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Julkisivuratkaisut

Muitakin vaihtoehtoja on kuin tiili, mutta tämäkin 
taloyhtiö valitsi uudeksi julkisivumateriaaliksi aidon 
tiilen, koska se on:
•	 lämpöä varaava
•	 huoltovapaa
•	 ääntä eristävä
•	 kestävä
•	 kokonaistaloudellinen

Maailman johtavalta tiilenvalmistajalta myös kevyempi 
korjausvaihtoehto: Argeton-julkisivujärjestelmä.

Wienerberger Oy Ab | www.wienerberger.fi
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sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Ryhmäkorjaushankkeet ovat hyviä, mutta 
perehtymistä ja paneutumista vaativia
Ryhmäkorjaushanke ei tee automaattisesti taloyhtiön korjaushank-
keesta edullisempaa kuin yksin toteuttaen. Tällaiseen näkemykseen 
päädyttiin helsinkiläisessä Asunto Oy Pakilantie 15:ssä, joka erkani 
Maunulan ryhmäkorjaushankkeesta ja teetti putkiremontin omin voi-
min projektinjohtourakkana ryhmäkorjaushankkeesta saatua tarjousta 
huomattavasti edullisemmin.
Hallituksen jäsenistä ja erityisesti puheenjohtajilta ryhmäkorjaushanke 
edellyttä hyvää perehtyneisyyttä ja vastuullisuutta - toki toimintatapo-
ja, joita on noudatettava muissakin korjaushankkeissa.

Tämä on Kiinteistöpostin Pääkaupunkiseutu Extra. 

Lukijakunnan muodostavat asunto-osakeyhtiöiden 

hallitusten puheenjohtajat ja sivutoimiset isännöitsijät 

pääkaupunkiseudulla sekä ammatti-isännöitsijät 

valtakunnallisesti. Jakelulevikki yhteensä 21 706 kpl.

Värikylläisyys on kohdannut harmaat 
lähiöt kautta maan
Artikkelissa luodaan yleiskatsaus siihen, minkälai-
sia levy- ja laattaverhousratkaisuja on käytettävissä 
lähiökerrostalojen korjaamisessa.
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Ohjekortti auttaa ennakoinnissa
Kattolumet ja -jäät jokatalvinen stressi?
Rakennustietosäätiö on julkaissut ”Vesikaton talvi-
turvallisuuden parantaminen” -ohjeen, jonka avulla 
taloyhtiö saa selvät pelisäännöt, miten kattoturval-
lisuutta on valvottava ja miten se kannattaa esimer-
kiksi sopimuksiin kirjata,
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www.eerolayhtiot.fi 
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Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten 

puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät saavat lehden maksutta.
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ISÄNNÖINTITOIMISTOJEN - varsinkin suurten ketjujen - talou-

denpito hämmästyttää.

Eräässä remontissa oli päätetty, että käytetään sähköisiä 

laskuja, joita toimitetaan hyväksyttäväksi pdf-tiedostoina sähkö-

postitse.

Projektin vetäjä saa laskun, tarkistaa ja hyväksyy sen, jonka jäl-

keen pistää sen puheenjohtajalle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. 

Puheenjohtaja jatkaa sähköpostiketjua ja toimittaa laskun isännöit-

sijälle. Isännöitsijä tulostaa laskun paperille, pistää kirjakuoreen ja 

toimittaa Kuopioon. Ei saa toimittaa sähköpostitse, vaan kirjeenä.

Siellä vastaanottaja skannaa laskun ja pistää sen järjestelmään 

maksamista ja kirjanpitoa varten. Kuluja syntyy ainakin postitta-

misesta ja skannaamisesta. Tehokasta, eikö olekin?

Pahimmassa tapauksessa lasku koskee urakoitsijaa, jonka 

työmiehet istuvat työmaalla pari päivää tekemättä mitään ja 

odottavat, että työnantaja saa suorituksen. Vieläkin tehokkaam-

paa, eikö olekin?

E-laskuja suositaan entistä enemmän, mutta ei siis järkevästi, 

eikä isännöintialalla.... järki hoi!

Isännöitsijätoimistojen taloustaidot

H
elsingin Sanomat uudisti kokonsa ja tie-

dotti siitä lukijakunnalle suorastaan kyl-

lästymiseen asti. Tuli tunne, uskovatko 

itsekään siihen, mitä ovat tekemässä.

Me teimme myös ulkoasu-uudistuksen, mut-

ta siitä mitään etukäteen hiiskumatta. Me kuitenkin 

uskomme tekoomme ja sen myönteiseen lopputu-

lokseen. Eli - sinulla on nyt kädessäsi ulkoasultaan 

uudistunut Kiinteistöposti. 

Sisältö on tuttua asiaa: asunto-osakeyhtiöiden ja 

isännöinnin asiaa käytännön läheisesti esille tuotu-

na ja niin, että jutut ovat juttuja, eikä mitään pinta-

raapaisuja. Ulkoasullisesti kuitenkin uudella tavalla 

esille laitettuna.

Ulkoasu-uudistuksen toteuttamiselle juuri nyt oli 

hyvät perusteet. Edellisestä on kulunut aikaa viitisen 

vuotta ja koska lehti juhlii tänä vuonna 20-vuotista 

taivaltaan, on syytä antaa sen näkyä myös konk-

reettisesti.

Uudistamisprosessi on ollut mielenkiin-

toinen, projektimme kiinnosti suurta jouk-

koa graafi sia suunnittelijoita. Joukosta va-

likoitui nuorisolle suunnattujen musiik-

kilehtien, kuten Rumban, kustantaja Pop-

media Oy. Odotusarvona se, mitä uutta 

nuorisolle suunnattujen lehtien teki-

jöiltä voisi löytyä meille, jonka lehden 

kohderyhmänä on entistä enemmän 

ns. aktiivista senioriväestöä.

Sieltä löytyi mielestämme onnistu-

nut, hallittu ja viimeisen päälle mietit-

ty ulkoasu, jonka takana on graafi nen 

suunnittelija Markus Paajala. Hänen 

käsialaansa on nyt tässä numerossa 

ensimmäistä kertaa toteutettu ilmi-

asu, jota toteutetaan jatkossakin.

Miten tehdä uudistus, joka huomioi lukijakun-

tamme? Miten tehdä uudistus, ettei se johda ylimal-

kaiseen sisältöön, vaan antaa mahdollisuuden tehdä 

edelleenkin perusteellisia juttuja, mutta tarjota ne lu-

ettavaksi uudistuneesti aseteltuna? Miten tehdä uu-

distus, joka tarjoaa edelleenkin ilmoittaja-asiakkai-

den viestinnälle hyvän ja huomioarvoisen media-

ympäristön?

Kiinteistöpostilla on tärkeä tehtävä kiinteistöalan 

kentässä. Hallitusten puheenjohtajat ja isännöitsijät 

joutuvat tekemisiin entistä enemmän erilaisten asi-

oiden kanssa, joista osa tulee käsiteltäväksi lakiuu-

distusten tai viranomaissäännösten vuoksi. 

Paljon asioita tulee kuitenkin eteen pakon sane-

lemana, koska on esimerkiksi pakko korjata. Mistä 

saada tietoa julkisivu- tai putkiremonteista?

Käytännönläheisen ja esimerkkien kautta tarjou-

tuva viestintä palvelee, koska toisten kokemukset 

kiinnostavat aina. Niistä voi ottaa oppia, saada 

ideoita, jakaa tunnelmia jne. Huomioiden sen-

kin, että suurin osa lukijoistamme lukee alan 

lehdistä ainoastaan Kiinteistöpostia.

Kohta eletään taas yhtiökokousten ai-

kaa. On tehtävä päätöksiä korjaamisista 

tai korjaamatta jättämisistäkin - har-

kiten, perusteellisesti, faktoihin pe-

rustuen. On haasteiden aika - niin 

meilläkin. Taloyhtiöiden arjessa ja 

juhlassa mukana ollen.

Riina Takala
päätoimittaja

Arjessa ja juhlassa 
mukana uudistuneena
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Riina Takala

pääkirjoitus

kommentti
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LYHYESTI todettuna kunnossapitotyötä suunnitte-

levan osakkaan on ilmoitettava kirjallisesti yhtiölle 

sellaisesta työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen 

osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuk-

sen tai huoneiston osaan taikka osakehuoneiston 

käyttämiseen. Työtä suorittava osakas vastaa yhti-

ölle tai toiselle osakkaalle ilmoituksen käsittelystä 

aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kustan-

nuksista. Tällaisia tarpeellisia kustannuksia voivat 

olla esimerkiksi toisen osakkaan hankkima asian-

tuntijaselvitys, jos esimerkiksi ilmoitus on ollut tältä 

osin puutteellinen. 

KUNNOSSAPITOILMOITUKSEN vastaanottami-

nen, käsittely ja osakkaalle vastaaminen sekä yhtiön 

ja toisen osakkaan edusta huolehtiminen kuulu-

vat hallituksen ja isännöitsijän tehtäviin, joka täs-

sä on ennen muuta remontin valvonta. Toki hyvän 

naapuruussovun nimissä on hyvä itsekin ilmoittaa 

naapureilleen tulevasta remontista, mutta tämä ei 

poista ilmoitusvelvollisuutta yhtiölle.

Remontoiva osakas vastaa myös tarpeellisista ja 

kohtuullisista valvontakustannuksista. Osakkaan il-

moituksen perusteella on kyettävä arvioimaan hy-

vän rakennustavan noudattaminen työssä, mahdol-

liset vahingot tai muut haitat. 

Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut lukuisia 
yhteydenottoja ja tiedusteluja menettelysäännöistä 
mitä erilaisimmissa tilanteissa. Tällä Lakipostia 
-palstalla nostetaan esiin lukijoiden esittämiä 
ongelmatilanteita, joihin vastaa asianajaja, 
varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki 
Oy:stä. Tällä kertaa pohdimme seuraavaa kysymystä:

Remontti-ilmoituksen 
tekemisen pelisäännöt

Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus omas-

ta kunnossapitotyöstä on aiheuttanut ja 

aiheuttaa jatkuvaa keskustelua, vaikka asunto-

osakeyhtiölain 4 luvun 7 §:ssä on nimenomai-

nen säännös tästä asiasta. Kattavuuden saavut-

tamiseksi lainkohta on kirjoitettu väljään ja var-

sin tulkinnanvaraiseen muotoon. 

Kunnossapitotyötä ei lähtökohtaisesti voi kiel-

tää, mutta yhtiö tai työn vaikutuspiirissä oleva toi-

nen osakas voivat asettaa ehtoja työn toteuttami-

selle vahinkojen ja muun haitan välttämiseksi tai 

korvaamiseksi ja tällöin näitä asianmukaisesti pe-

rutellen asetettuja ehtoja on noudatettava.

OSAKAS on velvollinen ilmoittamaan vain työstä, 

joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan ase-

maan. Lähtökohtaisesti osakas itse arvioi ilmoitus-

tarpeen ja vastaa myös sen laiminlyönnin seuraa-

muksista. Jos mitään vaikutusta ei ole, ei ole ilmoi-

tusvelvollisuuttakaan. 

Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että kakki työt, 

jotka lopputulokseltaan ulottavat vaikutuksensa 

osakashallinnassa olevan tilan seinän sisäpinnan 

ulkopuolelle tai näiden sisäpintojen sisäpuolella 

yhtiön vastuulla oleviin seikkoihin vaativat kun-

nossapitoilmoituksen, kuten esimerkiksi kylpy-

huoneessa seinän vedeneristykseen vaikuttavan 

remontin tekeminen. 

On muistettava, että esimerkiksi remontin lop-

putuloksena lisääntyvä äänten kantautuminen 

naapurihuoneistoon äänieristyksen muuttumisen 

myötä luo perusteen ilmoitusvelvollisuudelle eli 

myös muu kuin varsinainen fyysinen puuttumi-

nen esim. rakenteisiin asettavat osakkaalle tämän 

velvoitteen. Tarkempaa listausta ilmoitusvelvolli-

suuden piiriin kuuluvista/kuulumattomista töistä 

voi katsoa esimerkiksi oikeusministeriön internet 

-sivuilta löytyvästä asiaa koskevasta oppaasta kun-

nossapitotyön ilmoitusvelvollisuudesta.

YHTIÖN ja toisen osakkaan on kyettävä ilmoituk-

sen perusteella arvioimaan remontin suorittamis-

ta. Vaikka lainsäännös on väljästi määritelty, on 

lakipostia

Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut lukuisia 
yhteydenottoja ja tiedusteluja menettelysäännöistä 
mitä erilaisimmissa tilanteissa. Tällä Lakipostia 
-palstalla nostetaan esiin lukijoiden esittämiä 
ongelmatilanteita, joihin vastaa asianajaja, 
varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki 
Oy:stä. Tällä kertaa pohdimme seuraavaa kysymystä:

Osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuus oma

ta kunnossapitotyö tä

lllllaaakkkipostia
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KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla 

käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimi-

tukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin 

kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen 

tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen 

jutun aiheena.

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.

takala@kiinteistoposti.fi  tai postitse Riina Takala, 

Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela. 

Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.

ilmoituksessa syytä mainita mm. yhtiö yhteystie-

toineen, remontoitava huoneisto, remontoiva osa-

kas yhteystietoineen, selvitys toteutettavasta työstä 

suorittajineen, suunnittelijoineen, vastaavine työn-

johtajineen yhteystietoineen ja toteutustapoineen, 

remontin alkamisajankohta ja kesto. Osakkaan kun-

nossapitotyö on tehtävä hyvän rakennustavan mu-

kaisesti, mitä ilmoituksen perusteella on kyettävä 

arvioimaan.

Mitä kattavampi kunnossapitoilmoitus on, niin 

sitä nopeampaa ja kustannustehokkaampaan il-

moituksen käsittely on remontoivan osakkaan kan-

nalta. Ilmoituksen käsittelyaika on oltava kohtuulli-

nen, jollaisena on pidetty noin 1-2 kuukauden aikaa 

ilmoitusajankohdasta riippuen.

LAIN mukaan taloyhtiö tai toinen osakas voi periä 

työtä suunnittelevalta osakkaalta ilmoituksen kä-

sittelystä aiheutuvat kohtuulliset ja tarpeelliset yli-

määräiset kulut. Esimerkiksi jos ilmoituksessa on 

olennaisia puutteita, jotka vaativat lisätyötä tai -sel-

vityksiä tai ilmoitus on tarpeen käsitellä ylimääräi-

sessä hallituksen kokouksessa tai yhtiön tai toisen 

osakkaan on itse hankittava lisäselvitystä hankkeen 

arviointia varten. 

Osakas voi suostua siihen, että hän maksaa kulut 

suoraan isännöitsijälle. Pelkkä ilmoituksen vastaan-

ottaminen, lukeminen ja tietojärjestelmään talletta-

minen ei korvattavia kuluja vielä synnyttä, eivätkä 

muutkaan yhtiön päivittäisiin hallinnollisiin kului-

hin luettavat seikat. Yksinkertaisen työn sisältävästä 

selkeistä ilmoituksista ei saa periä maksua ilmoit-

tajalta.

MAKSUN tulee aina perustua todelliseen työmää-

rään, jonka selvittämiseksi osakkaalle on ainakin 

pyydettäessä annettava erittely yhtiölle tai toiselle 

osakkaalle aiheutuneista erityisistä toimenpiteistä 

ja niiden kustannuksista. 

Kulujen tarpeellisuutta ja kohtuullisuutta on ar-

vioitava tapauskohtaisesti kunkin ilmoituksen osal-

ta erikseen. Mitään tasa- tai keskimääräistä hintaa 

siten ilmoituksille ei ole olemassa (tai ainakaan tu-

lisi olla), vaikka se helpottaisikin palkkiotaulukon 

laatimista, sillä kuluja ei saa tasata kaikkien yhtiön 

ilmoittajien kesken edes siten, että ilmoituksen kä-

sittelymaksu olisi samansuuruinen, kun se koskee 

samanlaisessa tilassa tehtävää samankaltaista työtä 

(esim. wc-remontti). Osakkaalta perittävän maksun 

tulee aina perustua todelliseen työmäärään.

ililililililllililillllllli momomomoomomommommmmmoooitititititititiitukukukukukukuukku sesesesessesseeeessssssss a aaaaaaaaaa sysysysysyysyytä mainita mm. yhtiö yhteystie-

tototototot iniii eeeen, remontoitava huoneisto, remontoiva osa-

kas yhteystietoineen, selvitys toteutettavasta työstä 

suorittajineen, suunnittelijoineen, vastaavine työn-

johtajineen yhteystietoineen ja toteutustapoineen, 

remontin alkamisajankohta ja kesto. Osakkaan kun-

nossapitotyö on tehtävä hyvän rakennustavan mu-

kaisesti, mitä ilmoituksen perusteella on kyettävä 

arvioimaan.

Mitä kattavampi kunnossapitoilmoitus on, niin 

sitä nopeampaa ja kustannustehokkaampaan il-

moituksen käsittely on remontoivan osakkaan kan-

nalta. Ilmoituksen käsittelyaika on oltava kohtuulli-

nen, jollaisena on pidetty noin 1-2 kuukauden aikaa 

ilmoitusajankohdasta riippuen.

LAIN mukaan taloyhtiö tai toinen osakas voi periä 

työtä suunnittelevalta osakkaalta ilmoituksen kä-

sittelystä aiheutuvat kohtuulliset ja tarpeelliset yli-

määräiset kulut. Esimerkiksi jos ilmoituksessa on 

olennaisia puutteita, jotka vaativat lisätyötä tai -sel-

vityksiä tai ilmoitus on tarpeen käsitellä

sessä hallitukse

mukana taloyhtiön arjessa ja juhlassa.

Mediamarkkinointi, 

puh. 09 2238 560

www.kiinteistoposti.fi 
• Kiinteistöposti on alan laajalevikkisin ja alan ainoa 

ammattilehti. Lehden valtakunnallisella puheenjohtajanumerolla 

on 140 000 lukijaa.

• Kiinteistöpostin jakelurekisterinä toimii luotettava SIR Tietokanta, 

jossa on jo lähes 60 000 kiinteistöalan päättäjää.

* Korjausrakentaminen 2013 -tapahtuma 5.2. klo 10-17.

Tervetuloa!

Kiinteistöposti on mukana 
Korjausrakentaminen 2013-tapahtumassa 
Helsingin Wanhassa Satamassa 5.2.2013.

Tule tapaamaan 20-vuotiaan Kiinteistöpostin 
väkeä tahi tule keskustelemaan kiinteistönpitoon 
liittyvistä asioista taikka tuo tullessasi juttuvinkki 
siitä, mistä Kiinteistöposti 
voisi kirjoittaa.
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N
äin muun muassa vältyttäisiin siltä, että 

pohjavesialueelle muodostuisi laajoja 

alueita, joiden lämmitys perustuu maa-

lämpöön. Tämä olisi pohjaveden suo-

jelun kannalta tärkeätä, koska maalämpökentän 

rakentaminen saattaa aiheuttaa muutoksia pohja-

veden pinnan korkeudessa ja vedenlaadussa.

Uudenmaan ELY-keskukselle on tullut runsaas-

ti lämpökaivon rakentamista koskevia tiedusteluja 

sen tultua luvanvaraiseksi vuoden 2011 toukokuus-

sa.

– Maalämpökaivojen rakentamista koskevat ky-

selyt ja lausunnonannot ovat lisääntyneet räjäh-

dysmäisesti maankäyttö- ja rakennusasetuksen 

muutoksen myötä, jonka mukaan maalämpökaivon 

rakentamiseen tarvitaan aina toimenpidelupa kun-

nan rakennusvalvontaviranomaiselta, Uudenmaan 

ELY-keskuksen Ympäristön tila -yksikön päällikkö, 

hydrogeologi Timo Kinnunen kertoo. 

ELY-keskuksen rooli lämpökaivojen lupame-

nettelyssä nousee esille etenkin niissä tapauksissa, 

joissa maalämpökenttä aiotaan sijoittaa pohjavesi-

alueelle. Toimenpideluvan lisäksi lämpökaivon ra-

kentamiseen tarvitaan vesitalouslupa aluehallinto-

virastolta AVIlta, joka pyytää asiasta lausunnon ELY-

keskukselta.

Teksti ja kuva: Teksti ja kuva: Irene MurtomäkiIrene Murtomäki

HYDROGEOLOGI MUISTUTTAA POHJAVESIEN 
SUOJELUN TÄRKEYDESTÄ

Lämpökaivo on riski 
pohjavesialueella
Maalämpökaivojen rakentaminen tärkeillä pohjavesialueilla tulisi 
kieltää rakennusjärjestyksessä tai ympäristönsuojelumääräyksissä, 
suosittelee Uudenmaan ELY-keskus alueensa kunnille lähettämässä 
ohjekirjeessä.  

“Selkein ratkaisu olisi, että kunnat 
kieltäisivät rakennusjärjestyk-
sessä tai ympäristönsuojelu-
määräyksissä uudet maalämpö-
järjestelmät kuntien vedenhan-
kinnan kannalta tärkeimmillä 
pohjavesialueilla.” 
Hydrogeologi Timo Kinnunen 

Pohjavesi-

alueiden maa- 

ja kallioperära-

kenne sekä 

pohjavesiolo-

suhteet ovat 

niin monimut-

kaisia ja pieni-

piirteisiä, että 

Timo Kinnusen 

mukaan on 

mahdotonta 

täysin varmasti 

arvioida, mitä 

vaikutuksia 

lämpökaivojen 

poraamisella 

on pohjavedel-

le.
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Uudenmaan ELY-keskus on runsaan puolentois-

ta vuoden aikana antanut Etelä-Suomen aluehal-

lintovirastolle toistakymmentä lausuntoa pohjave-

sialueille suunnitelluista maalämpökaivoista. Lau-

suntojen antaminen on hydrogeologi Timo Kinnu-

sen harteilla. ELY-keskus onkin viestittänyt alueen-

sa kunnille, ettei sillä ole resursseja antaa lausuntoja 

yksittäisistä lämpökaivoista, vaan lausunnonanto 

suunnataan koskemaan laajempia maalämpökoko-

naisuuksia.

Maalämpöjärjestelmien rakentamista koskevi-

en lausuntojen tarpeen hydrogeologi Timo Kinnu-

nen ei usko lähivuosina vähentyvän, ellei kunnissa 

tehdä muutoksia rakennusjärjestyksiin. Sijaitseehan 

suurin osa Uudenmaan kuntien ja kaupunkien taa-

jamista pohjavesialueella.

– Selvitysten mukaan alueemme pohjavesialu-

eilla on tuhansia 50-, 60- ja 70-luvuilla rakennettuja 

taloja, joiden vanhat öljylämmitysjärjestelmät ovat 

tulossa käyttöikänsä päähän. Niin omakoti- kuin 

kerros- ja rivitaloissakin puntaroidaan vaihtoehtoi-

sia lämmitysratkaisuja, joista yksi on maalämpö.

Lämpökaivojen ympäristöriskit 
pohjavesialueilla
Lämpökaivojen rakentamiseen liittyvistä ympäris-

töriskeistä yleisimpiä ovat pohjaveden virtaussuun-

tien muuttuminen ja suolaisen pohjaveden sekoit-

tuminen makeaan pohjavesikerrokseen.

– Porattaessa kalliota useiden satojen metrien 

syvyyteen tulee vastaan suolaista vettä.  Ratkaisevaa 

on, onko tämä paineellista vai ei, eli nouseeko se 

makeaan pohjavesikerrokseen, jolloin veden laatu 

huononee, Kinnunen selvittää.

Lisäksi likaista pintavettä saattaa maakerroksia 

puhkaistessa valua pohjaveteen.– Likaantunutta 

pohjavettä on mahdoton hallita, Kinnunen huo-

mauttaa.

Niin ikään lämmönsiirtoaineen vuoto pohjave-

teen voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen. Myös 

kallioperässä yleisesti esiintyvä radon saattaa olla 

ongelma.

Maalämpökaivojen rakentamiseen liittyvien ris-

kien todentuminen tulisi lämpökaivon omistajalle 

kalliiksi.

– Esimerkiksi jos kunnan vedenottamon toimin-

ta häiriintyy liian lähelle rakennetun maalämpö-

kentän vuoksi ja vesi joudutaan ohjaamaan muu-

alta, nousevat summat tähtitieteelliseksi, Kinnunen 

kuvailee.

Maalämpökaivoista johtuvia haittoja on jo ollut 

tutkittavana ELY-keskuksessa.

– Näissä tapauksissa naapurin juomavesi on pi-

laantunut, kun viereiselle tontille on rakennettu 

lämpökaivo. Esille tulleet tapaukset johtuvat pora-

reiän rakentamisen yhteydessä tapahtuneista vir-
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heistä. Laitteiston vanhenemisesta johtuvia vikoja 

ei ole vielä ilmaantunut, koska maalämmön raken-

taminen on sen verran nuorta.

Kunnat suitsimaan 
maalämmön rakentamista
Uudenmaan ELY-keskus haluaa alueensa kunnille 

lähettämällään ohjekirjeellä varmistaa, että myön-

nettäessä toimenpidelupia maanlämpöjärjestelmil-

le kiinnitettäisiin riittävästi huomiota pohjavesien 

suojeluun.

– Selkein ratkaisu olisi, että kunnat kieltäisivät 

rakennusjärjestyksessä tai ympäristönsuojelumää-

räyksissä uudet maalämpöjärjestelmät kuntien ve-

denhankinnan kannalta tärkeimmillä pohjavesialu-

eilla. Lisäksi tärkeät pohjavesialueet tulisi huomioi-

da kaavoituksessa eikä sallia omakotitalokortteleita, 

joiden lämmitys perustuu maalämpöön, Kinnunen 

opastaa.

Hän peräänkuuluttaa lupakäsittelyssä kuntien ra-

kennusvalvonnan ja ympäristöpuolen yhteistyötä.

– Kaikissa kunnissa yhteistyö ei ole saumatonta. 

Rakennusvalvontavirasto saattaa antaa maalämpö-

kaivon rakentamiseen toimenpideluvan, vaikka tar-

vittaisiin myös aluehallintovirastolta vesitalouslupa. 

Rakennuspuolen ja ympäristöpuolen yhteistyöllä 

tällainen olisi vältettävissä. Ei voida olettaa, että yk-

sittäinen kansalainen tietää, tarvitaanko lämpökai-

volle myös vesitalouslupa, vaan hän nojautuu kun-

nan virkamiesten asiantuntemukseen.

Hydrogeologi Timo Kinnunen korostaa, että 

vaikka lupa lämpökaivon rakentamiseen heltiääkin, 

on ongelmien ilmaantuessa vastuu aina järjestel-

män teettäjällä tai käyttäjällä.

Lämpökaivojen suunnittelusta, rakentamises-

ta, käytöstä ja niihin liittyvistä riskeistä kerrotaan 

vuonna 2009 ilmestyneessä Suomen ympäristökes-

kuksen ympäristöoppaassa Lämpökaivo - maaläm-

mön hyödyntäminen pientaloissa. Uusi opas on te-

keillä ja sen pitäisi Timo Kinnusen mukaan valmis-

tua tulevan kevään aikana.

Uudellamaalla 

on runsaasti 

pohjavesialuei-

ta, jotka tulee 

huomioida 

maalämpöä 

suunniteltaes-

sa. Kuva: Han-

na Rissanen
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Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa, 
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

Saat meiltä kattavat ja monipuoliset viemäri- ja erotinhuoltopalvelut loka-
ja sadevesikaivojen tyhjentämisistä viemärijärjestelmän saneerauksiin,
ennakoivaa huoltoa unohtamatta.

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys. 

-

“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni - Eerolan hoidettavaksi”

Huollata viemärit ennakkoon
”Jos kiinteistössä havaitaan pulputtavia ääniä tai vesi valuu hitaasti lavu-
aarista tai WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat merkkejä ongelmista”, kuuluu
asiantuntijan neuvo.

Vältä ongelmat ja tilaa meiltä viemäriputkien pesu ja puhdistus
ennakkoon. Tarvittaessa voimme myös kuvata putket.

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 3310 02
Hanko (019) 2486 713

Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 5752 777
Mäntsälä (019) 6434 08

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 7666 22
Ylöjärvi (03) 3142 5900
Lahti (03) 8757 215

Pohjois-Savo:
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 4144 088
Vaasa (06) 3178 090 

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666

Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.fi

Sulatamme 
myös jäätyneet

rännit.



OHJEKORTTI AUTTAA ENNAKOINNISSA

Kattolumet ja -jäät 
jokatalvinen stressi?
Parisen kuukautta sitten Rakennustietosäätiö julkaisi uuden 
kiinteistönhoidon kortin “Vesikaton talviturvallisuuden 
parantaminen”. Toivottavasti sen sisältämät asiat ainakin 
oleellisimmilta osin oli hoidettu jo entuudestaan kuntoon 
kiinteistöissä. Jo joulun tienoillahan taivas jälleen tuuttasi tuhdisti 
lunta niin katoille kuin maankamaralle, eteläisintä Suomea myöten.

Teksti ja kuva: Teksti ja kuva: Hanna RissanenHanna Rissanen

-K
atoista pitäisi tehdä tavallaan kuin 

tehtaita: kun sinne mennään, tie-

dossa on jo, mihin kiinnittää köydet 

ja homma pääsee käyntiin välittö-

mästi, KH-ohjeen tekemisessä itsekin osallisena ol-

lut Suomen Kiipeilytekniikka Oy:n toimitusjohtaja 

Marko Virtanen painottaa. 

  Monet muutkin ennalta kiinteistöissä hoidetut 

seikat edesauttavat, että kadulla kulkijoiden turval-

lisuutta vaarantavien kattolumien poistamisessa ei 

tule turhia viivästymisiä, kun tilanne on jo akuutti. 

Esimerkiksi se, että jo pääsy ylipäätään katolle on 

turvallista. Alapuolella olevien vaara-alueiden rajaa-

miseksi kiinteistöiltä olisi myös löydyttävä lippusii-

moja ja puomeja - eikä ainoastaan lumienpudotte-

luvaiheessa, vaan jo ennen sitä tilanteen vaatiessa.

