaarissa.

Julkisivuyhdistys on kanta-
nut juuri kortensa kekoon 
energiatehokkuuteen liitty-

vässä tutkimustoiminnassa: yh-
distys teetti viime vuonna tutki-
muksen, jossa selvitettiin, mikä 
vaikutus lisälämmöneristyksellä 
ja muilla julkisivujen korjaustoi-
menpiteillä on ollut rakennus-
ten energiatehokkuuteen. 

Tutkimus oli hyvin käytän-
nönläheinen, sillä siinä selvitet-
tiin 37 rakennuksen energian-
kulutusta korjauksen jälkeen ja 
verrattiin tietoja tilanteeseen 
ennen korjausta.

Tuloksena oli, että rakennus-
ten energiankulutus pieneni 
korjausten jälkeen keskimää-
rin 12,9 prosenttia eli 5,2 kilo-
wattituntia per kuutio. Lisäksi 
havaittiin, että jos korjattiin pel-
kästään julkisivu, säästö energi-
ankulutuksessa oli keskimäärin 
8 prosenttia; jos korjattiin myös 
ikkunat, säästö oli noin 11 pro-
senttia ja jos tehtiin julkisivun 
ja ikkunoiden korjaamisen li-
säksi toimenpiteitä ilmanvaih-
to- ja lämmitysjärjestelmään, 
säästö oli noin 15 prosenttia.

Tampereen teknillisessä yli-
opistossa opiskeleva Stina Lin-

ne tekee tutkimuksesta diplo-
mityön, joka valmistuu kevään 
aikana. Julkisivuyhdistyksen 
sivustolle tulee tutkimuksesta 
alkuvuonna lyhyempi raportti, 
mutta tutkimustuloksiin voi jo 
nyt tutustua yhdistyksen kotisi-
vulla kohdassa Tilaisuudet. 

– Nyt kun olemme tutkineet 
lisälämmöneristyksen todellista 
vaikutusta ja tulokset siitä ovat 
käytettävissä, niin rakennusfy si-
kaalinen toiminta on seuraava 
tärkeä asia, jota on syytä pi-
tää yhtenä asiana ja taustalla 
mielessä, Tarri  miettii yhtenä 
yh distyksen tutkimus- ja kehit-
tä mistoimintaan liittyvänä aihe-
alueena.

Energiatehokkuusasiat tule-
vat joka tapauksessa olemaan 
esillä yhdistyksessä ja esimer-
kiksi sen vuosi- ja syyskokous-
ten yhteydessä järjestettävissä 
seminaareissa.

Lisäksi viime vuoden lopul-
la käynnistyi yhdistyksen ja 
yritysten rahoittama tutkimus-
hanke, jossa selvitetään betoni-
elementtitalojen julkisivukor-
jausten vaikutusta ääneneristä-
vyyteen.
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Ilmoittaudu osoitteessa www.tulevaisuudenisannointi.fi 

19.-21.5.2010

Terve, 

olen Tapani Kiminkinen.

Tohtori Kiminkisenä  ja 

maalaislääkärinäkin minut myös 

tunnetaan. Toimin 

terveyskeskuslääkärinä 

Saarijärvellä, jossa hoitelen 

kotikäynnit ajelemalla maalaisteitä 

pitkin Skodallani.

Olen minä monelle tuttu myös 

televisiosta, jossa minusta ja 

työstäni pyöri tv-sarja keväällä 

2009. Sarjan uudet jaksot pyörivat 

parhaillaan TV 1:ssä 

sunnuntai-iltaisin.

Sain Kiinteistöpostilta kutsun tulla 

esitelmöimään ensi vuoden 

toukokuussa järjestettävään 

Tulevaisuuden Isännöinti 

-seminaariin. Ja mikä ettei, 

mielellänihän minä tulen teille 

isännöitsijöille puhumaan 

tärkeistä asioista.

Tulehan sinäkin kuuntelemaan, 

siitä voa. Nähdään laivalla.

Terveisin

Tapsa

Tulevaisuuden Isännöinti –seminaarin ohjelman 
rakentaminen on loppusuoralla ja se julkaistaan 
lähiaikoina. Isännöitsijä, seuraa postiasi.

Korkeatasoinen seminaariohjelma tarjoaa muun 
muassa luennot aiheista:
 
•  Tri Kiminkisen tuoreet terveysneuvot 
•  Näkemyksiä asumisen tulevaisuudesta ja   
 isännöinnistä
•  Esimerkki energiatehokkaasta korjaus-  
 rakentamisesta
•  Isännöitsijän kokemuksia putkistosaneerauksesta
•  Kiinteistöjuridiikkaa
•  huom! mielenkiintoinen kohdekäynti 
 Tukholmassa

päivitä osaamistasi
ilmoittaudu mukaan

Lisäksi  jo käsitteeksi muodostuneet KontaktiFoo-
rum, á la carte –illalliset (menomatkalla plaseera-
tut paikat ja tumma puku) sekä erikoisaamiaiset. 
Hytit käytössä jo ennen seminaarin alkua. 
Tule tapaamaan eri puolilta Suomea saapuvia 
kollegoja ja tutustumaan monipuolisen tuote- ja 
palvelupaletin tarjoavia yhteistyökumppaneita.
Tervetuloa seminaariin.

http://www.tulevaisuudenisannointi.fi
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 rakentamisesta
•  Isännöitsijän kokemuksia putkistosaneerauksesta
•  Kiinteistöjuridiikkaa
•  huom! mielenkiintoinen kohdekäynti 
 Tukholmassa

päivitä osaamistasi
ilmoittaudu mukaan

Lisäksi  jo käsitteeksi muodostuneet KontaktiFoo-
rum, á la carte –illalliset (menomatkalla plaseera-
tut paikat ja tumma puku) sekä erikoisaamiaiset. 
Hytit käytössä jo ennen seminaarin alkua. 
Tule tapaamaan eri puolilta Suomea saapuvia 
kollegoja ja tutustumaan monipuolisen tuote- ja 
palvelupaletin tarjoavia yhteistyökumppaneita.
Tervetuloa seminaariin.

http://www.tulevaisuudenisannointi.fi
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Kodin ikkunoihin avau-
tuva näkymä Isopuis-
toon on Yrjölälle mie-

luisa: kallioita ja vanhoja puita, 
oikealle viistoon oksien välistä 
pilkottaa ortodoksinen kirkko 
kultakupoleineen.  Mies sanoo 
juuri puiston olleen sen, mikä 
on pitänyt hänet vaimoinensa 
asumassa talossa, johon muut-
tivat vuonna 1963. Rakennus 
oli silloin vastavalmistunut, 
ajanmukainen. Heidän tavoin 
muutkin muuttajat olivat "koh-
tuunuoria", kuten B-rapun ylim-
män kerroksen huoneistoa asu-

va mies toteaa. 
Reijo Yrjölän yhteys 18 huo-

neiston taloyhtiöön ei ole jää-
nyt pelkän asumisen varaan.  
Vuosia taloyhtiön hallituksen 
jäsenenä on kertynyt peräti 43 
ja aikakauteen sisältyy vuosia 
myös puheenjohtajana.  Talo-
yhtiö asettaa osakkaansa tämän 
tästä päätöksenteon eteen.  

Toisinaan yhteinen mieli löy-
tyy helposti, aina ei. Lopullinen 
päätös purattaa vanhat parvek-
keet ja asennuttaa tilal le uudet 
tehdasvalmisteiset hiersivät 
etenkin katukerroksen parvek-

Uudet parvekkeet vanhojen tilalle rekan lavalla

Parvekkeet vaihtuivat, 
maisemat onneksi eivät

– Kirkas ilman muuta, maisemanhan täy-

tyy näkyä! As Oy Papinkatu 2 Kotkassa on 

vastikään vaihdattanut parvekkeensa uu-

siin. Parvekelasitus on  tervetullut uudistus 

entiseen verrattuna, mutta näkösuojausta 

ainakaan Reijo Yrjölä ei niiltä edellytä, eikä 

halua.

Reijo Yrjölä kertoo poikansa-
kin Vantaalta käyneen katso-
massa ilmeen kirkastumista 
parvekeuudistuksen seurauk-
sena oikein puistostakin kä-
sin.  – Muuttihan tämä ulko-
näköä, ja paljon!  
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Etelä-Suomi: 

Laurinkatu 36 
08100 Lohja 
Puh. 010 7340 818 

vesiverto@vesiverto.fi

Itä-Suomi:

Savilahdentie 6 
70210 Kuopio 
Puh. 010 7340 822 

www.vesiverto.fi

Vexve Oy Vesiverto

Pajakatu 11 
38200 Sastamala 
Puh. 010 7340 800 

Vesiverto-laitesarja on uudistunut. Nyt laitteistoon kuuluu 
myös asuntokohtainen vedenkulutuksen näyttölaite 
Digitaaliselta näyttölaitteelta asukas voi itse seurata 
sekä lämpimän että kylmän veden kulutusta omassa 
asunnossaan. Näyttölaite voidaan sijoittaa vaikkapa eteisen 
seinään, mistä se on helposti luettavissa.

Mittarilukemat päivittyvät samanaikaisesti myös tekni-
sessä tilassa olevalle keruulaitteelle, josta ne välittyvät 
isännöitsijän käyttöön internetin välityksellä. Vesiverto-
järjestelmä soveltuu uudisrakennuksiin ja peruskorjauksiin 
putkiremonttien yhteydessä.

Kun jokainen maksaa itse käyttämästään vedestä, veden-
kulutuksen on todettu pienenevän noin 30 %. Tämän seu-
rauksena myös lämpöenergian kulutus pienenee lähes 10 %.

Vesiverto on helppo asentaa, koska järjestelmä ei vaadi 
tiedonsiirtojohdotusta, vaan tieto kulkee talon normaalissa 
sähköverkossa.

 Huoneistokohtainen vedenmittaus tulossa pakolliseksi

keettomia osakkaita, maksu-
osuuden vuoksi.

Hanke lykkääntyikin ajatel-
tua myöhemmäksi, mikä koitui 
lopulta yhteiseksi eduksi. Ra-
kennusmarkkinat lopahtivat ja 
tarjoukset halpenivat. Yrjölän 
mukaan uusi ajoitus toi yhtiölle 
15 000 euron säästön.  

Asennuksen 
sujuvuus
yllätti entisen
ammattilaisenkin

-Noin 20 vuotta sitten 
uusimme puusäleet, 
ja onhan tietysti 

maalailtu ja laitettu. Kun beto-
nit alkoivat rapistua, pakko oli 
uusia, Reijo Yrjölä perustelee 
parvekehanketta.  

Parvekelaattojen tukiteräksi-
en ruostuminen oli ollut osin 
todettavissa paljain silmin, be-
tonin rapistuttua paikoittain 
pois. Rautakannakkeita lukuun 

ottamatta täysin uusien parvek-
keiden puolesta puhuivat myös 
Kymen ammattikorkeakoululla 

teetetyt tutkimukset.  Puutteita 
oli liikaa.

– Aika tarkkaa on, minkälai-
set saavat olla, Reijo Yrjölä 
viit taa tehtyyn parvekemallin 
valintaan. 

Siinä myös Kotkan kaupun-
gilla oli määräysvaltansa. Teh-
dasvalmisteiset, tilauksen mu-
kaan tuotetut teräsparvekkeet, 
ovat kooltaan ja olemukseltaan 
alkuperäisiä vastaavat. Alkupe-
räisen kaltainen rimoitus edel-
lytettiin asennettavaksi. Uutta 
ilmettä, mutta ennen kaikkea 
lisää käytettävyyttä  tuovat la-
situkset ja parvekelinjan katto. 
Niille kaupunki liputti vihreää, 
vaikka entisistä ne puuttuivat. 

Vanhojen parvekkeiden pur-
kuvaiheeseen hanke eteni 22. 
lokakuuta 2009.  Betonien piik-
kausta ja paljastuneiden rata-
kiskokannattimien putsaamista 
asukkaat eivät voineet olla kuu-
lematta, mikäli paikalla olivat. 
Rytinän ajoittuminen oli tehty 
heille selväksi etukäteen.  

Valmiina paikalle tuotujen 

parvekkeiden asentaminen 
paikalleen sujui näppärästi. 
Jou lukuun ensimmäisenä päi-
vänä työ oli valmis.

– Hirviän nopeasti kävi, oi-
kein ihmettelin. Minäkin olen 
remonttitöitä tehnyt pienen 
ikäni, mutta tämä oli minulle 
uutta, Yrjölä myöntää. 

– Ikkunasta saattoi katsoa. 
Koko ajan mie seurasin. 

 Ylimmilläkin parvekkeilla on 
nyt sateensuojaa, kun parveke-
linjat saivat katon ylleen. Sade-
vedet poistuvat syöksytorvia 
pitkin, eivät ylemmältä parvek-
keelta alemmalle, kuten ennen.  
Puiset lattiat pysyvät kuivina 
astella vaikka sukkasillaan, tai 
ilman.

– Saunan jälkeen on  muka-
va istua, enteilee Reijo Yrjölä 
uudistuneen, laseilla suojatun 
parvekkeensa käytöstä - vaik-
ka kesäaikaan se nautinto jää 
enimmäkseen muille.

– Itse olemme kesät aina 
maalla.     

Ikkunat Papinkatu 2:ssa uusit-
tiin kolme vuotta sitten, uusiin 
parvekkeisiin on tulossa vielä 
lasitus, mitat on jo otettuina. 
Julkisivujen rappauskorjaukset 
ja maalaus tulevat kirkasta-
maan ilmettä vielä entisestään, 
kun päätös siitä katsotaan so-
pivaksi. 

➺ JATKUU
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Nuorten miesten päät-
tötöiden ohjaaja, Ky-
AMK:in rakennustek-

niikan yliopettaja Tarmo Kont-
ro esittelee Matti Mäkäräisen 
työn painopisteitä, paikalla 

Opintojen loppurutistus 
parvekkeiden kautta

Rakennusinsinöörin opintojaan viimeistä vuotta 

Kymen ammattikorkeakoulussa Kotkassa taitta-

villa Miikka Kotolalla ja Matti Mäkäräisellä on 

insinöörityöt valmistumassa. Ammattiin opis-

keleville hedelmällistä on, jos koulun lähituntu-

massa on mahdollisuus seurata ja osallistuakin 

käytännön hankkeisiin. Sekä Kotola että Mäkä-

räinen ovat pystyneet hyödyntämään töissään 

kaupungin keskustassa olevan taloyhtiön parve-

kehanketta.

ole va Miikka Kotola kommen-
toi parveketeemasta omia osa-
alueitaan ja tuntemuksiaan 
myös itse.  

Miikka Kotola kertoo teh-
neensä KyAMK:in opiskelijoi-
den koulun tiloissa osuuskun-
tapohjalla pyörittämässä 'insi-
nööritoimistossa' - yrittäjyyt-
täkin valaisevassa oppimisym-
päristössä - opintojensa ohella 
pieniä, opiskelun kannalta hyö-
dyllisiä suunnittelutöitä.  Viime 
kesänä työpaikan puuttuessa 
hän päätti hyödyntää Insinöö-
ritoimisto KyAMK:n tilat  ja 
laitteet. 

Tutustuttuaan hiukan hä-
meenlinnalaisen yrityksen 

rakennustekniikan koulutus-
ohjelmalle tarjoamaan tehdas-
valmisteisen teräsparvekkeen 
kehittämishankkeeseen Kotala 
saattoi todeta voivansa tehdä 
insinöörityönsä siihen liittyen. 

Nyt ainekset ovat pitkälle 
koossa ja työ hahmottumassa.  
Työnsä luovuttamisen ja insi-
nöörin paperinsa saamisessa 
Kotola on tähdännyt huhti-
kuulle. 