– Nykyään suunnittelu on aika lailla jälkijättöistä. 

Vasta kun lunta alkaa sataa, tai ehkä viikko sen jäl-

keen aletaan miettiä, että lumia pitäisi saada pois. 

Toki kyseisistä asioista on viestitty isännöitsijöil-

le ja kiinteistönomistajille ennenkin, silti kiinteis-

töille saapuvat lumenpudottajat saavat yhä törmätä 

Kiinteistöille 

suositellaan 

laadittavaksi 

kattolumien 

valvontasuun-

nitelma run-

saslumisten 

talvien varalta. 

Suunnitelma 

liitetään osaksi 

lumenpudo-

tussopimusta.
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Patentoitu IKIKOURU®
-saneerausmenetelmä 
on lähes kahdenkym-

menen vuoden käyttöko-
kemuksella todettu varmim-

maksi tavaksi korjata vanhat ja 
vuotavat piilo- ja tuplavesikourut.

IKIKOURU®
- saumaton ja ruostumaton
vesikourun saneeraus!

www.kattotutka.fi

Vaihde 010 680 4000
Helsinki 010 680 4010 
Porvoo 040 752 9620
Kouvola 010 680 4020

Lahti 010 680 4020
Hämeenlinna 010 680 4090

Tampere 010 680 4040
Jyväskylä 010 680 4060
Joensuu 010 680 4070 
Kuopio 010 680 4050
Oulu 010 680 4030 

Rovaniemi 010 680 4080

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

kourusaneerauksesta:

040 831 5835
tai helsinki@kattotutka.fi

Pa
-s
o

men
kemuks

maksi tava
vuotavat piilo

Ota yhteyttä ja py

samoihin tuttuihin ongelmiin. Kuten siihen, että pu-

dotuspaikalla on pysäköityinä autoja. 

– Voisiko merkitä liikennemerkein, että olisi yksi 

päivä viikossa, jolloin parkkeeraaminen sillä kohtaan 

olisi kielletty? Virtanen vinkkaa.

  Paikalle tuleville lumenpudottajille pitäisi varautua 

myös ennalta näyttämään mahdolliset valomainokset, 

satelliittiantennit ym. rakenteet, jotta nämä tietävät va-

roa pudottamasta lumia ja jäitä niiden päälle. Vielä pa-

rempi tietysti olisi, että jo niiden sijoittelussa olisi en-

nakoitu kattolumityöt. 

Maasta ei näe, mitä katolla on
Sinänsä Marko Virtanen sanoo osin ymmärtävänsä 

isännöitsijöiden ammattikuntaa, jos ennakkotoimissa 

tahtoo olla aukkoja.

– Luulen, että heillä on tänä päivänä niin kiirettä 

muidenkin hommien vuoksi, että resurssit eivät riitä 

kaikkeen. 

 Harvassa ovat kuitenkin ne kiinteistöistä vastuulli-

set, jotka ovat oivaltaneet ennakkosuunnittelua olevan 

saatavissa ostopalvelunakin. Viimeisen vuoden sisällä 

Suomen Kiipeilytekniikka Oy on käynyt tarkastamassa 

kattojen talviturvallisuusseikkoja, arvioimassa riskite-

kijöitä ja antamassa sen pohjalta parannusohjeita 40-

50 kiinteistössä.

  Esimerkkinä turhan heppoisesta varautumises-

ta putoilevien lumien ja jäiden varalta Virtanen antaa 

kiinteistöhoidon sopimukseen kirjatun lausahduksen 

’talonmies tarkkailee tilannetta alhaalta’. Kerrostaloissa 

ei katolla olevia jäitä niin vain maasta käsin voi nähdä.

– Nykyihmisistä monet ovat aika ulkona, miten lu-

men kanssa tulee pelata!

   Sekin seikka kiinteistöjen omistajien tulisi jo ym-

märtää, että lumenpudottajia voi joutua kriittisinä ai-

koina odottamaan pitkäänkin.  Kadulta riipaisemalla 

ei katoille tekijöitä saa, ainakaan ammattitaitoista ryh-

mää, jonka jäljeltä kunnossa olisivat niin katto kuin ih-

miset, ylhäällä ja alhaalla. 

– Lumenpudotukseen on oltava kokenut kattomies, 

joka pitää katolla olijat hengissä ja alhaalla kokenut 

alamies, joka vastaa, että kadulla ja pihoissa kulkevat 

ihmiset ja omaisuus eivät ole vaarassa. 

  Suomen Kiipeilytekniikka Oy:n joukoista talvisille 

ongelmakentille tänä päivänä liikenee 15 täysipäiväistä 

köysiteknikkoa, joiden hallussa toimii 6-7 ammattitai-

toista ryhmää, Marko Virtanen kertoo.

 ”Kerrostaloissa katolla 
olevia jäitä ei niin vain 
maasta käsin nähdä.” 
Marko Virtanen
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-O
ngelmia ja yhteistyön tökkimis-

tä on aiheutunut, koska isännöit-

sijät ovat pyrkineet yksipuolisesti 

sanelemalla muuttamaan palvelu-

sopimuksen ehtoja. He ovat lisänneet kiinteään so-

pimushintaan vastuita ja tehtäviä - muun muassa 

kattolumien valvontaa, lumenpudotusta - ilman so-

pimushinnan tarkistamista. Sellainen toimintatapa 

ei ole sopimusoikeuden ja hyvän sopimuskäytän-

nön mukaista. 

   Kritiikissään Gramén tukeutuu Kiinteistöpalve-

lualan yleisissä sopimusehdoissa KP YSE 2007 ole-

viin säädöksiin, jotka antavat ohjeet, miten sopi-

musmuutokset on hoidettava.

– Muutoksista on aina neuvoteltava, ja niistä so-

vittava yhdessä!

  KP YSE 2007- ehdoista löytyvät myös menette-

lysäännökset, joita hinnankorostusprosessissa tulee 

noudattaa. 

  Kiinteistöissä ei pidä jäädä odottamaan talvea ja 

lumituiskupäiviä niihin ennalta varautumatta, siinä 

Pia Gramén on täysin samaa mieltä Suomen Kiipei-

lytekniikka Oy:n Marko Virtasen kanssa. 

– Valvontasuunnitelma kattojen talviturvallisuu-

den varmistamisesta on tehtävä hyvissä ajoin en-

nen talven tuloa, samoin kuin etsittävä sopimus-

kumppanit lumenpudotukseen.

  Kiinteistön ulkoalueiden hoidosta tulee sopia 

palvelukuvauksessa mahdollisimman yksityiskoh-

taisesti: aurauksen osalta on syytä sopia kiinteään 

hintaan sisältyvät lumilähtöjen lukumäärät. Etelä-

Suomessa ne ovat keskimäärin 17 lähtöä per talvi, 

Pohjois-Suomessa noin 40 lähtöä per talvi. Niiden 

ylimenevistä lumilähdöistä laskutetaan erikseen. 

  Myös kattolumien pudotukset laskutetaan erik-

seen; yleensä ne eivät sisälly kiinteähintaisiin sopi-

muksiin siitäkään syystä, että moni huoltoyhtiö ei 

edes hoida lumenpudotuksia. 

– Ne on aina tilattava erikseen siihen erikoistu-

neelta yritykseltä. 

Myös lumen poiskuljetuksista on sovittava pal-

velukuvauksessa. Yleisen käytännön mukaan niistä 

laskutetaan aina erikseen. 

  Pia Gramén painottaa vanhojen palvelusopi-

muksien tarkistamisen tärkeyttä. Tarvittaessa ne tu-

lee päivittää, ja päivityksen yhteydessä sopia KP YSE 

2007 -ehtojen sekä uuden KH-kortin ohjeiden/suo-

situsten noudattamisesta. 

 Liittojen yhteinen talvikunnossapitoa koskeva 

ohjeistus: http://kiinteistopalvelut.latomo.fi /

attachements/2012-12-18T10-48-0637.pdf

Teksti: Teksti: Hanna Rissanen Hanna Rissanen Kuva:Kuva: Aimo Holtari Aimo Holtari

Sopimusmuutokset 
yhdessä sopien, 
ei sooloillen
Myös Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja, varatuomari 
Pia Gramén kuuluu vesikattojen talviturvallisuutta parantamaan 
laaditun KH-kortin tekijöihin ja tietää lähtökohdat, miksi sen 
olisi syytä päätyä myös isännöitsijöiden lukemistoon ja käyttöön. 
Katoilla teetettävien talvisen huoltotöiden turvallisuuden 
petraamisen lisäksi myös yhteistyössä tilaajien ja palveluita 
tarjoavien välillä on tarkentamisen varaa.
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Niin kutsuttua “jäälohkareturmaa” käsiteltiin käräjäoikeudessa 

vuoden 2011 aikana päätyen langettamaan huoltoyhtiön toimi-

tusjohtajalle syyte kuolemantuottamuksesta. Asian käsittely jat-

kuu. Turmassa kuoli mies, jonka päähän tipahti kadulla isohko 

jäälohkare talon katolta.

Ei vältytty viime kevättalvena, mutta ei joulun ja uudenvuoden 

seudullakaan uutisilta, joiden mukaan katolta pudonneiden lu-

mien ja jäiden vuoksi oli loukkaannuttu ja omaisuudelle tullut 

vahinkoa. Esimerkiksi Helsingin Runeberginkadulta uutisoitiin 

viikon aikana kaksikin tapausta, joissa oli jalankulkijoita louk-

kaantunut lumi- ja jäälohkareiden vuoksi.

Kuvassa esimerkki, millaista jäätä taloyhtiön katolta löytyi 

vuonna 2010 Kiinteistöpostissa olleen lumien pudostusta koske-

van jutun yhteydessä. 



Teksti ja kuva: Teksti ja kuva: Riina TakalaRiina Takala

Putki- ja julkisivu-
remontit korjausten 
kärjessä

Asunto-osakeyhtiöiden korjaustoiminta on jatkunut varsin 
tasaisena koko 2000-luvun, vaikkakin vuonna 2008 siinä tapahtui 
hienoinen notkahdus alaspäin. Putkiremonttien teettäminen lisääntyi 
hyppäyksen omaisesti kolmisen vuotta sitten jättäen siihen asti kärjessä 
olleet julkisivukorjaukset toiselle sijalle. 

Yliaktuaari Kaj Isaksson Tilastokeskuksesta arvioi, että korjaus-
rakentaminen jatkuu asunto-osakeyhtiöissä vilkkaana tämänhetkisestä 
taloudellisesta taantumasta huolimatta, koska korjattavaksi tulee koko 
ajan nuorempaa 80-luvun ja 90-luvunkin rakennuskantaa.

”Pääkaupunkiseutu 
on ollut varsinkin 
putkiremonteissa 
tietynlainen suun-
nannäyttäjä, jonka 
esimerkkiä seura-
taan ja toteutetaan 
sitten maakunnissa.” 
Kaj Isaksson
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Asunto-osakeyhtiöt käyttivät vuonna 2011 noin 1,3 

miljardia euroa vuosi- ja peruskorjauksiinsa, missä 

oli kasvua noin 7 prosenttia vuoteen 2010 verrat-

tuna. Tällä rahalla tehtiin eniten putkiremontteja ja 

toiseksi eniten ulkorakenteisiin eli julkisivuihin liit-

tyviä remontteja. Putkiremonttien osuus kor-

jauksista oli noin 40 prosenttia, neljännes kohdistui 

julkisivuihin ja hieman alle 10 prosenttia huoneis-

tokorjauksiin.

– Kokonaisuutena asunto-osakeyhtiöiden kor-

jauskustannusten nousu oli merkittävä. Sen sijaan 

vuosikorjausten osuus hoitokuluissa laski 10,5 pro-

senttia edellisvuoteen verrattuna. Se johtuu siitä, et-

tä taseessa korjauksia siirrettiin aktivoituihin perus-

korjauskustannuksiin, jotka taas nousivat erittäin 

voimakkaasti, 39 prosenttia, Isaksson avaa lukuja.

Kerrostalojen hoitokuluista suurin osa, 24 pro-

senttia, meni vuonna 2011 lämmitykseen. Korjauk-

siin käytettiin hoitokuluista 22 prosenttia, käyttö- ja 

hoitokuluihin 12 prosenttia ja vedenkäyttöön 9 pro-

senttia.

Korjaaminen kasvusuunnassa 
2000-luvulla
Kun tarkastellaan asunto-osakeyhtiöiden korjaus-

ten arvoa pidemmällä aikavälillä, asunto-osakeyhti-

öiden korjauskustannukset ovat kasvaneet vuodes-

ta 1995 alkaen varsin tasaisesti aina vuoteen 2007 

saakka, jonka jälkeen vuonna 2008 tapahtui pieni 

notkahdus alaspäin. Sen jälkeen on kuitenkin jat-

kettu noususuunnassa.

Esimerkiksi vuonna 2010 asunto-osakeyhtiöt 

käyttivät noin 1,2 miljardia euroa korjauksiin, mis-

sä oli vuoteen 2009 verrattuna huikea 17 prosentin 

kasvu. Vuonna 2009 rahaa meni korjauksiin noin 

1,0 miljardia euroa. 

Vuonna 2008 asunto-osakeyhtiöt käyttivät kor-

jaamiseen rahaa noin 972 miljoonaa euroa, mi-

kä oli 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. 

Ja vuonna  2006 asunto-osakeyhtiöiden käyttämä 

korjausrahapotti oli noin 915 miljoonaa euroa, joka 

taas oli kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna hui-

keat 20 prosenttia.

Vuonna 2005 asunto-osakeyhtiöt käyttivät kor-

jaamiseen noin 760 miljoonaa euroa ja sitä edellise-

nä vuotena noin 733 miljoonaa euroa.

Kaj Isaksson arvelee vuonna 2008 tapahtuneen 

notkahduksen johtuneen osin kirjaustavan muu-

toksesta, jonka mukaan oli mahdollista kirjata vuo-

sikorjauksiin pieniä, mutta myös keskisuuria tai jo-

pa suurehkoja korjauksia. Toisaalta siihen on voinut 

vaikuttaa uudisrakentamisen ”lama”, jonka seurauk-

sena voimakkaana jatkunut uudisrakentaminen 

kääntyi vuonna 2007 ja 2008 laskuun ja  heijastui 

mahdollisesti myös korjausrakentamiseen.

– Korjauskustannusten jatkuvaan kasvuun on 

tietysti osin vaikuttanut urakkahintojen nousu, joka 

pitäisi ottaa näissä tarkasteluissa huomioon. Kiin-
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teistön ylläpidon kustannusindeksissä se näkyy sel-

keästi, että työ, tarveaineet ja kokonaisindeksi ovat 

nousseet jatkuvasti vuodesta 2005 alkaen, Isaksson 

muistuttaa.

Kokonaisindeksiä on korottanut erityisesti ener-

gian kallistuminen, mutta myös työn hinta on 

noussut 30 prosenttia esimerkiksi vuoteen 2005 

verrattuna.

– Tarvikkeissa nousu on ollut viime aikoina vie-

läkin suurempaa, mutta tässä vuoden 2012 toiseen 

neljännekseen ulottuvassa tilastossa nousu on ollut 

15 prosenttia.

Korjattava rakennuskanta nuorentuu
– Korjausrakentaminen ei meiltä kuitenkaan lopu 

ja kasvuahan tuo asunto-osakeyhtiöiden korjaus-

kustannusten kaaviokin on näyttänyt vuoden 2008 

jälkeenkin. Meillä oli rakentamisen ”buumivuodet”, 

jolloin tehtiin paljon kerrostaloja kaupunkeihin ja 

taajamiin. Ne ovat nyt yksinkertaisesti tulleet kor-

jausvaiheeseen. Varsinkin 60- ja 70 -luvun kerros-

talot, joiden korjaaminen näkyy selkeästi meidän ti-

lastoissamme, Isaksson toteaa.

Tosin vuoden 2011 osalta asunto-osakeyhtiöiden 

korjauskustannuksista kohdistui kaikkein eniten 

ennen 1960-lukua tehtyihin taloihin. Tätä Isaks-

son selittää sillä, että tämänkertaiseen otantaan osui 

muutamia isoja Helsingin keskustan vanhoja asun-

to-osakeyhtiöitä, joissa tehtiin useamman miljoo-

nan euron remontit. 

– Se väistämättä nostaa vuoden 2011 osalta tässä 

vanhojen rakennusten osuutta suhteessa esimer-

kiksi 60-luvun rakennuskantaan, hän mainitsee.

Toinen selkeä ero aikaisempiin vuosiin verrat-

tuna on siinä, että vuonna 2011 korjauskustannuk-

set ovat kohdistuneet aikaisempia vuosia enemmän 

nuorempaan, 80-90 -luvun rakennuskantaan, jopa 

2000-luvunkin taloihin. Näiden 2000-luvun kor-

jattavien talojen Isaksson arvelee olevan rivitaloja, 

joissa voi olla tehtävänä vielä esimerkiksi kymmen-

vuotistakuukorjauksia.

Lvi-järjestelmiä ja julkisivuja
Ulkorakenteiden eli julkisivujen ja lvi-järjestelmien 

korjaamisessa tapahtui selkeä käänne vuoden 2009 

jälkeen, sillä sen seurauksena asunto-osakeyhtiöt 

Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset 1995-2011 jaoteltuna vuosi- ja peruskorjauksiin sekä kaik-

kiin korjauksiin.

Asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannukset maakunnittain 2010-2011.

Tässä vuosi- ja peruskorjauksista tehdyssä kaavios-

sa vuodelta 2011 on haluttu näyttä se, miten vuo-

sikorjauksissa on tietynlaista tasaisuutta eli ne 

kohdentuvat tasaisesti eri ikäkauden rakennuksiin. 

Sen sijaan peruskorjauksissa näkyy selkeästi esi-

merkiksi lvi-korjausten painottuminen 60-luvun ja 

sitä vanhempaan rakennuskantaan ulkorakentei-

den korjausten kohdistuessa voimakkaammin 70- 

ja 80 -luvun rakennuskantaan.

Korjaustoimenpiteet rakennuksen 
valmistumisvuoden mukaan vuonna 2011 

(prosentteina)

Vuosikorjaukset

Peruskorjaukset
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RAKENTAJILLE     •     SUUNNITTELIJOILLE     •     TALOYHTIÖILLE JA ISÄNNÖITSIJÖILLE

Tervetuloa tärkeimpään työpäivääsi! 

KORJAUSRAKENTAMINEN 13 —tapahtuma tarjoaa sinulle vuo-

den puhutuimmat teemat, uusimmat hanke-esittelyt, kymmenet 

ratkaisuntarjoajat sekä 800 kollegaasi. Yksi päivä, joka kannattaa 

käyttää hyödyksi!

AIKA: Tiistai 5.2.2013 klo 10.00-17.00

PAIKKA: Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki

ILMOITTAUDU MAKSUTTOMAAN 

TAPAHTUMAAN SEKÄ TUTUSTU 

OHJELMAAN OSOITTEESSA:

WWW.KORJAUSRAKENTAMINEN2013.FI



MITÄ korjataan ja kuinka paljon tai missä määrin 

tehdään kosteusvaurioiden aiheuttamia homekorja-

uksia? Tässä muutamia kysymyksiä, joiden selvittä-

miseksi Tilastokeskuksessa on tarkoitus uudistaa ja 

kehittää korjausrakentamiseen liittyvää tilastointia 

yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yliaktuaari Kaj Isakssonin mukaan tavoitteena on 

tuottaa entistä tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa 

tietoa korjaamisesta, että se palvelisi myös tavallisia 

kansalaisia.

– Että tietäisimme esimerkiksi, miten paljon 

tehdään niin sanottuja homekorjauksia tai kuinka 

paljon joudutaan purkamaan rakennuksia. Tällä 

hetkellä meillä on tällaisista asioista vain arvioita, 

Isaksson toteaa.

Kehittämisprojekti on aikataulutettu siten, että 

menetelmien, tietolähteiden ja yhteistyökumppa-

neiden selvittämisvaihe saataisiin valmiiksi kesään 

mennessä ja uudenlaiseen korjausrakentamisen 

tilastointiin päästäisiin käsiksi vuoden 2014 aikana.

Kehittämishankkeen taustalla on Kaj Isaksso-

nin mukaan muun muassa Tilastokeskuksen tarve 

saada todellisempi kokonaiskuva korjausrakentami-

sesta kohdistuipa se mihin osaan rakennuskantaa 

tahansa.

– Valtioneuvoston tarkastusviraston tekemässä 

selvityksessä kosteusvaurioista ja homekorjauk-

sista nostettiin esiin kysymys, onko meillä tietoa 

homekorjauksista. Ei meillä ole. Korjaamisen tilastot 

hukkuvat suurempien luokitusten alle, hän mainit-

see toisena esimerkkinä korjaamisesta, josta pitäisi 

myös tilastollisesti luoda kokonaiskuvaa.

– Kun ajattelee esimerkiksi tätä vuonna 1996 

aloitettua asuntoyhteisöjen korjaukset -tilastoa, 

niin sen otoskehyksessä on nykyisin pinta-alaltaan 

suurimmat 44 000 asunto-osakeyhtiötä, joista 

tutkimukseen otetaan otoksena 2 500 taloyhtiö-

tä. Kaikkiaanhan Suomessa on yli 80 000  , joten 

mitä korjauksia niissä siellä lopuissa pienissä noin 

40 000 asunto-osakeyhtiössä tehdään, siihen me 

emme nykyisillä menetelmillä pääse kiinni, Isaksson 

vielä toteaa ja uskoo, että tulevina vuosina asunto-

osakeyhtiöidenkin korjauksista pystytään antamaan 

yksityiskohtaisempaa ja kattavampaa tietoa.

Korjaus-
rakentamisen 
tilastointia 
kehitetään

korjasivat lvi-järjestelmiään vuonna 2010 enem-

män kuin tekivät julkisivukorjauksia. 

– Vuonna 2011 putkiremontteihin liittyvien kor-

jausten kustannukset nousivat rajuun nousuun, yli 

500 miljoonaan euroon julkisivuremonttikustan-

nusten ollessa noin hieman päälle 300 miljoonaa 

euroa, Isaksson sanoo.

Putkiremonttien voimakas kasvu osuu hänen 

mukaansa ajankohtaan, jolloin vesi- ja viemärijär-

jestelmien korjaamiseen tuli uusia menetelmiä. Li-

säksi alalla toimivien yritysten määrä on kasvanut 

jatkuvasti, joten tekijöitä ja tarjontaa on runsaasti.

- Menetelmät tuotiin uusina vaihtoehtoina ja 

ne olivat kokonaiskustannuksiltaan huomattavas-

ti halvempia kuin perinteinen linjasaneeraus. Vuo-

den 2010 tilastosta, eikä vuoden 2011 tilastostakaan 

käy ilmi, millä menetelmillä remontit on toteutettu, 

mutta volyymi on joka tapauksessa kovasti noussut.

Tilastoista ei selviä suoraan selitystä sillekään, 

miksi julkisivukorjausten määrä laski vuonna 2010, 

eikä yltänyt vuonna 2011 vuoden 2009 tasolle. 

Isaksson arvelee, että tämä voi osin johtua tietojen 

kirjaamistavasta, mihin kohtaan korjausrakentami-

sen luokkaan tietojen antaja on ne sijoittanut.

- Toisaalta tätä epätäsmällisyyttä voi yrittää tul-

kita niin, että asunto-osakeyhtiöt ovat jo korjanneet 

Maakunnissa 

seurataan 

usein pääkau-

punkiseudun 

esimerkkiä. 

Julkisivukor-

jausten määrä 

maakunnissa 

on kuitenkin 

ollut pitkään 

suurempaa 

kuin putkire-

monttien teke-

minen. 
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 Lähteenä Asuntoyhteisöjen korjaukset, Tilastokeskus

Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset -tilasto perustuu noin 

2 500 asunto-osakeyhtiön otokseen. 

Vuosikorjauksella tarkoitetaan tuloslaskelmaan suoraan 

kuluiksi kirjattuja korjauskustannuksia.

Peruskorjauksilla tarkoitetaan aktivoituja, peruskorjauk-

sesta ja perusparantamisesta aiheutuneita kustannuksia, joita 

ei merkitä suoraan tuloslaskelmaan niiden toteuttamisajan-

kohdan tilikauden kuluiksi.

Korjaukset on luokiteltu seuraavasti: ulkoalueet, pohjara-

kenteet, ulkorakenteet, sisärakenteet, huoneistokorjaukset, 

lvi-järjestelmät, sähköjärjestelmät, muut korjaukset.

julkisivunsa aikaisemmin 2000-luvun alussa ja voi-

vat nyt siirtyä lvi-puolen korjauksiin, hän pohtii.

Myös 90-luvulla työllisyyden parantamiseksi 

myönnetyillä korjausavustuksilla on saattanut olla 

julkisivukorjaamista edistävä vaikutus eli huono-

kuntoisimmat julkisivut on korjattu aikaisemmin 

korjausavustusrahan innoittamina.

Pääkaupunkiseutu suunnannäyttäjänä
Suurin osa korjauseuroista käytetään Uudellamaal-

la. Isakssonin esittelemän maakuntakohtaisen ja-

ottelun mukaan Uudellemaalle kohdentui noin 1,3 

miljardin euron korjausrahasta yli 700 miljoonaa 

vuonna 2011 ja sitä edeltävänä vuonna noin 1,2 mil-

jardin euron korjausrahasta hieman yli 600 miljoo-

naa euroa. 

- Korjausten jakaantuminen näin vahvasti Uu-

dellemaalle on ollut nähtävissä aikaisempinakin 

vuosina. Se johtuu siitä, että täällä on eniten raken-

nuskantaa ja vanhoja rakennuksia, joita korjataan 

enemmän kuin muualla. 

Toiseksi eniten euroja on käytetty Varsinais-Suo-

messa ja Satakunnassa, Hämeessä ja Pohjois-Poh-

janmaalla ja Kainuussa. Pirkanmaalla, Kymenlaak-

sossa ja Etelä-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Sa-

vossa sen sijaan korjauskustannuksissa oli tapahtu-

nut laskua vuoden 2011 aikana edelliseen vuoteen 

verrattuna.

Kahden vuoden tarkastelujakso on Isakssonin 

mukaan kuitenkin liian lyhyt selvittämään, miten 

merkittävästä muutoksesta on mahdollisesti kysy-

mys.

– Voihan olla niin, että korjauksia tehdään vain 

tietynikäisissä rakennuksissa tai sitten korjattavaa 

vain ei ole yhtä paljon kuin aikaisemmin, korjauk-

set on jo tehty.

Tilastoissa näkyvä lvi-korjausten roima kasvu se-

littyy Isakssonin mukaan myös sillä, että pääkau-

punkiseudulla tehdään erittäin paljon putkiremont-

teja. 

– Valtaosa Uudellamaalla ja erityisesti pääkau-

punkiseudulla tehtävistä remonteista ovat juuri näi-

tä putki- ja julkisivuremontteja. Pääkaupunkiseu-

tu on ollut varsinkin putkiremonteissa tietynlainen 

suunnannäyttäjä, jonka esimerkkiä seurataan ja to-

teutetaan sitten maakunnissa, Isaksson vielä arvioi.

Palvelukonseptimme on laaja:

TEHOKASTA TUHOLAISTORJUNTAATEHOKASTA TUHOLAISTORJUNTAA

terveellisen elinympäristön ammattilainen.

EStorjunta Oy tuottaa tehokasta tuholaistorjuntaa 
15 vuoden kokemuksella, nykyaikaisilla torjunta-
menetelmillä ja luontoa vähiten kuormittavilla aineilla. 
Teemme töitä vankalla ammattitaidolla palvellen 
taloyhtiöitä ja liikekiinteistöjä pääkaupunkiseudulla.
Vastuullisesta toiminnastamme kertoo se, että 
yrityksemme kuuluu Tilaajavastuu.  :n Luotettaviin 

Kumppaneihin.

Soita Pertti Jumppanen 
040 514 5026 
ja ratkaistaan

nopeasti ja
tehokkaasti.

• UV-laitteiden myynti ja vuokraus
• Jyrsijätorjunta
• Luteet ja sokeritoukat
• Ampiaiset ja muurahaiset
• Lintutorjunta
• Kohteiden desin  ointi
• Pihojen ja muiden ulkokohteiden  alikasvillisuustorjunta
• Riskianalyysit

asiakaspalvelu@estorjunta.fi 
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Hallituksen jäseniltä ja erityi-
sesti puheenjohtajilta ryhmä-
korjaushanke edellyttää hyvää 
perehtyneisyyttä ja vastuul-
lisuutta - toki toimintatapoja, 
joita on noudatettava kaikissa 
muissakin taloyhtiön korjaus-
hankkeissa.
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R
yhmäkorjaushankkeiden peruslähtökohta sinällään on hyvä - siis se, että 

tehdään tietyllä tavalla monistaen useampi kohde samalla alueella pe-

räjälkeen ja sen ansiosta saadaan tarjouksia paremmin kuin yksittäisille 

hankkeille. Sitä kautta myös edullisempaa tekemistä.

Maunulan ryhmäkorjaushankkeessa tämä lähtökohta ei kuitenkaan Asunto Oy 

Pakilantie 15:n putkiremonttiin osallistuneiden mukaan toteutunut. 16 asuntoa kä-

sittävän asunto-osakeyhtiön kannalta ongelmaksi muodostui se, että sitä yritettiin 

ajaa väen väkisin toteuttamaan samanlainen putkiremontti kuin oli osin jo toteu-

tettu ja tarkoitus tehdä muissakin ryhmäkorjaushankkeessa mukana olevissa yh-

tiöissä.

– Tuntui siltä, ettei ryhmäkorjaushankkeen puolelta otettu laisinkaan huomi-

oon, minkälainen ja minkä luonteinen taloyhtiö olemme, vaan yritettiin ajaa si-

sään “näin on aina tehty “-mallin mukaista toteuttamistapaa, hallituksen puheen-

johtajaksi kesken ryhmäkorjaushanketta tullut Riitta Laitinen sanoo.

EDULLISUUTTA HAETTAVA HYVIN PEREHTYEN JA PANEUTUEN

Ryhmäkorjaus
hyvä, mutta vaativa hanke

Teksti ja kuvat: Teksti ja kuvat: Riina TakalaRiina Takala

Ryhmäkorjaushanke ei tee automaattisesti 
taloyhtiön korjaushankkeesta edullisempaa 
kuin yksin toteuttaen. Tällaiseen näkemykseen 
päädyttiin helsinkiläisessä Asunto Oy 
Pakilantie 15:ssä, joka erkani Maunulan 
ryhmäkorjaushankkeesta ja teetti putkiremontin 
omin voimin projektinjohtourakkana 
ryhmäkorjaushankkeessa saatua tarjousta 
huomattavasti edullisemmin. 
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Hänen mukaansa taloyhtiö joutui varsin pitkään 

vääntämään kättä myös siitä, että se haluaa perin-

teisen putkiremontin rinnalle vaihtoehto B:n, joka 

sisältäisi yhdistelmäratkaisun - siis käyttövesiputket 

omanaan ja viemäriputkien saneeraamisen sujutta-

malla. Tarjouksen siitäkin taloyhtiö lopulta sai, mut-

ta pitkän viivyttelyn ja taistelun jälkeen.

Kallis hinta johti eroamiseen
Ryhmäkorjaushankkeen ensimmäisiä ideakokouk-

sia pidettiin vuoden 2008 aikana. 

– Eino Rantala projektin vetäjänä sai taloyhtiöi-

den edustajia innostumaan ja mukaan ideointi-

palavereihin. Meitä oli jossakin vaiheessa muka-

na edustajia 16 yhtiöstä. Joitakin jättäytyi pois heti, 

koska heidän putkiremonttinsa tekeminen  olisi 

ajoittunut vasta vuosille 2015 tai 2020. Toisaalta tuli 

mukaan sellaisia taloyhtiöitä, joiden putkiremontilla 

alkoi olla jo kiire, Riitta Laitinen mainitsee lähtövai-

heista.

Hanke eteni vuoden 2009 aikana ja vähitellen 

edettiin vuoden 2010 aikana tarkempiin suunnitel-

miin, mitä putkiremonteissa hankkeessa mukana 

olevissa yhtiöissä pitäisi tehdä. Jatkovaiheessa vuo-

den 2011 alussa tehtiin yksityiskohtaisempia suun-

nitelmia ryhmäkorjaushankkeena.

Vuoden 2011 keväällä oli saavutettu urakkatarjo-

usvaihe. 13 urakoitsijasta kuusi tarjosi ja ryhmäkor-

Asunto Oy 

Pakilantie 15:n 

puheenjohtaja 

Riitta Laitinen 

on toiminut ta-

loyhtiöiden 

hallinnossa 

vuodesta 1983 

lähtien halli-

tuksen jäsnenä 

ja puheenjoh-

tajana suurim-

man osan ai-

kaa. Lisäksi hä-

nellä on tekni-

nen ja kaupalli-

nen pohjakou-

lutus.

jaushankkeen vetäjä Eino Rantala ja Valvontakon-

sultit Oy laativat niistä vertailutaulukot, joiden pe-

rusteella kokonaisedullisin toteuttaja ryhmäkorjaus-

hankkeen putkiremonteissa olisi NCC.

– Hyväksytty urakkatarjous ei ollut halvin, vaan 

se esiteltiin kokonaisedullisimpana. Se sisälsi lisä-

etuja, prosenttialennuksia, jos talo on putkiremon-

tin ajan tyhjänä. Jos kaikki taloyhtiöt pysyvät ryh-

mässä, saa vielä lisäalennusta, Riitta Laitinen ker-

too.

1024 asuttavaa neliömetriä ja 77 neliömetriä au-

totallitilaa käsittävässä taloyhtiössä hinta nousi yli 

miljoonan euron. Myös vaihtoehto B:n hinta nousi 

noin 800 000 euroon.

– Samalla esitettiin, että remontti kestäisi kah-

deksan kuukautta ja talo kannattaisi tyhjentää sen 

ajaksi. Minä kysyin heiltä, että muuttavatko he asu-

maan taloyhtiöömme, Riitta Laitinen jatkaa vuolas-

ta tarinointiaan.

Yli 40 vuotta korjausrakentamisen kanssa te-

kemisissä oleva rakennusmestari Harri Pitkänen 

T.T.Työmaatulos Oy:stä kuvaa tarjottua toteuttamis-

mallia tälle taloyhtiölle “aivan poskettoman kalliik-

si”. Ehkä taloyhtiötä haluttiin väkisin pitää mukana, 

koska pelättiin, miten yhden taloyhtiön irtoaminen 

ryhmäkorjaushankkeesta vaikuttaisi muihin muka-

na oleviin varsinkin, jos se pystyisi teettämään re-

montin oleellisesti edullisemmin.

”Kun erosimme 
ryhmäkorjaus-
hankkeesta, mukana 
oli kuusi taloyhtiötä. 
Meidän erottuamme 
yksi taloyhtiö hyppäsi 
mukaan vauhdilla.” 
Riitta Laitinen
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VUONNA 2007 Maunulan 61:ssa Aluefoorumissa 

käydystä keskustelusta, voisivatko taloyhtiöt yhdes-

sä teettää putkiremontteja, on Helsingin Maunu-

lassa edetty siihen vaiheeseen, että viimeinen talo 

tulee korjatuksi tämän vuoden aikana.

Suunnitteluvaiheeseen kuuden taloyhtiön kanssa 

edettiin vuoden 2010 syyskuussa ja lopulliset suun-

nitelmat valmistuivat huhtikuussa 2011. Sitä seurasi 

urakkalaskentavaihe ja yhtiökokoukset pääsivät 

tekemään valintansa urakoitsijasta kesäkuussa 2011. 

Urakoitsijaksi valikoitui NCC, jonka tarjouksessa 

enimmäishinta oli 10,1 miljoonaa euroa. Ryhmä-

korjaushankkeena toteuttaen säästöksi arvioitiin 10 

prosenttia eli noin miljoona euroa. Ryhmäkorjaus-

toimikunta suositteli taloyhtiöiden hallituksille tarjo-

uksen hyväksymistä vuoden 2011 toukokuussa. 

Ensimmäiseksi putkiremonttia ryhmäkorjaus-

hankkeen puitteissa lähdettiin tekemään As Oy 

RM-talo 62:ssa ja As Oy Pakilantie 50:ssä. As Oy 

RM-talo 62 sijaitsee Suursuontie 10:ssä ja siinä 

on 96 asuntoa ja Pakilantie 50:ssä on 30 asuntoa.  

Maaliskuussa 2012 työt käynnistyivät As Oy Metsä-

purontie 16:ssa, jossa on 34 asuntoa.

Lisäksi Maunulan ryhmäkorjauksen urakkavai-

heessa mukaan sitoutuivat As Oy Säästölaita, joka 

sijaitsee Suursuontie 12:ssa ja As Oy Haavikkotie 15-

17. Säästölaidassa on 120 asuntoa ja Haavikkotiellä 

20 asuntoa.

As Oy Säätötuen urakkavaihe toteutettiin ennen 

ryhmäkorjaushankkeen urakkakilpailua. Se toteutet-

tiin myös projektinjohtourakkana.

Rakennuttajakonsulttina ryhmäkorjaushankkees-

sa toimii Valvontakonsultit. Valvontakonsultit on 

vastannut myös kohteiden suunnitteluvaiheesta ja 

urakkakilpailutuksen toteuttamisesta sekä urakan 

valvonnasta.

Tarkoitus on, että viimeisetkin talot saadaan 

valmiiksi tämän vuoden aikana.

Maunulan RK-toimikunnan puheenjohtajana on 

toiminut toimikunnan perustamisesta 21.1.2009 

lähtien tekniikan tohtori Eino Rantala. Rantala 

hoiti myös rakennuttajakonsultin eli RK-hankkeen 

projektinjohtajan kilpailutuksen toteutuksen helmi-

kuussa 2009.

Maunulan RK-ryhmän projektinjohtajana on toi-

minut helmikuusta 2010 lähtien Juuso Hämäläinen 

Valvontakonsulteista. Maunula-Seuran edustajana 

RK-toimikunnassa on ollut arkkitehti Paavo Kaipai-

nen.

Ryhmäkorjaushankkeeseen osallistuvien taloyh-

tiöiden omaa itsenäistä päätäntävaltaa ei ryhmä-

korjaushankkeella ole kavennettu. Sopimuksissa 

on huomioitu myös se, että taloyhtiö voi erota 

hankkeesta ilman haittavaikutuksia hankesuunnitte-

lu-/suunnitteluvaiheen jälkeen. 

Maunulan ryhmä-
korjaushanke

– Me emme muuttaneet lopullisessa toteutuk-

sessa suunnitelmia kuin siltä osin, että niitä paran-

neltiin, jotta saatiin rakennuslupa. Eli näin putkire-

montti toteutettiin tähän kohteeseen tismalleen sa-

manlaisilla suunnitelmilla kuin ryhmäkorjaushank-

keen aikana oli jo suunniteltu, mutta riippuen nyt 

sitten, mihin verrataan, niin se tehtiin puolet edulli-

semmin, Pitkänen vielä jälkikäteen toteaa.

Kaksi kipupistettä
Maunulan ryhmäkorjaushankkeen ongelmana talo-

yhtiöiden kannalta Harri Pitkänen pitää sitä, että or-

ganisaatio on suuri siihen nähden, mitä toimijoita 

putkiremontin tekemiseen taloyhtiötasolla käytän-

nössä tarvitaan.

– Eihän remontin toteuttamiseksi tarvita kuin 

muutama asiaan perehtynyt henkilö. Ja vaikka teh-

täisiin isokin putkiremontti tai linjasaneeraus, niin 

sekin toteutetaan porras kerrallaan, eikä silloinkaan 

organisaation suuruudesta ole oikeastaan mitään 

hyötyä, hän toteaa.

Lisäksi hän arvelee, että ryhmäkorjaushankkei-

den riskinä on, että tavoitellaan liiaksi myös oma-

kohtaista hyötyä, jonka seurauksena hintataso ei 

pysy enää kilpailukykyisenä.

– Omalta kannaltani asiaa katsottuna ryhmäkor-

jaushankkeet ovat oiva vaihtoehto toteuttaa kor-

jauksia yhdessä, mutta ne täytyy osata hoitaa niin, 

että taloyhtiöt hyötyvät ja korjaukset koituvat niiden 

eduksi, eikä tukemaan  esimerkiksi  isojen raken-

nusliikkeiden kannattavuutta, hän sanoo.

– Kuinka joku voi olla niin tyhmä, ettei ymmär-

rä ryhmäkorjaushankkeen hienoutta, minulle sa-

nottiin. Tunsin itseni kuitenkin hieman vieraaksi 

ja ymmärtämättömäksi, kun laskin urakkahintoja. 

Tämä tuntui olevan aika kallis ollakseen hyvä idea 

- normaalisti putkiremonttien toteuttaminen mak-

saa noin 400-600 euroa asuinneliömetriltä, tässä 

puhuttaisiin yli tuhannen euron hinnasta 64 neli-

ön kokoisissa huoneistoissamme. Loistava idea siis, 

mutta liian kallis meidän kukkarollemme, Riitta Lai-

tinen jatkaa.

Rakennuttamisen haasteet
– On valitettavaa, että taloyhtiöissä ei yleensä ole 

sitä osaamista, mitä vaaditaan rakennuttamiseen. 

Silloin ihmiset ovat hyvinkin helposti vietävissä. 

Olen työskennellyt suurimman osan työurastani 

sillä toisella puolella ja tiedän, kuinka helppoa ve-

dättäminen on tai kuinka helppoa on kirjoittaa lisä-

laskuja, jos täytyy paikata tulosta. Siksi olen lähtenyt 

kehittämään tällaista pienimuotoista projektipalve-

lua, koska tälle näyttää olevan selkeää kysyntää juu-

ri taloyhtiöissä, Pitkänen mainitsee.

– Hallituksen jäsenten, mutta varsinkin hallituk-

sen puheenjohtajien pitää perehtyä korjaushank-

keisiin perusteellisesti ja ennen kaikkea huolehtia 

siitä, etteivät allekirjoita mitään sitoumuksia tai so-

pimuksia, ellei heillä ole siihen yhtiön valtuutusta 

tai eivät ole tutustuneet sisältöön riittävässä määrin, 

Riitta Laitinen korostaa. 
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Räätälöimistä tarvitaan
Riitta Laitinen arvelee, ettei taloyhtiön koko ratkai-

se sitä, miten hyvin ryhmäkorjausmalli toimii, vaan 

paremminkin se, miten hyvin remonttien toteut-

tamisessa otetaan huomioon kyseisen kiinteistön 

luonne ja rakenne.

Hän muistelee, että alkuvaiheessa mukana oli 

pieni, kahdeksan huoneiston yhtiö ja toinenkin 

pienehkö, koska niillä oli sama isännöitsijä. Ne kui-

tenkin jättivät hankkeen sikseen. 

– Me olimme sitten tässä jatkovaiheessa hank-

keen pienin yhtiö, 16 huoneistoa. Sitten oli muuta-

mia 20-50 huoneistoisia taloyhtiöita ja sitten näitä 

sadan tai yli sadan huoneiston taloyhtiöitä, Riitta 

Laitinen vielä kertaa hankkeen valmistelu- ja suun-

nitteluvaiheessa mukana olleiden taloyhtiöiden ko-

koa.

Epäoikeudenmukaiseksi Laitisen taloyhtiössä 

koettiin sekin, että projektissa syntyviä kustannuk-

sia aiottiin laskuttaa rakennusten lukumäärän mu-

kaan, ei suhteutettuna esimerkiksi huoneistojen lu-

kumäärään.

Vaikeuksien kautta voittoon
Kun taloyhtiö ei saanut jatkoneuvotteluissakaan 

urakan sisällöstä tai hinnasta toivomaansa lopputu-

losta, se päätti erota hankkeesta. Näissä tunnelmis-

sa taloyhtiö sitten piti ylimääräisen yhtiökokouksen 

ja päätti erota Maunulan ryhmäkorjaushankkees-

ta. Se tapahtui kesäkuussa 2011, jonka jälkeen ryh-

dyttiin vauhdikkaasti viemään hanketta eteenpäin 

vaihtoehto B:n pohjalta. 

Toki ryhmäkorjaushankkeessa oli sopimuksissa 

sovittu pelisäännöt, miten taloyhtiö voi erota ryh-

mähankkeesta. Riitta Laitisen mukaan sopimuksen 

puitteissa olisi ollut mahdollista myös muiden talo-

yhtiöiden liittyä Pakilantie 15:n saamaan edullisem-

Harri Pitkänen 

T.T.Työmaa-

tulos Oy:stä 

uskoo projek-

tinjohtourakoi-

den yleistyvän 

myös asunto-

osakeyhtiöiden 

korjaushank-

keissa.

paan urakkatarjoukseen, jos olisivat halunneet. 

– Kukaan ei kuitenkaan kysynyt meidän saa-

mamme tarjousten perään, vaikka olisin voinut ker-

toa, että meidän maksaa puolet vähemmän kuin 

teidän, Riitta Laitinen vielä toteaa viitaten aikaisem-

min saatuun T.T.Työmaatulos Oy:n antamaan pro-

jektinjohtourakan hinta-arvioon.

– Korjaus päätettiin siis tehdä projektinjohto-

urakkana, johon minä hankin urakoitsijat ja eri ura-

koitsijoiden kanssa tehdään oma sopimus suoraan 

taloyhtiön nimiin, Harri Pitkänen kertoo seuraa-

vasta askeleesta, jonka jälkeen prosessissa joudut-

tiin vielä vääntämään kättä hankkeesta niin sil-

loisen isännöitsijätoimiston ja entisen hallituksen 

puheenjohtajan kanssa mitä erilaisimmista asiois-

ta: isännöitsijä kieltäytyy allekirjoittamasta projek-

tinjohtosopimusta taloyhtiön puolesta; entinen pu-

heenjohtaja pelkää ryhmäkorjaushankkeessa tuo-

tettujen suunnitelmien käytön johtavan hankaluuk-

siin ryhmäkorjausorganisaation kanssa; suunnitel-

mien toimittamisessa viivytellään jne.

Omat lisäpaineensa ja lisätyömääränsä aiheutui-

vat siitäkin, että isännöitsijää ja isännöitsijätoimis-

toa jouduttiin vaihtamaan kesken ryhmäkorjaus-

hankkeen ja sitä seuranneen vaiheen aikana Riitta 

Laitinen tuurasi puheenjohtajana jonkin aikaa jal-

kaansa loukannutta uutta isännöitsijää ja ratkaisu 

piti löytää siihenkin, kuka hoitaa valvonnan, kun 

tekniseksi valvojaksi valittu henkilö joutui sairaus-

lomalle jne jne jne.

Tunnetut urakoitsijat
Taloyhtiö oli pyytänyt jo vuoden 2011 aikana Harri 

Pitkästä selvittämään urakoitsijoilta hinta-arvioita, 

miten paljon taloyhtiön putkiremontti tulisi maksa-

maan. Koska ryhmäkorjaushanke oli jäänyt taakse 

ja yhtiökokouksessa oli päätetty edetä omana hank-

keena, urakoiden hintatiedot piti päivittää. Ne ei-

vät Pitkäsen mukaan kuitenkaan olleet muuttuneet 

vuoden 2012 kevääseen mennessä juurikaan edel-

lisvuodesta.

– Urakkatarjoukset pyydetään sellaisilta urakoit-

sijoilta, jotka me tunnemme ja tiedämme saavam-

me edullisen hinnan. Edullisuushan on aina taval-

laan  kolmen määreen keskiarvo eli urakoitsijan 

pitää olla luotettava, tiedämme, että hän pystyy to-

teuttamaan hankkeen, tunnemme yrityksen ja te-

kemisen laadun ja hinta on edullinen, Pitkänen lu-

ettelee yleisinä kriteereinä. 

Asbestityöurakka päätettiin irroittaa suuremmas-

ta, koska sen alan tekijät ovat jo muutenkin luokitel-

tuja ja joutuvat hyväksyttämään toimintansa. Näin 

ollen Pakilantie 15:n remonttiin tarvittiin tarjoukset 

rakennus-, putki- ja sähkötöistä.

– Rakennusurakoitsijan pitää olla moniosaaja, 

joka tekee rakentamiseen liittyen kaiken ja tekee it-

se myös purkutyön. Edellytän, että urakoitsijalla on 

purkutöihin oma kalusto ja henkilöstönsä. Silloin 

työmaa ei koskaan pysähdy siihen, että odotetaan 

seuraavaa urakoitsijaa töihin, eikä tule ylipurkamis-

ta, koska tekijät tietävät, että joutuvat paikkaamaan 

sen, minkä purkavatkin. Tämä on osoittautunut hy-

26



Pakilantie 15 on valmistu-

nut vuonna 1962 ja kaikki 

talossa olevat 16 huoneis-

toa ovat täsmälleen sa-

mankokoisia ja -muotoisia.
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väksi malliksi, Pitkänen mainitsee yhtenä toiminta-

periaatteenaan.

- Projektinjohtomalli antaa taloyhtiölle vapaat 

kädet valita, ketä he töihin ottavat. Hankkeessa on 

budjetti ja urakoitsijoilta saadaan hinnat. Silloin pe-

riaatteessa kaikkien urakoitsijoiden, joiden hinta 

mahtuu budjettiraamiin, heidän kanssaan voidaan 

jatkaa neuvotteluita, Pitkänen kuvaa prosessia.

Mitä sitten saatiin?
Korjauksessa tarvittiin purkutöitä ja uusi käyttö-

vesiputkisto päätettiin toteuttaa vetämällä putket 

porrashuoneen kautta sekä uusia sähköjärjestelmä. 

Uusia käyttövesiputkia ja sähköjä varten tehtiin wc- 

ja kylpyhuonetiloihin alaslasketut katot. Eteisiin 

jouduttiin myös laskemaan kattoa pieneltä alueelta. 

Keittiöihin tuli katon rajaan pieni kotelointi uusille 

vesiputkille ja sähkölle.

– Kaukolämpöliittymä päätettiin myös uusia, 

koska se oli helppo tehdä samalla, kun piha oli jo 

valmiiksi auki. Lisäksi pienenä lisätyönä kaivettiin 

talon takaosassa sokkelinvarsi auki ja korjattiin sa-

laojakaivot. Sinne tehtiin ulkopuolinen lämmön-

eristys, joka toimii samalla ns. seinäsalaojana. Sillä 

päästiin eroon kosteusvaurioista, joita oli sokkelissa 

todettu. Tämä ensimmäinen vaihe kesti kaikkinen-

sa kolme kuukautta, Pitkänen kertoo toukokuussa 

alkaneesta ensimmäisestä vaiheesta.

Kesän jälkeen taloon tultiin tekemään viemärei-

den pinnoitustyöt.

– Siinä vaiheessa me kovasti ihmettelimme, mi-

ten yhden portaan ja 16 huoneiston taloyhtiössä 

voisi joku kuvitella tekevänsä putkiremonttia 8-9 

kuukautta, Pitkänen vielä alkuperäisiin suunnitel-

miin liittyen tuumii. 

Harri Pitkänen tunnustaa aikaisemmin suhtau-

tuneensa viemäriputkien pinnoittamiseen skep-

tisesti menetelmien rantauduttua muualla Euroo-

passa saatujen myönteisten kokemusten vauhdit-

tamana.

– Olen muuttanut mielipiteeni täysin. Pinnoit-

tamistekniikka on kehittynyt, putki voidaan kuvata 

tarkkaan työtä tehtäessä ja mittaroida pinnoitteen 

paksuutta. Pinnoittaminen on oikeastaan termi-

nä ihan väärä. En tiedä, mikä olisi oikeampi termi, 

mutta käytännössä kyse on siitä, että vanhaan put-

keen ruiskuvaletaan uusi putki, jonka jälkeen vanha 

valurautaviemäriputki voitaisiin oikeastaan purkaa 

pois, hän vielä toteaa.

Monenlaisia lisätöitä mukaan
Taloudellisessa mielessä säästöä syntyi Riitta Laiti-

sen mukaan siinä, että esimerkiksi kahdet jokaiseen 

huoneistoon menevät vesinousut voitiin korvata 

yhdellä nousulla.

– Alkuperäisten suunnitelmien tasosta kertoo 

sekin, että niillä ei rakennuslupaa hellinnyt. Meidän 

piti ottaa mukaan asiantuntijayritys, joka korjasi ni-

menomaan putkipuolen kuvat, että saimme raken-

nusluvan, Pitkänen vielä mainitsee.

Kevään aikana tehdään vielä tonttiviemärin su-

juttaminen. – Kuvasimme pihakaivosta kaupungin 

PAKILANTIE 15 seisoo samannäköisten kerrosta-

lojen rivistössä Maunulassa. Riitta  Laitinen kertoo, 

että alunperin taloyhtiö on ollut vakuutusyhtiö 

Fennian vuokratalona, mutta myytiin vuonna 2000 

rakennusliike Seiconille, joka peruskorjasi ja yhtiöitti 

sen omistustaloksi. Peruskorjauksessa talo sai uudet 

ikkunat, patteriventtiilit uusittiin ynnä muita töitä 

tehtiin.

– Vuosien 2000 ja 2005 välisenä aikana osak-

kaat ovat uusineet kylpyhuoneitaan aktiivisesti. 

16 kylpyhuoneesta vain 6 oli enää alkuperäisessä 

kunnossa. Yhtiökokouksessa teimmekin päätöksen, 

että uusimme vain nämä alkuperäisessä kunnossa 

olevat kylpyhuoneet, Riitta kertoo.

– Koska meillä vastuunjako yhtiöjärjestyksen 

mukaan menee niin, että kylpyhuoneesta taloyh-

tiön vastuun raja on eristeessä, taloyhtiö maksoi 

remontin vesieristeeseen asti näille kuudelle huo-

neistolle. Lopuista kymmenestä kylpyhuoneesta 

taloyhtiö on aikaisemmin korjannut kaksi ja loput 

kahdeksan jäävät siihen, että kun ne sitten aikanaan 

tekevät kylpyhuoneremontin, taloyhtiö korvaa - siis 

tekee remontin vesieristeeseen asti ja osakas mak-

saa lopun, Riitta Laitinen kertoo.

Harri Pitkäsen mukaan tämä on mahdollista to-

teuttaa nimenomaan nyt tehdyn teknisen ratkaisun 

ansiosta eli uudet vesijohdot on tuotu huoneistoi-

hin porrashuoneen kautta, sähköt katon kautta, ja 

koska viemäreitäkään ei ole tarvinnut purkaa, vaan 

ne on pinnoitettu, remontin tekeminen ei ole vaati-

nut mittavia purkutöitä.

Vuokratalosta
omistustaloksi

Vastaavanlaisia ryhmäkorjaushankkeita oli vireillä tai 

käynnissä vuonna 2011 Soukassa, jossa oli mukana 15 

taloyhtiötä, Vantaan Louhelassa kolme taloyhtiötä ja 700 

asuntoa koskeva linjasaneeraushanke. Viime vuoden 

loppupuolella uutisoitiin Porissa käynnistyvästä kolmen 

asunto-osakeyhtiön “Kiinanmuuri” -projektista, jossa 

linjasaneeraus toteutetaan vuoden 2014 mennessä 191 

asunnon osalta.

liittymään liittyvän tonttiviemärin. Siellä on vanha 

betoniviemäri, joka on vielä erittäin hyväkuntoinen 

ja toimii normaalisti. Se kuitenkin päätettiin sujut-

taa, että saadaan sinnekin uusi putki, jonka jälkeen 

kaikki vesi- ja viemäriputket ovat uusia, Pitkänen 

sanoo.

Sähköjärjestelmäremontissa autopaikkojen läm-

mitystolpille tehtiin oma sähkömittari päätauluun 

ja saatiin ne näin kiinteistösähkön alle. Lisäksi Riitta 

Laitinen  mainitsee, että systeemiin liitettiin ns. hi-

das sähköautolatausmahdollisuus.

Huoneistoihin asennettiin remontissa myös 

huoneistokohtaiset vesimittarit, joiden käyttöön-

otosta ja laskuttamisesta päätetään kevään yhtiöko-

kouksessa.
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R
akennuttajien suorat toimeksiannot eivät 

juuri kannusta suunnittelijaa uusien rat-

kaisujen etsimiseen. 

– Rakentamisen kulttuuri on aika hi-

das muuttumaan, arkkitehti SAFA Risto Huttunen 

sanoo.

Myös hänelle, yhtenä Huttunen Lipasti Pakka-

nen Arkkitehdit Oy:n (H-L-P Arkkitehtitoimisto Oy) 

arkkitehdeistä, arkkitehtikilpailuihin osallistumi-

set ovat tarjonneet virkistävää vaihtelua, vapautta 

tavanomaista ennakkoluulottomampaan lähesty-

mistapaan suunnittelutyössä paitsi muotojen myös 

materiaalivalintojen ja niiden käsittelytapojen suh-

teen. Haasteet houkuttavat, vaikka ne ottavat aikaa 

tuomatta välttämättä rahallista palautetta. 

– Haluamme kehittää asioita, Risto Huttunen 

kuvaa kilpailumenestystäkin saavuttanutta työyh-

teisöään. Vetoa innovatiiviseen otteeseen hän on 

kokenut sinänsä ilmenevän ylipäätään ammatti-

kunnassaan, myös insinöörien riveissä.  

Jätkäsaaren betonipitsiä
Jos rakennuksen julkisivun todetaan olevan beto-

nia, se ei kerro siitä vielä paljoakaan. Keskivertotos-

sunkuluttajissa sana betoni tuskin ensimmäisenä 

herättää mielikuvia innovatiivisista arkkitehtonisis-

ta näkymistä. 

Betonipitsiseinistä mainitseminen lienee jo toi-

nen juttu. Julkisivuiltaan sellainen on nousemassa 

parhaillaan nyt Helsingin Jätkäsaaressa.

Teksti ja kuva: Teksti ja kuva: Hanna RissanenHanna Rissanen

Yhteiset julkisivumme
Muodoiltaan ja materiaalivalinnoiltaan innovatiivisimmat 
rakennukset juontavat juurensa yleensä arkkitehtikilpailuista. 
Luovuutta suitsevina tekijöinä uusien rakennusten suunnittelussa 
puolestaan toimivat usein mm. kaavamääräykset, joilla määritetään 
myös kyseisessä paikassa käytettäviä julkisivumateriaaleja.

MATERIAALI-ILOTTELUA, RAJOITUKSIA JA KOMPROMISSEJA

Julkisivujen 

maailma on ri-

kasta. Hyviä 

ideoita voi lai-

nata, mutta lii-

kaan globaali-

suuteen paikal-

lisuuden kus-

tannuksella 

Risto Huttunen 

ei soisi arkki-

tehtuurin lipu-

van. 
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 Tämän vuoden aikana Saukontorin laidalle Hel-

singin Asuntotuotantotoimiston  (ATT) rakennutta-

mana valmistuva, osittain seitsemän-, osittain kah-

deksankerroksinen 104 asuinhuoneiston talo tulee 

tiettävästi olemaan ensimmäinen Suomessa. (Ara-

bianrannassa Korhonen-Penttinen arkkitehtien ta-

lossa samantyyppistä tuotetta on tosin käytetty pie-

nemmässä mittakaavassa).

– Alkuperäisissä suunnitelmissa pitsibetoniele-

mentit olivat suurempia. Kuljetussyistä jouduimme 

pienentämään niitä, mikä on vaikuttanut sommit-

teluunkin, Huttunen kertoo rakennuksen pitsi-

osuuksista. 