Sekä tuotteiden 
että markkinoiden 
luotausta

– Insinöörityöt 
tehdään käytän-
nönläheisinä. 
Työlle on kuiten-
kin eduksi, jos 
siihen liittyy pie-
nikin innovaatio, 
yliopettaja Tarmo 
Kontro toteaa. 
Vuodesta 1993 
Kymen Am mat ti-
kor kea kou lussa 
toimineena hän 
on ehtinyt ohjata 
lukuisat loppu-
työt, tuoreimpa-
na mm. Miikka 
Kotolan. 
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Hämeen Teräsrakenne 
Oy:llä on ollut valmis-
tuksessaan Rannila-

Steel Oy:n Producta-parveke-
järjestelmä, sekä uudis- että 
korjauskohteisiin sovellettava.  
Viimeaikoina yritys on kehittä-
nyt rinnalle omaa valmisparve-

ketta, niin ikään teräsrunkoista,  
mutta betonilaattaista. Tuotanto 
on nyt käynnistymässä. Funkis-
nimen saaneet parvekkeet tul-
laan lähiaikoina asentamaan 
turkulaiskohteeseen. Kyseisessä 
pilottikohteessa pahoin vaurioi-
tuneiden alkuperäisten parvek-

Stonel-tiiliverhous on kestävä, tuulettuva ulko-
verhousratkaisu. Vanhan seinärakenteen korjaa-
minen nykyvaatimusten tasolle toteutuu seinän 
paksuutta lisäämättä ja talon arkkitiehtuuria 
kunnioittaen. 

LISÄERISTYS SEINÄN PAKSUUTTA LISÄÄMÄTTÄ

PARAS LUOTTOLUOKKA

10/2007

w
w

w
.s
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l.fi
 

Uusi tuulettuva 
Stonel-tiiliverhous. 
Lisäeristys 200 mm
 ja kunnon tuuletus-
rako.

Katso animaatio netissä 
Soita! 0207 959 300

Vanha, lohkeileva ja 
vettynyt  tiiliseinä.

Vanhojen  seinä-
pintojen oikaisu

Mittamodulisoitu
kiinnitysjärjestelmä

Lisälämmön-
eristys

Eriytetty julkisivu
Keveä rakenne

Aito, säänkestävä
poltettu tiili

Aito 
nurkka-
ratkaisu

Ei erillistä 
perustusta

Tuulettuva 
rakenne

Useita tiili- ja
saumavärejä

kposti210x148_.indd   1 18.1.2010   10.33

KyAMK:ista valmistuu vuosittain mm. kymmeniä rakennusinsi-
nöörejä. Insinööritöiden aiheiden kirjo on laaja. Moniulotteisiakin 
valmistuu, osittain koulutusrajoja ylittäviä, jolloin yhden työn oh-
jaajia tarvitaan useampi. Taloyhtiö voi antaa vinkkiä aiheeksi sii-
nä kuin yritysmaailmakin. 

keiden tilalle on ollut erityisen 
vaikea löytää optimaalisinta 
korjausvaihtoehtoa. 

Osin tuotekehitystyyppises-
sä, osin teräsparvekkeiden mark-
kinoita ja kilpailutilannetta 
luotaavassa insinöörityössään 
Miikka Kotola on käynyt tutus-
tumassa Hämeenlinnassa val-
mistajan tuotantotiloihin sekä 
tuotantoon ja tuotteiden kasa-
usprosesseihin. 

Toisaalta hän on perehtynyt 
käytännön työmailla sellaisten 
vanhojen parvekkeiden poista-
mistyöhön, joissa on mahdolli-
suus asentaa tilalle tehdasval-
misteinen teräsparveke joko 
tutuksi käyneellä puulattialla 
tai jatkossa vaihtoehtoisesti 
yrityksen kehittämällä tulok-
kaalla, kuitubetonilaattaisella 
ja patent tihaussa olevalla liitin-
osalla varustetulla versiolla. 

Alan tuotekehityksen  ja 
mark kinoiden tilanteen kartoi-
tuksen Kotola ulotti myös Suo-
men ulkopuolelle kansainvä-
listä vertailutietoa saadakseen. 

Suomessakin on ollut saatavilla 
esimerkiksi saksalaisvalmis-
teisia osia, jolla parvekkeet 
kiinnitetään rakennuksen run-
koon. Kuitenkin Miikka Kotola 
on saanut todeta, että etenkin 
lämpöeristettyjen, kylmäsillan 
muodostumisen estävien kiin-
nityskomponenttien tarjonta 
on vähäistä. Markkinat näyttäi-
sivät olevan siis suotuisat nyt 
patenttihakuvaiheessa olevalle 
Hämeen Teräsrakenteen tar-
peeseen kehitettämälle kom-
ponentille.

Matti Mäkäräinen insinööri-
työ kohdistuu Kotolan työtä tii-
viimmin nimenomaan As Oy Pa-
pinkatu 2:n hankkeeseen, lähti-
en alkuperäisten parvekkei den 
kuntotutkimuksesta ja edeten 
niiden hallittuun ja optimaali-
sesti aikataulutettuun purku-
menetelmään sekä lopulta uu-
sien parvekkeiden asentami-
seen alusta loppuun.  

Myös KyAMK:in betonilabo-

➺ JATKUU
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Vuosien varrella Hämeen 
Teräsrakenne Oy:ssä on 
monesti todettu, että 

betoniparvekkeisiin tottuneet 
asukkaat toivovat parvekere-
montin tai vaihdon jälkeenkin 
betonia jalkojensa alle.  Ongel-
mana on ollut, että kaikin puolin 

Betonilaatta kaiteineen 
yhdessä paketissa työmaalle

asianmukaisesti tehdyt betoni-
parvekekorjaukset haukkaavat 
kuivumisineen kaikkineen reip-
paasti aikaa ja telineitä.  Tuote-
kehityksen avulla aikaa voidaan 
lyhentää, eikä telineitäkään vält-
tämättä tarvita. Ratkaisu on nyt 
tulollaan kuitubetonin muodos-
sa. Kuitubetonilaatta tulee työ-
maalle lasitettuine kaiteineen 
tehtaalla valmiiksi kasattuna 
kokonaisuutena. 

Yksi yleinen ennakkoluulo 
ihmisillä on, että betonittomat 
kevytrakenteiset ja kestopuu-
ritiläiset parvekejärjestelmät 
kopisevat. Myyntijohtaja Martti 
Karimies myöntää, että pelkäs-
tä luulosta kyse ei olekaan. 

– 1980 - 1990 -luvuilla on 
tehty parvekejärjestelmiä, jot-
ka varmaan ovatkin kopisseet. 
Hä meenlinnan Mäkelän teolli-
suusalueeltakin uusien ja van-
hojen rakennusten seinille on 
lähtenyt ja lähtee yhä suuret 
määrät teräksisiä kevytparvek-
keita puuritilä lattianaan. Vaan 
ei Karimiehen mukaan kopi-
sevaisina. Hyviä ratkaisuja on 
olemassa. 

Asujan kannalta puuritilälat-
tiainen valmisparveke onkin 
Karimiehen mukaan sikäli oiva 
vaihtoehto, että jalalle lämpi-
mältä tuntuva pinta on siinä 
jo valmiina. Betonialustoille 
asukkaat hank kivat puukatteen 
usein erikseen.

Toiminnallisuus 
ennen kaikkea

Valmiita uutuustuotteita 
katsoessa asiaan pereh-
tymättömät eivät usein 

osaa kuvitella, kuinka vaativaa 
ja aikaa vievää tuotekehitys on. 
Kun ratkottuja detaljeja aletaan 
aukaista, vaatimukset valkene-
vat. 

Karimiehen esittelemä, yri-
tyksen omaa kehitystyötä edus-
tava uutuusparveke on saanut 
nimen Funkkis. Nimi ei aino-
astaan viittaa muotoon, joka 
onkin muunneltavissa tilaajien 
ja arkkitehtien toiveiden mu-
kaisena. Oleellisinta on funk-
tionaalisuus, toiminnallisuus 
käytännössä. Sitä parveketuot-

Mitä alempana parvekkeet ovat, sitä vahvempi kilpailija uudelle 
parveketuotteelle on perinteinen parvekeremontti betonikorjauksi-
neen ja -valuineen. - Kun parvekkeita on neljään kerrokseen tai 
korkeammalle, kilpailukykymme vahvistuu, koska emme tarvitse 
asennuksessa telineitä. Purku vai hee seenkin löytyy tapoja, joissa 
selvitään telineittä, Martti Karimies sanoo. 

ratoriota hyödyntäen parvek-
keiden rakenteiden tutkimus 
oli tehty jo elokuussa 2007. 
Laattojen alapinnan teräksistä 
yli 40 prosenttia oli  osoittau-
tunut jo olleen karbonatisoitu-
misvyöhykkeessä, korroosiolle 
alttiina, osin jo ruostuneitakin.   

Esivalmistettujen teräsmodu-
liparvekkeiden valintaa tässä 
kohteessa puolsi se, että asen-
tamisessa saatettiin hyödyntää 
alkuperäisten parvekkeiden 
I-profiilisia ratakiskokannak-
keita. Kannaketyyppi on ollut 
erityisen yleinen etenkin 50- ja 
60 -luvuilla. Välipohjaan ja run-
korakenteen sisään menevät 
palkit ovat jätettävissä muita 
parvekerakenteita purettaessa 
paikoilleen. Puhdistuksen ja 
korroosiosuojakäsittelyn jäl-
keen ne ovat käytettävissä uusi-
en parvekkeiden kannattimina. 
Vankkoja kun ovat, korroosio 
ei juurikaan ole niiden kantolu-
juutta vähentänyt.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Ideointi ja suunnittelu takana, 

tositoimet odottavat
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teissa tarvitaan, sillä mittavien 
tuotteiden kuljetus, varastointi, 
nostaminen ja kiinnittäminen 
paikoilleen ylipiinkin kerrok-
siin on syytä oltava hallinnassa 
aikataulullisesti ja teknisesti.

Kuitubetoninen parveke on 
kevyt ja kestävä. Harjateräksiä 
ei tarvita, siksi laatan vahvuutta 
ei tarvitse kasvattaa harjateräk-
sien korroosiolta suojaamisen 
vuoksi. Elementtiparvekelaa-
toissa paksuus on luokkaa 
260-280 millimetriä, vanhoissa 
ratakiskokannatteisissa välillä 
160 -180 millimetriä. Uutuus-
parvekkeessa  valun paksuus 
on 70 millimetriä. Kun ottaa 
huomioon normaalibetonin ja 
kuitubetonin ominaispainojen 
eron, on helppo kuvitella, min-
kälaisesta painoerosta on kyse. 
Kymmenen tonnia painavaa 
parveketta ei nosteta ja kiinni-
tetä paikalleen kokonaisuute-
na, kolmen tonnin parvekkeen 
osalta se onnistuu. 

Uuden tuotteen teräsosat 
yritys valmistaa luonnollisesti 
itse. Kuitubetonilaatat tulevat 
kolmen kilometrin päästä Lu-
jabetonilta. Karimiehen esitte-
lemissä laatoissa olevien kah-
vilautasen kokoisien reikien 
merkitykseksi paljastuu mm. 
nostettavuus ja säädettävyys. 

Reikiä käytetään siis nostami-
seen ja siirtämiseen eri työvai-
heissa. 

Niiden pääasiallinen tarkoitus 

kuitenkin on, että niiden kaut-
ta elementti voidaan säätää ja 
kiinnittää täsmällisesti oikeaan 
korkeuteen. Elementin alapuo-
liset teräskotelot valetaan vielä 
paikan päällä reikien kautta täy-
teen betonia. Kotelot toimivat 
muotteina. Seinästä kurottavat 
ratakiskokannattimet kotelois-
saan tulevat siis ympäröidyiksi 
korroosio- ja palosuojana toi-
mivalla betonilla. Viimeistelynä 
reiän täytteeksi napautetaan 
valmis kuitubetonilieriö.   

Laatta tulee parvekevalmista-
jalle pinnaltaan hienopestynä, 
ja laatta itsessään toimii vesie-
risteenä valittujen pintamateri-
aalien (esim. akryylipinnoite tai 
laatat) alla. 

Mitä lyhyemmässä 
ajassa, sitä 
asukas-
ystävällisempää

Uuden parvekkeen val-
mistajat ovat paneutu-
neet syvällisesti myös 

koko toimintakuvioon. Remon-
tin kourissa olevan talon asuk-
kaille ei ole yksi ja sama, kuinka 
kauan parvekeremonttia teh-
dään ja minkälaisia telineitä ja 
kuinka pitkään julkisivuilla sei-
soo.  Asentaminen on päätetty 
organisoida omien asentajien 
vastuulle. 

Nykymääräysten mukaan parvekkeen on kestettävä kaiteen vie-
reisellä juoksumetrillä 2 kN: n kuormitus - esimerkiksi kaksi sa-
takiloista henkilöä. Kyseisen hyötykuormanormin täyttäviä kor-
jaustapoja, joissa parvekkeita ei jouduttaisi lisätukemaan, on vai-
kea löytää. Parvekkeen suuri oma paino on haitta. 

– Etenkin asuintaloyhtiöissä, 
joissa hanke ei sisällä kuin par-
vekeremontin, voisimme näin 
olla pääurakoitsija-asemassa, ot-
taa kokonaisvastuun, Karimies 
hahmottelee.

Logistisesti prosessi menee 
asukkaankin kannalta kivutto-
mimmin, kun vanhojen parvek-
keiden laattojen sisässä olevat 
ratakiskot paikannetaan ja mi-
tataan sähköisesti ennen beto-
nin purkamista niiden ympäril-
tä. Purkutyö ajoitetaan niin, että 
sen edetessä kohteessa, tilalle 
on tuotavissa ja asennettavissa 
viivyttelemättä valmiit parvek-
keet. Toimintatavalla voidaan 
säästää korjaushankeen pituu-
dessa viikkoja, jopa kuukausia 
verrattuna perinteiseen parve-
keremonttiin.

Parveke on kehitetty sovel-
tuvaksi niin uudis- kuin korja-
uskohteisiin. Kohteissa, joissa 
ei ole ratakiskokannakkeita tai 
vastaavia hyödynnettävinä, kiin-
nitys on ratkaistavissa erillisellä 
kiinnikeosalla. Sekin on uutta, 
omaa tuotekehitystä. Tuotteelle 
on haettu patenttia. 

Markkinoiden selkeimpänä 
kohteena yrityksessä nähdään 
eteläinen Suomi, joskin Itäme-
ren alueella löytyy runsaasti 
vastaavanlaista, Funkkikselle 
erityisen hyvin otollista raken-
nuskantaa. 

Jos tuotteella on imua, mikä 
jottei valmistusta voisi ajatel-
la lisenssiperiaatteella - kuten 
kiinnikeosankin, jolla pienem-
pänä kuljetuskaan ei asetu es-
teeksi. Aika näyttää. 
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Historia toistaa itseään, sanotaan. Se 
pätee nyt myös Vaasakatu 9:ssä. Toi-
sinkin tosin olisi saattanut käydä. Ta-

loyhtiön siipiosan uudistamisen virittäneet 
asukkaat tarjosivat kaikkien osakkaiden mie-
lipidekyselyyn kaksi vaihtoehtoa äänestettä-
väksi: joko siipeen rakennettaisiin yhteinen 
sauna tai pesutupa. Pesutuvan kannattajia 
oli reilusti enemmän. Ajatus saunastakin silti 
elää, ja saattaa ennen pitkää toteutua sekin.

– Saunatilat on mahdollista rakentaa ka-
dunpuoleisen rakennuksen ullakkoterassil-
le, viimeiset 11 vuotta taloyhtiötä isännöinyt 
Jouni Paasovaara Helsingin KH-Isännöinti 
Oy:stä sanoo. 

Taloyhtiön noin sata huoneistoa jakaantu-
vat Vaasankadun varren seitsemänkerroksi-
seen osaan, jonka katutasolla on liiketiloja, 
sekä sen takana olevaan nelikerroksiseen 
asuinrakennukseen, jonka kulmasta yksiker-
roksinen, noin 40 neliömetrin tilat sisältävä 
siiveke kurottaa. 

Pesutuvan 
uusi tuleminen

Vaasankatu 9:n malliin

Helsingin Vaasankadulla As Oy 

Vaasankatu 9:n sisäpihalle pis-

tävään siipiosaan on syntymäs-

sä asukkaille yhteinen pesutupa. 

Muun muassa toimistona ja va-

rastona viimeiset parikymmentä 

vuotta toimineen tilan on todet-

tu luontuvan mainiosti pyykin 

käsittelyyn. Ei ihme, sillä pesu-

tuvaksi se oli luotu alunperinkin, 

ja sellaisena myös vuosikymme-

niä toimi. 

Kuivaushuone odottaa vielä uutta ilmettään, muutoksen tykötarpeita on jo paljon. 

n  Tekstit: Hanna Rissanen  Kuvat: Aimo Holtari
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Pyykkiteline 
sisustuselementtinä 
syrjään

Alkuperäisessä mallissaan 
pesuhuone oli jätetty 
pois käytöstä 1990-lu-

vun alussa taloyhtiössä toteute-
tun putkiremontin yhteydessä. 
Tällöin kaikkien huoneistojen 
pesutilat saneerattiin ja varus-
tettiin pyykkikoneliitännöin. 
Vuonna 1941 rakennetun talo-
yhtiön asunnot ovat nykymitta-
puun mukaan pieniä, suurim-
mat noin 60-neliöisiä. Vaikka 
pyykinpesu onnistuukin, pie-
nissä tiloissa vähänkään isom-
pien pyykkien kuivattaminen 
haukkaa herkästi asuintilasta ja 
-viihtyvyydestä. 

Pihalla kyllä on pyykkinarut, 
samoin ullakolla, mutta niiden 
käytössä on omat ongelmansa.  
Pesutila erillisellä, koneelliste-
tulla kuivatushuoneella koet-
tiin siis oivana ajatuksena.

Tilallisesti pihasiipi on anta-

nut uuden pyykkituvan suun-
nittelulle mainiot lähtökohdat, 
vaikka varustus tulee olemaan 
toista kuin vuosikymmenet 
sitten.  Konetoimittajaksi ja pe-
sutilan suunnittelijaksi valitun 
Jäähdytyskone Oy:n markki-
nointipäällikkö Harri Karling 
antaa suuren plussan ensinnä-
kin luonnonvalolle, jota tulvii 
kauniisti rivissä olevista kuu-
desta ikkunasta. 

Tila jakaantuu kolmeen osaan.  
Parikymmentä vuotta sitten 
keskiosaan rakennettu wc-
suihkutila jätetään paikoilleen. 
Pesukoneelle, jonka vetoisuus 
on kuusi kiloa, ja kuivausrum-

Kulutus kuriin
Veden ja energian mittaaminen huoneistokohtaisesti vähentää kulutusta 
ja on myös oikeudenmukaista.

M-Bus -mittariluentajärjestelmä koostuu tyyppihyväksytyistä huoneisto-
kohtaisista impulssilaitteellisista vesimittareista, keruuyksiköistä sekä 
mahdollisista huoneistokohtaisista energiamittareista. Järjestelmään 
voidaan liittää lisäksi kaasu-, sähkö- ym. mittareita, myös jälkikäteen. 

Viemäriäänet hallintaan
Alhainen äänitaso on asunnon arvostetuimpia ominaisuuksia.
AQUASAFE-viemäröintijärjestelmä on tutkitusti hiljainen ja 
paloturvallinen (tyyppihyväksyntä YM223/6221/2005).

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400  HELSINKI
Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 604
E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
www.sgps.fi

Talotekniikalla parempaan asumiseen 

Pihasiipeen kuljetaan kohta 
taas pyykkikorit kainalossa. 
Kohteen urakoitsijaksi, tarjous-
kilpailun jälkeen, valittiin 
Kovako Ky. Pesutuvan raken-
nuskustannukset ovat 59 000 
euroa eli 14,61 euroa neliölle. 

➺ JATKUU
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Maksutta tai konstilla tai toisella maksaen

Kaikki asukkaat saavat pesutupaan avaimen ja sen käyttö on 
heille ilmaista, isännöitsijä Jouni Paasovaara (kuvassa) kertoo 
Vaasankatu 9:ssä tehdystä päätöksestä. 

Pyykkäämisen rahastamisesta luopuminen on taloyhtiöissä hä-
nen mukaansa nykyään varsin yleistä. Pyykin pesemisen aiheut-
tamat vesikustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat, mikäli 
asukkaat käyttävät pesutuvan suurempia koneita.  Taloyhtiöissä, 
joissa pesutuvan käyttö on pidetty maksullisena, veloitustavat ovat 
moninaiset. Kolikkoautomaatit jäivät historiaan markoista euroi-
hin siirtymisen myötä. Joissakin taloyhtiöissä käytössä on vielä 
polettisysteemi. 

Eräässä yhtiössä Paasovaara tietää käytössä olevan korttirahas-
tuksen, joissakin pyykkäysoikeus lunastetaan vuosimaksuna. 

Nykyaikaan sopivana ja järkevänä vaihtoehtona Harri Karling 
on kokenut mahdollisuuden maksaa tilan ja koneiden käytöstä 
puhelimitse. 

mulle tarjoutui viereisestä tilas-
ta ergonomisestikin luonteva 
paikka sementtikorokkeella, jo-
ka on säilynyt muistona  paikal-
la  joskus   olleesta  betonises-
ta pyykkialtaasta.  Korokkeen 
syvyyttä tosin on kasvatettava 
jonkun verran. 

Tilan lattiavalu on alkuperäi-
nen, mutta lattiakaivot siihen 
on rakennettava uudelleen. En-
tiset oli valettu umpeen käyttö-
tarkoituksen muututtua. Tässä 
kohteessa viemäriliitännät oli 
helppo suunnitella sujuviksi. 
Rakennusosan alla on taloyh-
tiön varastotilaa, jonka viemäri-
linjaan pesutilan putket ollaan 
yhdistämässä. 

Vesieristyksiä lattian noin 7 
- 10 -senttisessä betonilaatassa 
ei ole ollut ennestään; vähäisin-
täkään merkkiä bitumikerrok-
sista ei löytynyt. Nyt eristykset 
tehdään nykyvaatimukset täyt-
tävinä ennen pintojen laatoit-
tamista. 

Suuremmassa, kuivaukselle 
pyhitetyssä tilassa betoniseiniä 
oli jossain vaiheessa levytetty. 
Kokemuksien pohjalta Jouni 
Paasovaara kertoo pelänneen-
sä, josko levyt kätkisivät alleen 
ongelmia. Näin ei onneksi täs-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

– Erittäin runsas pyykinkuiva-
tus voi nostaa kosteuspitoisuu-
den  huoneilmassa kor keaksi, 
varsinkin siinä ta  pauksessa, 
että asunnon ilman vaihto on 
huono.  Syitä kosteuspitoisuu-
den nousuun  voi toki olla mui-
takin, sanoo Allergia- ja Astma-
liitto ry:n sisäilma-asiantuntija 
Tuula Syrjänen.   

Lämmityskaudella huoneil-
man suhteellisen kosteuden 
tulisi pysytellä alle 45 prosen-
tissa.

Hälytysmerkkeinä liiallisesta 
kosteuspitoisuudesta Syrjänen 
mainitsee kosteuden tiivisty-
misen asunnon kylmimpiin 
paikkoihin, esimerkiksi ikku-
noihin, ulkonurkkiin, kaap-

pien taustoille tai vaikkapa 
kylpyhuoneen kylmävesiput-
keen.  Jos kylpyhuone ei pääse 
kuivahtamaan käyttökertojen 
välillä, voi näihin kosteimpiin 
paikkoihin alkaa kasvamaan 
näkyvääkin hometta. 

Sisätiloissa kosteutta syn-
tyy paitsi pyykinkuivatukses-
ta myös ihmisten ja eläinten 
uloshengityksestä ja hikoilus-
ta.  Kuten myös ruuanlaitosta, 
astioiden pesusta, siivouksesta, 
höyryllä silittämisestä, pesey-
tymisestä, ilmankostuttimien 
käytöstä jne. Pahin lopputu-
los rakenteisiin muodostuva 
kosteusvaurio - mistä se joh-
tuukaan - ja sen seurauksena 
homevaurio. 

– Allergialiiton neuvonta-
palveluun tule kyselyjä myös 
pyykinpesusta ja kuivatukses-
ta. Ongelmana on usein se, 
että asukas kokee kylpyhuo-
neen olevan koko ajan kos-
tean tuntuinen, koska siellä 
kuivatetaan paljon pyykkiä. 
Kantamme on, että taloyhtiöi-
den kannattaisi ehdottomasti 
panostaa hyvään pyykinpe-
suhuoneeseen ja toimivaan 
kuivatushuoneeseen. Tällöin 
saadaan yksi lisäkosteuslähde 
poistettua sisätiloista, Syrjä-
nen tähdentää.

Asukas voi itse torjua liial-
lista kosteutta myös seuraavin 
toimintatavoin:
 • kuivaa suihkun jälkeen kyl-

pyhuoneen kastuneet pinnat 
mahdollisimman hyvin
• tarkista, että kylpyhuoneen 
poistoilmaventtiili on puhdas 
pölystä. Lisää mahdollisuuk-
sien mukaan kylpyhuoneen 
ilmanvaihtoa.
• jos kylpyhuoneessa on ikku-
na, tilaa kannattaa välillä tuu-
lettaa, talviaikana vain muuta-
man minuutin, että lämpö ei 
karkaa. 
• myös pieni kylpyhuoneen 
lämpötilan nostaminen voi 
auttaa
• jos kylpyhuoneessa on tilaa, 
kannattaa harkita kuivausrum-
mun tai - kaapin hankintaa

Jatkuva pyykinkuivatus altistaa liikakosteudelle ja sen seuraamuksille

sä kohteessa ollut. Tehdyt kos-
teusmittaukset eivät antaneet 
mitään syytä huoleen. 

Vaikka pyykkikoneen rinnal-
le tulee kuivausrumpu, alan am-
mattilaiselle oli selvää, että myös 
narukuivatukseen on tarjottava 
hyvät mahdollisuudet.

– Kaikille materiaaleille rum-
pukuivatusta ei suositella, Kar-
ling sanoo. 

Kuivaushuoneen kuivuri va-
litaan teholtaan tilan koon ja 
narujen määrän mukaiseksi. 
Pihasiivekkeessä ilmanvaihto 
on perinteinen, painovoimai-
nen, ja sellaisenaan se saa olla 
edelleen. Myös alkuperäiset 
isot lämpöpatterit jatkavat teh-
tävässään. 

Tilaa pyykkituvassa riittää 
myös mankelille, mikäli hankin-
taan myöhemmin päädytään. 
Harri Karlingin mukaan man-
keloinnin suosio on lisääntynyt, 
eikä vain sileyden ja säilytysti-
lan riittävyyden vuoksi.  Manke-
lointi vähentää tekstiilien pöly-
ävyyttä. Se on terveydellinen 
etu etenkin allergikoille.

Pesutuvan varaus Vaasankatu 
9:ssä hoituu kirjoittamalla nimi 
listaan. 
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Työtehoseurassa on selvitet-
ty, mitä koneellinen pyykin-

pesu ja -kuivaus kotona maksa-
vat. Pyykkihuolto on arkinen 
taitolaji, jossa pyykkäri vaikut-
taa myös omalla toiminnallaan 
kokonaiskustannuksiin.

Pyykinpesun muuttuvia kus-
tannuksia ovat vesi, sähkö ja 
pesuaine. Kuivauksessa kuluu 
lähinnä sähköä. Kiinteiden kus-
tannusten lähtökohtana on ko-
neen hankintahinta. 

Eniten pyykinpesun kus-
tannuksiin vaikuttaa se, kuin-
ka paljon pyykkiä taloudessa 
syntyy. Pyykin materiaalilla, li-
kaisuudella ja lian laadulla on 
vaikutusta koneen pesuläm-
pötilan ja -ohjelman valintaan. 
TTS:n tutkimusten mukaan 
kirjopesuohjelman sähkönku-
lutus voi kaksinkertaistua, kun 
lämpötilaa nostetaan 40 astees-
ta 60 asteeseen. Pesuaineen 
yliannostus lisää huuhtelutar-

vetta. Pesukoneiden pika- ja 
vajaatäyttöohjelmat kuluttavat 
lähes yhtä paljon vettä kuin pe-
rusohjelmat.

Tutkimusten mukaan 1600 
kierrosta minuutissa lingottu 
pyykki kuivuu kuivausrummus-
sa noin 25 prosenttia pienem-
mällä sähkönkulutuksella kuin 
1000 kierrosta minuutissa lin-
gottu pyykki. Puolilleen täytet-
ty kuivausrumpu kuluttaa noin 
20 prosenttia enemmän sähköä 
pyykistä haihdutettua vesikiloa 
kohden kuin täytenä. Koneelli-
nen kuivaus vie aina enemmän 
sähköä kuin pyykinpesu.

Täysin konein
energiatehokkaasti

TTS:n laskelmien mukaan 
kotitalouden pyykinpesun kiin-
teät kustannukset ovat noin 
90 euroa vuodessa. Muuttuvat 
kustannukset vaihtelevat pesu-
kertojen mukaan ja ovat yhden 

hengen taloudessa keskimäärin 
27 euroa vuodessa, kun pyyk-
kiä pestään kaksi koneellista 
viikossa.

Kahden hengen taloudessa 
muuttuvat vuosikustannukset 
ovat 43 euroa, kun pyykkiä pes-
tään kolme koneellista viikossa. 
Lapsiperheessä, jossa pyykkiä 
pestään kuusi kertaa viikossa, 
ovat pyykinpesun muuttuvat 
vuosikustannukset noin 92 eu-
roa.

Kiinteät ja muuttuvat kustan-
nukset yhteenlaskettuina ovat 
pyykinpesun vuotuiset koko-
naiskustannukset yhden hen-
gen taloudessa noin 120 euroa, 
kahden hengen taloudessa 140 
euroa ja neljän hengen lapsi-
perheessä 190 euroa. Esimerk-
kilaskelman lapsiperheessä 
pyykin rumpukuivauksen ko-
konaiskustannuksiksi lasket-
tiin noin 170 euroa vuodessa, 
(muuttuvat kustannukset noin 

50 euroa ja kiinteä kustannus 
120 euroa).

Kotona tapahtuvan pyykin-
pesun ja koneellisen kuivauk-
sen yhteenlasketut vuosikus-
tannukset olivat laskelmien 
esimerkkinä käytetyssä lapsi-
perheessä 360 euroa.

Pesukoneen ja kuivausrum-
mun energiatehokkuusomi-
naisuuksilla ja suorituskyvyllä 
on vaikutusta pyykkihuollon 
kokonaiskustannuksiin. Täysi-
en koneellisten peseminen ja 
kuivaaminen on kustannus- ja 
energiatehokasta, joten valinta-
tilanteessa kannattaa tutustua 
erikokoisiin koneisiin ja valita 
omiin käyttötarpeisiin sopivin.

Pyykinpesun muuttuvia 
kustannuksia voi kontrolloida 
käyttämällä tarkoituksenmukai-
sia pesuohjelmia ja -lämpötilo-
ja sekä annostelemalla pesuai-
netta niin, ettei lisähuuhteluja 
tarvita.

Pyykkäystavat heijastuvat kukkaroon

Protecting your property! 