Kuljetettavuusnäkökohdan huomioon ottami-

sessa painoi etenkin se, että toisin kuin rakennuk-

sessa käytetyt muut betoniset julkisivuelementit, 

kuitubetonista työstetyt ‘pitsielementit’ jouduttiin 

tuottamaan Keski-Euroopasta. 

– Jostain syystä Suomessa niitä ei vielä pystytä 

tekemään.

Kuitubetonisissa rakenteissa ei käytetä ollenkaan 

usein ongelmia aiheuttavia raudoitteita.   Raken-

nuksissa, joiden julkisivuissa niitä käytetään, jul-

kisivut eivät ole kantavia, materiaalilta ei edellytetä 

puristuslujuutta. Pitsibetonielementeissä on pieni 

määrä raudoitusta varmistamassa, että vaikka ele-

mentteihin syntyisi jostain syystä halkeamia ajan 

saatossa, niin mitään palasia ei missään olosuhteis-

sa pääse putoamaan alas.

Jätkäsaaressa valmistumassa olevan talon ka-

dunpuoleisilla seinillä vuorottelevat betonipitsiele-

menttien kanssa umpinaiset, Suomessa valmistetut 

elementit. Pintojensa käsittelyn osalta ne jakautuvat 

kolmeen eri tyyppiin, hiottuihin, hiekkapuhallet-

tuihin ja  muottivaneripintaansa jätettyihin, minkä 

seurauksena ne heijastavat valoa eri tavoin.

Valkobetonia ja punatiiltä
Toisella tavoin valolla leikkivää betonista julkisivu-

pintaa Huttusen ja kumppaneiden suunnittelema-

na löytyy mm. Kaanaankadulla Arabianrannassa. 

Tammikuussa 2012 asutetun talon sisäpihan 

pinnaltaan kiiltävät valkobetoniset, kotimaisvalmis-

teiset elementit ovat julkisivulla kolmiulotteisesti; 

ylempien elementtien alaosat asettuvat ulommak-

si kuin niiden alapuolella olevien elementtien ylä-

reunat. Yhtymäkohtiin syntyvät varjot vaihtelevat 

auringonvalon suunnan muutoksien mukaan. Aika 

näyttää, miten asennoltaan lievästi pystysuunnasta 

poikkeavien julkisivupintojen  (kts. kuva) puhdistu-

minen sateiden voimasta toimii. 

Kaavamääräyksiä noudattaen Kaanaankadun ka-

dunpuoleiset julkisivut ovat punatiiltä, josta kau-

niisti vanhenevana materiaalina Risto Huttunen sa-

noo pitävänsä paljon. 

Aumakattonsa vuoksi suunnittelijat luonnehtivat 

Kaanaankadun taloa “töölöläiseksi”. Kattoon upotet-

tujen ylimmän kerroksen terassien seinissä mate-

Hyvä Kiinteistöpostin lukija, minulla on ilo kutsua sinut juhlistamaan lehden 

20-vuotista taivalta Finlandia-taloon. Järjestämme sinne päivän mittaisen 

Juhlaseminaarin, jossa alansa osaavat ammattilaiset tulevat kertomaan 

kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen ajankohtaisista asioista.

Televisiosta tuttu Tohtori Tapani ”Tapsa” Kiminkinen 

tulee myös paikalle ja lataa meille täyslaidallisen 

terveysvinkkejä tuttuun ja mukaansatempaavaan 

tylliinsä.

Seminaarissa on täysi ylöspito.

Seminaarin yhteyteen rakentuu myös Kiinteistöpostin 

yhteistyökumppaneiden toimesta Juhlanäyttely.

Ilmoittaudu jo nyt osoitteessa: 

www.kiinteistoposti.fi/juhlaseminaari 
tai soita, puh 09 223 8560.

Tervetuloa.

Kiinteistöposti 20 vuotta 
–juhlaseminaari 10.4.2013

Riina Takala, päätoimittaja

Tervetuloa.
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riaalina on käytetty oleskelutilaan lämmintä ilmettä 

tuovaa kuultokäsiteltyä puuta, samoin kuin pohja-

kerroksen sisäänkäyntien läheisyydessä ja pihara-

kennuksen julkisivuissa.

Valkobetonia Huttunen luonnehtii tosi lujaksi 

materiaaliksi. Elementtien sisällä olevat tukiverkot 

ovat ruostumatonta rst-terästä. Elementtitoimittaja 

on luvannut näille tuotteilleen sadan vuoden kes-

ton. Sitä Huttunen ei epäilekään, mutta mitä sand-

wichien sisällä tapahtuu, sen näyttää aika.

Harmittavaksi tosiasiaksi Risto Huttunen mainit-

see sen, että elementtien suojaus tahtoo aina vain 

puuttua tehtaalta lähetettäessä - huolimatta suo-

“Rakennuslainsäädännön 
pitäisi määrätä rakennus-
materiaali pakattavaksi niin, 
että se ei kastu missään 
vaiheessa.” Risto Huttunen

Risto Huttunen 

antaa tunnus-

tusta Beto ni-

julkisivuarkki-

tehtuuripalkin-

non 2011 voit-

taneen Kaa-

naankatu 6:en  

yksilöllisten 

valkobetoni-

elementtien 

kotimaiselle 

toimittajalle. 

jauksista annetuista ohjeista. Käytännössä siis viis-

tosateet ja räntä pääsevät kurittamaan elementtejä 

villoineen monessa vaiheessa. 

– Rakennuslainsäädännön pitäisi määrätä ra-

kennusmateriaali pakattavaksi niin, että kastumi-

nen ei tapahdu missään vaiheessa. Ja työmaa on 

huputettava. Rakennusaikaisen kosteuden hallinta 

on logistinen juttu, Huttunen painottaa.

Kiveä ja puuta ekologisin ottein
Taatusti kestävä jos kohta hintavakin massiiviki-

vi voi olla perusteltavissa julkisivumateriaalina yhä, 

asuintalossakin. 
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Kulosaarelai-

sen, siirrettä-

väksi suunnitel-

lun päiväkodin 

julkisivut raken-

tuvat elemen-

teistä, joissa 

materiaalit on 

valittu kohdit-

tain toimivuu-

den näkökul-

masta: kompo-

siittia, peltiä, la-

sia ja puuta.
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Vexve Verto on huoneisto-
kohtainen vedenmittausjär-
jestelmä, jonka avulla käyttä-
jä pystyy tarkkailemaan koko 
kiinteistön tai yksittäisen 
asunnon kulutuslukemia.

Järjestelmään kuuluvat vir-
tausanturit, huoneistoyksiköt 
ja -näytöt sekä Internetissä 
toimiva kulutustietojen seu-
rantatyökalu VertoLive.

Vexve myöntää Verto-
järjestelmälle viiden  
vuoden takuun.

Vexve Verto

Pajakatu 11 
38200 Sastamala 
Puh. 010 7340 800 
www.vexve.com

Huoneistokohtaisen 
vedenmittauksen  
edelläkävijä jo  
30 vuotta

Vesiverto  
on nyt Verto!

Myös netissä toimiva kulutus- 
tietojen seurantatyökalu VertoLive 
uudistuu helmikuussa 2013!

Katso esittelyvideo täysin  
uudesta VertoLivestä!

www.vexve.com/vertolive

Helsingin Linnankadulle rakennettavan talon voi 

uskoa kestävän 100-150 vuotta, siten kuin vieres-

sä oleva rakennus on jo kestänyt.  Todennäköises-

ti tulokas tulee kestämään aikaa enemmänkin, sillä 

toisin kuin monissa vanhoissa luonnonkivitaloissa 

nykyisessä rakentamisessa kosteuden siirtyminen 

lämmitettävistä sisätiloista julkisivumateriaaliin 

saakka estetään jättämällä väliin ilmarako.

– Mikään materiaali ei toimisi tässä paikassa pa-

remmin kuin Kurun harmaa. Se ei huonone, vaikka 

sitä joku kolhaisisi. Viistot ikkunapenkit louhitaan 

suoraan kiveen. Aura-autot eivät voi viedä ikkuna-

peltejä mukanaan, niitä kun ei ole,  Risto Huttunen 

perustelee. 

Aikoinaan TKK:lla (nykyisin Aalto -yliopisto) ki-

vistudiota vetäneenä ja kotimaisen kiviteollisuuden 

osaamisesta vakuuttuneena Risto Huttunen ku-

vaa käsittämättömäksi, että kiveä rahdataan meil-

le rakennusmateriaaliksi muualtakin, jopa Kiinasta 

saakka. 

Ekologisessa mielessä hän ei myöskään lähtisi 

käyttämään suurina pintoina julkisivumateriaalina 

alumiinia, jonka kesto-ominaisuudet kylläkin ovat 

hyvät. 

Myös puu on Huttuselle perinpohjin tuttu ra-

kennusmateriaali TKK:n ajoilta. Parhaillaan H-L-P 

Arkkitehdit Oy on suomalaisena osapuolena, kun 

Mänttään ollaan rakentamassa espanjalaissuunni-

telmin Serlachiukselle puusta taidemuseota. 

Julkisivumateriaalina puun suosio on Suomessa 

kärsinyt turhaan pitkälti siitä syystä, että puun lajit-

telussa on oltu välinpitämättömiä: rakennuspuuksi 

kelvollista ainesta on päätynyt sellukattilaan, ja höt-

töpuuta päinvastoin käytetty julkisivuilla. 

Huttusen mukaan suomalaiset sahat - muutamaa 

hyvää pientä sahaa lukuun ottamatta - häviävät kes-

kieurooppalaisille, jotka lajittelevat puun käyttötar-

koituksiinsa paremmin jo metsästä otettaessa. 

Julkisivumateriaalina puuhun on sovellettavis-

sa paljon hyviä käsittelyvaihtoehtoja. Aina käsitte-

lyä ei edes tarvita. Risto Huttunen näyttää kuvan 

saaristoon rakennetusta talosta, jonka kuusipuusta 

sahatut julkisivulaudat on jätetty harmaantumaan 

luonnostaan. 

Julkisivumateriaaleja valittaessa arkkitehtien on 

otettava huomioon kyseisen rakennuksen ympäris-

töolosuhteet ja -rasitteet, ilmansuunnat ym. seikat, 

joilla on vaikutuksensa kestoon ja likaantumiseen. 

Monet likaantumisilmiöt voidaan toisaalta estää 

ennalta paneutumalla huolellisesti detaljikohtai-

seen suunnitteluun. Eikä vain suunnitteluun, sillä 

hyvätkin suunnitelmat voidaan pilata vielä huoli-

mattomuudella tai taitamattomuudella rakennus-

vaiheessa.
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K
un puhutaan tuulettuvista julkisivuver-

houksista ja tarkastellen nimenomaan 

erilaisia levy- ja laattaverhousratkaisuja, 

suuria muutoksia on tapahtunut ja paljon 

kehitystyötä on materiaaliteollisuuden mukaan teh-

ty viimeisten 10-15 vuoden aikana.

Esimerkiksi verhouksen taakse tulevissa koo-

lauksissa puun on korvannut entistä useammin 

teräs ja alumiini. Myös kiinnitystapoja on kehitet-

ty. Levyjen ja laattojen värivalikoima on laaja. Levyt 

ovat paksumpia kuin ennen ja keraamisissa julkisi-

vulaatoissa laattakoot ovat suurentuneet. Värikkyy-

den lisäksi levyjen ja laattojenkin pintaan on tullut 

uudenlaisia kuviointimahdollisuuksia. 

Verhousratkaisut ovat huoltamisen kannalta kat-

soen hyviä, koska huoltamisen tarvetta ei juurikaan 

ole. Toisaalta joillakin materiaalitoimittajilla ja -val-

mistajilla on levyjen ja laattojen pintaa käsitelty kos-

teusrasituksen parantamiseksi ja suojattu esimer-

kiksi graffi  tien varalta. 

Teksti:Teksti: Riina Takala Riina Takala

Julkisivuverhoukset
kehittyneet ja
monipuolistuneet 
Kun taloyhtiöt havahtuivat ja korjausavustusten innoittamina 
korjaamaan asuintalojensa julkisivuja 90-luvulla, tuulettuvat 
julkisivuratkaisut olivat hyvinkin erilaisia kuin tänä päivänä. 

Varsin monessa 60- ja 70 -luvun kerrostalossa 
betonisandwich- tai pesubetonijulkisivut ovat jo ehtineet 
vaihtua julkisivulevy- tai -laattaverhouksiksi, mutta entistä 
enemmän myös huoltovapaiksi, kestäviksi ja  värikkäiksi 
“ilopillereiksi” perinteisten lähiötalojen joukossa.

Raahelaisen 

Kiinteistö Oy 

Kummatin mit-

tavassa julkisi-

vu- ja perus-

korjaushank-

keessa on py-

ritty kehittä-

mään uutta, 

hyödyntämään 

uudenlaisia 

energiamuoto-

ja. 
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ABL Finland Oy

Vuonna 1970 rakennettu  As Oy Susiniitty, neljä por-

rasta, asuntoja 84 kpl

 Vanha julkisivu pesubetonia ja päädyt kahitiiltä.

 Uusi julkisivumateraali ABL Agrob Buchtal KeraTwin 

K20, korkeus 400mm, pituudet väliltä 370 - 1220mm. 

Kiinnitysprofi ili K20 -omegaprofi ili

Erityispiirteenä: Sisäänkäynnit olivat 20 cm sisempä-

nä kuin muu julkisivu. Sisäänkäyntien kulmat toteutet-

tiin myös jiiratuilla keraamisilla laatoilla.

 Rakennuksen päädyt ovat leveämmät kuin muu 

rakennus. Laatta kiertää laattalevennyksen ympäri. 

Kulmat toteutettiin myös tässä jiirilaatoilla.

Pääsuunnittelijana arkkitehti Cateriina Casagrande-

Mäkelä, CC-M Aarkkitehdit Oy

Julkisivuesimerkkejä

Materiaalit ovat entistä useammin myös kierrä-

tettäviä ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi tien-

pohjana. Julkisivulaattoja voidaan hyödyntää myös 

esimerkiksi energiajätteenä.

Levytys- ja laatoitusratkaisut ovat muassaan ke-

hittäneet myös lämmöneristeratkaisuja, jolla on 

merkitystä varsinkin sitten, kun myös korjausra-

kentamisen energiamääräykset ovat voimassa ja ta-

loyhtiöiden on etsittävä entistä parempaa energia-

tehokkuutta korjaustensa toteuttamisessa.

Tärkeä havainto on sekin, että 90-luvun korjaa-

miseen verrattuna tänä päivänä julkisivujen korjaa-

misen prosessi lähtee liikkeelle kuntotutkimuksesta 

ja sen antamista tiedoista.

Kestävyys ja pitkäikäisyys
Tuulettuvat julkisivuratkaisut ovat Steni Finland 

Oy:n Antti Pyykön mielestä hyvinkin pitkään ollut 

toimiva ja kestävä ratkaisu esimerkiksi lähiötalojen 

korjaamisessa. Suurin rakennustekninen muutos 

on ollut puurangoista luopuminen, joiden tilalle on 

tullut alumiini- ja teräsrangat.

- Steni-levyjä on valmistettu melkein 50 vuotta ja 

annamme tuotteillemme 25 vuoden tehdastakuun. 

Meidän osaltamme levymateriaalien muuttuminen 

on tarkoittanut lähinnä sitä, että valmistamme en-

tistä kestävämpiä ja pitkäikäisempiä tuotteita, hän 

toteaa.

Lisäksi selvä muutos on värien käytön lisäänty-

minen. – Se on selvästi arkkitehtuuriin liittyvä kehi-

tyssuunta, Pyykkö vielä toteaa.

Esimerkin voima
Cembrit Oy:n Ari T. Koski näkee levyverhousten 

olevan tänä päivänä jopa entistä halutumpi betoni-

elementtitalojen korjausratkaisu.

– Struktuuripintaa halutaan hyvien kokemusten 

vuoksi. Esimerkiksi Porissa ryhmäkorjaushankkee-

Näkymää 

Kummatista 

vuonna 2007. 

Korjaushank-

keessa sanee-

rataan vuosina 

2008 - 2013 

kaikkiaan 13 

asuinkerrosta-

loa, palvelura-

kennuksia ja 

senioriasunto-

ja. 
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na Eteläkoivulassa 2000-luvulla toteutettu julkisi-

vukorjaus, mutta myös monet muut esimerkit ovat 

tähän asiaan vaikuttaneet, Ari T. Koski sanoo ja viit-

taa Cembritin struktuuripintaisiin levyihin, joiden 

sävytyksissä on mahdollisuus hyödyntää kaikkia 

NCS-, RAL- ja Talomaalikarttojen sävyjä.

Porissa toteutettu julkisivukorjaushanke oli sii-

näkin mielessä esimerkillinen, että se oli siihen 

mennessä suurimpia kerralla toteutettavia julkisi-

vukorjauksia Suomessa. Julkisivuja uusittiin noin 

12 000 neliötä ja ikkunoitakin noin 3 250 neliötä. 

Kosken mielestä merkittävä muutos julkisivu-

korjaamisessa esimerkiksi 90-lukuun verrattuna on 

tapahtunut myös siinä, että kuntotutkimukset ovat 

parantuneet ja arkkitehtisuunnittelu on lisääntynyt. 

Lisäksi hän uskoo, että esimerkiksi nykyisten 

keraamisten julkisivulaattojen suosio perustuu ni-

menomaan “keramiikan tunteettomuuteen säätä 

kohtaan” eli huoltovapauteen.

Levyverhousten suosio laski
Julkisivuyhdistyksen perustajajäseniin lukeutuva 

Petri Ahonen Seroc Oy:stä luettelee julkisivulevy-

verhouksissa tapahtuneina muutoksina piilokiin-

nitykset, lämpöliikkeen mahdollistavat alumiiniset 

runkorakenteet, pintamateriaalien värirunsauden, 

hiekkapuhalletut pinnat sekä ohuiden kuitubeto-

nisten kuorielementtiratkaisujen esilletulon.

– 90-luvun lopussa tuulettuvat julkisivuratkaisut 

olivat erittäin suosittuja, mutta 2000-luvulla julki-

sivujen rappausratkaisut kasvoivat käytetyimmik-

si menetelmiksi. Syitä tähän olivat mm. tuulettuvi-

en julkisivuverhousten kömpelöt pintakiinnitykset 

ruuveilla ja liian ohuet levyt, jotka taipuivat tai kat-

keilivat jo muutaman vuoden käytön jälkeen, Aho-

nen selittää materiaaliteollisuuden perusteeksi ke-

hittää aktiivisesti tuotteitaan, mitä työtä viime vuo-

sina onkin kovasti tehty.

Tänä päivänä esimerkiksi levyjen valmistus teh-

taissa perustuu laatujärjestelmiin ja siksi laatu on 

tasaista ja valvottua. Lisäksi parhaimpien levyjen 

suunniteltu elinkaari on yli 60 vuotta, mitä käyttö-

ikää ei Ahosen mukaan saavuteta rapattavilla me-

netelmillä.

– Tuotteet ovat paksumpia ja sen ansiosta piilo-

kiinnitykset ovat mahdollisia. Laadukkaimmat pii-

lokiinnitettävät levyt ovat vain 10-13 mm paksuja, 

hän mainitsee.

– Mekaaniset piilokiinnitykset ovat tulossa luon-

nostaan suosituimmaksi kiinnitystavaksi. Liimaa-

minen ei välttämättä sovi Suomeen, koska lämpöti-

lat laskevat joka talvi alle -25 asteen, jolloin liimojen 

elastisuus heikkenee nopeasti. Liimat tosin kehit-

tyvät koko ajan. Pintakiinnityksissä niittien keskit-

tämistyökalut varmistavat niittien asennuksen kes-

kelle reikää. Ilman keskitystyökaluja ei pitäisi tehdä 

ollenkaan kiinnityksiä. Tämän takia ruuvit soveltu-

vat parhaiten vain puurungoille ei metallirungoille, 

hän vielä toteaa.

Levyjen värimaailmassa seuraavaa askelta Aho-

sen mukaan edustavat metallisävyt, sävyä muut-

tavat pinnat katsojan sijainnista riippuen, laaduk-

Formica IKI Oy

Kiinteistö Oy Kummatti Raahe

Raahen Kummatissa saneerataan 13 asuinkerros-

taloa, palvelurakennuksia ja senioriasuntoja vuosina 

2008 - 2013. Talot rakennettu vuosina 1967-1980

Vanhat julkisivut betonia.

Uusi julkisivuBetoni Formica Compact Exterior, koti-

mainen julkisivulevy, nykyisin VIVIX-tuotemerkki.

VIVIX by Formica Group - julkisivulaminaatti tehdään 

osaksi sateelta suojaavaa tuuletettua julkisivujärjestel-

mää, johon kuuluu päällyste, ilmarako, kosteussuoja-

levy sekä ilma- ja vesitiivis tukiseinä. VIVIX-laminaatilla 

voidaan vaikuttaa rakennuksen lämpötehokkuuteen ja 

se voi myös auttaa optimoimaan rakennuksen ener-

giatehokkuutta ja kosteudensäätelyä.

Suunnittelijat arkkitehdit Harri Hagan ja Petri Kon-

tukoski 

Toteuttaja: KOY Kummatti Raahe

Rahoittaja: Koy Kummatti/YM/ARA 

Urakoitsija: Kummatti 2 vaihe, RKL Lehto Oy

Cembrit Oy

Cembritillä on nykyisin valikoimassaan kuituseme-

nettilevyjä, joilla toteutettiin mm. vuosina 2004-2006 

Porissa mittava Eteläkoivulan kerrostalojen julkisivukor-

jaushanke.

Siinä kahdeksan kerrostalon vuosilta 1969 - 1972 

olevat pesubetoniset julkisivut saivat uuden ilmeen.

Julkisivumateriaaliksi valittiin kuitusementtilevy, 

rakenne toteutettiin ns. tuulettuvana ja lisälämmöneris-

tystä tuli noin 70 mm. Lisäksi taloissa uusittiin ikkunoita, 

kunnostettiin parvekkeita ja laitettiin räystäät kuntoon.

Hankkeessa mukana mm. isännöitsijät Hannu 

Heinilä, Porin Ammatti-Isännöitsijät Oy ja Kirsi-Marja 

Auvinen, Sakipa Oy; Rakennuttaja ja valvoja: Sakipa Oy; 

Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto Kuttner Ky; Julkisivu-

urakoitsijana tuolloin Oka Oy.
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kaat ja kestävät puukuviot sekä arkkitehtien omat 

design-kuviot.

Kosteustekninen toimivuus hallinnassa
– Rakenteen kosteusteknisen toimivuuden edelly-

tyksenä on toimiva tuuletus ja tämän ymmärtämi-

nen on nyt edistyksellisempää kuin esimerkiksi 15 

vuotta sitten. 

– Tuulettuvissa rakenteissa uuden verhousra-

kenteen ja lisälämmöneristeen väliin päässyt koste-

us poistuu rakenteesta välitilan tuuletusraon kautta. 

Eli tietoisuus on kasvanut ja tiililaatta- ja levyver-

houksista tiedetään, miten ne kestävät, eikä niiden 

tekemisessä koeta enää sillä tavalla ajatellen mitään 

erityisiä riskejä, Veli-Matti Palola toteaa Stonel Oy:n 

tiililaattaverhousten edustajana.

Merkittävä muutos Palolan mukaan on sekin, et-

tä tuotteiden laatuvaatimukset ovat tiukentuneet.

– Näin ollen tuotteet ovat tutkitusti kestävämpiä 

ja tasalaatuisempia. Tämä takaa pidemmän elin-

kaaren yhdessä edistyksellisen kiinnitysjärjestel-

män kanssa. Perusfysiikka sinänsä ei ole miksikään 

muuttunut.

Lisäksi hänen mukaansa nykyisin ymmärretään 

paremmin eriytetyn kiinnitysjärjestelmän hyödyt ja 

sen vaikutus julkisivuverhouksen elinkaareen.

– Nykyaikainen mittamoduloitu kiinnitysjärjes-

telmä mahdollistaa seinien oikaisun, lisälämmön-

eristämisen aina 300 millimetriin asti sekä nopean 

asennusajan. Lisäksi meidän tuotteissamme kiinni-

tysjärjestelmä ja verhous on eriytetty toisistaan, mi-

kä  parantaa verhouksen kestävyyttä ja elinkaarta, 

Palola vielä mainitsee.

– Jatkuva tuotekehitys on antanut myös suun-

nittelijoille vapaammat kädet. Tylsien lähiöiden il-

mettä voidaan julkisivujen korjauksen yhteydessä 

parantaa teknisyyden lisäksi. Toisaalta jopa alkupe-

räisen arkkitehtuurin säilyttäminen esimerkiksi tii-

litaloissa on nykypäivänä Stonelin verhouksella to-

teutettaessa mahdollista, hän jatkaa. 

- Suurempi muutos on tapahtunut asiakkaiden 

vaatimustasossa. 90-luvulla valintakriteerinä oli 

vahvasti hinta. Nyt korjauksen yhteydessä halutaan 

kohentaa voimakkaasti rakennuksen ulkonäköä ja 

lämmöneristyskykyä. 

Värikkäät julkisivut yleistymässä
– Suomalaisten lähiöiden harmaa yleisilme tulee 

muuttumaan  kun kaupunkikuvasuunnittelu ot-

taa uusia vaikutteita muualta maailmalta. Nyt on 

jo selvästi havaittavissa, että värikkäiden hankkei-

den määrät ovat kasvaneet. Suunnittelijoilla on nyt 

enemmän mahdollisuuksia toteuttaa saneerauksis-

sa värikkäämpää ja rohkeampaa arkkitehtuuria ja 

täten vaikuttaa suoraan myös alueen statukseen se-

kä arvostukseen. 

– Täytyy muistuttaa, että useasti lähiösaneeraus 

ei ole pelkästään tekninen haaste, vaan korjauksille 

on myös sosiaalinen tilaus. Alueiden arkkitehtuuri-

sen vetovoimaisuuden lisääntyminen luo alueelle 

kokonaisvaltaista positiivisuutta ja arvostusta, Aila 

Saharinen Formica IKI Oy:stä sanoo.

Seroc Oy

Soukankuja 16

Vanha   tyypillinen lähiökerrostalo, jossa  betoni-

sandwich-elementti

Uusi julkisivu Trespa Meteon 10 mm, Duro -piilokiin-

nityksin

Suunnittelijana Dimensio

Urakoitsijana Suomen Lähiökunnostajat Oy , 

Janne Sievänen

Happy Tiles

As Oy Kauppakartano Tampereella, 43 asuntoa, 7 liike-

huoneistoa, kerroksia 5-7.

Vanhassa julkisivussa kadun puolella oli klinkkeri-

pintaista betonikuorielementtiä ja kuparipeltiverho-

uksia ja  pihan puolella maalattu sementtikuitulevy ja 

betonipinta. Vanha klinkkeripinta ja kevyet verhoukset 

purettiin, mutta betonielementit jätettiin pääosin lisä-

eristyksen alle. 

Verhouksena käytettiin katusivuilla keraamista laat-

taa, kupariverhouksia ja kotimaista graniittia. Julkisivun 

päämateriaalina käytettiin titaanioksidipinnoitettua 

laattaa eli  Extra White Activea. Pihasivuilla käytettiin 

sementtikuitulevyä. Vesikaton väritys muutettiin pa-

remmin rakennukseen ja ympäristöön sopivaksi.

Rakennuttaja Pekka Vuori, isännöitsijä / Asunto Oy 

Kauppakartano

Suunnittelu ja valvonta:  arkkitehti- ja pääsuunnitte-

lija Esa Niva / Arkkitehdit A3 Oy; korjaussuunnittelu ja 

rakennuttaminen Mikko Tarri / A-insinöörit Suunnittelu 

Oy; lvi-suunnittelu Sami Ritola / Rejlers Oy; sähkö-

suunnittelu Olli Isotalo / Rejlers Oy; valvonta Toive 

Lehtinen / Mandino Oy.

Julkisivu-urakoitsija Hämeen Lähiökunnostajat Oy ja 

ikkunat Skaala Ikkunat ja Ovet Oy
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– Värien käytön on lisääntyminen viime vuosina 

ja arkkitehtuurin kehityssuunta joka suosii tuottei-

ta, joilla voidaan toteuttaa selkeitä suuria pintoja tai 

muodostaa mosaiikkimaisia värikollaaseja. Näiden 

toteuttamiseen vaaditaan huoltovapaita ja aikaa 

kestäviä materiaaleja. Mallistossa on perinteisten 

yksiväristen lisäksi erilaisia puu- sekä fantasiakuvi-

oita. Kehitämme parhaillaan ulkokäyttöön soveltu-

vaa digiprint-tekniikkaa, jolla saadaan toteutettua 

erikoiskuvioita ja kuvia. Tämä antaisi suunnitteli-

jalle äärettömästi mahdollisuuksia tuottaa uniikkia 

arkkitehtuuria, Aila Saharinen vielä mainitsee. 

Aila Saharisen näkemyksen mukaan entistä 

enemmän levytoimitusten rinnalle halutaan ja tuo-

tetaankin erilaisia lisäpalveluita tukemaan tehokas-

ta asennusta ja hyvää laatua. 

– Kustannuspaineiden alla on asiakkaalle tärkeä 

tietää, mikä on levyn todellinen neliöhinta seinällä, 

eikä paperilla.  Enää ei riitä, että työmaalle toimite-

taan pelkkää kokolevyä, vaan tuote on saatava sa-

hattuna, porattuna sekä tarvittaessa asennusjärjes-

tykseen pakattuna asennussuunnitelmineen. Vaik-

ka levy on helppo työstää työmaalla, on kuitenkin 

huomattavaa hyötyä työmaalle ottaa tuotteet teol-

lisesti sahattuna ja porattuna, jolloin työstöjälki ja 

tarkkuus on aina hyvä, hän vielä toteaa.