Oy Arapro Protection Ab
Kangaspellontie 4A, 00350 Helsinki
p. 0400 801 105 tai (09) 4369 3339 
fax (09) 4369 3338
email: arapro@welho.com

TERVEELLÄ PINNALLA

- julkisivujen rappaukset
- julkisivujen maalaukset
- lämpörappaukset
- parvekekorjaukset
- ratkaisut kosteusongelmiin
- VOC-yhdisteiden kapselointi
- lattiakorjaukset
- kaikki sisäremontit 

TOIMIVAT RATKAISUT!

Huono sisäilma ja sen
aiheuttamien oireiden
syyt löytyvät usein lattia-
pinnoitteiden alta. Home,
kosteus ja vaaralliset VOC-
yhdisteet aiheuttavat ter-
veysriskejä, jotka on poistet-
tava välittömästi.

UZIN-järjestel-
män tuotteilla
poistuvat ala-
pohjan kosteus-
ongelmat hel-
posti ja ennen-
kaikkea rakenteita
purkamatta, no-
peasti ja varmasti!

Kun on kyse kiinteistösi kunnosta teemme kaikkemme
sen puolesta. Tehokkaat materiaalit ja aineet sekä
ammattitaitoinen työ ovat lähtökohdat, joilla toteutamme
kaikki remontit, oli sitten kyse julkisivuista, parvekkeista,
lattioista, vesieristyksistä tai monipuolisista sisäremonteista!

Vain parhaista raaka-aineista ja huolellisesta työstä
syntyy hyvä lopputulos, joka takaa kiinteistön arvon ja
kunnon säilymisen.

UZIN-järjestelmän
tuotteet sopivat myös
kostealle betonille. Ne

estävät kosteuden nou-
semisen lattiapinnoittei-

siin ja kapseloivat tilan
käyttäjien terveydelle

vaaralliset VOC-yhdisteet
ja estävät niiden pääsyn

hengitysilmaan.

Kun kiinteistön
alapohjassa

ja lattiara-
kenteissa on

ongelmia,
löytyy meiltä

toimiva ratkaisu!



K I I N T E I S T Ö J E N  V E S I -  J A  V I E M Ä R I J Ä R J E S T E L M Ä T

Noin viikon kuluttua 
uu tiskynnyksetkin ylit-
täneestä vuodosta pai-

kalle tilattiin Hurrikaanit Ym-
päristöhuolto Oy kuvauskalus-
toineen. Heidän osuutensa oli 
tarkastaa, olivatko rakenteissa 
ja tunnelissa vyöryneet vesi-
massat aiheuttaneet vaurioita 
viemärilinjoille.

Toisin kuin maanalaisissa 
viemärilinjoissa, metrotunne-
leissa risteilevät viemärit eivät 
ole maamassojen ympäröimiä. 

Viemäriputketkin uhattuna, kun vesiputken paukahti

Poikkeuksellinen kuvauskeikka
Helsingin rautatie-

asemalla marraskuun 

alussa sattunut suu-

ren luokan putkivuoto 

seurauksineen on työl-

listänyt monen alan 

tekijöitä.  Kaaoksen 

aiheuttanut vaurio oli 

vesiputkessa, silti tar-

kastettavaksi otettiin 

myös viemäriputkis-

toa. 

Niitä kulkee koteloissa, katois-
sa ja seinänvierustoilla maan-
pinnalla. Viemäriputki on 
enim mäkseen jokseenkin tyhjä. 
Joutuessaan vesimassojen ym-
päröimäksi, putkisto voi liikkua 
sen mukana, kiinnittämättömä-
nä myös nousta kellumaan.

– Meidät tilattiin paikalle var-
mistamaan, että viemärilinjat 
eivät ole liikkuneet ja  että kaa-
dot ovat kunnossa,  Tomi Heino 
kertoo työn lähtökohdan.

Tavanomaisten kiinteistövie-
märeiden kuvaukset Hurri kaa-
neilla hoitaa tavallisesti yksi 
henkilö. Metroaseman uume-
niin yrityksestä irrotettiin ka-
mera ja kaksi miestä sekä pe-
suauto. Jonkin verran tässäkin 
kohteessa tuli vastaan viemäri-
osuuksia, joissa sisäpinnat oli 
ensin pestävä tulkitsemiskel-
poisen kuvamateriaalin mah-
dollistamiseksi.   

Kuvaustyön kokonaiskesto 
venähti noin pariksi viikoksi, 
sillä järjestelyiden vuoksi työ-
hön tuli välillä taukoja. Tosin 
tutkittavaa putkistoakin riitti. 
Kaikkiaan kuvamateriaalia alu-
een viemäristöstä kertyi  usei-
den kilometrien matkalta. 

Kamerat lähetetään tallenta-
maan putkensisäisiä näkymiä 
tarkistusluukkujen kautta. Nii-
den löytäminen tahtoo olla 
oma operaationsa. Tässäkään 
kohteessa ne eivät löytyneet 
pelkästään piirustuksia luke-
malla. Paikoittain luukut olivat 
jääneet myöhemmin tehtyjen 
rakenteiden alle. 

 – Jos luukkuja ei löydy, ku-
vaajamme tekevät uusia paik-
koihin, joista tarpeen tullen 
jatkossakin on helppo pääsy 
viemäriin tulipa sitten tukos 
tai muuta huoltotarvetta, Tomi 
Heino sanoo. 

Metrotunnelissa kuvaukset 
osoittivat viemäreiden olevan 
kunnossa. Vesivirrat eivät olleet  
siirrelleet viemäriputkia pai-
koiltaan, eivätkä vyöryttäneet 
maa-ainesta pois maanvarais-
ten putkien alta. Notkahduksia 
ei löytynyt ja kaadot olivat niin 
kuin piti. Kuten kaikista ku-
vatuista kohteista myös tässä 
tilaaja sai maksun vastineeksi 
paitsi suullisen viestin put-
kiston kunnosta myös viemä-
ristön todellisuutta vastaavat, 
päivitetyt piirustukset uusine 
tarkistusluukkuineen sekä kir-

jallisen raportin kunnosta ja 
kameran tallentamat näkymät 
DVD-levykkeellä.  

Hyvissä ajoin ennen
päätöksentekoa

Metrotunnelin tilauk-
sessa viemäreiden ku-
vauttaminen oli var-

muustoimenpide. Tavanomai-
sinta viemärikuvausten tilaus 
on tilanteessa, jossa viemärin 
toiminnassa on todettu ongel-
mia. Viime vuosina tosin yhä 
useammin tilauksia on tullut 
kiinteistönomistajilta ja taloyh-
tiöiltä, jotka haluavat viemäris-
tön kuvauksen kuntokartoituk-
sena. 

Tulokset antavat pohjaa pää-
töksenteossa, uusiako viemäri-
linjat kokonaan tai pinnoituttaa 
vanhat. Päädyttiinpä jatkossa 
kumpaan tahansa menetelmään, 
raporteista, kuvista ja ajan ta-
salle saatetuista piirroksista on 
apu, myös remontin suunnitte-
lijalle.  Myös pinnoituksen tai 
sukituksen tekijöiden työtä ja 
työn laatua tukee, kun heillä on 
luettavanaan täydelliset 'nuotis-

Helsingin rautatieaseman alla olevien viemärilinjojen tarkistus-
kuvaus oli poikkeuksellinen tilaus Heinon veljesten Hurrikaanit 
Oy:lle, uhkatekijä kun oli viemäriputkien ulkopuolella vellonut ve-
si, ei viemäreiden sisäiset toimintaongelmat. Tomi Heino pistäytyi 
vielä tapahtumapaikan tuntumassa.

Viemärikuvauksessa käytettävät kamerat ovat sinänsä yksinker-
taisia, mutta hintavia. Kouluttamattoman käsiin niitä ei anneta. 
Kuvaajan on tiedettävä, miten ja miksi milloinkin kuvataan sekä 
osattava tulkita kuvaa. Työ väli nei den huolto ja kunnossapito 
ovat myös ammattitaidon mittari. 

n  Tekstit: Hanna Rissanen  Kuvat: Aimo Holtari
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tot' viemärilinjoilla olevista liit-
tymäkohdista, luukuista ym. 

Viemäriongelmat saattavat 
iskeä uudehkoihinkin viemä-
reihin. 

– Jos viemäri on uusi ja tuk-
keutuminen toistuu puolen 
vuoden sisällä ilman konkreet-
tista syytä, suosittelemme kuva-
usta, Tomi Heino kertoo.  

Viemärit ovat voineet vahin-
goittua, retkahtaa notkolleen 
tms. maan liikkeiden, esimer-
kiksi routimisen vaikutuksesta. 
Myös tulvat ovat uhkatekijä, 
virtaus kun voi muuttua viemä-
rissä päinvastaiseksi kuin on 
tarkoitus.  Myös puunjuuria on 
löytynyt uudehkoistakin viemä-
reistä.

KUN ON KYSE
KORJAUS-

RAKENTAMISESTA...

www.kenno.fi
Kenno-Rakenne Oy

Robert Huberin tie 3 B, 01510  Vantaa.  Puh. (09) 728 8110

Kenno-Rakenne Oy on vuonna 1956 perustettu
korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusliike.

Olemme korjausrakentamisen yleisrakennusliike.
Palvelumme kattaa liike-, teollisuus- ja julkisten
tilojen saneeraus- ja korjaustyöt sekä asuintalojen
julkisivu- ja LV-saneeraukset.

Kennon asiakaskunta koostuu institutionaalisista
kiinteistönomistajista ja rakennuttamisen ammatti-
laisista.

Yksi muiden joukossa, mutta isoin seuraamuksin
Uutisointia laajemminkin 

marraskuussa aiheuttanut ve-
siputkirikko Helsingin rautatie-
asemalla on vain yksi monien 
joukossa vuosikierrossa.  Putki-
rikot silloin tällöin tapahtuvina 
ovat HSY Veden verkkopuolen 
osastonjohtaja Ari Melakarin 
mukaan aivan tavanomaisia. 

Vuosittainen putkirikkojen 
määrä asettuu noin puoleen 
toista sataan Helsingissä. Mar-
raskuun tapauksessa seuraa-
mukset toki olivat poikkeuk-
sellisen mittavat.

Rikkoutunut vesijohto sijait-
si betonisessa suojatunnelissa. 
Läpimitaltaan 400-millisestä 
valurautaisesta vesijohdosta 
irtosi palanen ja vesi syöksyi 
reiästä ensin betonitunneliin, 
jonka mystiseksi luokitellusta 
reiästä se pääsi edelleen ase-
matunnelin tiloihin. Tuhoa vesi 
teki etenkin liikennelaitoksen 
sosiaalitiloissa sekä metroase-

man liukuportaille, joiden kor-
jauskustannukset ovat huomat-
tavat. 

Putkirikkoa ei korjattu pai-
kallisesti. - Katsoimme heti, että 
se on parasta uusia kokonaan, 
Melakari toteaa, olihan putki 
vuodelta 1967, 42 vuotta pal-
vellut. 

– Aina näissä putkissa on hei-
kompia kohtia, hän toteaa. 

Lisärasitteeksi ko. kohdassa 
on katsottu vilkkaan liikenteen 
aiheuttama tärinä. 

Verkkomaiseksi rakennettu 
kaupungin vesijohtoverkosto 
mahdollistaa haaverin satuttua 
veden toimittamisen muuta 
kautta kiinteistöihin. Siinä mie-
lessä koko 70-metrisen tunnelin 
pituudelta uusittavaksi päätetty 
vesijohto voidaan rauhassa kai-
vaa esiin ja vaihtaa. Itse asiassa 
pituutta uusittavalle pätkälle 
kertyy kaiken kaikkiaan noin 
120 metriä, koska tunnelin 

molemmin puolin putkea kai-
vetaan esiin myös maasta tun-
nelin ulkopuolella. 

Tilalle asennetaan uusi teräs-
putki, nykyaikaisin pinnoittein: 
sisäpuolella sementtilaastivuo-
raus, ulkopuolella PE-pinnoite. 
Suunnittelutyöt hoidettiin vuo-
den vaihteessa, viikon 2 alussa 
työt oli määrä laittaa käyntiin. 
Valmista vesijohdon osalta pi-
täisi olla huhtikuun alkupuo-
lella. 

Parhaillaan Helsingin keskus-
tassa HSY Vesi tekee Melakarin 
mukaan riskikartoituksia maan-
alaisten tilojen läheisyydessä si-
jaitseville vesijohdoille. Muun 
muassa sulkuventtiilien toi-
mintakunnon varmistaminen 
on tärkeää.

– Jos putkirikkoja tapahtuu, 
paikat päästään nopeasti eris-
tämään.

Tv-kuvauksia HSY Vesi ei käy-
tä vesiputkistojen tutkimiseen.

Helsingin liikennelaitos on il-
moittanut, että rautatieaseman 
metroasema saataneen käyt-
töön helmikuun puolivälissä. 
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Tässä HSY Veden (entinen 
Helsingin Vesi) Viikin-
mäen jätevedenpuhdis-

tamon prosessipäällikkö Mari 
Heinosen arkinen kuvaus siitä, 
miksi isännöitsijöiden kannat-
taisi viedä viestiä oikeanlaises-
ta pönttöetiketistä. Jos jäteseos 
pääsee kiinteistöstä eteenpäin, 
seuraavana vaaravyöhykkees-
sä on pumppaamo, joka voi 
mennä tukkoon ja voi tulla 
eteen ylivuototilanne. 

Puhdistamolle päätyes-
sään tällaisesta jätteestä ai-
heutuu suuret kustannuk-
set, mitkä voitaisiin välttää 
sillä, ettei laiteta pönttöön sin-
ne kuulumatonta.

Luulisi olevan itsestään selvää, mutta...

Wc-pönttö koetaan syystä tai toisesta mus-

taksi aukoksi, jonne mielellään heitetään mitä 

tahansa hävitettäväksi aiottua tavaraa, mutta 

joka ei sinne itse asiassa edes kuuluisi. Akuutti 

putkitukos on kiinteistön viemärijärjestelmässä 

yleisin pönttöetikettiongelma, josta tulee nopeas-

ti palautekin, kun pönttöön on mennyt väärän-

laista jätettä. Se palaute on tuttu, mutta varsin 

ikävä isännöitsijälle, joka kutsuu paikalle loka-

auton ja taas puhdistetaan viemärit ties kuinka 

monetta kertaa terveysside- tai sukkahousu-

paakkujen vuoksi.

Tämä maksaa kiinteistölle.

Wc-pönttö ei ole tarkoitettu 
seka-, bio- eikä energiajätteiden hävittämiseen

Pumppaa-
mo-

tukoksia 
tapahtuu

Suurin osa siitä 
seka- ja biojät-
teestä, joka 

pönttöön laitetaan, 
voi edetä kiinteistöltä 
eteenpäin. Mari Heino-

sen mukaan se voi ke-
rääntyä putkistoihin ja 

tunneleihin ja kun sitten 

tulee vesisade, sateen tuomat 
vuotovedet saavat jätemössön 
liikkeelle - riskinä se, että put-
kistot menevät tukkoon, mutta 
myös läheisen pumppaamon 
pumput tukkeutuvat. 

– Tässä näette kuvan loppu-
tuloksesta: pumppu jollakin 
pumppaamoasemalla voi olla 
tukossa. Onneksi pumppaa-
moilla on normaalitilanteessa 
aina varakapasiteettia eli toinen 
pumppu, jolla pumppaamo saa-

Mari Heinonen muistutti oi-
keasta pönttöetiketistä, jonka 
merkeissä on käynnistetty 
Pytty-kampanja.

– VTT:n sertifioima –

energiatehokkuusohjelmisto

www.finnenergia.fi

FinnEnergiaOy

Suoritamme erilaiset talotekniset tarkastustyöt  •  Myönnämme energiatodis-
tukset eri käyttötarkoitusten mukaisesti (Fise-pätevyys)  •  Energiakatselmuk-
set, konsultointi- ja koulutuspalvelut  •  Sisäilmaselvitykset ja -tutkimukset
• Lämpökamerakuvaukset  •  Ota yhteys, käytössäsi on alan asiantuntija.

puh. 040 590 7685, e-mail: info@finnenergia.fi

54    KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 1/2010



➺ JATKUU

daan pidettyä toiminassa. Mutta 
jos kaikista pahin toteutuu, niin 
käy näin, josta Vantaan Sanomi-
en lehtileike kertoo: Vantaanjo-
keen pääsi lähes 7 000 kuutiota 
vessatörkyä, Heinonen nostaa 
esiin. 

– Tämä on valitettava tapaus, 
missä kaikki pumput napsahti-
vat tukkoon tuollaisista rätti- ja 
riepujätteistä, joita viemäriput-
kia pitkin voi tulla pumppaa-
molle asti. Eikä siinä vaiheessa 
pumppaamossakaan ole kuin 
kaksi suuntaa: joko jätevesi 
menee takaisin kiinteistölle 
tai ylivuodon kautta läheiseen 
vesistöön. Tässä tapauksessa se 
meni valitettavasti Vantaanjo-
keen - tällaiset ovat äärettömän 
ikäviä tapauksia, Mari Heino-
nen selitti.

Paljon kustannuksia 
puhdistamollekin

-Jos tällainen jäte pääsee 
vielä pumppaamoltakin 
eteenpäin, sitten se tulee 

Tässä kuva työvaiheesta, jossa välpettä eli viemäriin kuuluma-
tonta jätettä pestään. Kuva: HSY Vesi.

jätevedenpuhdistamolle, jossa 
kaikki kiinteä jäte, niin sanottu 
välpe, poistetaan puhdistuspro-
sessin alussa. Meillä käytetään 
mekaanista puhdistusmenetel-
mää, ritiläsiivilöintiä, jolla kiin-
teä jäte poistetaan jäteveden 
joukosta. Se on ikävä ja haastava 
työvaihe - kaikista haisevinta ja 
työsuojelullisesti ikävintä työtä, 
mitä jätevedenpuhdistamolla 
voi tehdä. Mutta sitä tehdään - 
Viikinmäessä tällaista sekajäte-
biojätemössöä poistetaan noin 
700-900 tonnia vuodessa jäteve-
den seasta ennen kuin varsinai-
nen puhdistusprosessi päästään 
aloittamaan. Pelkästään välittö-
mät jätteenkäsittelykustannuk-
set tästä ovat yli 100 000 euroa 
vuodessa, mutta kun päälle las-
ketaan välilliset kustannukset, 
niin ollaan lähempänä puol-
ta miljoonaa, Mari Heinonen 
konkretisoi kustannuksia, joita 
aiheutuu välpejätteen poista-
misesta. 
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

– Siis tämä on sitä jätettä, jon-
ka voisi jo kotona lajitella seka-, 
energia- ja bio-jätteeseen, eikä 
toimia niin, että se laitetaan 
viemäreihin, jossa siitä saadaan 
aikaan epämääräinen seos, joka 
on vielä biologisestikin saastu-
nutta, hän harmittelee käytök-
sestä, joka aiheuttaa tarpeetto-
masti suuria kustannuksia.

Siivilöinnin jälkeen välpejäte 
pestään, koska siinä on orgaani-
sia aineita, jotka halutaan jät-
teestä pois, ja sen jälkeen välpe 
kuivataan. Sitten se kuljetetaan 
joko Ekokemille poltettavaksi 
tai Ämmässuolle jätteiden kä-
sittelylaitokselle.

Pönttöetiketti 
kunniaan

-Se, miksi vesilaitokset 
filosofoivat pöntöstä ja 
pönttöetiketistä johtuu 

siitä, että siellä pöntön päässä 
tälle asialle voisi tehdä jotakin. 

– Peliä ei ole vielä minun 

mielestäni menetetty, mutta 
tarvitaan informaatiota, tiedot-
tamista ja perusasioiden ker-
taamista. Siinä mielessä te 
isännöitsijät olette tärkeässä 
roolissa viemässä tietoa kerros-
talo- ja rivitaloasukkaille, jotka 
eivät ole suoraan meidän asi-
akkaitamme, mutta tärkeä koh-
deryhmä, Mari Heinonen esitti 
toivomuksenaan ja kehotti hyö-
dyntämään meneillään olevan 

Pytty-kampanjan materiaalia.
Pytty-kampanjalla Vesi- ja 

vie märilaitosyhdistys sekä Tu-
run ja Helsingin kaupunkien 
ve silaitokset haluavat edistää 
Itämeren suojelua. He ovat 
esittäneet haasteen myös muil-
le vesilaitoksille ja organisaati-
oille, joista tähän mennessä yli 
150 organisaatiota eri puolilla 
Suomea on siihen tarttunut ja 
lähtenyt levittämään tietoa oi-

Nämä lelut ovat päätyneet viemäriputkistoa pitkin Viikin jäteve-
denpuhdistamolle. Kuva: HSY Vesi.

keaoppisesta pönttöetiketistä. 
Käytettävissä olevassa mate-

ri aalissa on huomioitu myös 
ulkomaalaistaustaiset asukkaat 
ja kieliversioita löytyy kotimais-
ten kielien lisäksi englanniksi, 
venäjäksi, somaliksi ja arabiak-
si.

– Meiltä löytyy myös tätä ma-
teriaalia, mitä sinne pönttöön ei 
saa laittaa. Voisi kuvitella, että se, 
mitä pönttöön ei voi laittaa, oli-
si itsestään selvyys, mutta ei se 
sitä kuitenkaan ole. Ehkä tässä 
on sellainen viehättävyys, että 
nappia painamalla tai vetämällä 
häviää se, mitä ei tarvitse sitten 
katsella roskiksessaan tai nähdä 
vaivaa jätteiden lajittelemisessa, 
Mari Heinonen vielä pohdiskeli 
syinä siihen, miksi niin paljon 
wc-pönttöön kuulumatonta 
sinne kuitenkin päätyy.

HSY  Vesi on osa Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymää, 
joka aloitti toimintansa vuoden 
alussa ja joka toimittaa vesi- ja jä-
tehuoltopalveluita yli miljoonalle 
pääkaupunkiseudun asukkaalle.

Asunto-osakeyhti ön hallituksen
vastuut ja velvoitt eet –seminaariluento
2.2.2010 klo 13.00-14.30 Wanha Satama Helsinki

Kiinteistöposti  järjestää yhteistyössä Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:n kanssa 
ajankohtaisen Asunto-osakeyhti ön hallituksen vastuut ja velvoitt eet -seminaari-
luennon Korjausrakentamisen Tulevaisuuspäivässä Helsingin Wanhassa Satamassa 
2. helmikuuta 2010.
Seminaariluennon pitää varatuomari Pasi Orava ja luento on tarkoitett u kaikille 
asunto-osakeyhti öiden hallitusten puheenjohtajille ja hallitusjäsenille.

Luento pidetään Wanhan Sataman C-plazalla klo 13.00-14.30.

Korjausrakentamisen tulevaisuuspäivä ja seminaariluento on maksuton. Tapahtuman 

koko ohjelma ja ennakkoilmoitt autumiset osoitt eessa: www.wanhasatama.comVaratuomari Pasi Orava

Tervetuloa.

www.kiinteistoposti.fi
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Tutustumme tällä palstalla  eri-
laisiin asumisen muotoihin, ih-
misiin asunnoissaan, erilaisiin 
asumisen tilanteisiin, asumisen 
tulevaisuuteen. Sarjassa ta-
paamme tällä kertaa Karppis en 
pariskunnan, joka oli Kuhmoisis-
sa kesäasukkaina, nyt vakituisi-
na asukkaina.

Karppisen pariskunta, 

Timo Ja Anneli, eivät 

ole elämässään muut-

toja ja paikkakunnan 

vaihdoksia kavahta-

neet. Ainakin kerran 

jo taakse jääneeseen 

kaupunkiin he ovat 

palanneet takaisinkin, 

pariin muuhun olisivat 

mielellään palanneet. 

Nykyinen koti ei ole 

kaupungissa, vaan 

Kuhmoisten kunnas-

sa. Sinne muuttoa ei 

voi kutsua paluuksi, 

vaikka he ovat siellä 

asuneet jo paljonkin 

ennen viime vuoden 

helmikuun loppuun 

ajoittunutta varsinais-

ta muuttoa.

Vuodesta 1993 vuoteen 
2009 Karppiset ovat ol-
leet Kuhmoisissa kesä-

asukkaan mandaatilla. Nyt me-
nossa on ensimmäinen vuosi oi-
keana kuhmoislaisena, kunnan 
keskustassa. Tosin Päijänteen 
Rekisalo-saaressa odottavalle 
rakkaalle Mäntyvaara-mökille 
tulee lähdettyä yhä, nyt entis-
tä useamminkin. Nykykodin ja 
mökin välimatka on 14 kilomet-
riä tietä pitkin ja jäättömään ai-
kaan päälle 700 metrin pätkä 
veneellä. 

Elämän starttipiste kumpai-
sellakin Karppisella on Kemis-
sä. Annelin perhe asui omakoti-
talossa, Timo varttui Kemi-yhti-

Asumiskokemusta Kemistä Kuhmoisiin

- eikä siinä kaikki!
ön selluloosatehtaan kupeella, 
yhtiön taloyhteisössä. Jo pik-
kunaperona poika kipaisi 800 
metrin matkan tehtaalle eväs-
lähettinä, jos isä oli joutunut 
jäämään ylitöihin. Tänä päivänä 
tehtaissa ei noin vain pistäydy-
tä, edes porteista ei lasketa si-
sään selvityksittä.

– Minulta kysyivät vain, tie-
dänkö, miten mennään.

Tiesihän poika, puikkelehti 
isojen putkien ja moottorei-
den välistä. Kun vuosia kertyi 
lisää, kesätienestiä oli tarjolla 
tehtaan sähkö- ja mittarikorjaa-
mossa. Kohta armeijan käyty-
ään Timo suuntasi Jyväskylään 
opiskelemaan - kuinka ollakaan 
- mittaus- ja säätöalan insinöö-
riksi. Ensimmäinen majapaikka 
opiskelijana löytyi vuokralla 
omakotitalon yläkerrassa. Seu-
raavaksi muuttolaatikot siirtyi-
vät Viitatorniin, vuonna 1962 
valmistuneeseen 13 kerroksen 
asuintaloon. Rakennus on Alvar 
Aallon ensimmäisiä suunnitel-
mia Jyväskylässä. 

– Iso olohuone, kaksi isoa 
makuuhuonetta ja iso keittiö. 
Toimiva layout, upeat maise-
mat Tuomiojärvelle ja Laajavuo-
reen, hyvä sijainti. Se oli ihanaa, 
Anneli Karppinen huokaa lä-
hemmäs 40 vuoden takaisesta 
asumisjaksosta. Nuorelle avio-
parille koti oli ensimmäinen 
yhteinen, joskaan ei kokonaan 
omassa hallinnassa. Asunnon 
heidän kanssaan jakoi toinen 
nuoripari, Timon kurssikaveri 
vaimonsa kanssa.

– Jääkaapissa oli meidän hyl-
ly ja heidän hylly. Tarpeen mu-
kaan lainattiin. Ei siitä ole mon-
taa viikkoa, kun ajoimme talon 
ohi. Nyt se on saneerattu.

Itse asiassa viimeisintä muut-
toaan harkitessaan Karppiset 
myöntävät vahvasi harkinneen-

➺ JATKUU

Taloyhtiön puheenjohtajana Timo Karppinen on toiminut mm. 
Järvenpäässä asuessaan ja vastaa ko. tehtävistä myös As Oy 

Kuhmoisten Rantalinnussa. Uudessa yhtiössä budjetit ja 
toimenpiteet ovat rutiininomaisia, 
isoja investointipäätöksiä ei ole.
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sa paluuta eläkevuosiksi Jyväs-
kylään. Kuhmoinen kuitenkin 
voitti, muun muassa lyhyt mök-
kimatka houkutti. 

Kristus-patsaan 
katveessa
Brasiliassa

Viitatornista Karppiset 
takaisin tutuille Peräme-
ren rannoille, tosin Tor-

nioon, veti Outokumpu Oy:n 
ferrokromitehdas. Työ kutsui 
tuoretta insinööriä. Työnantajan 
tarjoama iso asunto vastavalmis-
tuneesta rivitalosta tuntui opis-
keluvuosien jälkeen muhkealta, 
saatikka kun lisäetuna oli ilmai-
set sähköt ja puhelimenkäyttö. 

Kohta yhtiö rakennutti kyl-
keen myös valssaamon, ja lisää 
asuntoja. Perheen toisessa työ-
suhdeasunnossa oli oma sau-
na, ja vuorossaan kolmas oli jo 
luksusta. Elokuussa 1977 se jäi 
kalustettuna odottamaan asuk-
kaitaan. Outokumpu toimitti 
Brasiliaan kuparisulaton, ja vas-
tuu laitoksen automaatiosuun-
nittelusta oli sälytetty Timo 
Karppiselle. 

Projektiryhmään kuului alku-
aan kahdeksan suomalaisper-
hettä, myöhemmin enemmän-
kin. Seurasi parisen kuukautta 
hotelliasumista, ensin Belo Ho-
rizontessa, sitten Rio de Janei-
rossa. Sitten pariskunta pääsi 
Rio de Janeiron Laranjeiros-ni-
miseen kaupunginosaan tulite-
rään asuntoon. 

Talossa oli 12 kerrosta, oma 
yhdeksännessä. Suoraan olo-
huoneen ikkunan edessä, ylä-
puolella kohosi valtava Kristus-
patsas. Kerrostaloja oli  kaksi, 
niillä muun muassa yhteinen 
jalkapallokenttä ja uima-allas. 
Alueelle pääsi vain vartioko-
pin kautta ja taloon alaovella 
ympäri vuorokauden päivystä-
välle vartijalle ilmoittautumalla. 
Uima-altaalla oli oma vartijansa. 
Asukkaille tarjottiin palveluja 
auliisti. Suorastaan kummastus-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

ta herätti, kun Karppiset eivät 
ottaneet omaa palvelijaa. 

Talo oli hyvin tehty. Lämmi-
tystä ei ollut, eikä ollut tarpeen-
kaan.

– Kerran töihin lähtiessäni 
ulkona oli 12 astetta, mikä tun-
tui kylmältä. Huoneistossa ei 
silloinkaan ollut kylmä, seinät 
lämmittivät, Timo Karppinen 
kertoo. 

Sen sijaan talossa oli ilmas-
tointilaitos. Hikoillakaan ei siis 
tarvinnut. Uusi kokemus Karp-
pisille oli kaasuliesi. 

– Joka ilta ennen nukkumaan 
menoa piti käydä tarkistamassa, 
että se oli kiinni, Anneli Karppi-
nen sanoo. 

Onnettomuuksien torjumi-
sek si tosin tilassa, jossa oli 
muun muassa pesukoneet, ik-
kunalasin sijasta oli pelkkä sä-
leikkö raittiin ilman varmista-
miseksi kaasuvuodon varalta.

Pääkaupunki-
seudulla rypäs 
entisiä osoitteita

Komennukselta  paris-
kunta palasi takaisin 
Tornioon tuttuun asun-

toon ja Timo Karppinen tuttuun 
työhön, johon kuitenkin liittyi 

nyt lisänä tehtäviä Espoossa Ou-
tokummun Teknisessä viennis-
sä. Pääkaupunki tuli tutuksi ja 
Helsingin Sanomista tuli silmäil-
tyä myös työpaikkailmoitukset. 
Sitten tarjolle tuli mielenkiin-
toinen paikka. Kun vaimolla ei 
ollut vastahankaa etelään päin 
muutolle, kotiosoite muuttui 
taas, ensihätään vuokra-asun-
toon Vantaan Kaivokselaan. 
Seuraavaksi Järvenpäähän rivi-
taloon, kahden tason asuntoon 
- paljon vaihtoehtoja kun ei 
silloin ollut tarjolla. Kun sopiva 
yhden tason huoneisto löytyi, 
entinen meni myyntiin.