Raahelaisen Kiinteistö Oy Kummatin erikoislaa-

tuisessa lähiötalojen kehittämishankkeessa on voitu 

käytännössä toteuttaa esimerkiksi Formica Groupin 

edustamaa “värikylläistä” korjausrakentamista. Toki 

hanke on siinä mielessä harvinaislaatuinen, että sii-

nä on vuodesta 2008 alkaen ja tänä vuonna päätök-

seen saattaen saneerattu 13 asuinkerrostaloa, pal-

velurakennuksia ja senioriasuntoja vuodesta 2008 

alkaneena projektina. 

– Kiinteistö Oy Kummatti päätyi siksi kokeelli-

seen ratkaisuun, jossa rakennukset osittain puret-

tiin ja osittain saneerattiin sen sijaan, että paikalle 

olisi rakennettu uutta. Uutta teknologiaa hyödyn-

tämällä voidaan saada aikaan hyviä tuloksia, joilla 

saavutetaan sekä taloudellisia että ympäristöä kos-

kevia etuja. Yhtiö päätti myös kierrättää ja käyttää 

uudelleen mahdollisimman suuren osan olemassa 

olevasta rakennusmateriaalista sekä asentaa pai-

kalle aurinkokennot ja tuuliturbiinit paikallista säh-

köntuotantoa varten, Aila Saharinen vielä viittaa 

kohteeseen, jossa on käytetty Formica Groupin jul-

kisivulaminaattia.

Itsepuhdistuvia laattoja
Julkisivujen verhoamisessa voidaan käyttää myös 

laattoja, jotka ovat ABL Finland Oy:n Matti Halvarin 

mukaan suurentuneet kooltaan ja asennusjärjestel-

missä on tapahtunut harppauksenomaista kehitys-

tä. Lisäksi keraamisiin julkisivulaattoihin voidaan 

tänä päivänä liittää myös ns. itsepuhdistuvuusomi-

naisuuksia. 

– Ennen käytettiin 20x40 cm - 30x60 cm -ko-

koisia laattoja. Nykyään suosituin pituus on 120 cm. 

Pitkä laatta tarvitsee vähemmän alusrakenteita ja on 

silloin edullisempi toteuttaa. Suurin mahdollinen 

laattapituus on 180 cm, Halvari kertoo.

– Keraamiset julkisivulaatat valmistetaan aina 

asiakkaan tilauksen perusteella. Käytännössä tä-

mä tarkoittaa sitä, että laatan pituuden ja sävyn voi 

valita vapaasti ilman rajoituksia. Tehtaalla on laaja 

tuhansista eri sävyistä koostuva värikirjasto, mut-

ta asiakas voi valita sävyn myös mistä tahansa ole-

massa olevasta värikartasta, Halvari jatkaa.

– Sävyn valinnan pohjana voidaan käyttää myös 

esimerkiksi saneerattavan kohteen olemassa ole-

vaa julkisivun sävyä. Vanhasta julkisivumateriaa-

lista lähetetään malli tehtaalle ja paluupostissa saa-

daan laboratoriossa tehty julkisivulaatan sävymalli. 

Tehtaan palveluihin kuuluu myös sävy- ja laatta-

suunnittelupalvelu sekä määrälaskentapalvelu, hän 

jatkaa.

Julkisivulaatan kiinnitysjärjestelmät ovat Halva-

rin mukaan kehittyneet asentaja- ja tilaajaystävälli-

sempään suuntaan. 

– Esimerkiksi Agrob Buchtalin KeraTwin K20 

-kiinnitysjärjestelmä perustuu noin kolmemetrisiin 

pystykiinnitysrankoihin, joissa on laatan kiinnitys-

koukut valmiiksi asennettuina. Tämä mahdollistaa 

nopean alusrangan ja laatan asennuksen. Asennus 

ei vaadi liimaa tai laastia, joten asennuksen voi teh-

dä huoletta myös talvella, Halvari sanoo. 

– Laatat ladotaan suoraan asennettuihin pys-

tykiskoihin ja tuloksena on valmis julkisivupinta. 

Asennusaika on huomattavasti lyhyempi verrattu-

na vanhoihin klipsijärjestelmiin. Yksittäisen laatan 

saa tarvittaessa irrotettua seinältä ilman laatan rik-

komista tai erityistyökaluja. Nykyään on myös val-

miina paljon valmiita detalji-kuvia ja rakenne-esi-

merkkejä helpottamaan suunnittelua, Halvari ker-

too.

ABL Finlandin keraamisiin julkisivulaattoihin on 

saatavilla itsepuhdistuva Hydrotect-pinta. 

– Sadevesi pyrkii liukumaan laatan pinnalla 

ohuena kalvona samalla irrottaen lian laatan pin-

nalta. Tämä on äärimmäisen tärkeä ominaisuus, 

koska julkisivun puhdistaminen on kallista. Pinnas-

ta on myös helpompi pestä graffi  tit pois. Itsepuh-

distuvuusominaisuus ei kulu laatan pinnasta pois, 

koska se on poltettu laattaan valmistuksen yhtey-

dessä. Tehdas antaa pinnalle myös takuun. Hydro-

tect on ympäristöystävällinen, eikä siinä ole käytet-

ty kemikaaleja tai muita myrkyllisiä aineita, Halvari 

kertoo.

Energiataloudellisuus kiinnostaa
– Tuulettuvissa julkisivuratkaisuissa on muuttunut 

ainakin kaksi seikkaa: pinnoitemateriaalit ja lämpö-

eristeratkaisut ovat tulleet paremmin kosteutta kes-

täviksi. Asennusta voidaan tehdä monesti “avotai-

vaan alla “, eikä koko rakennusta tarvitse ns. huput-

taa, Sirpa Heiskanen Happy Tiles Oy:stä sanoo.

– Lisäksi 2000-luvulla on kiinnitetty entistä 

enemmän huomiota julkisivuratkaisujen lämpötek-

niseen tutkimukseen. Tutkimuksen lisääntymiseen 

ovat varmasti olleet osasyynä kiristyvät energiate-

hokkuus- ja -säästövaatimukset, hän muistuttaa.

Laattojen koon kasvun lisäksi laatat ovat Heiska-

sen mukaan ohentuneet. Esimerkiksi Happy Tilesin 
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Steni Finland Oy

As Oy Haukkamäentie Tuusulan Pähkinämäessä. Huo-

neistoja on 39.

Vuonna 1975 rakennettu nelikerroksinen asuintalo.

Uusi julkisivu Steni-julkisivuja, viisi eri väriä, kaikki 

kiiltoasteeltaan mattapintaisia

Uuteen julkisivuun toteutettiin epäsymmetrisesti 

sommiteltuja värialueita. Suunnittelun lähtökohtana oli 

luoda rakennukselle raikas ilme ja kokonaan uudenlai-

nen identiteetti.

”Materiaalia käytettiin kuin pitkätavaraa, erimittai-

sista levyistä leikattiin sopivan pituisia paloja ja näin 

pintakuviosta tuli sattumanvarainen”, arkkitehti Peter 

Butter kertoo.

Suunnittelijana arkkitehti Peter Butter Studio Butter-

Bricenosta.

Stonel

As Oy Korson Tanhurinne: Taloyhtiö on rakennettu 

vuonna 1982  ja se käsittää 3 kerrostaloa.

Vanha julkisivu oli paikalla muurattu keltainen tiilijul-

kisivu ja lämmöneristeenä 100 mm villaa.

Uusi julkisivu Stonelin tuulettuva julkisivu Tiili Tiilerin 

Savanni/R160. Lämmöneristys tuplattiin 200 mm

Taloyhtiön silloisen puheenjohtajan kommentti 

remonttiin johtaneista syistä: ”Kuntotutkimuksissa 

oli tullut ilmi, että varsinkin eteläpuoleisilla seinillä 

sulamisvesien jäätyminen oli aiheuttanut rapautumista. 

Tiiliseinät olivat yläkerroksissa kaatuneet sisäänpäin ja 

nojasivat runkoon. Muuraus oli aikoinaan ollut suur-

piirteistä ja laastipursetta oli pahimmilleen niin paljon, 

ettei tuuletus toiminut lainkaan tai toimi huonosti. Siksi 

seinä oli kostunut suurelta alalta. Kun ilmankierto oli 

estynyt, kosteus ei päässyt poistumaan rakenteista.” 

Nämä ongelmat korjattiin. Seinissä on tuplasti eristettä 

ja lisäksi vedenohjaukset ja tuuletus kunnossa. 

Pää- ja arkkitehtisuunittelu Ingo Achilles, Dimensio 

Oy. Rakennesuunnittelu Ari Timonen Kiratec Oy.

Julkisivu-urakoitsijana Stonel Oy.

TUOTESERTIFIKAATTI

VT
T EXPERT SERVICES OY

VTT-C-6460-11

Se. Kotimainen. Luotettava.

PUTKIREMONTTI 
VAIVATTOMASTI!

Alan parhainta asiakaspalvelua
Huolehdimme tiedottamisesta projektin joka vaiheessa. 
Näin ollen remontti sujuu helposti ja vaivattomasti niin 
asukkaalle kuin kiinteistön omistajalle. Tavoitteenamme 
on 100% asiakastyytyväisyys!

Luotettavasti ja laadukkaasti
Tekniikassamme yhdistyvät kehittynyt teknologia ja 
huolellisesti testatut materiaalit. Lisäksi oma 
erikoiskoulutuksemme takaa vahvan ammattitaidon 
sekä ruiskuvalumenetelmälle että sukitukselle.
Tarjoamme nyt myös laajempaa viemärisukitusta sekä 
uutuutena muoviviemärien saneeraus ruiskuvalulla! 
Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

info@newliner.fi        www.newliner.fi        020 790 2000
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suurin saatavissa oleva laatta on kokoa 1000 x 3000 

mm paksuuden ollessa 3,5 mm.

– Vaikka laattakoko on kasvanut ja paksuus 

ohentunut,  niin laattojen fysikaaliset, eivätkä ke-

mialliset ominaisuudet ole kuitenkaan tippaakaan 

heikentyneet - monissa tapauksissa jopa päinvas-

toin. Perinteisesti keraaminen kuivapuristelaatta on 

venymätön ja vanumaton ja kestää hyvin pakkas-

ta ja kuumaa, eikä se haalistu auringonvalossa, hän 

vielä toteaa.

Niin levyjen kuin laattojenkin kiinnitystekniikat 

ovat kehittyneet. Sirpa Heiskanen kertoo, että Hap-

py Tilesissa on myös kehitetty omakiinnitysjärjes-

telmä, jossa samaan kiinnitysrunkoon kinnitysklip-

siä vaihtamalla voidaan kiinnittää kaikki laattatyy-

pit.

– Kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa myös laatoi-

tuksen teon ns. liukuvalla limityksellä. Arkkitehtuu-

rille tulee lisää mahdollisuuksia, kun päästään irti 

ns. tasaruutuajattelusta. Lisäksi kiinnitysjärjestel-

mässä on mahdollista muuttaa laattojen väliin jää-

vä rakoa, vaakasauman vaihteluväli on 3 - 25 mm ja 

pystysauman 0 - 10 mm.

Laattojen itsepuhdistuvuusominaisuuksien li-

säksi Sirpa Heiskanen mainitsee niiden antibaktee-

riset ominaisuudet, joiden ansiosta laattoja voidaan 

käyttää myös sisätiloissa.

Artikkelia varten toimitus tiedusteli kahdeksalta Julkisivu-

yhdistyksen materiaaliteollisuutta edustavan jäsenyrityksen 

näkemyksiä siitä, miten julkisivulevyt ja -laatat ovat kehitty-

neet ja minkälaisia muutoksia niissä on tapahtunut 90-lu-

kuun verrattuna. 

Kysymyksissä keskityttiin tuulettuviin julkisivuratkaisuihin 

jättäen rappauslevyt pois, koska julkisivurappauksista on 

tarkoitus tämän vuoden aikana tehdä oma artikkelinsa.

Tähän kyselyyn osallistuivat Julkisivuyhdistyksen jäsenistä 

ABL Finland Oy, Cembrit Oy, Formica IKI Oy, Happy Tiles Oy, 

Seroc Oy, Steni Finland Oy, Stonel Oy ja Suomen Graniitti-

keskus (jolta ei aikataulukiireiden vuoksi saatu tietoja tähän 

kokonaisuuteen).

Julkisivuyhdistys r.y. on vuonna 1995 perustettu aatteel-

linen yhdistys, joka tarjoaa esimerkiksi taloyhtiöille asian-

tuntija-apua jäsenyritystensä ja -yhteisöjen kautta. www.

julkisivuyhdistys.fi 

– Lisäksi että laatoituksella saadaan kauniita ja 

kestäviä julkisivuja, niin nykyisin laatoissa käytet-

tävä titaanidioksidi antaa julkisivuseinälle yhden 

funktion lisää: se pystyy puhdistamaan kaupun-

ki-ilmastoa poistamalla ilmasta haitallisia typpiyh-

disteitä. Laboratoriotestien perusteella 1000 neliön 

titaanidioksidipinnoitettua laattaa vastaa noin 20 

keskisuurta lehtipuuta, Sirpa Heiskanen vielä toteaa.

23.-25.5.2013 www.ti-seminaari.fi

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit
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ENTELKOR
- artikkeli 5

E
nergiankulutussimuloinnit suoritettiin In-

door Climate and Energy (IDA-ICE) -ohjel-

mistolla. Eri arvoja muuttamalla pystyttiin 

tarkastelemaan eri korjaustoimenpiteiden 

vaikutusta rakennusten energiankulutuksiin. Simu-

loinneissa käytettiin Helsingin vuoden 1970 sää-

tiedostoja, jotka vastaavat melko hyvin 2000-luvun 

Tampereen sääoloja.

Molemmista rakennuksista piirrettiin rakennus-

piirustusten ja muiden kohteiden tietojen perus-

teella CAD-ohjelmistolla pohjapiirustukset eri ker-

roksista. Pohjakuvat siirrettiin IDA-ICE -ohjelmaan, 

jossa määriteltiin kerrostalojen rakenteet, asukas-

määrät, eri laitteiden ja järjestelmien käyttöajat ja 

tehot sekä muut tarpeelliset energiankulutukseen 

vaikuttavat tiedot.

Ulkoseinien lisälämmöneristys
Lamellitalon ulkoseinien toteutunut U-arvo on 0,35 

W/m2K ja hieman vanhemman pistetalon 0,51 W/

m2K. Korjausvaihtoehtoina tarkasteltiin peittävää 

korjausta 50 mm, 70 mm, 100 mm, 125 mm sekä 150 

mm. lisälämmöneristeellä. Julkisivun uutena pinta-

vaihtoehtona käytettiin kaikissa tarkasteluissa eris-

terappausta. 

Edellä esitetyillä lisälämmöneristepaksuuksilla 

lamellitalossa peittävällä korjauksella ulkoseinien U-

arvo paranee tasoon 0,24-0,14 W/m2K ja pistetalos-

sa 0,30-0,16 W/m2K.

Näiden lisäksi tutkittiin tapausta, jossa ulkoseini-

en U-arvoksi asetettiin nykyinen uudisrakennusten 

U-arvo 0,17 W/m2K. Tämä lukema toteutuisi lamel-

litalokohteessa 112 mm lisäeristeellä ja pistetalossa 

145 mm lisäeristeellä. Paksummilla eristeillä U-arvot 

saadaan jopa nykyisiä määräyksiä paremmiksi. 

U-arvot on laskettu uuden eristekerroksen pak-

suuden ja rakennuspiirustuksissa ilmoitettujen ar-

vojen mukaan. Myös kylmäsiltojen ulkoseinän ja 

lattialaatan, sisäseinän ja ulkoseinien välillä oletet-

tiin muuttuvan tasosta “normaali” tasoon “hyvä”.

Lamellitalossa lisäeristämisellä saavutettiin noin 

puolitoista kertaa suurempia säästöjä kuin tornita-

lossa. Lamellitalossa ikkunapinta-alaa on usein sel-

västi vähemmän kuin tornitalossa, kun ulkoseinien 

alan suhde rakennustilavuuteen taas on lamelli- ja 

tornitaloissa melko samaa luokkaa. 

Lamellitalon ulkoseinäpinta-alan (ikkunat vä-

hennetty) suhde rakennustilavuuteen on 0,22 

m2/m3 ja pistetalon 0,20 m2/m3. Ikkuna-alan suhde 

ulkoseinän alaan on lamellitalossa 0,14 ja pisteta-

lossa 0,3. 

Lamellitalossa julkisivun peittävä korjaus on 

usein myös helpompi ja edullisempi toteuttaa tor-

nitaloon verrattuna, koska lamellitalojen päädyt 

ovat usein ikkunattomia ja muutenkin työtä hanka-

loittavia detaljeja on vähemmän. 

Rakennuksen monimutkainen geometria lisää 

rakennuksen ulkovaipan sekä kylmäsiltojen määrää 

ja näin ollen tällaisen rakennuksen lämpöenergian-

kulutus on suurempaa kuin suorakaiteen muotoi-

sissa rakennuksissa. Simulointien perusteella lisä-

lämmöneristeillä saavutettiin valituissa esimerkki-

kohteissa 2,3 - 5,7 % lämpöenergiasäästöjä.

Lisäeristämisen vaikutusta energiankulutuk-

Korjaustoimien 
vaikutusten arviointia 
simuloimalla
Erilaisten korjaustoimien vaikutuksia arvioitiin 
laskennallisesti tyypilliseen lamellikerrostaloon sekä 
pistetaloon. Tarkastelua varten mallinnettiin kaksi 
todellista tamperelaista kerrostaloa, joiden rakenteet olivat 
kuntotutkimusten perusteella hyvin tiedossa. Lamellitalo 
oli valmistunut vuonna 1985 ja pistetalo vuonna 1963. 
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seen tarkasteltiin lamellitalossa lisäämällä eristet-

tä ainoastaan päätyihin. Eristeen asentaminen on 

yksinkertaisempaa ja edullisempaa ikkunattomis-

sa päädyissä, koska työtä vaikeuttavia ja hidastavia 

yksityiskohtia on hyvin vähän. Päätyihin asennetun 

80 mm lisälämmöneristeen jälkeen päätyseinien U-

arvot olivat 0,20 W/m2K. 

Lämpöenergiankulutus laski kyseisellä toimen-

piteellä vain 1,3 %, joten energiansäästö on noin 

neljännes siitä, mitä koko julkisivun lisäeristämisel-

lä saavutettaisiin. Pelkkä päätyjen lisäeristäminen ei 

siis yleensä ole kovin järkevää, lisäksi lamellitalojen 

kantavat päädyt ovat usein hieman paremmin läm-

möneristäviä kuin rakennuksen ei-kantavat pitkien 

sivujen ulkoseinät.

Ikkunakorjausten simulointi
Simuloinneilla asuinkerrostalojen ikkunoiden U-ar-

voja muutettiin korjaustoimenpiteillä saavutettavik-

si paremmiksi arvoiksi. Lamellikerrostalon alkupe-

räisten ikkunoiden U-arvo on 2,1 W/m2K ja pisteta-

lon 2,5 W/m2K. 

Ikkunarakenteiden lämmöneristävyyttä voidaan 

parantaa tiivistämällä, etuikkunoiden lisäämisel-

lä, vaihtopuitteella tai uusimalla ikkunat kokonaan. 

Esimerkiksi asentamalla ikkunoihin vaihtopuite ja 

parantamalla tiivistyksiä U-arvoksi saataisiin selek-

tiivilasia käyttämällä noin 1,1 - 1,5 W/m2K ja eristys-

lasia käyttämällä 1,0 W/m2K. Ikkunoiden U-arvon 

paranemisen myötä vesikiertoinen lämmitysjärjes-

telmä tulee säätää uudelleen.

Simuloinneissa ikkunoiden U-arvoja parannet-

tiin lukemiin 1,0 W/m2K ja 1,2 W/m2K, lisäksi kyl-

mäsiltojen oletettiin muuttuvan arvosta “normaali” 

arvoon “hyvä”. Lamellitalossa ikkunoiden uusimi-

sella saavutettiin 8,0 % ja 6,6 % säästö lämmitys-

energiankulutuksessa. Pistetalossa vastaava lasku 

oli 6,9 % ja 5,9 %.

Ikkunoiden U-arvon paraneminen laskee mo-

lemmissa kohteissa lämpöenergiankulutusta sel-

västi. Myös pienet U-arvon muutokset (tarkasteltu-

jen ikkunoiden U-arvojen ero oli vain 0,2 W/m2K) 

näyttävät vaikuttavan lämpöenergiankulutukseen 

melko paljon. Laskelmissa ei ole huomioitu sitä, että 

usein vedontunteen vähenemisen myötä huone-

lämpötiloja voidaan hieman laskea asumismuka-

vuutta heikentämättä. Todellisuudessa energian-

säästöt voivat olla siis vielä suurempia. 

Lamellitalossa ikkunoiden osuus koko vaipan 

alasta on 7 % ja pistetalossa ikkunoiden osuus on yli 

16 %. Tästä huolimatta esimerkkinä olevassa lamel-

litalossa ikkunaremontti on simulointien perusteel-

la energiansäästön kannalta tehokkaampaa.

Yhdistetty julkisivu- ja ikkunakorjaus
Julkisivun lisäeristämisen yhteydessä myös ikku-

noiden kunnostus tai uusiminen on järkevää. Pak-

sulla lisälämmöneristyksellä ikkunoita on usein 

tuotava myös ulospäin uuden lämmöneristeen 

kohdalle, jotta lisälämmöneristyksestä saadaan pa-

ras mahdollinen hyöty. 

Simuloinneissa kohteiden ulkoseinät lisäeristet-

tiin 100 mm lämmöneristeellä ja ikkunat vaihdettiin 

nykyaikaisiin siten, että niiden U-arvoksi saatiin 

1,0 W/m2K. Lisäksi kylmäsiltojen oletettiin vähene-

vän ikkunan ja ulkoseinän välillä arvosta “normaa-

li” arvoon “hyvä” ja myös muut ulkoseiniin liittyvät 

liitokset oletettiin kylmäsillan arvoltaan “hyviksi”. 

Simuloinneilla lamellitalon lämpöenergiankulutus 

laski 15 % ja pistetalon 10 %. Mikäli samassa yh-

teydessä tehtäisiin käytännössä vielä lämmönsää-

tö, lämpöenergiankulutus voisi laskea yhteensä jo-

pa 15-20 %.

Yläpohjan lisälämmöneristyksellä 
melko pieni vaikutus 
Yläpohjan lisäeristäminen voidaan mallinnetuis-

sa kohteissa toteuttaa asentamalla vedeneristeen 

päälle tuuletettu eristyskerros tai korvaamalla läm-

möneristeenä katossa käytetty kevytsora paremmin 

lämmöneristävään materiaaliin. 

Eristemateriaalia vaihtamalla katon korkeus ei 

muutu välttämättä juurikaan alkuperäisestä. Mikä-

li rakennuksen vesikatossa on vuotoja tai muuten 

katto on syytä korjata, yläpohjan lisäeristäminen 

voidaan tehdä muiden korjausten yhteydessä.

Simuloinneissa yläpohjaan lisättiin molemmissa 

kerrostaloissa eristettä 200 mm ja 300 mm, minkä 

Lamelli- ja pis-

tetaloja Suo-

messa riittää 

60- ja 70-luvun 

vilkkaan lähiö-

rakentamisen 

ansiosta.

Nyt ne alkavat 

olla korjausiäs-

sä.
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jälkeen rakenteen U-arvoiksi saatiin lamellitalossa 

0,12 W/m2K ja 0,09 W/m2K, ja pistetalossa 0,13 W/

m2K ja 0,09 W/m2K. U-arvo 0,09 W/m2K vastaa jo 

vuoden 2010 rakentamismääräyskokoelmassa vaa-

dittua yläpohjan U-arvoa. 

200 mm lisäeristyksillä saavutetaan lamellitalos-

sa lämpöenergiansäästöä 0,8 % ja pistetalossa 0,3 %. 

300 mm lisäeristeillä säästöprosentit ovat vastaa-

vasti 1,0 % ja 0,3 %. 

Simuloinnin perusteella yläpohjan lisäeristämi-

sellä ei kerrostaloissa saavuteta vastaavan tasoista 

energiansäästöä kuin esimerkiksi ikkunoiden uu-

simisella tai julkisivujen lisäeristyksellä. Yläpohjan 

lisäeristäminen on kuitenkin selvästi kannattavam-

paa lamellitalossa kuin tornitalossa. Simuloinneissa 

käytetyissä kerrostaloissa yläpohjan osuudet raken-

nustilavuudesta olivat lamellitalossa 0,066 m2/m3 ja 

tornitalossa 0,025 m2/m3. 

Ilmanvaihtojärjestelmän uusimisella
merkittäviä energiansäästöjä
Molemmissa simuloiduissa kohteissa on koneelli-

nen poistoilmanvaihto, kuten suurimmassa osassa 

lähiökerrostaloja yleisesti on. Simuloinneissa koh-

teiden ilmanvaihto korjattiin nykyistä tasoa vastaa-

vaksi. 

Korjausvaihtoehtoina käytettiin koneellista tulo- 

ja poistoilmanvaihtoa ja lisäksi siihen liitettiin läm-

möntalteenotto. Ilmavirtojen kasvattaminen lisää 

aina energiankulutusta, mutta parantaa usein asu-

misviihtyvyyttä ja terveellisyyttä. Energiansäästöt 

riippuvat lämmöntalteentoton hyötysuhteista, joina 

simuloinneissa käytettiin 40 % ja 60 %.

Lamellitalossa huoneistokohtaisella ilmanvaih-

dolla päästiin 3,2 % ja 5,8 % energiansäästöön ja 

keskitetyllä järjestelmällä 2,3 % ja 4,9 % energian-

säästöön lämmöntaltenottolaitteiston hyötysuh-

teesta riippuen. Pistetalolla vastaavat säästöt olivat 

huoneistokohtaisella järjestelmällä 8,5 % ja 11,3 % ja 

keskitetyllä järjestelmällä 6,3 % ja 11,3 %.

Lämmön talteenotolla varustetun tulo-poistoil-

manvaihtojärjestelmän rakentaminen on simu-

lointien mukaan kannattavampaa paljon energi-

aa kuluttavassa kerrostalossa kuin esimerkiksi alle 

200 kWh/brm2 vuodessa kuluttavissa rakennuksis-

sa. Paljon energiaa kuluttavissa kerrostaloissa ener-

giankulutus vähenee noin kymmenen prosenttia 

ja alun perin vähemmän energiaa kuluttavissakin 

taloissa useita prosentteja. Lisäksi sisäilman laatu 

paranee aina.

Simuloidussa lamellitalossa alkuperäinen läm-

mönkulutus on selvästi pienempää kuin esimerk-

ki pistetalossa. Sisäilmaa saadaan siis parannettua, 

mutta energiansäästöjä ei matalalla lämmöntal-

teenoton hyötysuhteen arvolla paljoakaan synny 

kohonneen sähkönkulutuksen vuoksi. Pistetalossa-

kin sähkönkulutus hieman kasvaa, mutta lämpö-

energiankulutus pienenee niin merkittävästi, että 

kulutuksessa saadaan selviä taloudellisia säästöjä 

aikaan jo alhaisillakin lämmöntalteenoton hyöty-

suhteen arvoilla. 

Mikäli kohteiden sisäilman laatua ei alkuperäi-

sestä parannettaisi, vaan puhaltimien arvot säily-

tettäisiin ennallaan ja järjestelmään lisättäisiin vain 

lämmöntalteenotto, energiansäästöt olisivat suu-

rempia.

Huoneistokohtainen järjestelmä on energian-

säästön kannalta tehokkaampi, mutta investoin-

ti- ja huoltokustannuksiltaan keskitettyä järjestel-

mää hieman kalliimpi. Keskitetyssä järjestelmässä 

voi riittää vain yksi ilmanvaihtokone kun taas huo-

neistokohtaisessa järjestelmässä joka asunnossa on 

oma ilmanvaihtokone. 
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1
930-luvulla valmistuneen As Oy Helsingin-

katu 22:n rappauspintaisen täystiilitalon mit-

tavan julkisivuremontin kerrotaan sujuneen 

erityisen hyvässä ja luottamuksellisessa yh-

teishengessä. 

Viime vuoden toukokuussa päättyneessä hank-

keessa osoittautuivat varsin hyvin kohdalleen ‘nak-

sahtaneen’ myös rahoituslaskelmat. Tarkkuus häm-

mästytti jopa ennakkotarkastuksen toimittaneen 

tilintarkastajan. Hankkeeseen oli varauduttu noin 

750 000 euron rahoituksella. Loppulaskelma osoitti 

kulujen alittuneen 56 eurolla.  

Hommien kaikenpuolinen onnistuminen ei il-

meisesti ollut sattumankauppaa, sillä niin vahvasti 

ja useassa kohdin isännöitsijä, AIT, ISA Petri Juusti-

la (Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy ISA) ja talo-

yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Palermaa 

painottavat sekä ennakkosuunnittelun että yhteis-

työkumppaneiden tarkan valinnan merkitystä.

– Jos itse olisin perinteinen suomalainen ura-

koitsija, kiroaisin hemmetisti, kun kuulisin Mänty-

län tulevan valvomaan työmaatani, niin tarkka hän 

on, Palermaa heittää.

Petri Juustilalle hankkeen suunnittelijaksi ja val-

Teksti ja kuvat:Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen Hanna Rissanen

EI OLLUT HASSUMPI HANKKEENAKAAN

AsOy Helsinginkatu 22
- kelpaa katsoa ja asua
– Kaikki naksahti kohdalleen. Pidän tätä julkisivuremonttia 
yhtenä onnistuneimmista hankkeistani urani aikana. 
Isännöitsijä Petri Juustilan lisäksi As Oy Helsinginkatu 22 
remonttiin tyytyväisiä ovat olleet monet muutkin. Eivätkä 
ainoastaan lopputulokseen.

As Oy Helsin-

ginkatu 22:n 

julkisivure-

montti kuuluu 

onnistuneisiin -  

mottona hyvin 

suunniteltu on 

puoleksi tehty.