Sitä seuraava koti olikin sit-
ten pidempiaikainen, 17 vuot-
ta. Karppisen olivat ihailleet 
rakenteilla ollutta omakoti-
taloa. Lomamatkalta vuonna 
1983 juuri palattuaan he sattui-
vat huomaamaan sen tulleen 
myyntiin. Näyttö oli iltapäivällä. 
Karppiset ennättivät ensimmäi-
sinä. Pihaa riitti ja puutarhatöitä 
- joissa Anneli valokuvien mu-
kaan on melkoinen haka. Muu-
tamiksi kesiksi he vuokrasivat  
hirsimökkiä Lemin Kivijärveltä, 
ihastuivat. Puunhakkuuseen ja 
maanmöyhintään tottuneina 
heitä alkoi pidemmän päälle 
turhauttaa. 

– Kun ei voinut tehdä mitään. 
Polttelit vain valmiita puita, he 

tuumaavat itselleen liian jouti-
laasta olotilasta vuokralaisina.

Oma mökki löytyi 1993 vii-
meistelyä vaille valmiiksi ra-
kennettuna. Aina kun tilaisuus 
oli, autonnokka kääntyi Järven-
päästä Kuhmoisiin. Kuvista nä-
kee, että puutarhassa on aikaa 
vietetty sielläkin, eikä vain au-
rinkoa ottaen. 

Pääkaupunkiseudulta Karp-
piset muuttivat Jämsänkoskel-
le eli nykyiseen Jämsän kau-
punkiin, jossa Timo Karppinen 
toimi helsinkiläisen Tekmanni 
Oy:n Teollisuuden palvelut lii-
ketoiminnan johtajana. Vuoden 
2006 alussa  hän jäi eläkkeelle. 
Miehen omin sanoin "palkan-
maksajaksi tuli Ilmarinen". 

Seitsemän vuotta he olivat 
saaneet ihailla olohuoneensa 
ikkunasta iltaisin UPM:n tehtai-
den valojen heijastelua Keski-
Koskisen pinnalla. 

– Kuin Manhattan, aivan 
upea! Anneli Karppisen silmiin 
on tallentunut.

Ja sitten: 
Kuhmoinen

Kun työt eivät enää sa-
nelleet asuinpaikka-
kunnan valinnassa, 

het ken Karppisten mielessä 

Kuuden huoneiston rivitaloyhtiössä päätyasunnoissa harjasuunta on eri kuin keskiasunnoissa. 
Karppisten huoneisto on korituolien kohdalla. Tulevana keväänä on  edessä uuden pihan istutus-
työt. 
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viivähti paluu hyvät muistot 
jättäneeseen Jyväskylään. Kau-
punkia he kuvaavat mielenkiin-
toiseksi maalaisuuden ja kau-
punkilaisuuden sekä itäisen ja 
läntisen kuin myös pohjoisen 
ja eteläisen kulttuurin törmäys-
paikaksi. Kun heille tuli tietoon 
vireille laitetusta rivitalohank-
keesta Kuhmoisissa, kaupunki-
vaihtoehdot jäivät.

 – Laskimme, että Kuhmoi-
sista on Jyväskylään, Lahteen ja 
Tampereelle sen verran lyhyt 
matka, että teatteriin ja konsert-
teihin pääsee, jos haluaa. 

Helsinkikään ei ole liian kau-
kana, joten oopperaankin pää-
see. 

As Oy Kuhmoisten Rantalin-
nun piirustuksiin tehtiin vielä 
joitakin, rakennusluvan uusi-
mista edellyttäneitä muutoksia 
Karppisten varaaman huoneis-
ton osalta. 

Monen monta kotia asunei-
na heille on syntynyt vahvat 
visiot toimivasta ja viihtyisästä 
asunnosta. Nykyisestä olohuo-
neestaan he katselevat Ala-
Karkkijärven näkymiä. Iso vesi, 
Päijänne, tulee vastaan heti kes-
kustaajaman toisella puolella.

Kuhmoisissa on asukkaita 
noin 2600, Brasilian Riossa - 
jonne aikoinaan oli mieli palata 

asumaan - oli 1970-luvun lopul-
la väkeä kahdeksan miljoonaa. 
Nyt luku lienee 12 miljoonaa. 

Kuhmoinen on vuodesta 2006 lähtien ollut 
osallisena neljän muun kunnan mukana Suo-
men ympäristökeskuksen (SYKE) organisoimas-
sa HINKU-hankkeessa (Hiilineutraalit kunnat). 
Kunnat tavoittavat vähentääkseen kasvihuone-
päästöjänsä EU:n asettamia tavoitteita enemmän 
ja sovittua aikataulua nopeammin. Kukin kunta 
on reaaliaikaisessa päästöseurannassa, jonka vii-
koittain annetut CO 2 -raportit ovat luettavissa 
hankkeen nettisivuilla.

Asukasta kohden lasketuista kasvihuonekaa-
supäästöistä vuonna 2007 Kuhmoisissa suurim-

man osan tuotti liikenne, 
toiseksi eniten lämmitys. 
Vertailuna muun muassa 
Parikkalassa maatalou-
den osuus ylitti liiken-
teiden päästöt ja Uudes-
sakaupungissa rakennus-
ten läm mitykset ohittivat 
päästöissä liikenteen 
päästöt.

Kuhmoisten pinta-alas-
ta on noin 40 pro senttia 
vesistöjä ja metsävaran-
not huomattavat, joten 
mahdollisuudet tuottaa 
energiaa puusta ovat 
hyvät. 

– Nyt keskusta-alueel-
le suunnitellaan vedet-
täväksi kaukolämpöä, 

Timo Karppanen tietää.  
– On suunniteltu liian kauan. Suunnittelussa 

on yksityisten rahoittama hakelämpökeskus. Saa 

nähdä, lähteekö se liikkeelle. 
Sitäkin kunnassa on mietitty, miten ilmaston-

muutosta voitaisiin torjua tekemällä jotain vapaa-
ajan asumuksille. Niitä vesistörikkaassa pikku 
kunnassa riittää todella paljon. Omasta puoles-
taan Timo Karppinen mietiskelee tilannetta:

– Minulla on mökki, jossa lämmitän takkaa, 
kun on tarve, ja otan peruslämpöä sähköllä. Mitä 
yhteiskunta voi tarjota vastineeksi? Vaihtoehdot 
ovat hyvin vähissä. Investoinnit maalämpöpump-
puun ovat niin isoja, ettei  niitä mökeissä kan-
nata ajatellakaan, ainakaan Päijänteen kivikoissa. 
Hyvä, että ollaan hankkeessa mukana, mutta näin 
tekniikan miehenä tulee kysyttyä, että missä se 
pihvi on, todellinen pihvi eli käytännön taloudel-
liset toimenpiteet. 

Lapsuuden kodissa, Kemi-yhtiöiden nyt jo pu-
retuissa työntekijöiden puutaloissa lämpö tuli 
puilla keittiön hellasta ja olohuoneen kakluunis-
ta. Klapeja Timo Karppinen kantoi puuvajasta 
heti, kun ne alkoivat käsissä pysyä. Viehätys tu-
len huminaan jäi sieltä. Nykykotiin, rivitalohuo-
neistoonsa, pariskunta halusi takan viihtyisyyttä 
tuomaan, mutta ehdottomasti myös lämmönläh-
teeksi sähkökatkoksien varalta. 

– Voi tulla pitkiäkin sähkökatkoksia. Tuulet 
ovat voimistuneet, Anneli Karppinen painottaa.

Pääosin heidän huoneistonsa lämpenee latti-
oiden kautta, yösähköä käyttävän varaajan voi-
malla. Suoraa sähköä käyttäviä seinäpattereita ei 
ole tarvinnut käyttää. Takka on varaava, joskaan 
kovin massiiviseksi pariskunta sitä ei halunnut.  

(Hinku-hankkeesta halukkaille  lisätietoa 
SYKEn sivujen kautta, www.syke.fi)

Metsäisen Hinku-kunnan hiilinielu syvä

Mäntyvaara Rekisaaressa on tärkeä osa asumista, ja 
osaltaan tarjoaa mahdollisuudet rakkaalle harrastuksel-
le, puutarhan laitolle. 

KIINTEISTÖPOSTI  PääkaupunkiseutuExtra 1/2010    59



U U T I S P O S T I A

Mitkä ovat ympäristöminis-
teriön toimenpiteet korjaus-
rakentamisen edistämisessä? 
Täytyykö ihan kaikkea korjata? 
Miten tehdään energiatehokas 
putkiremontti ja miten jakaan-
tuvat vastuut putkistosaneera-
uksessa? Hissiongelman ratkai-
suvaihtoehdot kerrostalossa. 
Asunto-osakeyhtiön hallituksen 
oikeudelliset vastuut ja velvoit-
teet. Hirmuinen määrä otsikoita 
ja kysymyksiä, joihin vastataan 
ja aiheista kerrotaan enemmän 
Korjausrakentamisen tulevai-
suuspäivässä 2.2.2010. Tapah-

tuma järjestetään Helsingissä 
Wanhassa Satamassa ja ohjel-
maa on kello 12:sta alkaen klo 
20:een.

Erittäin ajankohtainen ja pal-
jon kysymyksiä herättävä asia 
on tuore asunto-osakeyhtiölaki, 
joka astuu voimaan heinäkuun 
alussa. Korjausrakentamisen 
tulevaisuuspäivässä on mah-
dollisuus kuulla varatuoma-
ri Pasi Oravan esittelemänä, 
mitkä ovat keskeisimmät asiat 
uudessa laissa hallituksen vas-
tuista ja velvoitteista uuden 
lain mukaan. Kiinteistöpostin 

ja Kalliolaw Asianajotoimisto 
Oy:n kanssa yhteistyössä toteu-
tettava luento alkaa Plaza C:ssä 
klo 13.00. 

Uusia näkemyksiä 
julkisivukorjaamisen 
vaihtoehdoista

Julkisivukorjaamisen erilai-
sista uusista mahdollisuuksista 
kiinnostuneillla on tapahtu-
massa tilaisuus nähdä, mitä uu-
sia ideoita Tampereen ja Oulun 
yliopiston sekä Teknillisen kor-
keakoulun arkkitehtiopiskelijat 

ovat kehittäneet niin sanotun 
perinteisen lähiökerrostalon 
julkisivujen ja talon toiminnalli-
suudenkin kehittämiseksi. Julki-
sivuyhdistys nimittäin julkistaa 
palkittavat klo 18.15 alkavassa 
tilaisuudessa Wanhan Sataman 
Plaza A:ssa. 

Töihin on mahdollisuus tu-
tustua myös yhdistyksen osas-
tolla A 18. Sieltä voi hankkia 
myös JUKO - Julkisivujen korja-
usoppaan, käsikirjan, joka sisäl-
tää keskeiset asiat julkisivukor-
jaushankkeen läpiviemisestä.

Korjausrakentamisen tulevaisuuspäivässä 2.2.
paljon ajankohtaista tietoa ja vinkkejä uusista tuotteista ja palveluista

Vaikka uusi asunto-osa-
keyhtiölaki astuu voimaan 
1. heinäkuuta alkaen, talo-
yhtiöt voivat tehdä jo sitä 
ennen päätöksiä uuden 
lain mukaisina. Se kuiten-
kin täytyy huomioida, että 
täytäntöön ne voidaan pis-
tää vasta heinäkuun alusta 
lukien.

Taloyhtiöiden kannat-
taa ryhtyä jo nyt valmis-
telemaan esimerkiksi lain 
edellyttämää yhtiökoko-
uksessa esitettävää kor-
jaussuunnitelmaa. Siinä 

kannattaa miettiä, miten 
korjausselvitys laaditaan 
ja toisaalta saattaa olla tar-
peen varata sen laatimi-
seen myös varoja vuoden 
2010 budjettiin.

Käytännössä korjaus-
selvitys on esitettävä en-
simmäisessä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa, jonka 
taloyhtiö pitää heinäkuun 
ensimmäisen päivän jäl-
keen. 

Korjausselvityksestä vas-
taa hallitus ja korjausoh-
jelmasta ja muista pitkän 

aikavälin suunnitelmista, 
kuntotutkimuksista ja kor-
jausstrategioista päättää 
taloyhtiön yhtiökokous.

Selvitys, mitä korjausai-
keita taloyhtiössä siis tule-
vien viiden vuoden aikana 
on, pitää tehdä kirjallisena 
ja se liitetään isännöitsi-
jäntodistukseen erilliseksi 
liitteeksi. 

Lisäksi eduskuntakäsit-
telyssä lakia muutettiin 
niin, että taloyhtiön halli-
tuksen on kirjallisesti sel-
vitettävä yhtiökokoukses-

sa osakkaille taloyhtiössä 
tehdyt huomattavat kor-
jaus- ja muutostyöt. Näin 
osakkeenomistajat voivat 
seurata, miten taloyhtiön 
rakennuksia pidetään 
kunnossa.

Asunto-osakeyhtiölaki 
(pdf) ja Laki asunto-osake-
yhtiölain voimaanpanosta 
(pdf) ovat tiedotteen liit-
teenä verkkosivuilla www.
om.fi

Taloyhtiöissä päätöksiä asoy-lain vaatimien korjausselvitysten laatimisesta

Miten kehittää ennakoivaa 
ja suunnitelmallista kiinteis-
tönpitoa omassa taloyhtiössä? 
Minkälainen voisi olla uusi, en-
nenkokematon kiinteistön pe-
rusparannuskonsepti tai ener-
giatehokkuustoimenpide, jota 
ei kuitenkaan ole vielä käytän-
nössä kokeiltu? Minkälaisia ovat 
taloyhtiöiden hyvät käytännöt 
ja ideat? Tässä liuta kysymyksiä, 
jotka liittyvät olennaisesti 18. 
tammikuuta käynnistettyyn ta-
loyhtiöille suunnattuun kilpai-

lukokonaisuuteen.
Ensin kilpailu toteutetaan 

alueellisena, mutta se huipen-
tuu valtakunnalliseksi yleisöää-
nestykseksi ja parhaiden valin-
naksi toukokuussa 2010. 

Kotitalot kuntoon -kilpailu 
on tarkoitettu sekä asunto-
osakeyhtiöille että vuokratalo-
yhtiöille. 

Siihen on yhdistetty aikai-
semmat Taloyhtiöteko- ja Vuo-
den putkiremontti -kilpailut. 
Kilpailun kolmas sarja "Ideasta 

innovaatioksi" on uutuus. Sen 
tavoitteena on kerätä taloyhti-
öistä kehittämiskelpoisia ide-
oita, joiden jalostaminen tuot-
teiksi ja palveluiksi tapahtuu 
Tekesin avulla.

Kilpailun säännöt ja kilpai-
lulomake löytyvät osoitteesta: 
www.teeparannus.fi. 

Kilpailuaikapäättyy 2.4.2010. 
Monivaiheisen kilpailukokonai-
suuden voittajat valitsevat sekä-
ammattilaisraati että kansa. 

Vuoden 2010 taloyhtiöteko 

-sarjan ja Vuoden 2010 putki-
remontti -sarjan pääpalkinnot 
ovat 500,00 euroa. 

Ideasta innovaatioiksi -sar-
jassa taloyhtiö saa huippuam-
mattilaisen avun idean jalosta-
miseen.

Suomi on jaettu viiteen kil-
pailualueeseen: Etelä-Suomi, 
Lounais-Suomi, Länsi-Suomi, 
Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. 