Eristä tehokkaasti ruiskutettavalla polyuretaanilla
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Ulkovaipan uusiminen tulee vääjäämättä 
mieleen, kun halutaan pienentää taloyh-
tiön energialaskua. Lämmityskulujen 

vähentämiseen ja asumismukavuuteen voidaan 
vaikuttaa myös ala- ja yläpohjien eristämisellä.

Ikkunoiden uusimiseen on tarjolla runsaasti 
energiansäästön kannalta tehokkaita ja turvallisia 
ratkaisuja, mutta kun suunnitellaan seinäraken-
teiden, ala- tai yläpohjan eristämistä, on tehtävä 
haasteellisempi. 

Vanhoissa kerrostaloissa käytetyt lämmöneris-
teet ovat usein mineraalivillaa ja eristepaksuudet 
ovat vain 70-100 mm. Alapohjissa ei ole välttä-
mättä eristeitä lainkaan. Rakennusaikaiset virheet 
ja 50 vuoden aikana niissä tapahtuneet sään ja 
kosteuden aiheuttamat muutokset ovat heikentä-
neet eristeiden ominaisuuksia entisestään.

Ympäristöystävällisyys 
ja tehokkuus

Kun rakenteiden eristysominaisuuksia lähde-
tään uusimaan nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi, 
jou dutaan miettimään, mikä on se vaihtoehto, 
jol la eristys voitaisiin turvallisesti ja käytännölli-
sesti toteuttaa.  Seinärakenteen vahvuutta on 
kas vatettava huomattavasti tai on käytettävä eris-
tysominaisuudeltaan huomattavasti tehokkaam-
pia eristeitä, kuten polyuretaania.

Polyuretaanieristeet, eli PU-eristeet  on kehitet-
ty ympäristöystävällisiksi ja erittäin tehokkaiksi 
lämmöneristeiksi, jo 150mm eristekerros täyttää 
nykyisen seinärakenteen lämmöneristysvaatimuk-
sen 0,17 W/(m2K). 

Kun siihen lisätään levyrappaus ulkoverhoiluk-
si, niin vältytään ulkoseinien paksuuden kasvulta.

Ulkoseinien kokonaisvahvuuden kasvattaminen 
voi olla monestakin syystä ongelmallista. Räystäi-
den riittävyys, sekä ikkunoiden, parvekkeiden ja 
sokkeleiden liitäntäkohdat tulevat uuteen raken-
netekniseen tarkasteluun ja lisäävät näin huo-
mattavasti saneerauskohteen kustannusarviota. 
Rakennuksen ulkomittojen kasvattaminen on 
myös rakennuksen ulkonäköön ratkaisevasti vai-
kuttava tekijä.

Ruiskutettavalla polyuretaanilla voidaan toteut-
taa tehokas ja tiivis lämmöneristys, joka ei häirit-
se matkapuhelimien kuuluvuutta. Umpisoluinen 
polyuretaanieriste, eli PU-eriste estää rakenteiden 
kostumisen ja näin lämmöneristyskyky säilyy hy-
vänä vuosikymmenestä toiseen. 

Ruiskuttamalla voi tehdä saumattoman eriste-

kerroksen kaikkiin epätasaisiin pintoihin, kuten 
vanhoihin seinärakenteisiin tai alapohjiin. Myös 
yläpohjassa kattoristikoiden seassa voidaan ruis-
kuttaa saumaton PU-eriste.

Ruiskutettu PU-eriste tiivistää kaikki halkeamat 
ja tehdyt läpiviennit. Näin rakenteisiin ei pääse 
kulkeutumaan haitallisia ilmavirtauksia, eikä kos-
teutta kerry eristelevyjen saumakohtiin tai muu-
alle rakenteisiin. Tiivis eristysratkaisu tekee sisä-
tilasta vedottoman ja viihtyisän. Myös kesällä ra-
kennus pysyy viileämpänä ja viihtyisyys paranee.

Ruiskutettava PU-eriste ei sisällä mitään orgaa-
nista kasvupohjaa mikrobeille, joten se ei lahoa, 
eikä homehdu. Ruiskutettavassa PU-eristeessä ei 
ole alumiinipinnoitetta ja siten se ei myöskään 
häiritse matkapuhelimien kuuluvuutta. 

Ulkovaipan lämmöneristäminen nykyisten mää-
räysten tasolle säästää lämmityskuluja jopa 15-
20%.

Ruiskutettava PU-eriste Ekopsray 40E sovel-
tuu enintään 8 kerroksisen P1-luokan rakennus-
ten eristämiseen, VTT:n tutkimusraportti VTT-
R-08734-12 ja se täyttää myös tiukimman ra-
kennusmateriaalien sisäilman päästöluokan M1 
vaatimukset. 

60 ja 70 -luvuilla rakennetuissa kerros-
taloissa ulkokuoren rapautuminen ajaa 
monet taloyhtiöt julkisivukorjaukseen.  
Senaikaiset rakennusmääräykset ja ra-
kennusmateriaalit eivät vastaa nykyistä 
vaatimustasoa ja lämmityskulujen huikea 
nousu on asettanut taloyhtiöille uusia 
haasteita. 

Eristä tehokkaasti ruiskutettavalla polyuretaanillaEristä tehokkaasti ruiskutettavalla polyuretaanilla

ILMOITUS

ILMOITUS

Seinän ruiskutusta.

Alapohjan ruiskutusta.

PU eristeteollisuus ry:n urakoitsijajäsenet 
suorittavat ruiskutettavan PU-eristeen asennuksia 

kautta maan. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta 

www.pueristeet.  /urakoitsijat



Sisäpihan rap-

paus valmiina. 

Viereisessä ku-

vassa näkymä 

samasta pai-

kasta töiden ai-

kana.

vojaksi saatu Matti-Pekka Mäntylä Mavape Oy:stä 

oli tuttu jo entuudestaan, aiempien hankkeiden 

kautta.  Valvonnan tiukkuuden ei kuitenkaan tar-

vitse merkitä kireää ilmapiiriä toteutusvaiheessa, se 

tuli todetuksi.

– Leppoisa tunnelma johtui juuri siitä, että teim-

me alusta asti niin paljon töitä. Hyvin suunniteltu 

on 75-prosenttisesti tehty, Palermaa toteaa. 

Muun muassa suunnittelijavalvojan ja urakoit-

sijan välisellä ennakkoneuvonpidolla varmistettiin 

puolin ja toisin, mitä toinen haluaa. 

Helsinginkatu 22:n julkisivu-urakan tiedettiin 

olevan valituksi tulleelle Helsingin Rakennusrappa-

us Oy:lle suuri, vastanneen rahallisesti jokseenkin 

yrityksen koko edeltäneen vuoden liikevaihtoa. 

Juustilan toimistossa, kuten Mavape Oy:ssäkin 

oli kuitenkin luottamusta kosovolaistaustaisen ura-

koitsijan yritykseen jo aiempien hankkeiden kautta, 

vaativienkin, joskin pienempien. Luottamuksensa 

yritys lunasti myös tässä hankkeessa.

– Maan mainio tyyppi ollakseen urakoitsijan 

edustaja. Tilaajan etua esillä pitävä ja luottaa saat-

toi aina, Palermaa antaa tunnustusta työnjohtajana 

Helsinginkadun kohteessa toimineelle Kari Aman-

pourille.  Myös työntekijöitä hallituksen puheenjoh-

taja kiittää.

– Työmoraaliltaan mahtavia, tehokkaita ja hy-

väntuulisia. Remonttimiesten ystävällisyys, hymyt 

ja tapa tervehtiä vastaantulijoita tekivät vaikutuksen 

myös asukkaisiin. 

Ken tietää ennalta, hän ei tuskastu
Petri Juustila ja Mikael Palermaa uskovat asukkai-

den ja osakkeenomistajien suhtautumisen remont-

tiin pysyneen lähtökohtaisesti positiivisena,  pitkälti 

johtuen alusta lähtien hyvin toimineen tiedotuksen 

ansiosta. 

Asukkailla oli hyvä käsitys, milloin mitäkin oli ta-

pahtumassa ja mitä odotettavissa. Ennakolta suun-

nitellut viestintäkuviot lie helpottaneet myös ura-

koitsijaa oman tiedotusvastuunsa tilannekohtai-

sessa hoitamisessa, remonttivaiheiden edellytysten 

mukaan. 

Talossa on taloyhtiölaajakaista, mikä mahdol-

listaa kaikille nettipalvelujen hyödyntämisen. Ai-

nakin kerran kahdessa viikossa urakoitsija laittoi 

sähköisen tiedotteen omille nettisivuilleen, mistä 

sen kaikki saattoivat lukaista. Se jaettiin luettavaksi 

myös käytävien ilmoitustauluille sekä pihan ilmoi-

tustaululle,  remonttitiedottamista varta vasten pys-

tytetylle. 

Esimerkiksi asukkaille tiedotettiin ennalta, kun 

odotettavissa oli vaihe, jolloin ikkunat oli syytä tei-

pata pölyä pitäviksi. Urakoitsija toimitti heille siihen 

myös tarvittavat materiaalit.  Pölyisten työvaiheiden 

jälkeen asukkaiden ei tarvinnut epäröidä, milloin 

teippaukset kussakin kohdin oli lupa poistaa.

Jaksot, jolloin huoneistoja ei voinut tuulettaa, 

jäivät julkisivuhankkeessa suhteellisen lyhyiksi, kii-

tos Mavape Oy:n Kaj Oeschin kehittämän menetel-

män. Se mahdollistaa tuuletusikkunoiden käyttä-

misen rakennuksen huputuksesta huolimatta, lu-

kuunottamatta vaihetta, jolloin ikkunat ovat suojat-

tuina levyillä.
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Kaikki seinät kerralla, 
ja vähän muutakin
Julkisivuremontti 2012 -kilpailuun osallistuneen As 

Oy Helsinginkatu 22:n mittava julkisivuhanke pää-

tettiin alkuvaiheen vaihtoehtopunnitusten jälkeen 

toteuttaa kokonaisurakkana sekä sisäpihan että 

katujen puoleiset julkisivut kattaen. Helsinginka-

dun ja Kaarlenkadun kulmassa sijaitsevan seitse-

mänkerroksisen, 79 huoneiston kadunpuoleisten 

julkisivujen kunto ei olisi välttämättä aivan vielä 

hoputtanut kunnostukseen. Sisäpihan puoli sen 

sijaan edellytti jo toimeen tarttumista. 

Kokonaisedullisuuden vuoksi julkisivujen 

korjaukset päätettiin toteuttaa yhtenä ja samana 

työmaana. Näin odotettavissa on pidempi tauko 

isojen remonttien ketjussa. Kertaalleen, 1960-1970 

-lukujen vaihteessa, jo putkiremontin kokeneen 

rakennuksen seuraava putkistopäivitys on odo-

tettavissa ehkä noin kymmenen vuoden kuluttua, 

ehkä myöhemmin. Talon porrashuoneet henki-

vät alkuperäistä ilmettään siisteinä 2000-luvun 

puolivälissä läpikäydyn perusteellisen remontin 

pohjalta. Kuten silloin myös julkisivuremontissa 

lähtökohtana oli vanhojen työmenetelmien kunni-

oittaminen, pois sulkematta kuitenkaan täysin uu-

simpien teknologioiden hyödyntämistä järkevässä 

mittakaavassa.

Julkisivuhankkeen yhteydessä parannettiin 

samalla ullakon tuuletusta asentamalla alipai-

netuulettimet.  Niiden toiminta vähentää sekä 

lämpöhukkaa, että samalla torjuen räystäiden  ja 

syöksytorvien jäätymistä. 

Suunnitteluineen kaikkineen kolmisen vuotta 

kestäneen hankkeen aikana kertyi kahdeksantoista 

työmaakokousta, joihin urakoitsijan ja valvojan 

lisäksi osallistuivat hallitus sekä isännöitsijä tai 

hänen sijaisensa. Kokoontumisia osalliset kuvaavat 

sanoin tiiviit, asialliset ja hyvähenkiset.

Puheenjohtaja  

Mikael Paler-

maa on tyyty-

väinen julkisi-

vuremonttiin.

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki 

E-mail: myynti@steni.fi

steni finland oy

steni®
  julkisivu

TI
BE
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ra

m
m

en

www.steni.fi

Vuoden 2011 lopulla toimitettiin Lahdessa sijaitsevaan 

steni nature
kuitusementtilevyt olivat halkeilleet erityisesti kulmista. 

Asentamisesta oli kulunut vain pari vuotta, joten pieni 

nopeasti.
 

steni
vuotta. Lasikuituvahvistetut polymeerikomposiittilevyt 

steni nature
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Julkisivujen
Taitajat 2013

Tämän aukeaman 
ilmoittajat edustavat osaa 
Julkisivuyhdistyksen 
jäsenistöstä 2013

www.julkisivuyhdistys.fi 

www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen

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

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

VARAA  

AIKA OMAN  

A-INSINÖÖRISI 

KANSSA!

INSINÖÖRITOIMISTO

www.exoteriko.fi
p. 02 244 0426, fax 02 242 6075
Liiketie 1, 21870 Riihikoski

 

 
 
Kattavaa rakenneteknistä suunnittelua ja 
monipuolista korjausrakentamispalvelua 
 
•  Rakennusten ja rakenteiden kuntoarviot 
   ja kustannusarviot 
•  Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset 
•  Betonitekniikan asiantuntemus 
•  Suunnittelu ja toteutuksen valvonta 
 

Espoo 
Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki • Vaasa 

 

 
 www.fmcgroup.fi  



Pidä pintasi,
  vaadi 

www.e-weber.fi 

KUNTOARVIOT JA KUNTOTUTKIMUKSET
KORJAUSSUUNNITTELU

RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

VAHANEN-YHTIÖT
Linnoitustie 5 | FI-02600 Espoo

vaihde 020 769 8698 | www.vahanen.com

Rakennushanke H. Lumivirta Oy

* Kuntoarviot ja -selvitykset
* Kuntotutkimukset
* Korjaussuunnittelu
* Rakennuttaminen ja valvonta

www.korjausasiantuntijat.fi
www.fmcgroup.fi

- yli 20 vuoden kokemuksella -

LÄNTINEN PITKÄKATU 23 E 20100 TURKU PUH. 02 - 4690 744

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

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

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

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

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

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä

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

Tietokannassa on tällä hetkellä
• 48 074 hallituksen puheenjohtajaa
• 7 112 sivutoimista isännöitsijää
• 3 776 ammatti-isännöitsijää

Kun haluat puhutella heitä suoraan, 
soita meille ja tehdään yhdessä teho-
kas ja toimiva suorakampanja.

Since 1991.

Julkisivuyhdistys 
– asiantuntemusta 

alan huipulta

(sis. alv.  10 %) + pm 

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

JUKO-aineistoon perustuvan käsikirjan 
en sim mäisessä osassa esitellään tyypillisen 
jul ki sivukorjaushankkeen läpivieminen asunto-
osa keyhtiön näkökulmasta. 
Toisessa osassa esi tellään eri korjaustavat ja nii-
den soveltu vuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin 
ja olosuhteisiin. 
Tilaa: Riina Takala puh. 040 502 1769
         tai info@julkisivuyhdistys.  

pm

erustuvan käsikirjan
ll ll

Hinta 

15,- 

Asiantuntija-apua
www.julkisivuyhdistys.  

 WSP Finland Oy 
p. 0207 864 11     
www.wspgroup.fi

 

Laboratoriostamme FINAS-akkreditoidut
ohuthietutkimukset ja huokosjakomääritykset
(testauslaboratorio T269)

KUNTOTUTKIMUKSET
Kuntoarviot
Rakenne ja LVI-tutkimukset
Haitta-ainekartoitukset
Sisäilmatutkimukset

LABORATORIO
Betoni
Haitta-aineet (asbesti, PAH, PCB)
VOC ja pölyt

KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMISPALVELUT
LAADUNVARMISTUS

TUTKITTUA TIETOA!

Täydellinen 
jakelu -

100 000 kpl!
Kiinteistöposti on Julkisivumessujen 

13.-15.11.1013 virallinen messulehti.



T
ai hän ei ajattele sitä, kuinka nopeasti par-

vekelasituksen elinkaarenaikaiset päästöt 

kuolettuvat. Puhumattakaan investoinnin 

muista lisäarvoista - energian säästymi-

sestä, parvekkeen huoltovapaudesta ja asumismu-

kavuuden paranemisesta.

Tällaisia näkökulmia avaa energia-asiantunti-

ja Kimmo Hilliahon Ramboll Finland Oy:ssä teke-

män parvekelasitusten hiilijalanjälkeä koskevan 

tutkimuksen tulokset. Niiden mukaan parvekela-

situs pienentää asumisen hiilijalanjälkeä pysyvästi 

jo muutamassa vuodessa, sillä parvekelasien elin-

kaarenaikaiset päästöt kuoletetaan keskimäärin 3-4 

vuodessa. 

Lisäksi aikaisemman tutkimustiedon mukaan 

parvekelasituksella aikaansaatava 4,2 prosentin 

energiansäästö kompensoi lasituksen hankintahin-

nan 15-25 vuodessa rakennuksen energiankulutuk-

sesta riippuen.

Termillä hiilijalanjälki viitataan yleensä jonkin 

tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaan il-

mastokuormaan eli siihen, kuinka paljon kasvihuo-

Parvekelasitus pienentää 
asumisen hiilijalanjälkeä
Taloyhtiön osakas tai asukas ei välttämättä tule 
ajatelleeksi, että parvekelasituksen hankkimalla hän tekee 
ympäristöteon, joka vastaa hiilijalanjälkeä eli ympäristön 
hiilidioksidipäästökuormituksia ajatellen yhtä 2 000 kilometrin 
automatkaa vaikkapa Helsingistä Lappiin ja takaisin. 

Teksti:Teksti: Riina Takala Riina Takala
Suomessa lasi-

tettua parve-

ketta käytetään 

hyvin perintei-

sesti ehkä sen 

tarkemmin 

miettimättä, 

minkälainen 

oleskelutila tai 

viljelytila se 

voisi olla.

”Tutkimusten mukaan meillä on  
hyvin monia faktaperusteita 
parvekkeiden lasittamiselle 
unohtamatta sitä, että parveke-
lasituksella osakas tai asukas voi 
lisätä myös asumismukavuuttaan.” 
Kimmo Hilliaho
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nekaasuja tai hiilidioksidipäästöjä tuotteen tai toi-

minnan elinkaaren aikana syntyy. 

Hiilijalanjäljellä voidaan “mittaroida” erilaisten 

tekojen ja kulutusvalintojen vaikutusta ilmaston 

lämpenemiseen. Hiilijalanjäljen yksikkönä käyte-

tään tapauksesta riippuen tonnia, kilogrammaa tai 

grammaa.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Lumon Oy:n 

parvekelasituksia ja niiden elinkaarenaikaista hiili-

jalanjälkeä.

Hiilijalanjälkeä selvittämässä
Kimmo Hilliahon tekemän tutkimuksen mukaan 

parvekelasien valmistuksen, kuljetuksen, asennuk-

sen, huollon ja loppukierrätyksen synnyttämä ko-

konaishiilidioksidikuorma on noin 200 kiloa hiilidi-

oksidipäästöjä. 

Kun tarkasteluun otetaan myös parvekelasituk-

sen tuottama energiansäästö, joka oli Hilliahon 

vuonna 2010 tekemän tutkimuksen mukaan keski-

määrin 5,9 prosenttia, sen mukaisesti laskien par-

vekelasituksen tuottama vuotuinen energiansäästö 

vastaa noin 60 kiloa hiilidioksidipäästöjä. 

– Kun edellä esitetyt laskelmat otetaan huomi-

oon, parvekelasituksen energiansäästö kumoaa la-

situksen aiheuttaman hiilijalanjäljen keskimäärin 

3-4 vuodessa, Hilliaho tarkentaa tuoreen tutkimuk-

sensa tuloksia.

Keskimääräinen kuoletusaika perustuu siihen, 

että pienimmillään kuoletusaika laskelmien mu-

kaan oli 2 vuotta, pisimmillään 10 vuotta.

Kuoletusajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka ai-

kana parvekelasituksen energiansäästön myötä 

säästetyt päästöt saavuttavat tuotteen elinkaaren 

aikaiset päästöt. Tämän jälkeen parvekelasituksen 

nettopäästöt muuttuvat negatiiviseksi, eli saadaan 

puhdasta säästöä. 

Lasitettu parveke ja auton päästöt
– Mitä 200 kiloa hiilidioksidia voisi käytännös-

sä tarkoittaa? Sitä voisi verrata esimerkiksi autoon 

- perusauto tuottaa hiilidioksidipäästöjä noin 100 

grammaa per kilometri ja kun sillä ajetaan 2 000 ki-

lometriä, niin se on hiilidioksidipäästöjen kannalta 

katsoen sama asia kuin parvekelasitus sen valmis-

tuksesta paikalleen asennettuna ja käytettynä, Hilli-

aho vielä konkretisoi tuotteen ympäristövaikutusta 

käytännössä. 

Toki taloyhtiössä asuva osakas ja asukas voi ko-

kea tekevänsä helpon ympäristöystävällisen teon 

hankkimalla lasituksen, mutta saa sen lisäksi - il-

man ylimääräistä maksua - entistä parempaa asu-

mismukavuutta.

– Jos verrataan parvekelasituksia esimerkiksi au-

rinkopaneeleihin, niin kyllähän ne tuottaa sähköä 

jonkin verran, mutta eivät tuota muita lisäarvoja jo-

kapäiväiseen elämään. Siksi aurinkopaneelin hank-

kimista ympäristöinvestointina voi olla vaikeampi 

perustella kuin parvekelasitusta, joka tuo mukanaan 

muitakin parvekkeen käyttöön liittyviä lisäarvoja, 

Hilliaho pohtii investoinnin merkitystä.

Energialaskurille olisi tarvetta
Jotta kuluttaja, tai kiinteistönomistaja voisi parem-

min arvioida tuotteiden hiilijalanjälkeä ja ekotekon-

sa merkittävyyttä, hän tarvitsisi siihen tarkoitukseen 

yksinkertaisen laskentatyökalun. Hilliahon mukaan 

tällaiselle parvekelasituksiin liittyvälle hiilidioksidi-

päästöjä, energiatehokkuutta ja takaisinmaksuai-

koja laskevalle yksinkertaiselle laskurille olisi selkeä 

tarve.

– Monia investointeja ja energiatehokkuus- yn-

nä muita asioita voidaan nykyisin tarkastella erilais-

ten laskureiden avulla, mutta esimerkiksi parvekela-

situsten energiatehokkuuteen tai ympäristöystäväl-

lisyyteen liittyviä laskureita ei ole olemassa, Hilliaho 

toteaa. 

– Laskurin avulla parvekkeiden korjaamista ja la-

sittamista suunnitteleva taloyhtiö saisi tietoa ympä-

ristövaikutuksista, energiankulutuksesta ja inves-

toinnin takaisinmaksuajoista eli konkreettisia fak-

toja, Hilliahon mukaan osakkaat ja asukkaat tekevät 

usein päätöksiä enemmän mielikuvien ja mieli-

piteiden perusteella kuin asiafaktoihin perustuen. 

Lasitettu par-

veke suojaa 

parvekeraken-

teita, vähentää 

huoltamisen ja 

korjaamisen 

tarvetta sekä 

säästää ener-

giaa.
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Energiansäästön vaikutus
Hiilijalanjäljen eli hiilidioksidipäästöihin liittyvässä 

arvioinnissa Kimmo Hilliaho hyödynsi myös aikai-

semmin tekemänsä parvekelasien energiatehok-

kuuteen liittyvän tutkimuksensa tuloksia.

Siinä tarkasteltiin 70-luvun tamperelaisen ker-

rostalon 64 neliön suuruisen lasitetun parvekkeen 

energiankulutusvaikutusta.  

Kenttätutkimus osoitti, että tamperelaisen ker-

rostalohuoneiston (Fysiikanpolku 7) energiansäästö 

talven 2009-2010 aikana oli 4,7 prosenttia ja kilovat-

tituneiksi muutettuna 4,2 kilowattituntia per neliö.

Tulos oli Hilliahon mukaan yllättävä - parvekela-

situksella voidaan tämän tutkimustuloksen perus-

teella säästää laskennallisesti 80 neliön kerrostalo-

huoneen lämmitysenergiaa keskimäärin 5,9 pro-

senttia, parhaimmillaan 10,7 prosenttia. Kilowatti-

tunneiksi muutettuina energiansäästö on suuruus-

luokaltaan 1,9-10,4 kilowattituntia per neliömetri. 

– Kun tutkimukseni perusteella voitiin todeta, 

että parvekelasitus säästää energiaa, niin sen seu-

rauksena myös talon lämmityksessä ei tarvita niin 

paljon energiaa kuin ennen eli kaukolämpöä voi-

daan tuottaa “pikkuisen pienemmällä liekillä”. Tuo-

tetaan siis vähemmän ja syntyy siten myös vä-

hemmän energiantuotannon päästöjä. Tätä kautta 

parvekelastus kumoaa elinkaaren aikana syntyneet 

päästöt, Hilliaho jatkaa.

– Kohde osoittautui hiilijalanjälkitutkimuksen 

kannalta sattumalta oikein hyväksi keskimääräisek-

si tapaukseksi. Se on 70-luvun talo ja 200 kilomet-

rin päässä Lumonin Kouvolan tehtaasta. Kun piirtää 

200 kilometrin säteellä olevan ympyrän kiintopis-

teenä tehdas, sisäpuolelle jää Tampere, Jyväskylä 

ja koko pääkaupunkiseutu eli alue, jossa suurin osa 

korjattavistakin rakennuksista sijaitsee, Hilliaho vie-

lä mainitsee.

– Lisäksi kohde ei välttämättä ollut energian-

säästömielessä optimaalisin, mutta tutkimusta aja-

tellen realistinen - tällaisten lähiökerrostalojen par-

vekkeita tulevaisuudessa korjataan ja lasitetaan eni-

ten.

Huoltovapauden merkitys
Hiilijalanjälkilaskelmassa huomioitiin myös se, mi-

kä merkitys parvekelasituksella on parvekkeiden 

huoltamisen tarpeeseen.

– Kun parveke lasitetaan, voi mennä 25 vuotta, 

ettei sitä tarvitse sen kummemmin huoltaa. Senkin 

jälkeen voidaan tarvita vain hyvin vähäisiä huolto-

toimia, esimerkiksi vaihtaa parvekelasituksiin liitty-

vät pienet muoviset kääntyvät saranat. 

– Huoltotoimi maksaa ehkä muutamia satoja eu-

roja, mutta sillä saadaan taas 15 vuotta lisää käyttö-

aikaa parvekelasituksille, Hilliaho ohjaa miettimään 

parvekelasitusten huoltamisen vaikutusta parveke-

lasitusten elinkaareen ja sitä kautta myös elinkaaren 

aikaisiin hiilidioksidipäästöihin.

Kierrätettävyyden merkitys
Lisäksi hiilijalanjälkeen liittyvässä tutkimuksessa 

selvisi, miten merkittävästi raaka-aineiden materi-

aalitehokkuus ja kierrätysaste vaikuttaa ja miten hy-

vä tuote parvekelasitus tässä suhteessa on.

– Parvekelasitus muodostuu oikeastaan vain 

kahdesta materiaalista, lasista ja alumiinista yli 95 

prosenttisesti.  Lasitukseen käytetään ns. tasolasia, 

jossa täytyy olla jo valmistustavan vuoksi noin 20 

prosenttia kierrätettyä lasia. Koska prosessi vaatii 

kierrätettyä lasia, sitä on myös opittu kierrättämään, 

Hilliaho toteaa.

– Alumiinia kierrätetään myös. Kun esimerkik-

si parvekelasia varten on valmistettu alumiinia, se 

voidaan sulattaa ja muotoilla aina uudelleen. Sen 

takia alumiinilla on todella hyvät kierrätysmarkki-

nat.

Näin ollen näillä energiaintensiivisillä materiaa-

leilla on hyvin monipuoliset ja laajat kierrätysjärjes-

telmät, joiden tehokas käyttäminen johtuu myös ta-

loudellisista hyödyistä.

– Valmistajalle on tärkeää, että kaikesta siitä ma-

teriaalista, jota ei käytetä parvekelasituksiin ja joka 

jää niin sanotusti yli,  saadaan rahat takaisin. Tutki-

- Nyt kävi ilmi, 

että  tuote on 

myös hiilijalan-

jälkimielessä 

hyvä. Par ve ke-

lasien pääma-

teriaalit, lasi ja 

alumiini, ovat 

täysin kierrä-

tettäviä ja meil-

lä on myös toi-

miva kierrätys-

järjestelmä, DI 

Kimmo Hilliaho 

vielä toteaa.
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Kaikki hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §

Lisätietoja: www.rateko.fi 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:
www.rateko.fi , rateko@rateko.fi  tai faksi 09 628 264

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kaupintie 2, 00440 Helsinki, puh. 09 12 991, www.rateko.fi 

TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKAS 
RAKENTAMINEN –seminaarit

21.3.2013 klo 9-16 Hämeenlinna
4.4.2013 klo 9-16 Helsinki
Tule kuulemaan uusista energiatehokkuusmääräyksistä 
ja tulevista muutoksista energiatodistuslainsäädäntöön 
ja korjausrakentamisen energiamääräyksiin. 

RATEKO kouluttaa rakennus- ja kiinteistöalan 
ammattilaisia tulevaisuuden energiatehokkaasta 
rakentamisesta keväällä 2013 pidettävissä 
maksuttomissa seminaareissa, jotka ovat osa 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tukemaa 
RATEKOn kehittämishanketta. 
SEMINAARIEN OHJELMA
Uudistuva energiatodistuslainsäädäntö, E-luvun 
laskennan perusteet ja tulevat korjausrakentamisen 
energiamääräykset   
Ari Järvinen, Lamit Oy
Energiatehokkaiden rakenteiden toteuttaminen ja 
laadunvalvonta: Tiiviydenmittaus ja kosteudenhallinta 
Sauli Paloniitty, HAMK

Lue tarkemmin seminaareista ja pitopaikoista: 
www.rateko.fi .

KOSTEUDENHALLINTA

Rakennusten sisäilmaongelmien ja 
kosteusvaurioiden korjaaminen 
12.2.2013, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €.  Ilmoittautuminen 29.1. mennessä.

Märkätilatöiden valvoja
–henkilösertifi ointikoulutus 
14.–15.3. ja 3.–4.4.2013 HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta on 1.250 € ja näytön hinta 
480 e pääkaupunkiseudulla. Ilmoittautuminen 28.2. mennessä.
OULUN KOULUTUS: Katso tarkemmat tiedot www.rateko.fi .

Rakenteiden kosteuden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
19.–20.3. ja 23.–25.4.2013, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.900 €. Ilmoittautuminen 1.3. mennessä.

RAKENTAMISEN LAATU

Rakennushankkeen pölynhallinta - Työmaan 
olosuhteet ja sisäilmariskit hallintaan
20.–21.2.2013, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 750 €. Ilmoittautuminen 4.2. mennessä.

Sekä parvekelasituksen energiasäästöä että hiilijalanjälkeä 

koskevassa tutkimuksessa kohteena on ollut Tampereella 

sijaitseva, vuonna 1979 valmistunut betonielementtikerros-

talo. Talossa on 1 + 6 kerrosta, kolme rappua ja 54 huoneis-

toa. 

Tutkittava parveke on 64 neliötä ja se on varustettu 

kuudella parvekelasilla. Parveketta reunustaa umpinaiset 

sivuseinät ja betonikaide.

Hiilijalanjälkitarkastelussa kohteena on ollut rakennuksen 

keskivaiheilla sijaitseva parveke. Esimerkkikohde edustaa 

tyypillistä parvekelasituksen asennuskohdetta Suomessa.

Lumonin parvekelasitusjärjestelmä muodostuu pääosin 

alumiiniprofi ileista, alumiinilistoista, lasilevyistä ja vesipel-

leistä.

Laskenta suoritettiin GaBi 4.0 -nimisellä ohjelmistolla 

materiaalitietojen perusteella.

- Ohjelma oli todella hyvä siinä, että siitä sai virtauskaa-

vion perusteella suoraan tulokset, kuinka paljon päästöjä 

mistäkin prosessista syntyy ja miten kierrätysasteen paranta-

minen vaikuttaa päästöihin, Kimmo Hilliaho sanoo.

muksen aikana havaittiin, että materiaalien osalta jo 

yhdenkin prosentin kierrätysasteen nosto, merkitsi 

kymmenien tuhansien eurojen vuosisäästöä, Hilli-

aho jatkaa.

Yksityiskohtaisen materiaalikaavion perusteel-

la selvisi, että yhteen parvekelasitukseen käytetään 

87,2 kiloa lasia, 16,5 kiloa alumiiniprofi ileita ja 5 ki-

loa vesipeltiä. Kuljettamista varten tarvittavaan pak-

kaukseen käytetään muovia ja aaltopahvia sekä ker-

talava. Kokonaispaino on 126,7 kiloa.

Tuotteen valmistuksessa Kouvolan tehtaalla syn-

tynyt hukka lasin osalta on 13 kiloa, alumiiniprofi i-

leiden osalta 2,5 kiloa ja vesipeltien osalta 1 kilo. Ne 

viedään kierrätykseen, käytännössä sulattoon, josta 

ne päätyvät välivaiheiden kautta takaisin tuotan-

toon.

Kaatopaikkajätettä syntyy yhtä parvekelasitusta 

kohden 3 kiloa ja energiajätettä 2 kiloa. 

Yhden parvekelasituksen valmistukseen käyte-

tään energiaa 120 kilowattituntia.

Varautumista tulevaan
Parvekelasituksia tekevässä Lumon Oy:ssä mietit-

tiin Kimmo Hilliahon mukaan jo ennen hänen te-

kemäänsä parvekelasitusten energiankulutustut-

kimusta sitä, miten yrityksessä voitaisiin varautua 

uudisrakentamista koskevien energiamääräysten 

kiristymiseen ja moniin muihin energiatehokkuu-

teen liittyviin vaatimuksiin ja muutoksiin.

Yksi huolenaihe oli, että pidetäänkö lasitettujen 

parvekkeiden mahdollista ylilämpenemistä sellaise-

na ongelmana, että parvekkeiden lasittaminen ken-

ties sillä perusteella kiellettäisiin.

– Parvekelasituksen muodostaman lasi-alumii-

ni-rakenteen valmistaminen sitoo valtavasti ener-

giaa. Koska valmistaminen on hyvin energiainten-

siivistä, yrityksessä pohdittiin sitäkin, tuleeko esi-

merkiksi energiatehokkuusdirektiivin seurauksena 

tarve tarkkailla materiaalitehokkuutta. Nyt tällaista 

tietoa on jo olemassa tutkimusteni ansiosta, Hilli-

aho vielä toteaa.
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-L
EED ei ole kuitenkaan pelkästään uu-

disrakentamiseen liittyvä asia, vaan 

sertifi ointia voi hakea myös korjaus-

kohteelle. Se voidaan hakea kohteelle, 

jossa tehdään iso korjaus ja silloin LEED-pisteiden 

täyttymisellä arvioidaan esimerkiksi energiatehok-

kuutta tai rakentamisen laatua, energia-asiantuntija 

Kimmo Hilliaho Ramboll Finland Oy:stä sanoo.

Materiaaliteollisuudelta, suunnittelijoilta, ura-

koitsijoilta ja viranomaisohjauksessa tarvitaan vielä 

melkoisesti ajattelu- ja toimintatapojenkin muutok-

sia, että esimerkiksi LEED-vaatimusten täyttämi-

nen huomioidaan koko rakentamisen prosessin eri 

vaiheissa ja ymmärretään, miten kriteereitä käytän-

nössä sovelletaan. 

Energia-asiantuntija Kimmo Hilliaho Ramboll 

Finland Oy:stä uskoo, että sitä paremmin ja sitä no-

peammin Suomessakin ruvetaan rakentamaan toi-

mitiloja ja kauppakeskuksia esimerkiksi yhdysval-

talaisen LEED-ympäristösertifi oinnin vaatimusten 

mukaisiksi, mitä enemmän ulkomaiset sijoittajat si-

tä tulevat vaatimaan.

– Meillä tunnetaan jo sana LEED, mutta sen si-

sältö on aika uusi asia. Siitä huolimatta meille on 

tullut varsin isojakin hankkeita toteutettavaksi, jois-

sa ulkomaiset sijoittajat etenkin toimisto- ja toimiti-

lakohteissa ovat halunneet, että kohteen täytyy täyt-

tää LEED- tai BREEM-sertifi oinnin vaatimukset ja 

niissäkin korkeimmat, esimerkiksi LEEDissä Gold- 

tai Platinum -luokka, Hilliaho pohjustaa.

LEED-näkökulma mukaan
Kimmo Hilliahon mielestä on erinomaista, että suo-

malaiset ovat saaneet ulkomaisia sijoittajia mukaan 

uudisrakentamiseen. Ongelmana hän pitää kuiten-

kin sitä, että jos sijoittaja vaatii esimerkiksi LEED-

sertifi oinnin huomioimista toteutuksessa, suoma-

lainen LEED-asiantuntija otetaan mukaan, kun mo-

nia ratkaisuja on jo lyöty lukkoon.

– Sertifi oinnin käytännön soveltamisen kannalta 

on hyvin vaikea tilanne, jos vaihtoehdot on jo rajat-

Rakennusten ympäristö-
luokitukset yleistyvät
– Uskon, että hiilijalanjälkitiedolla ja LEED-kriteerien täyttämisellä tulee 
olemaan suuri merkitys kaikessa rakentamisessa, jossa ulkomaiset 
sijoittajat ovat mukana, energia-asiantuntija Kimmo Hilliaho sanoo.

Teksti ja kuva:Teksti ja kuva: Riina Takala Riina Takala

Rakentamisessa 

otetaan tule-

vaisuudessa 

entistä enem-

män huomioon 

myös LEED-

vaatimukset.
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tu varsin tiukasti. On esimerkiksi päätetty raken-

nusten sijoittelusta tai materiaalista tai liikenne- ja 

pysäköintijärjestelyistä. Lisäksi meidän viranomais-

ohjauksemmekaan ei vielä riittävässä määrin taivu 

esimerkiksi LEEDin mukaisiin vaatimuksiin, Hilli-

aho laajentaa näkökulmaa.

Hän kertoo esimerkin, jossa oli jo päätetty, että 

rakennukset sijoitetaan tontille u-mallisesti, teh-

dään maanpäällinen pysäköinti, julkisivumateriaali 

tulee olemaan betonia ja energiatehokkuuden suh-

teen rakennuksen pitää sijoittua A-luokkaan.

– Jos tällaisen uudisrakentamiskohteen kans-

sa pyritään sitten täyttämään LEEDin vaatimukset, 

niin sen perusteella ei jää kovin monia vaihtoehtoja 

toteuttamisessa. Ne ovat oikeastaan siinä, että teh-

dään rakennuksesta niin energiatehokas meidän 

kriteeristömme mukaan kuin mahdollista, pyritään 

hyvään sisäilman laatuun ja pyritään käyttämään 

materiaaleja, jotka sisältävät kierrätysmateriaaleja, 

Hilliaho jatkaa. 

Silloin on huomioitu LEED-luokituksen kritee-

reistä varsin pinnallisesti energiatehokkuus, mate-

riaalien valinta ja kierrätys sekä sisäilma ottamat-

ta kantaa esimerkiksi kestävään maankäyttöön, te-

hokkaaseen vedenkäyttöön tai suunnitteluproses-

sin innovaatioihin.

– Meillä energiatehokkuusvaatimukset ja niiden 

toteuttaminen osataan hyvin, mutta sisäilman laa-

dun suhteen tilanne on toinen. Uusiin asuinkerros-

taloihin tehdään nykyään yleensä tulo- ja poistoil-

manvaihto, mutta ei välttämättä jäähdytystä. Jääh-

dytyksen ansiosta rakennuksen sisäilma täyttäisi 

S1-sisäilmaluokan vaatimukset. Meidän haastee-

namme kuitenkin tuntuu olevan, että saisimme yli-

päätään ylläpidettyä tietyn luokituksen mukaista si-

säilmaa, Hilliaho jatkaa. 

Yhtälailla esimerkiksi kierrättämisessä tarvitaan 

vielä paljon kehitystyötä, jotta esimerkiksi betoni-

tehdas kykenee LEED-luokituksen kriteereihin liit-

tyen kertomaan, kuinka paljon betonielementti si-

sältää kierrätysmateriaalia.

Lisäksi hän pitää LEEDin kansainvälisyyttä mer-

kityksellisenä, koska esimerkiksi sen energiatehok-

kuuteen liittyvien kriteereiden täyttäminen kertoo 

sijoittajalle enemmän tulevan rakennuksen ener-

giatehokkuudesta kuin suomalainen energialuoki-

tus.

– Ulkomaiselle sijoittajalle meidän käyttämäm-

me A-energialuokka ei kerro mittarina mitään.

LEEDin käyttö yleistyy
Miksi Lumonin tuoteille tehtiin hiilijalanjälki-tut-

kimuksen lisäksi selvitys, miten hyvin ja miltä osin 

parvekelasitukset täyttävät kansainvälisesti tunnet-

tujen LEED-ympäristösertifi ointijärjestelmän mu-

kaiset pisteet?

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

Kun toimit taloyhtiösi hallituksen puheen-
johtajana tai isännöitsijänä, kerro meille, kun 
yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut. Näin 
varmistamme Kiinteistöpostin perillemenon 
juuri sinne, missä siitä on suurin hyöty.

• Netissä Kiinteistöpostin kotisivujen   
   kautta osoitteessa www.kiinteistoposti.  .  
   Sieltä ylävalikosta painike 
   Kiinteistöposti/Osoitteenmuutos.

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.

• Sähköpostilla osoitteeseen:
   osoitteenmuutos@kiinteistoposti.  

mukana taloyhtiön arjessa ja juhlassa
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– Tässä kerrotaan asiakkaille, urakoitsijoille ja 

LEED-sertifi oijalle, minkälaisiin pisteisiin yrityk-

sen tuotteilla LEED-kategorioihin liittyvissä pisteis-

sä päästään mukaan. Kategoriathan ovat kestävä 

maankäyttö, energiatehokkuus, sisäilmasto, materi-

aalien valinta, sisäilmasto-olosuhteet ja innovaa-

tiot suunnitteluprosessissa.  Tehokas vedenkäyttö 

on jätetty pois, koska parvekelaseilla ei siihen osa-

alueeseen oikein voi vaikuttaa, Hilliaho toteaa.

Esimerkiksi kestävän maankäytön kategoriassa 

tuodaan näin ollen esiin, että yritys valmistaa ke-

vytrakenteisia katoksia, joita voidaan käyttää esi-

merkiksi pyöräsuojina. Aluerakentamisen kategori-

aan kuuluvana ratkaisuna tuodaan esiin, miten yri-

tys voi toteuttaa kevytrakenteisia ulokeparvekkeita. 

Paikan päällä tuotettavan uusiutuvan energian ka-

tegoriassa parvekkeiden lasikaiteisiin voidaan liittää 

aurinkosähkö- tai aurinkolämpökeräimet. Tässä siis 

vain muutamia käytännön esimerkkejä selvitykses-

tä, johon myös hiilijalanjälki-tutkimuksesta saatuja 

tuloksia voitiin nyt liittää kertomaan yrityksen tuot-

teiden LEED-pisteistä.

Hilliaho uskoo, että yrityksille tulee tarve hankkia 

LEED-sertifi ointeja rakennuksiin sijoittajien vaati-

muksista. Hän uskoo, että tarve näiden asioiden si-

säistämiseen laajenee vähitellen myös suunnitteli-

jakunnassa ja urakoitsijoihin.

– Meidän pitäisi saada myös rakennustuoteteol-

lisuuden edustajat ymmärtämään, että jos he  halu-

avat mukaan tällaisiin LEED-rakennushankkeisiin, 

heilläkin pitää olla tuotteistaan tällainen paperi, jos-

ta käy ilmi, miten tuote täyttää LEED-kriteerit, Hilli-

aho vielä pohtii. 

Tubus-menetelmä sertifi oitu nyt myös Suomessa.

Huoneiston viemärisaneeraus jopa yhdessä päivässä?

Kyllä. Tubus-menetelmä on hyvä valinta.
 Tubus-menetelmässä rakenteita ei tar vitse rikkoa.
 Pinnoite ruiskutetaan vanhaan putkeen sen toimiessa muottina 

    uudelle, itsestään kantavalle viemäriputkelle.
 Työ voidaan tehdä olemassa olevien viemäripisteiden kautta. 
 Yhden huoneiston kylpyhuoneen, wc-tilan tai keittiön viemäri-

    putkien pinnoittaminen valmistuu yhdessä työpäivässä, joten 
    asumiselle aiheutuva häiriö on hyvin lyhyt. Käyttökatkokset ovat 
    maksimissaan 10 tuntia.

 Nopeutensa ja saneeratun putkiston pitkäikäisyytensä ansiosta 
    viemäriputkiremontti on myös kokonaistaloudellinen.

EW-Liner Oy on luotettava urakoitsija, jonka 
laadukas toiminta on varmennettu sertifikaatilla. 
Sertifikaatti on luettavissa www.ew-liner.  

• Espoo puh. (09) 8553 0410 • Kaarina puh. (02) 414 4100 • Jyväskylä puh. 0400 915 659 • Oulu puh. 0400 376 451
www.ew-liner.fi www.ew-liner.fi 

Suomessa käytetyimpiä rakennusten ympäristöluokituksia 

ovat kotimaassa laadittu PromisE sekä kansainvälisesti 

käytössä olevat BREEAM ja LEED. Näiden lisäksi maailmalla 

on runsaasti joko paikallisia tai alueellisia luokitusjärjestelmiä.

PromisEssa rakennuksen ympäristöominaisuuksia tar-

kastellaan neljässä pääluokassa, joita ovat ihmisten terveys, 

luonnonvarojen käyttö, ekologiset seuraukset ja ympäristö-

riskien hallinta. Kohteelle annetaan arvosana, joka kuvaa sen 

ympäristöominaisuuksien laatua.

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmen-

tal Assessment Method) on brittiläinen vihreiden kiinteistöjen 

luokitusjärjestelmä. Se tarkastelee rakennuksen ympäristö-

vaikutuksia kiinnittäen huomiota esimerkiksi johtamiseen, 

energian- ja vedenkulutukseen, käytettyihin materiaaleihin, 

maankäyttöön ja liikenteeseen. Näille tekijöille annetaan 

pisteytys, jonka perusteella rakennukselle voidaan myöntää 

BREEAM-arvosana läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomai-

nen.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen 

vihreiden kiinteistöjen sertifi ointijärjestelmä. Rakennukselle 

annetaan pisteytyksen perusteella LEED-arvosana: Certifi ed, 

Silver, Gold tai Platinum. Rakennukselle annetaan pisteytyk-

sen perusteella Saadakseen sertifi oinnin rakennuksen tulee 

täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka liittyvät muun mu-

assa rakennuksen sijaintipaikan kestävyyteen sekä energian-, 

veden- ja materiaalien kulutukseen koko elinkaaren aikana. 

56



uutispostia

KORJAUSRAKENTAMISEN 
energiamääräykset, energiato-
distus ja rahoitus ovat muiden 
muassa aiheita, joita käsitellään 
neljännen kerran järjestettävässä 
Korjausrakentaminen 2013- ta-
pahtumassa helmikuun alussa.

– Tulevassa tapahtumassa 
keskitytään erityisesti korjaus-
rakentamisen tulevaisuuteen. 
Erityisen mielenkiintoisena pidän 
korjauspoliittista aamupäivää, 
missä kaupunkikehityksen 
asiantuntijat keskustelevat korja-
us- ja täydennysrakentamisesta 
kestävän kehityksen kannalta. 
Panelisteina ovat Helsingin kau-
pungin apulaiskaupunginjohtaja 
Hannu Penttilä, TTY:n arkki-
tehtuurin laitoksen professori 
Staff an Lodenius, kaupunkike-
hityksen johtaja Juha Kostiai-
nen YIT Oyj:sta, kehitysjohtaja 
Lars Lindeman NCC Rakennus 
Oy:sta ja VTT:n Senior Advisor 
Pekka Pajakkala, tapahtuman 
projektipäällikkö Elisa Korvenpää 
kertoo.

Iltapäivällä 
kohdennettua ohjelmaa
Iltapäivän ohjelma on jaotel-
tu kävijöitä ajatellen kolmeen 
kokonaisuuteen: yksi seminaari 
on suunnattu isännöitsijöille ja 
taloyhtiöiden hallitusten jäsenil-

Tiivis korjausrakentamispaketti
Wanhassa Satamassa 5.2.2013

le, toinen korjausrakentamisen 
suunnittelijoille ja arkkitehdeille 
ja kolmas ammattirakentajille ja 
urakoitsijoille.

Näissä seminaareissa va-
lotetaan korjausrakentamisen 
tulevaisuutta eri näkökulmista. 
Esimerkiksi  hallituksen puheen-
johtaja Risto Vahanen Vahanen 
Oy:stä tarkastelee korjausra-
kentamisen energiamääräyksiä 
suunnittelijan kannalta. 

Apulaisjohtaja Marko Nie-
minen edustaa Verohallinnon 
Harmaan talouden selvitys-
yksikköä ja hänen esityksensä 
otsikkona ”Torju rikollinen talous 
työmaallasi”. 

Ylijohtaja Helena Säteri 
Ympäristöministeriöstä kertoo 
uudistuneesta energiatodistuk-
sesta olemassa olevan raken-
nuskannan kannalta.

Mitä korjausrakentajilla on 
edessä lähivuosina - tähän 
kysymykseen Senior Advi-
sor Pekka Pajakkala VTT:stä 
pyrkii vastaamaan selvittäen 
korjausrakentamisen tarpeen, 
mahdollisuuksien ja lähivuosien 
kehitysnäkymien kannalta.

Korjausrakentamisen rahoi-
tus ja rahan hinta on Suomen 
Hypoteekkiyhdistystä edustavan 
asuntorahoituspäällikkö Jari 
Häkkisen aiheena. 

Lisäksi puhutaan energia-
viisaasta asuintalosta ja julkais-
taan putkiremonttibarometrin 
tulokset.

Kerrostalokorjauksen 
ideakilpailun tulokset
Taloyhtiöiden edustajilla on 
mahdollisuus nähdä, minkälaisia 
ideoita arkkitehtiopiskelijoilla on 
perinteisten lähiökerrostalojen 
lisärakentamisesta, julkisivujen 
ilmeen kohentamisesta, raken-
nuksen energiatehokkuuden ja 
toiminnallisuuden parantami-
sesta sekä pihamiljöön uusimi-
sesta.

Julkisivuyhdistys nimittäin 
julkistaa Korjausrakentaminen 
2013 -tapahtumassa kuudetta 
kertaa toteutetun Kerrosta-
lon korjauksen ideakilpailun 
tulokset. 

Kilpailuun ovat osallistuneet 
Oulun, Tampereen ja Aalto-
yliopiston arkkitehtiopiskelijat.

Suunnittelukohteena oli tyy-
pillinen 3-kerroksinen (maanta-
sokerros ja kolme asuinkerrosta), 
elementtitekniikalla toteutettu 
tasakattoinen, hissitön asuinker-
rostalo, jossa on tällä hetkellä 45 
asuntoa.

Kilpailulla haetaan ennak-
koluulottomia ehdotuksia 
uudemman rakennuskannan 

korjaussuunnittelun kehittä-
miseksi sekä yleisemmin myös 
1960- ja 1980-luvun aluera-
kentamisen ns. ongelmakohtien 
ratkaisuvaihtoehdoiksi. Erityisesti 
toivotaan kerrostalojen mata-
laenergiakorjaukseen soveltu-
via, tulevaisuuteen suuntaavia 
ratkaisuja. 

Voittajien ehdotukset ovat 
esillä myös Julkisivuyhdistyksen 
osastolla.

Runsas yrityskirjo 
edustettuna
Tapahtumassa on kohdannut 
Elisa Korvenpään mukaan vuo-
sittain reilu 800 korjausrakenta-
misen ammattilaista ja noin 50 
yhteistyökumppania.

– Vuoden 2013 tapahtuma 
nousee esiin isompana kuin 
koskaan. Jokainen osastopaikka 
on varattu ja näytteilleasettajia 
olisi ollut enemmän kuin tilat 
antavat myöden, tapahtuman 
projektipäällikkö Elisa Korvenpää 
kertoo.

Yhteistyökumppanit edus-
tavat kattavasti korjausrakenta-
misen eri tuotteita ja palveluita 
edustavia toimijoita. Tapah-
tumassa onkin hyvä tilaisuus 
tehdä katsaus esimerkiksi siihen, 
minkälaisia vaihtoehtoja on 
vesi- ja viemärijärjestelmien sa-
neeraamiseen. Tai tutustua kat-
toihin, ilmanvaihtojärjestelmiin, 
kiinteistöpesuloihin, hisseihin tai 
julkisivuihin liittyviin tuotteisiin ja 
palveluihin sekä rakennusliikkei-
den palveluihin. 

Korjausrakentaminen 2013  
pidetään 5.2.2013 Helsingissä 
Wanhassa Satamassa  klo 10-17.

Vuoden 2010 arkkitehtiopiske-

lijakilpailussa palkittiin ehdotus 

nimeltään ”Yhdessä”. Se olivat 

tehneet  Oulun yliopiston opis-

kelijat Sofia Kellari ja Veli-Pekka 

Ranta.
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K
iinteistöposti järjestää 20-vuotisjuhla-

seminaarin huhtikuun 10. päivä Finlan-

dia-talossa. Tästä kerroimme jo viime ke-

väänä. Hienoa se ja hyvä seminaari siitä 

tuleekin. 

Toimintaamme voi hyvin kuvailla voimakastah-

toiseksi ja sitä se onkin. Haluamme suuresti juhlis-

taa lehden 20-vuotista taivalta lukijoiden ja yhteis-

työkumppaneiden kanssa. 20 vuotta on sen arvoi-

nen.

Vähän ennen joulua kävi ilmi, että kolhoosiasu-

misen erikoisunioni Kiinteistöliitto tyttärineen jär-

jestää oman taloyhtiöväelle tarkoitetun tapahtu-

mansa SAMANA päivänä. 

Kyseistä tapahtumaa oli markkinoitu alan yri-

tyksille niin, että  bakkanaalit olisivat huhtikuun 

loppupuolella. Siksi nyt on kovin vaikea uskoa, että 

ajankohdan muutos olisi vain sattumaa. 

Näin nämä tämän alan markkinat toimivat - va-

litettavasti: pientä perheyritystä lyödään kuin vie-

rasta sikaa. Ja vieläpä suomalaisten veronmaksaji-

en kukkaron tukemalta taholta.

Molemmat tarvitsevat tapahtumiinsa 

yhteistyökumppaneita. Muutamille yrityk-

sille tilanne on hankala, koska ne eivät voi, ei-

vätkä pysty olemaan kahdessa paikassa yhtä 

aikaa. 

Onpa tässä matkan varrella muuta-

ma toimija vilauttanut jo punaista boi-

kottikorttiakin - mutta ei tosiaankaan 

meidän suuntaamme.

Minua ojennettiin siitä, että kettuilen tietyille tahoille, joten 
pesin suuni saippualla ja tylsytin kynäni. Eli lupaan etten 
suin surminkaan kerro kiinteistöalan liittojen hölmöilyistä 
tällä palstallani, en koskaan! Tämä vain sen vuoksi, että 
Kiinteistöposti juhlii 20-vuotista taivaltaan. Nyt se on luvattu 
- ja sitten voinkin jatkaa kuten ennen.

Tartarpihvi 
maukkailla lisukkeilla

Kelluvan kiinteistörakentamisen 
ongelmatiikka
Istuvaa hallitusta on opposition puolesta kärkeväs-

ti kritisoitu siitä, että Suomen valtio ei antanut ko-

realaisomisteiselle Turussa sijaitsevalle telakalle 50 

miljoonaa euroa. 

Vakavasti luulen, että kyseinen summa olisi ollut 

”vain lupa vaatia lisää”. Kummallista peliä pelaavat 

nuo viekkaat kaukomaalaiset. Taloudellisesti täysin 

kuralla oleva yritys ”kilpailuttaa” Suomea ja Ranskaa 

tyyliin antakaa meille rahaa, niin saatte rakentaa 

meille laivan.

Ranskanmaan vasenkätinen presidentti taisi 

saada punaisen sulan hattuunsa telakkatuen ansi-

osta, kun lunta tuli tupaan suunnitellun ja vaalilu-

vatun kateusveron kumoutumisesta. Verosta, jossa 

paremmin toimeen tulevilta olisi peritty jatkossa 

reippaamman kautta veroja.  Mihin - ehkäpä tela-

koille.

Taisi olla niin, että siitä laivan rakentamisen noin 

miljardin euron budjetista Finnvera olisi taan-

nut 600 miljoonaa. Siinä mittakaavassa 50 

miljoonaa tuntuu totaalisen lillukanvarsilta - 

sen tilauksen Suomeen saaminen ei todella-

kaan voinut olla tuosta summasta kiinni.

Hallitukselta oikea ja erittäin jämäk-

kä päätös olla lähtemättä tällaiseen 

vedätykseen. Hyvää myös se, että 

valtion ”tytäryhtiö” Solidium ker-

toi yksiselitteisesti olevansa mu-

kana vain suomalaisissa pörs-

silistatuissa yrityksissä.

Persut, pekkariset ja 

muut ruikuttajat turpa rul-

lalle ja katsokaa asioita nii-

den oikealta kantilta.

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

Karpan 
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
Miksi olla vaikea, kun samalla vaivalla voi olla täysin mahdoton.
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Tartar on raa-

vaitten tosi-

miesten ja heh-

kuvien naisten 

reallyevästä.

Ihmisten, jotka 

oikeasti kulke-

vat omia polku-

jaan.

Punakyntinen 

omalääkärikin 

suosittelee.

Ei sovi parvi-

älyllisille, kuten 

perusunionis-

teille.

www.facebook.com/karpankeittio

OSTA esimerkiksi naudan sisäpaistia tai sisäfi leetä 

150-200 grammaa per ruokailija. Tartariin voi käyt-

tää myös laadukasta paistijauhelihaa, mutta sen on 

oltava tuoretta, mieluusti juuri jauhettua. Itse ostin 

sisäpaistia, jota raaputin haarukalla niin, että sain 

siitä jauhelihamaista lihamössöä.

Lihamössö kulhoon ja mukaan reipas loraus wor-

cesteria, tabascoa ja tilkka konjakkia ja sekaan myös 

muut mausteet. Muista tarkistaa konjakin kunto! 

Raaka liha vaatii reippaalla kädellä maustamisen. 

Sitten vaan aineet kunnolla sekaisin ja pihviliha on 

valmista. Vähärasvaista terveysruokaa. Vaikka joku 

pipertäjä voikin kitistä lihan hiilijalanjäljestä, silti on 

parempi, että pihvi on mahassa kuin puolikas biojä-

teastiassa. 

Muuten - ruoka muodostaa noin neljänneksen 

suomalaisten hiilijalanjäljestä. Jonkin laskelman 

mukaan suomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 000 

kiloa vuodessa. Pitäisiköhän sekin laittaa verolle, niin 

se voisi vähän laskea? Viikon vinkkinä Valtionvarain-

ministeriön ropelipäille.

Laitoin lihan pakastimeen vartiksi, jotta liha on 

taatusti kylmää.

Sitten joko käsin tai jotain muottia käyttäen pihvit 

lautaselle. Pihvin keskelle kuoppa ja siihen munan-

kuoren puolikas, jossa on keltuainen. Toki keltuaisen 

voi laittaa suoraankin siihen kuoppaan.