Kotitalot kuntoon -kilpailukokonaisuus kannustaa taloyhtiöitä parannuksiin

60    KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 1/2010



Oulu
ammatti-isännöitsijät 103 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 103 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1097 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät 42 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 80 kpl
hallitusten puheenjohtajat 460 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät 210 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 254 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1945 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät 98 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 185 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1248 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät 561 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 1147 kpl
hallitusten puheenjohtajat 5505 kpl

Espoo - Kauniainen
ammatti-isännöitsijät 177 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 873 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2814 kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät 156 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 168 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1266 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät 127 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 477 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1782 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät 52 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 102 kpl
hallitusten puheenjohtajat 599 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät 84 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 99 kpl
hallitusten puheenjohtajat 829 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät 49 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 41 kpl
hallitusten puheenjohtajat 466 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät 23 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 56 kpl
hallitusten puheenjohtajat 390 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät 65 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 109 kpl
hallitusten puheenjohtajat 831 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät 54 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 49kpl
hallitusten puheenjohtajat 681kpl

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan! 

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

Noin 54 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

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

http://www.sir.fi
http://www.sir.fi


N I M I T Y K S I Ä

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

Betoniyhdistys ry.

Tekniikan 
tohtori 
Jussi Mattila 
(43) aloitti 
1.1.2010 
Suomen Be-
toniyhdistys 
ry:n toimitus-
johtajana. 
Jussi Matti-
la toimi aikaisemmin tutkimus- ja 
opetustehtävissä Tampereen teknil-
lisessä yliopistossa vuodesta 1990 
alkaen. Hänen erikoisalaansa ovat 
olleet elinkaaritekniikka ja korjaus-
rakentaminen erityisesti betonira-
kenteiden osalta. 
Betoniyhdistyksessä toimitusjohtajan 
tehtävien lisäksi Mattila hoitaa mm. 
Henkilöpätevyyksien toteamiseen 
ja varmennettujen käyttöselostei-
den myöntämiseen liittyviä tehtäviä. 
Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat 
korjausrakentamisen edelleen ke-
hittäminen betonialalla ja Betoniyh-
distyksen taloudellishallinnollisen 
rakenteen uudistaminen vuoden 2010 
aikana.
Betoniyhdistyksen entinen toimitus-
johtaja DI Klaus Söderlund jatkaa 
Fise Oy:n toimitusjohtajana.

Suomen Talokeskus Oy

Markkinointi-
johtaja Pekka 
Dunder on ni-
mitetty Suomen 
Talokeskus 
Oy:n projektike-
hitysjohtajaksi 
ja laajennetun 
johtoryhmän 
jäseneksi 1.1.2010 alkaen. 
Diplomi-insinööri Pekka Dunder vas-
taa Suomen Talokeskus Oy:n aluetoi-
minnan kehittämistä sekä alueellis-
ten asiakkuus- ja sidosryhmäsuhtei-
den johtamisesta asemapaikkanaan 
Tampere.
Dunder siirtyi Talokeskukseen Renor 
Oy:stä, jossa hän on toiminut markki-
nointijohtajana vuodesta 2001.

Harri Lassila 
on nimitet-
ty Suomen 
Talokeskus Oy:n 
projektipäälli-
köksi 1.1.2010 
alkaen.
Lassila ottaa 
vastuulleen 
Suomen Talo-
keskuksen kiinteistöturvallisuuden 

palvelutoiminnan kehittämisen ja 
markkinoinnin. Lassila siirtyi Talo-
keskukseen Ramboll Finland Oy:stä, 
jossa hän toiminut kiinteistöyksikön 
päällikkönä 1995 - 2008 sekä kiin-
teistöturvallisuuden toimialapäällik-
könä vuodesta 2008.

LVI-insinööri 
Arto Ekström on 
nimitetty LVIA-
asiantuntijaksi 
1.1.2010 alkaen. 
Ekström siirtyi 
Talokeskukseen 
SOK Kiinteis-
tötoiminnoista, 
jossa hän on 
toiminut LVIA rakennuttamistehtä-
vissä vuodesta 1999. 

Tekniikan ylioppilas Lars Östring on 
nimitetty toimintajärjestelmän kehit-
tämisen projektisihteeriksi 1.12.2009 
alkaen. 
Östring vastaa 
Talokeskuksen 
Intranetin kehittä-
misen koordinoin-
nista sekä toimii 
palvelualustan 
pääkäyttäjänä.

Ammatti-isännöitsijöitä 
ja muita kiinteistöalan am-
mattilaisia kokoontuu tou-
kokuussa jo viidettä kertaa 
järjestettävään Tulevaisuu-
den Isännöinti -seminaa-
riiin.

Tulevan seminaarin si-
sältö valmistuu lähiaikoina, 
mutta jo nyt tiedetään, että 
seminaariin osallistujille 
on tarjolla mielenkiintoi-
sia aiheita ja hyviä, asiansa 
osaavia luennoitsijoita.

Seminaarissa kuullaan 
muun muassa näkemyksiä 
asumisen tulevaisuudesta 
ja isännöinnistä, esitellään 
esimerkki energiatehok-
kaasta korjausrakentami-
sesta, kiinteistöjuridiikkaa 
ja isännöitsijän kokemuk-
sia hyvin läpiviedystä put-
kistosaneerauksesta.

Tohtori Kiminkinen an-
taa seminaariväelle tuoreet 
terveysneuvot omaan rä-
väkkään tyyliinsä. Tohtori 
Kiminkiseen voi "tutustua" 
jo ennakkoon, sillä hänen 
työstään kertova televisi-
osarja pyörii parhaillaan 

Abloyn infektioita 
tuhoava pinnoite 

palkittiin 

Suomen nuorkauppakamarien 
Pirkanmaan organisaatio jakoi 
Tuottava idea -palkinnon antimik-
robiselle ABLOY ACTIVE -pinnoit-
teelle.

Abloy toi antimikrobisen he-
lamallistonsa markkinoille huh-
tikuussa 2009. Sen avulla tau-
dinaiheuttajien kulkeutumista 
painikkeiden, vetimien ja muiden 
helojen kautta kädestä toiseen voi-
daan vähentää merkittävästi. Pin-
noite tuhoaa yli 99% yleisimmistä 
mikrobeista ja tehoaa myös hen-
genvaaralliseen sairaalabakteeriin. 
Tuotekehityspäällikkö Antti Leino 
kertoo, että pinnoitteen vaikutus 
myös viruksiin on parhaillaan tut-
kittavana.

Abloyn antimikrobinen helasar-
ja on alun perin kehitetty terve-
ydenhuollon, vanhustenhuollon, 
päiväkotien ja laboratorioiden tar-
peita ajatelleen. Mikrobeja torjuva 
ominaisuus on paikallaan myös vi-
rastoissa, kouluissa ja muissa julki-
sissa tiloissa, joissa liikkuu paljon 
ihmisiä.

Asukaslähtöinen 
viestintä 

putkiremontissa
 
Putkistosaneeraukseen erikois-

tunut Emator Oy on kehittänyt 
asukaslähtöisiä keinoja putkire-
montista selviämiseen. Kehitystyö 
koskee sekä korjausrakentamisen 
menetelmiä että asukasviestintää 
ja tiedottamista. Emator sai vuoden 
2009 putkiremonttipalkinnon.

Jotta asukkaat saisivat mahdol-
lisimman hyvin jatkuvasti päivit-
tyvää tilannetiedotusta remontin 
edistymisestä, Emator on kehittä-
nyt internet-pohjaisen Asukasinfo-
tiedotuskanavan eli sähköisen 
ilmoitustaulun. 

Lisäksi Ematorin tiedottaja on 
putkistosaneerauksen ajan jatku-
vasti tavoitettavissa puhelimitse 
tai sähköpostin välityksellä.

Tietoa jaetaan myös paperitie-
dotteilla, jotta kaikilla olisi yhtä-
läiset mahdollisuudet tiedonsaan-
tiin.

Emator Oy on korjausrakenta-
miseen, putkisto- ja linjasaneera-
uksiin sekä kiinteistöjen huolto- ja 
korjauspalveluihin erikoistunut 
yritys. 

Lisätiedot: Emator Oy, toimitus-
johtaja Juha Silovaara, 
puh. 0400 - 801 272. 

Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari 19.-21. toukokuuta 2010

TV1:ssä sunnuntai-iltaisin.
Uutena elementtinä se-

minaarissa tulee olemaan 
saneerauskohdekäynti Tuk-
holmassa. Tuttuna element-
tinä paluupäivänä laivan 
keulan kokoustilat täyttää 
KontaktiFoorum, jossa se-
minaarin yhteistyökump-
panit esittelevät taloyhtiöil-
le suunnattuja tuotteitaan ja 
palveluitaan.

Totuttuun tapaan semi-
naarivieraille on tarjolla á 
la carte -päivälliset mennen 
tullen ja molempina aamui-
na päivän voi startata eri-

koisaamiaisen voimin. Me-
nomatkan päivälliskattaus 
on plaseerattu ja päivällistä 
juhlistetaan tummalla pu-
vulla.

Tulevaisuuden Isännöinti-
seminaarin järjestää Kiin-
teistöposti.

Seminaarin hinnat ja va-
rauslomake löytyy seminaa-
rin kotisivuilta osoitteesta: 
www.tulevaisuudenisannoin-
ti.fi

Lisätietoja ja myös ilmoit-
tautumiset: Kiinteistöposti, 
Jutta Teriö, puh. (09) 2238 
560.

Viime ker-
ralla näyt-
telijä Outi 
Mäenpää sai 
seminaari-
osanottajat 
nauravaisiksi 
vuorovaiku-
tukseen liit-
tyvässä har-
joituksessa.
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www.wanhasatama.com

– korjaushankkeen suunnittelu ja rahoittaminen
– parhaat kumppanit teemasaleista
– haastatteluja, tietoiskuja ja puheenvuoroja
– viihdy ja verkostoidu iltaan asti

Ehjien ja toimivien kerrostalojen puolesta.

Tiistai  2 .2 .2010 Wanha Satama klo 11.30 –20.00

Järjestäjä:Yhteistyössä:

Kaikki tämä maksutta korjausrakentamisesta 
päättäville!

Varmista paikkasi ja ilmoittaudu ennakkoon:
www.wanhasatama.com/korjausrakentaminen

Hanki parhaat tiedot tulevaisuuden remonttiratkaisuista!

http://www.wanhasatama.com/korjausrakentaminen


K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä

Ministeriön ropellipäät olivat saa-
net varsinaisen ahaa-elämyksen: 
"Koska kalakukkojen valmistuk-

seen käytetään raakaa kalaa ja raakaa lihaa, 
ne luetaan eläimistä saataviin elintarvikkei-
siiin". Tästä oivalluksesta alkoi virkamiesten 
aivotoiminta aktivoitua niin, että vuoden 
puolessa välissä ajatus ajautui jo pahasti 
laukalle.

Meinasivat, että tämä savolaisten mai-
nio ja maukas perinneruoka pitäisi myydä 
sen vuorokauden aikana, jolloin kukko on 
valmistunut. Ja jos sen jälkeen sitä haluaisi 
kaupata, se pitäisi pakastaa. 

Kalakukko pakastettuna... sehän on jok-
seenkin kuin byrokratia ilman virkamies-
tä.

No, lopulta ihan vuoden lopussa direk-
tiivi nuijittiin pöytään ja pahimmat pelot 
saivat osittaisen helpotuksen. Kalakukkoja 
ei tarvitse jäähdyttää kuuteen asteeseen 
ennen myyntiin tuloa, vaan ne voi aset-
taa myyntitiskille lämpimänä ja niitä saa 
myydä viimeiseen myyntipäivään saakka, 
pakastamatta.

Mutta, kyllä virkamiehet saivat kuiten-
kin oman sulkakynänjälkensä direktiiviin 
väsättyä, sillä uuden asetuksen mukaan ka-
lakukkoja saa valmistaa myyntiin vain hy-
väksytyissä laitoksissa, ei leipomoissa, sillä 
leipomoita tituleerataan virallisesti vain 
hyväksytyiksi elintarvikehuoneistoiksi. 

Elintarvikehuoneistot eli leipomot jou-
tuvat tämän vuoden syyskuun alkuun 
mennessä parantamaan olosuhteensa niin, 
että ne täyttävät laitosvaatimukset... mitä 
ne sitten lienevätkään. Savon Sanomien 
mukaan kalakukkolaitokset asettuvat lei-
pomojen sekä kala- ja makkaratehtaiden 
välimaastoon. Taitaa olla joku savolainen 
päässyt ministeriön määritelmäosastolle 
töihin, sillä em. määritelmä on samaa sarjaa 

kuin savolaisen puheenvuoro, jossa vastuu 
siirtyy kuulijalle.

Mutta parempi se on laiha sopu kuin li-
hava riita ja kuopiolaista kalakukon naatin-
taohjetta tähän asiaan lainaten: "Elä uattele 
enempöö vua naati ja tietennii maeskut-
tele...".

Haukea, kylmäsavulohta
ja henkilääkärin vinkkejä

Joulun seutuvilla moni meistä saattoi 
ajautua syömään hieman omaa tarvet-
taan ja kulutustaan enemmän. Yleisesti 

ottaen olosuhteet olivat siihen taas sopivat. 
Itse en ainakaan muista yhtään Joulua, jol-
loin ruoka olisi loppunut kesken. Joskus 
kinkun viimeinen kvartaali on teettänyt 
tosissaan töitä, että vain luu olisi jäänyt jär-
sijän käteen.

Nyt itse suolattu ja omassa leivinuunissa 
paistunut reilu kymppikiloinen kinkku oli 
oikein hyvää ja sitä oli kerrankin sopivasti. 
Ei liikaa, eikä liian vähän, sillä puolet kin-
kusta meni hyvän ystävän Joulupöytään. 

Blinejä, maksalaatikkoa, graavikalaa, 
mätejä, limppua, juustoja ja niin edelleen, 
kaikkea oli riittävästi.

Joulun jälkeen testasin henkilääkärilläni 
kuukauden soppa-aforismiani, "paino on 
voimaa - ylipaino on ylivoimaa". Ehkei oli-
si kannattanut, sillä siitäkös hän riemastui. 
Meille syntyi oikein puoliakateeminen sa-
nanvaihto aiheesta ja lopulta, minua kohti 
sojottavasta etusormivinkistä ja muutamas-
ta verbaalisesta uhkakuvasta vaarin otta-
neena päätin, että kermalla ja voilla ylen-
palttinen mässäily... vähentyköön. Ainakin 
joksikin aikaa.

Niinpä moisesta harmistuneena raahau-
duin torille kalakauppiaani tykö. Ostosko-

Helppo kalavuoka 
kahdesta kalasta

Vuoden 2009 puhutuimpia 

aiheita olivat lama, vaalira-

hasotkut, suurten kauppakes-

kusten rakentamiseen liittyvät 

juupas-eipäs -keskustelut, 

pääministerin lautagate, nöf-

nöfnuha ja mahtuipa otsikoi-

hin myös pari ruokaankin liit-

tyvää aihetta. Toinen oli edel-

leenkin se, katetaanko Suomel-

le EU-pöytään yksi vai kaksi 

lautasta. Toinen vähintäänkin 

yhtä tärkeä aihe oli, kun Maa- 

ja metsätalousministeriön vei-

keän virkeät kaupunkilaispojat 

pohtivat paljon porua herät-

tänyttä kalakukkodirektiiviä, 

eli voiko kalakukkoa myydä 

muulloinkin kuin vain kukon 

valmistumispäivänä. 

Taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä 

viime vuonna aktivoi ja pu-

hutti valtion myöntämä korja-

usavustus, joka erään arvion 

mukaan toimi yhtä tehokkaas-

ti kuin olisi tarjonnut ihmisille 

ilmaista viinaa.
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KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 
”Paino on voimaa – ylipaino on ylivoimaa”

riin puntti tilliä, muutama hau-
en seläke ja puolikas seläke kyl-
mäsavulohta. Eikä siinä mitään, 
kyllä tuore kala on aina hyvää, 
mutku ulkopuoliset tulevat vii-
sastelemaan, mitä ihminen saa 
syödä. Tai paremminkin, mitä 
ei. 

Pösilöitä kaikki tyynni, sa-
noisi Havukka-ahon ajattelija, 
korpifilosofi Konsta Pylkkänen 
Kuhmon Lentuanjärven rannal-
la sinisiä ajatuksia ja maailman-
kaikkeutta pohtiessaan.

Paloittele haukifileet peukalonpäänkokoi-
siksi paloiksi ja pilko kylmäsavulohi ihan 
pieniksi paloiksi, melkein raasteeksi. Pilko 

Kaikille Kiinteistöpostin 
lukijoille oikein positii-
visen mukavaa, sopivan 
työteliästä, menestykse-
kästä ja rattoisan leppoi-
saa loppuvuotta 2010. 
Älkääkä unohtako hyvää 
ruokaa ja hyviä ystäviä. 

Kahvimaalla
Ilmarin päivänä 2010

Chef Karppa

P.S. 
Karpan kotisivuilla, osoit-
teessa: www.karpankeit-
tio.fi on taas uusia Sauts-
kin Häst näs Newsejä. Lue 
ja hämmästele.
Etusivun alareunassa on 
Sautskin näköisbanneri ja 
sitä klikkaamalla pääset 
uutisten alkuun...

myös tillipuntti 
veitsellä pieneksi 
silpuksi.
Kiehauta riisiä 
noin viisi minuut-
tia niin, että niiden 
kypsyminen vain 
alkaa.
Laita hauenpalat 
paistovuokaan ja 
suolaa ja pippuroi 
ne. Lisää savuka-
la ja sekoita kalat 
kunnolla, lisää 
sitten riisi ja tilli 
sekä rutista yhden 
sitruunan mehu ja 

sekoita ainekset kunnolla se-
kaisin. 
Lorauta kasvisliemeen desin 
verran kevytkermaa ja loraus 
soijaa, sekoita ja kaada neste 
tasaisesti ruoan päälle vuo-
kaan.
Sitten vuoka 180-200 -astei-
seen uuniin, paistoaika 30-40 
minuuttia. Ruoka on valmis, 
kun päällys alkaa rusehtaa. 
Tarjoa tuorekurkusta, tomaat-
tilohkoista, ananaspaloista, 
kaalista ja raejuustosta teh-
dyn salaatin kera.
Henkilääkärin mieleen, ter-
veellistä, vähäkalorista mutta 
maukasta kotiruokaa. Ruoka-
juomat oman mielihalun mu-
kaisesti. Valko- tai roseeviini, 
olut tai vaikkapa raikas vesi-
kin sopivat oikein hyvin. Vesi 
varsinkin, jos viettää uuden 
vuoden lupauksen mukaista 
tipatonta kuunkiertoa, niin 
kuin monet kuulemma teke-
vät.

KALAVUOKA NELJÄLLE

HAUKIFILEETÄ 400 G

KYLMÄSAVULOHTA 100 G

BASMATIRIISIÄ 2 DL 

TILLIPUNTTI

KASVILIENTÄ 2 DL

KEVYTKERMAA 1 DL

SITRUUNAN MEHU

SUOLAA

VALKOPIPPURIA

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

Icopalin kehitystyön tuloksena 
Icopal lanseeraa uuden Noxite-
vedeneristetuoteperheen. 

Noxite-tuotteiden pintasirote 
puhdistaa ilman typpioksidipitoi-
suuksia kuten autojen katalysaat-
torit. Tästä lopputuloksena syntyy 
pieni määrä nitraatteja, jotka pois-
tuvat sadeveden mukana. 

Titaanioksidin käyttö typpiyh-
disteiden neutraloinnissa on tun-
nettu menetelmä. Icopalin oma 
konsernitekniikka on kehittänyt ja 
patentoinut Noxite-menetelmän 
titaanioksidi-pinnoitteen yhdistä-
miseksi luonnonkivisirotteeseen. 
Menetelmä mahdollistaa aktiivi-
sella aineella pinnoitetun sirot-

Fenestra on kehittänyt verkko-
sivuilleen energialaskurin, joka 
auttaa valitsemaan rakennuk-
seen ja olosuhteisiin sopivimmat 
ikkunat sekä vertailemaan eri 
ikkunavalinnoista syntyviä ener-
giasäästöjä. Tulokset lasketaan 
rakennusmääräysten ja -ohjeiden 
mukaisesti, joten ne ovat yleispä-
teviä.

Ohjelmaan syötetään vanhojen 
ikkunoiden tietojen lisäksi mm. 
rakennuksen sijainti, ikkunoiden 
pinta-ala ja ilmansuunnat sekä 
valitaan uudet ikkunat. Ohjelma 
tarjoaa myös oletusarvoja, jos 

sen käyttäjällä ei ole tarvittavia 
tietoja. Laskuri on pyritty teke-
mään mahdollisimman yksinker-
taiseksi, jotta se palvelisi kaikkia 
kuluttajia.

Laskuri mm. kertoo, paljonko 
ilmaista lämmitysenergiaa voi 
saada, kun auringon säteilyn vai-
kutus otetaan huomioon.

Laskurin antamat tulokset 
ovat suuntaa-antavia, koska jokai-
sen rakennuksen energiahävikki 
riippuu myös mm. rakenteiden 
toimivuudesta ja asumistavoista.

- Ikkunoiden energia-arvot ja 
energiatehokkuuteen vaikutta-

vat tekijät ovat varsin monimut-
kaisia, ja nykyään ikkunoissa on 
huomattavasti vaihtoehtoja. Uusi 
ohjelma helpottaa rakennukseen 
parhaiten sopivien tuotteiden va-
lintaa, tuotekehitysjohtaja Mauri 
Konttila korostaa.

Energialaskennan työkalu on 
Fenestran verkkosivuilla osoit-
teessa www.fenestra.fi/portal/
suomi/ikkunat/energialaskuri 

Lisätietoja: Fenestra Oy, tuo-
tekehitysjohtaja Mauri Konttila. 
puh. 050 598 7296.

Lumon selkeyttää 
yhtiörakennettaan

Lumon Itä-Suomi Oy, Lumon 
Etelä-Suomi Oy ja Lumon Länsi-
Suomi Oy yhdistyvät ja kotimaan 
liiketoiminta jatkuu 1.1.2010 Lu-
mon Suomi Oy:nä.

Kaikki edellä mainittujen yri-
tysten liiketoiminnan voimassa 
olevat sopimukset oikeuksineen 
ja velvoitteineen siirtyvät Lumon 
Suomi Oy:lle.

Lumon yhtiöiden sisäisen yhtiö-
rakenteen muutoksella ja sopimus-
ten siirtämisellä ei ole vaikutusta 
liiketoimintojen käytännön hoita-
miseen eikä yrityksen asiakkaille 
ja tavarantoimittajille sekä alaura-
koitsijoille antamiin sitoumuksiin.

Yhtiö toimittaa jatkossakin 
laadukkaita parvekelasituksia, la-
siterasseja, sekä parvekekaiteita 
asumisen ja asuinympäristön pa-
rantamiseksi.

Lisätietoja: Lumon Suomi Oy, 
markkinointipäällikkö Jyrki Hutri, 
puh. 020 7403 220.

Oka Oy, Lemminkäinen-kon-
sernin tytäryhtiö, on ulkoistanut 
rakennuskonetoimintansa ja sol-
minut viiden vuoden vuokrausso-
pimuksen Ramirent Finland Oy:n 
kanssa. 

"Sopimuksen myötä voimme 
jatkaa yhteistyötämme ja samalla 
vapauttaa pääomaa, joka on ollut 
sidottuna rakennuskonetoimin-
taan. Ratkaisu lisää joustavuuttam-
me ja yksinkertaistaa kalustonhal-
lintaamme," Oka Oy:n toimitus-
johtaja Jorma Tamminen sanoo. 

Vuonna 1987 perustettu Oka 
Oy on Kouvolassa toimiva raken-

nusliike, jolla on  viisi toimipaik-
kaa Etelä-Suomessa. Okalla on 
vankka ammattitaito korjausra-
kentamisessa sekä 

asuntojen ja teollisuuden ja lo-
gistiikan liiketilojen uudisrakenta-
misessa. 

Vuonna 2008 Oka työllisti 500 
rakentamisen ammattilaista ja lii-
kevaihto oli 235 miljoonaa euroa. 

Ramirent Finland Oy on ra-
kennuskonevuokraamo, jonka 
liikevaihto oli vuonna 2008 155 
miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 80 
toimipistettä Suomessa ja se työl-
listää 600 henkeä. 

Interaktiivinen 
näyteikkuna ei 
pelkää kylmää 
säätä

 
Prizztech Oy, porilainen CI-

TIDIGI Oy ja Huittisissa eristys-
laseja valmistava Seloy Oy ovat 
kehittäneet yhteistyössä ainut-
laatuisen eristyslasielementin, 
joka mahdollistaa interaktiivisen 
sisällön tuottamisen näyteikku-
naan ilman, että ikkunaelementin 
lämpöä eristävät ominaisuudent-
heikkenevät. 

Interaktiivinen näyteikkuna on 
ollut testikäytössä Porin Promena-
dikeskuksessa, jossa kävelykadul-
la sijaitsevan näyteikkunan kautta 
on ollut mahdollista selata Porin 
Seudun Matkailun, Finnkinon ja 
Porin kaupungin internetsivuja. 

Nyt pilottikäytössä olevan rat-
kaisun avulla asiakkaat voivat 
tulevaisuudessa tutkia näyteikku-
nan kautta esimerkiksi liikkeessä 
tarjottavia tuotteita käyttämällä 
eristyslasielementin sisälle integ-
roitua, läpinäkyvällä kalvolla to-
teutettua kosketusnäyttöä. 

 Lisätietoja: Prizztech Oy, ke-
hittämispäällikkö Mikko Puputti, 
puh. 044 710 5343.

WSP Finlandilta
mittaus- ja 
kartoituspalveluita 

WSP Finland Oy on käynnistä-
nyt mittaus- ja kartoitustoiminnan 
koko maassa. Uusi mittausyksikkö 
tarjoaa laserkeilauspalveluja ulko- 
ja sisätiloissa, 3D-mallinnusta ja 
visualisointia, maastomittaus- ja 
kartoituspalveluja, muita GIS-so-
velluksia sekä erikois- ja tarkastus-
mittauksia viimeisintä teknologiaa 
hyödyntäen. Laserkeilaustekniik-
kaa tullaan hyödyntämään myös 
WSP:n jo meneillään olevissa 
tutkimus-, korjaus- ja ylläpitohank-
keissa. 

WSP:n palvelutarjontaan kuu-
luu lisäksi vedenalainen luotaus ja 
siihen liittyvä 3D-mallinnus, jota 
voidaan hyödyntää vedenalaisten 
rakenteiden kuntotutkimuksissa, 
korjaussuunnittelussa ja uusien 
rakenteiden toteutumamittauksis-
sa ja -tarkastuksissa.

Lisätietoja: WSP Finland Oy, mit-
tausyksikön päällikkö Pasi Kråk-
näs, puh. 040 - 194 4725.

Icopalilta uusi ekologinen vedeneristeratkaisu
teen yhdistämisen laadukkaisiin 
SBS-kumibitumituotteisiin.

Noxite-pintasirote on väsy-
mätön materiaali. Pintasirote ei 
kulu kattoa puhdistettaessa tai 
huollettaessa ja tarvittaessa vauri-
oituneet osat voidaan pinnoittaa 
uudestaan.

Ekologinen vedeneristeratkaisu 
soveltuu sekä korjaus- että uudis-
rakentamisen kiristyviin energia-
tehokkuusvaatimuksiin.

Lisätietoja: Icopal Oy, myyntijoh-
taja Esa Mäki puh. 040 8331 795 
ja tuotepäällikkö Mikko Nikander, 
puh. 050 5642 376.

Fenestran verkkolaskuri vertailee ikkunoiden energiasäästöjä

Oka Oy ulkoistaa rakennuskone-
toimintansa Ramirent Finlandille

JULKAISEMME YRITYS- JA TUOTEUUTISPOSTIA -SIVUILLA 

NIMITYSUUTISIA, YRITYSJÄRJESTELYIHIN LIITTYVIÄ TAI MUITA 

YRITYSTOIMINNAN UUTISIA SEKÄ TIEDOTTEITA UUSISTA 

PALVELUISTA JA TUOTTEISTA. MATERIAALIT VOI TOIMITTAA 

OSOITTEESEEN TOIMITUS@KIINTEISTOPOSTI.FI
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Suomen ensimmäinen passiivitaloksi 
saneerattava kerrostalo haussa

Löytyykö teidän taloyhtiöstänne innovatiivisuutta ja  
halua olla passiivisaneerauksen edelläkävijä Suomessa?

1960 - 1980  -luvun taloyhtiöillä on nyt 
ainutlaatuinen tilaisuus ilmoittautua kilpailuun, 
jonka voittajataloyhtiön yksi rakennus saneera-
taan yhteisvoimin passiivitaloksi

Kilpailun voittaja saa saneeraustoteutukseen 
huomattavia tuote-etuja sekä rakentamisen 
ja rahoituksen asiantuntemusta. Sen lisäksi 
asuntojen arvo nousee, taloyhtiölle syntyy sääs-
töjä ja asumismukavuus paranee, sillä tulevat 
toimenpiteet parantavat huomattavasti taloyh-
tiön energiatehokkuutta. 

Kilpailun hakuaika on 11.1 – 21.2.2010

Yhteistyössä mukana
Paroc, ARA, VTT, Sitra, Tekes, Enervent, 
Lammin Ikkuna Oy

Mene osoitteeseen www.paroc.fi/innova ja 
ota selvää miten juuri teidän taloyhtiönne voi 
olla mukana kilpailussa ja saada edut käyt-
töönsä!
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Ota yhteyttä ja pyydä tarjous jo tänään:

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista
• Edullinen hinta: 1 Mbit/s liittymä 9,90 €/kk/huoneisto (norm. alk. 21,90 €/kk)
• Joustavat lisänopeusvaihtoehdot, jopa 100 Mbit/s/huoneisto
• Helppo ottaa käyttöön, ei avausmaksua
• Nostaa taloyhtiön arvoa 

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista on edullinen ja huippunopea 
laajakaistaratkaisu taloyhtiöille ja kiinteistöille, joissa on vähintään 10 huoneistoa. 
Elisa Laajakaista tarjoaa kaikille talon asukkaille juuri heidän tarpeisiinsa sopivan 

laajakaistayhteyden. Perusnopeuden 1 Mbit/s hinta 9,90 €/kk/huoneisto 
laskutetaan suoraan taloyhtiöltä ja sen voi näin sisällyttää yhtiövastikkeeseen 

tai vuokraan. Asukas voi halutessaan lisätä oman liittymänsä nopeutta, 
jolloin hän vastaa lisänopeuden kustannuksista itse.

Taloyhtiösopimus on edullisin 
tapa käyttää laajakaistaa.

Uusimaa
Raisa Varis
raisa.varis@elisa.fi
050 357 4933

Jyväskylä, Joensuu
Juha Peltomäki
juha.peltomaki@elisa.fi
050 570 1986

Uusimaa
Jarmo Kuru
jarmo.kuru@elisa.fi
050 555 3654

Pirkanmaa
Konsta Takala
konsta.takala@elisa.fi
050 506 6210

Pirkanmaa
Heikki Kuuloja
heikki.kuuloja@elisa.fi
050 655 30
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