Lautaselle mukaan lisukkeet eli kaprikset, oliivit, 

hakattua sipulia ja pilkottua suolakurkkua.

Tumma olut sopii tartarin kaveriksi mainiosti, itse 

ostin Marston´sin Oyster Stouttia. Uusi tuttavuus, 

tosi pehmeä olut ja toimi mallikkaasti tämän ruoan 

kanssa. Perinteisesti tartarpihvin kyytipojaksi voi 

ottaa myös snapsin kirkasta.

Kahvimaalla 

12. tammikuuta 2013   

Chef Karppa

Tartarpihvi lisukkeilla

ottaa myös snapsin kirkasta.

Kahvimaalla 

Tartarpihvi
• sisäpaistia

• munan keltuainen

• mustapippuria

• worcesterkastiketta

• tabascoa

• Dijon-sinappia

• konjakkia

• suolaa

• kapriksia

• sipulia

• oliiveja

• suolakurkkua
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tuote- ja 
yritysuutis-

postia

KIINTEISTÖPOSTI juhlii 
20-vuotista taivaltaan lukijoi-
densa ja yhteistyökumppanei-
densa kanssa 10. huhtikuuta 
Finladia-talossa. Seminaari 
on päivän mittainen ja siellä 
kuullaan useita laadukkaita ja 
ajankohtaisia luentoja. 

Luennoitsijoiksi ovat jo 
lupautuneet Tohtori Tapani 
”Tapsa” Kiminkinen, joka tulee 
antamaan täysilaidallisen ”terve-
ysoppia” räväkkään tyyliinsä. 

Seminaariesityksissä on 
haluttu mahdollisimman lähelle 
käytännön asioita, koska niin 
paljon kysymyksiä ja pohditta-
vaa on niin korjaamisessa kuin 
asunto-osakeyhtiön hallintoon-
kin liittyvissä asioissa.

 Julkisivuyhdistys r.y:n pu-
heenjohtaja Mikko Tarri opastaa 
korjaushankkeen avainasioissa 
eli kuinka edetä korjaushank-
keessa alusta loppuun onnistu-
neesti. Turun Puheenjohtajien 
Klubin puheenjohtaja Mika 
Artesola pohtii, mitä hallituksen 
ja isännöitsijän välisiä kipupistei-
tä ovat ja minkälaisia ratkaisuja 
niihin löytyy.

Annoksen taloyhtiöjuridiikkaa 
tarjoilee varatuomari Pasi Orava 
Asianajotoimisto J. Rajamäki 
Oy:stä.  

Kiinteistöpostin 
Juhlaseminaari 10.4.2013

Ohjelma täydentyy vielä 
luennoilla korjausrakentamisen 
energiamääräyksistä sekä käy-
tännön kokemuksista onnistu-
neessa putkiremontissa.

Juhlaseminaarin puheenjoh-
tajana toimii tekniikan tohtori, 
toimitusjohtaja Jussi Mattila 
Betoniteollisuus ry:stä.

Seminaarin yhteyteen 
rakentuu Kiinteistöpostin yh-
teistyökumppaneiden toimesta 
Juhlanäyttely, jonka ansiosta 
seminaarivieraille on tarjolla 
myös täysi ylöspito kahveineen 
ja lounaineen. 

Tilaisuuden päätteeksi skoo-
lataan juhlivalle Kiinteistöpostille 
lasillisella kuohujuomaa.

Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaari 23.-25.5.2013
Kiinteistöpostin järjestämä am-
mattilaisseminaari järjestetään jo 
kahdeksatta kertaa. Tukholmaan 
suuntautuva laivaseminaari pi-
detään edelleen tuttuun tapaan 
Silja Serenade-laivalla.

Seminaariohjelmassa pitäy-
dytään tutuksi tulleella linjalla 
mistään tinkimättä - tulossa on 
sisällöltään ja järjestelyiltään alan 
korkeatasoisin seminaari. 

Seminaarin järjestelyt ovat 
hyvässä vauhdissa ja pikapuoliin 

julkaistaan seminaarin luennoit-
sijat.

Seminaari on saanut uudet 
kotisivut, jotka löytyvät  osoit-
teesta www.ti-seminaari.fi . Myös 
Tulevaisuuden Isännöinti -semi-
naarin logo on uudistunut.  

Osallistujamarkkinointi alkaa 
helmikuussa.

Seminaarin Yhteistyökump-
panit alkavat myös olla selvillä, 
vain muutama paikka on enää 
jäljellä. 

Yhteistyökumppaneita on 
mukana kolmekymmentä. 
Jokainen heistä edustaa yksin 
omaa toimialaansa, millä taataan 
laaja kontaktipinta kiinteistön-
pidon ja korjausrakentamisen 
tuotteiden ja palvelujen tarjon-
taan.

Kiinteistöalan Päättäjänaiset 
-merellä
Kiinteistöalan naisammattilai-
sille suunnattu Kiinteistöalan 
Päättäjänaiset merellä -semi-
naari järjestetään Baltic Princess 
-laivalla 26.-27.9.2013.

Seminaari on tarkoitettu 
ainoastaan naisille, osallistujat, 
yhteistyökumppanit, luennoitsi-
jat sekä järjestäjät ovat naisia.

Näkymä Juh-

lanäyttelystä 

Kiinteistö-

postin 15-vuo-

tisseminaarissa 

vuonna 2008.

RAKENTAMISALAN järjestöt 
ovat nostaneet osakekaupalla 
osuutensa Suomen Tilaaja-
vastuu Oy:stä 51 prosentista 
100 prosenttiin mm. Suomen 
Teollisuussijoituksen omistaman 
Aspida Oy:n myydessä koko 
osakeomistuksensa yhtiössä. 
Samassa yhteydessä Suomen 
Tilaajavastuu Oy osti Aspi-
da Oy:n muut julkishallinnon 
ohjelmistoihin ja konsultointiin 
keskittyneet liiketoiminnat. 

Aspida aloitti tilaajavastuu-
lakiin perustuvien palveluiden 
tarjoamisen yhdessä rakenta-
misalan kanssa vuonna 2008. 
Aspidan ja rakentamisalan 
järjestöjen yhteisyritys Suomen 
Tilaajavastuu Oy käynnisti toi-
mintansa vuonna 2010. Se tuot-
taa palveluita tilaajavastuulain 
vaatimien tietojen tehokkaaseen 
välittämiseen ja tarkastamiseen. 

Palvelusta löytyy tällä het-
kellä lähes 20 000 yrityksestä 
lain vaatimat tiedot, joita on 
käynyt tarkastamassa noin 30 
000 rekisteröitynyttä käyttäjää. 
Uutena palveluna ovat välineet 
veronumerolain vaatimien tieto-
jen tehokkaaseen raportointiin 
ja ylläpitoon. Palvelusta on saa-
tavissa tietoja myös Suomessa 
toimivista virolaisista yrityksistä.

Lisätietoja: 
Suomen Tilaajavastuu Oy, 
toimitusjohtaja Lars Albäck, 
puh. 040 503 3672

Tilaajavastuu 
Oy:stä 
osakekaupat

HAKANIEMENRANTA 17:ssä 
sijaitseva kulttuurisauna on 
kansainvälisesti tunnustetun 
arkkitehti- ja muotoilijaparis-
kunta Tuomas Toivosen ja Nene 
Tsuboin suunnittelema ja ra-
kennuttama uusi yleinen sauna. 
Hankkeen yhteistyökumppanina 
on Fortum.

Energiajärjestelmä toimii 
kokonaisuudessaan bioenergian, 
aurinkosähkön ja vesivoiman 
yhdistelmällä. Ainutlaatuisen 
tehokas energiajärjestelmä hyö-
dyntää muun muassa pellettejä, 
aurinkoenergiaa, meriveden 
kierrättämistä ja kondenssitek-
niikkaa.

Saunasta avautuvat upeat 
maisemat sekä Uspenskin ka-

Kulttuuri-
saunan kiuas 
kuumenee
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Wise Group Finland Oy
Yrityksessä on tehty seuraavat 

nimitykset 1.1.2013:

Aki Puska, partner, Tekn.Lis., 

MBA, on nimitetty toimitusjoh-

tajaksi. Hän jatkaa myös Wise 

Group Finland Oy:n Korjausra-

kentamisen toimialajohtajana.

Harri Tinkanen, partner, RI, yli-

insinööri, on nimitetty varatoi-

mitusjohtajaksi. Tätä ennen hän 

vastasi Wise Group Finland Oy:n 

toimitusjohtajan tehtävistä yri-

tyksen perustamisesta alkaen.

Antti-Ville Räisänen, partner, DI, 

on nimitetty yksikön johtajaksi 

Korjausrakentamisen toimialalle 

Espooseen. Hän toimi aiemmin 

toimitusjohtajana Nexon Con-

sulting Oy:ssä, joka fuusioitui 

vuoden vaihteessa Wise Group 

Finland Oy:öön. 

Jan Tapper, DI, on nimitetty 

suunnittelujohtajaksi Talotek-

niikan toimialalle Espoon 

toimipisteeseen. Hän siirtyy Wise 

Group’iin Pöyry Oyj:n taloteknii-

kan toimialajohtajan tehtävästä.

Olli Jaakkola, RI (AMK),RAPS, on 

nimitetty rakennuttamisjohtajak-

si Rakennuttamisen toimialalle 

Helsingin toimipisteeseen. Hän 

siirtyi Wise Groupin palvelukseen 

ISS Proko Oy:stä.

Gebwell Oy
Tuure Stenberg on nimitetty 

Gebwell Oy:n johtoon 1.1.2013 

alkaen. Vuodesta 2007 yhtiössä 

työskennellyt Stenberg on toimi-

nut aiemmin yhtiön myyntijoh-

tajana ja varatoimitusjohtajana 

sekä istunut yhtiön hallituksessa. 

Väistyvä toimitusjohtaja Timo 

Hulkkonen jatkaa edelleen Geb-

well Oy:n hallituksessa.

Varatoimitusjohtajana aloittaa 

1.1.2013 Janne Rahunen ja 

myyntijohtajana Petrus Monni. 

Rahusen vastuualueena on 

talous ja hallinto. Monni on 

kokonaisvastuussa kotimaan 

myynnistä.

Tehdaspäällikköinä aloittavat 

1.1.2013 Mikko Ahlfors ja Hannu 

Koponen. Ahlfors on tuote- ja 

tuotantovastuussa maalämpö-

pumpuista, varaajista ja muista 

sarjavalmistettavista tuotteista. 

Koposen tuote- ja tuotan-

tovastuulla ovat kaukoläm-

mönjakokeskukset sekä muut 

massaräätälöidyt tuotteet. Huol-

topäällikkönä aloittaa 1.1.2013 

Olli Koponen ja talouspäällikkö-

nä Sari Kosunen.

Hankintapäällikkönä on aloitta-

nut 1.12.2012 Petri Rönkä. Hän 

vastaa yhtiön hankinnoista ja 

logistiikasta.

Gebwell Oy:n myynnissä on 

aloittanut 29.10.2012 aluepääl-

likkönä Antti Pääaho. Hän vastaa 

maalämpöpumppujen ja kau-

kolämmönjakokeskusten sekä 

porauksen myynnistä Pohjois-

Suomessa.

Pihla Oy
Pihlavan Ikkuna 

Oy:n liiketoimin-

tajohtajaksi on 

nimitetty 1.11.2012 

alkaen RKM Petri 

Kivioja. Häneen 

vastuualueeseensa 

kuuluu ammattirakentamisen 

liiketoiminta. Hän on aiemmin 

toiminut Suomen Talokeskus 

Oy:ssä valvonta- ja rakennutta-

mistehtävissä.

A-Insinöörit Oy
DI Harri Ilomä-

ki on nimitetty 

A-Insinöörit 

Rakennuttamisen 

uudeksi aluejoh-

tajaksi Espooseen. 

Aiemmin Harri Ilomäki toimi 

samassa organisaatiossa raken-

nuttajapäällikkönä.

DI Sami Punkari on 

nimitetty suun-

nittelujohtajaksi 

A-Insinöörit Suun-

nittelun geosuun-

nitteluyksikköön 

Tampereelle. 

Aiemmin Punkari on toiminut 

samassa yksikössä suunnittelu-

päällikkönä.

nimityksiä

Torpankatu 4, 24100 Salo
vaihde 020 729 1600, 0400 503 078
Myyrmäentie 2 C, 01600 Vantaa 
vaihde 020 729 1605
www.sarttila.fi

KATOT JA PIHAERISTYKSET

KUNTOON!
OTA YHTEYTTÄ ALAN AMMATTILAISEENtedraalin että meren suuntaan ja 

rannasta on pääsy uimaan. 
– Kulttuurisauna jatkaa yleis-

ten saunojen hienoja perinteitä 
tämän päivän lähtökohdista - 
ympäristöä, saunaperinteitä ja 
kaupunkilaisia arvostaen, hank-
keen isä ja toinen yleisen saunan 

yrittäjistä, arkkitehti Tuomas 
Toivonen kertoo hankkeesta.

Yleinen sauna tulee olemaan 
auki  keskiviikosta sunnun-
taihin. Saunassa on erilliset 
saunat miehille  ja naisille, kaksi 
löylyhuonetta ja pukuhuonetta, 
vilvoittelutila ja ulkoterasseja.

YKSI toimintamalli korjaushank-
keiden kustannustehokkuuden 
parantamiseksi, korjaustar-
peen tyydyttämiseksi ja laadun 
varmistamiseksi on ns. ryhmä-
korjaus, jossa ryhmä taloyhtiöitä 
tiiviissä yhteistyössä toteuttaa 
peruskorjaushankkeen.

RILin julkaisu RIL 260-2012 
Ryhmäkorjaushankkeen koko-
aminen, suunnittelu ja toteutus 
on ensimmäinen opas, joka kä-
sittelee ryhmäkorjaushankkeen 
läpiviemistä kokonaisvaltaisesti 
eli osapuolten yhteistoimin-
nan, taloyhtiöiden tarpeiden 
sekä teknisten ratkaisumallien 
kannalta.

Oppaan tavoitteena on myös 
edesauttaa uusien hankkeiden 
syntymistä ja palvella eri osa-
puolten ohjekirjana hankkeen 
kokoamisesta takuuaikaan 
saakka.

Ryhmäkorjausmallin etuja 
ovat mm. suuriin rakennusosa-

määriin ja työn toistuvuuteen 
perustuva volyymihyöty sekä 
mallin vaatimusten myötä han-
kejohtamisen ammattimaisuu-
den lisääntyminen.

Ohjeen ovat kirjoittaneet 
Eino Rantala (pääkirjoittaja) ja 
Gunnar Åström (RIL). 

Ohjeen rahoittajia ovat Luja-
talo Oy, Pipe-Modul Oy, Wareco 
Oy, Novart Oy, Valvontakonsultit 
Oy, NCC Rakennus Oy, Puustelli 
Oy, Bauer Watertechnology Oy, 
Vexve Oy Vesiverto (nyk. Verto), 
Uponor Suomi Oy, Helsingin 
Energia Oy sekä ympäristömi-
nisteriö.

Lisätietoja:
Päätoimittaja Eino Rantala, 
eino.rantala@ekosto.fi  
Myynti: RIL ry, www.ril.fi  tai 
pirkko.snellman@ril.fi .

Ryhmäkorjausprosessiin
uuden ohjeen opastamana
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KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄ Habita 
on ottanut käyttöön uuden, 
laajan välityspalvelumallin, 
jonka avulla asunnon ostaminen 
ulkomailta helpottuu. Ulko-
maisia kohteita voidaan esitellä 
kotimaassa yrityksen kaikista toi-
mipisteistä käsin, ja kaupanteon 
yhteydessä hoidetaan kohde-

maan paikallinen lupamenettely 
asiakkaan puolesta. Esimerkiksi 
Thaimaassa sijaitsevan asun-
non tai kiinteistön ostamisesta 
kiinnostunut asiakas voi nyt asi-
oida missä tahansa Habitan 50 
toimipisteestä ja saada palvelua 
molemmilla kotimaisilla kielillä, 
sekä englanniksi, venäjäksi tai vi-

roksi. Habitan ammattitaitoinen 
henkilökunta hoitaa lupa-asiat 
niin pitkälle kuin se on mahdol-
lista kohdemaan lain mukaisesti, 
jolloin kaupanteko on lähes 
yhtä vaivatonta kuin kotimaan 
kohteissa.

Ensimmäinen myyntiin tuleva 
ulkomaan kohde on Thaimaan 
Pattayalla sijaitseva Tropical 
Garden Resort. Korkeatasoinen, 
suomalaisille suunnattu ja suo-
malaisten rakennuttama kiinteis-
tö sijaitsee hyvämaineisella ja 
arvostetulla Pratumnak Hillsin 
asuinalueella, Pattayan suo-
malaisen koulun läheisyydessä. 
Lähialueella asuu jo kymmeniä 
suomalaisperheitä, ja määrä 
kasvaa uusien asuinkiinteistöjen 
valmistuttua.

Lisätietoja:
Habita Oy, 
konsernijohtaja Jari Gardziella, 
puh. 050 4200 000
jari.gardziella@habita.fi 

Habita lisää ammattitaitoista 
kiinteistövälitystarjontaa 
ulkomailla

Fenestralta 
passiivi-
ikkuna
korjaamiseen

FENESTRA tarjoaa sekä uudis-
kohteisiin että korjausraken-
tamiseen soveltuvan uuden 
Passive Fixed -ikkunan. Sen 
U-arvo on 0,8. Kiinteä ikkuna 
täydentää yrityksen tarjoaman 
passiivirakentamisen tuoteper-
heen, johon kuuluvat ennestään 
ulko-ovet, parvekkeenovet ja 
avattavat Passive-ikkunat.

– U-arvoja kiristetään ra-
kennusmääräyksissä jatkuvasti 
ja on oletettavaa, että myös 
korjausrakentamisessa aletaan 
vaatia tasoa 0,8. Siksi olemme 
kehittäneet U-arvoltaan 0,8 
tuoteperhettä etupainotteisesti, 
kertoo tuotekehityspäällikkö 
Juha Ruuskanen.

Passive Fixed -ikkunan 
tukeva ja vääntymätön karmi-
rakenne antaa mahdollisuuden 
suunnitella suuria ikkunapintoja. 
Kolminkertainen eristyslasi takaa 
hyvän lämmöneristävyyden eikä 
asumisviihtyvyyttä häiritsevää 
vetoa ikkunan lähellä muo-
dostu. Ikkunan ulkopuolella on 
huoltovapaa alumiiniverhoilu ja 
sisäpuolisen lasituksen ansiosta 
ikkuna on tarvittaessa helppo 
vaihtaa.

Lisätietoja:
Fenestra Oy,
Juha Ruuskanen, 
juha.ruuskanen@fenestra.fi , 
puh. 050 3664745

LUJATALO Oy:n kohde Kiinteis-
tö Kuninkaankatu 22-24 Tampe-
reelta ja Skanska Talonrakennus 
Oy:n kohde As. Oy Jyväskylän 
Ankkuri Jyväskylästä voittivat ta-
saväkisinä työmaina “Turvallisuus 
alkaa minusta” -työturvallisuus-
kilpailun vuonna 2012. Kilpailu 
järjestettiin kolmannen kerran 
ja sen tarkoituksena on löytää 
työmaita, joissa työturvallisuus-
asiat on hoidettu esimerkillisellä 
tavalla.

Tällä kertaa viiden loppu-
kilpailuun päässeen työmaan 
osalta tilanne oli erittäin tasai-

nen, ja siksi ohjausryhmä päätti 
palkita kunniamaininnoilla myös 
loput kolme loppukilpailussa 
mukana ollutta YIT Rakennus 
Oy:n työmaata, jotka olivat 
KOY Tampereen Tieteenkatu 3, 
Asunto Oy Joensuun Taapelit ja 
Asunto Oy Espoon Leimu.

Kilpailutyömaiden työtur-
vallisuutta arvioitiin kolmella eri 
osa-alueella: työmaan turvalli-
suustasoa mittaava TR-mittaus, 
kaikkien työmaalla työskentele-
vien työtapaturmien määrä kil-
pailun aikana sekä rakennuttajan 
turvallisuustoiminnan taso. 

Suurin painoarvo loppupis-
teissä oli työmaan TR-turvalli-
suustasolla (80 %). 

Työtapaturmien määrä ja 
rakennuttajan turvallisuustoi-
minnan taso olivat molemmat 
painoarvoltaan samansuuruiset 
loppupisteissä (10 %).

Työturvallisuuskilpailuun 
osallistuneiden työmaiden 
turvallisuusarvioinnin suorittivat 
aluehallintovirastojen työsuoje-
lun vastuualueen tarkastajat, 
jotka tekivät loppukilpailuun 
osallistuneille työmaille yhteen-
sä kolme tarkastusta kevään ja 
syksyn aikana.

Työturvallisuuskilpailuun 
ilmoittautui eri puolilta maata 
yhteensä 39 työmaata.

Lujatalo Oy ja Skanska 
Talonrakennus Oy 
työturvallisuusykkösinä

VALAISTUKSEN suunnittelu 
lähtee aina tilan tai alueen käyt-
tötarpeiden pohjalta. Valaistus-
standardit auttavat huomioi-
maan esimerkiksi valon määrän, 
värisävyn ja värintoiston.

– Tarkoitukseen sopiva 
valaistus ehkäisee vahinkoja jo 
ennalta. Esimerkiksi portaikot 
ja pääkulkuväylät on valais-
tava riittävän hyvin, jotta niitä 
on turvallista käyttää, sanoo 

Kiinteistötekniikan projektipääl-
likkö Peik Hammarberg Lassila & 
Tikanojalta.

Oleellista energiankulutuk-
selle on valaisimien määrä sekä 
valonlähteen laatu, eli millaista 
lamppua käytetään.

– Valaisimia vaihdetaan 
yleensä silloin, kun ne tule-
vat muutoinkin elinkaarensa 
päähän. Vähemmän kuluttaviin 
valaisimiin vaihtaminen maksaa 
kuitenkin itsensä takaisin yleensä 
muutamassa vuodessa, käyttö-
tunneista riippuen.

Varsinkin suuremmissa 
tiloissa, kuten isoissa varasto-

rakennuksissa, pienikin muutos 
voi tuoda suuria säästöjä, eikä 
käyttäjä yleensä huomaa valais-
tuksessa merkittävää eroa.

Automatisointi auttaa pitä-
mään valaistuksen energianku-
lutuksen kurissa. Erilaiset liike- ja 
läsnäolotunnistimet, hämärä- ja 
valoisuustunnistimet sekä 
valojen ajastukset huolehtivat 
valot päälle vain silloin, kun niitä 
oikeasti tarvitaan.

Lisätietoja:
L&T, Kiinteistötekniikka, 
Peik Hammarberg, 
puh.  050 385 7206.

Valaise 
fi ksusti 
talvipimeällä

Cooper pitää 
piha-alueet 
sulana
COOPER on uusi jäänsulatus- ja 
pölynsidonta-aine, joka pitää 
ulkoalueet talvella sulina. Tuote 
sitoo pölyä, joten se sopii erin-
omaisesti käytettäväksi keväällä 
ja kesällä pölynsidontaan.  

5 kg:n tuotepakkaus riittää 
noin  55 - 65 m2 alueen sulat-
tamiseen, riippuen sulatettavan 
jään määrästä ja lämpötilasta. 

Vaikuttava-aine on kalsium-
kloridi, joka sulattaa jäätä aina 
-30 C-asteeseen asti .                 

Hinta: noin 12 euroa. 

Lisätietoja:
Berner Oy, 
Matti Veikkolainen, 
puh.  050 046 2309, 
matti.veikkolainen@berner.fi 
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OSOITTEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

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

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 

Asunto-osakeyhtiö .......................................................................................................................................................................................................................................................Y-Tunnus ...................................................................................

Uusi hallituksen puheenjohtaja.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoite ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Puhelin .............................................................................................................................................................Sähköposti

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

Uusi isännöitsijä ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoite ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Puhelin .............................................................................................................................................................Sähköposti ............................................................................................................................................................................................................................

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

Uusi isännöitsijätoimisto .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoite ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Asunto-osakeyhtiön talotyyppi Rivitalo Kerrostalo Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

Kiinteistö-

posti

maksaa

posti-

maksun

Tunnus 5001396

03003 vastauslähetys

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

JUHLAVUOTTAAN viettävä 
Kiinteistöposti osallistuu vuoden 
aikana kolmeen messutapahtu-
maan. Ensimmäinen on Korjaus-
rakentaminen 2013 -tapahtuma 
Helsingin Wanhassa Satamassa 
5.2.2013.

Maaliskuun 8.-10. päivä Jy-
väskylän Paviljongissa pidetään 
Rakentaminen & Talotekniikka 
2013-messut. Siellä on myös 
Kiinteistöpostin järjestämä Kiin-
teistöTori, jossa lehden kanssa 
samalla osastolla on mukana 
muutamia alan yrityksiä. To-
rilla on jaossa Kiinteistöpostin 

20-vuotisjuhlanumero, jonka 
teemana on talotekniikka, erityi-
sesti putkistoremontit. 

Kiinteistöposti 100 000 kpl
13.-15.11.2013 Helsingin Messu-
keskus täyttyy useasta messu-
tapahtumasta, muun muassa 
Julkisivu- ja Kiinteistömessuista. 

Näiden messujen alla ilmestyy 
Kiinteistöpostin historian laaja-
levikkisin, 100 000 kpl, numero. 
Lehti jaetaan kaikkiin suomalai-
siin asunto-osakeyhtiöihin.

Kyseinen numero on myös 
Julkisivumessujen virallinen 
messumedia. Lehden pääteema 
on korjausrakentaminen.

Messuille on myös suunnit-
teilla KiinteistöTori-kokonaisuus, 
neuvottelut sen suhteen ovat 
Suomen Messujen kanssa vielä 
kesken.

Juhlavuoteen liittyy ulkoasun-
kin uudistuminen. Siitä kertoo 
jo lehden kansikin, jossa tällä 
kertaa on uusi ilmoittaja.

Lisätietoja:
Kiinteistöposti Oy,
puh. (09) 2238 560
www.kiinteistoposti.fi 

Kiinteistöposti messuilee

Pitää paikat puhtaana. Håller rent omkring.

PÄÄKAUPUNKI-
SEUTU

Taloyhtiön  julkisivuremontti
Korjaamisen kehittyneet keinot

KIINTEISTÖNPIDON, ISÄNNÖINNIN JA KORJAUSRAKENTAMISEN AMMATTILEHTI NUMERO 1/2013

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

SULATAMME JÄÄTYNEET PUTKET SEKÄ RÄNNIT.

www.eerolawwwwwwwwwww.eerolwww.eerolaw yhtioyhtiot.fihtiot.fihtiot.fihtiohtiot.fiyhti

09 855 30 450

“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni - Eerolan hoidettavaksi”



Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin  liittyvistä asioista tällä palstalla

esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi 

Julkisivu-
yhdistyksen 

puheenvuoro

V
uosi on taas vaihtunut ja uusi vuosi odot-

taa haasteineen. Toki tässäkin vuodessa 

on omat vanhat ja tutut tehtävänsä - vaik-

kapa näin yhdistysaktiivin näkökulmas-

ta kevät- ja syyskokoukset - mutta jotenkin tämän 

kevään haasteet tuntuvat taas uusilta ja jännittäviltä. 

Hyvä niin.

Tulevaa kesää odotellessa pitäisi saattaa vielä mo-

nen monituista julkisivuhanketta matkaan. Talven 

aikana on suunniteltu niin perusjuttuja kuin aivan 

erityistä pinnistämistä vaativia hankkeitakin. Aina-

kin omaksi ilokseni voin todeta, että näistä kaikista 

on selvitty, vieläpä kunnialla. 

Teen itse suuren osan omasta päivätyöstäni 

asunto-osakeyhtiöiden saneerausten suunnittelija-

na ja vaikka jotkut tahot pitävät taloyhtiöitä haasta-

vana asiakaskuntana, olen itse jälleen kerran saanut 

todeta, että tosiasiallisesti asunto-osakeyhtiö saattaa 

olla eräs palkitsevimpia tilaajia, joita vastaan tulee.

Taloyhtiön suunnitteluhankkeessa tunteet ovat 

yleensä voimakkaasti mukana suunnittelukokouk-

sissa. Se on täysin luonnollista, sillä keskimääräisel-

lä taloyhtiöllä on yleensä ammattimaisia hallitus-

jäseniä varsin vähän, jos lainkaan. Isoja tai kerta-

luontoisia hankkeita tulee toki taloyhtiön kohdalle 

muutamien vuosien välein, mutta useimmiten ison 

hankkeen jälkeen hallituksen 

kokoonpanolla on taipumus 

vaihtua ja se tarkoittaa siis sitä, 

että kyseinen yhtiö on lähes jo-

kaisella kerralla ensikertalainen 

hankkeen eteenpäin viemises-

sä. Onneksi toki on niitäkin viit-

seliäitä, jotka jaksavat puurtaa 

usean hankkeen ajan ja par-

haimmillaan usean eri taloyh-

tiön hallituksissa, mutta varsin 

harvassa nämä kuitenkin ovat. 

Vaikka tämä saattaa kuulos-

taa hiukan nurinalta ja negaa-

tiolta omassa sarjassaan, totuus 

on kuitenkin se, että voidakseen 

tehdä työtä asunto-osakeyhti-

öiden kanssa nämä faktat on vain hyväksyttävä ja 

osattava hyödyntää omassa tekemisessään. Ensiker-

talaisuus ei ole oikeastaan missään asiassa vika tai 

synti - se on ominaisuus, joka pitää siis hyväksyä. 

Tietämättömyyskään ei ole vika, mutta se, ettei hy-

väksy tai voi vastaanottaa tarjolla olevaa apua sitten 

taas on. Ja SE on juuri se asia, missä jotkin taloyh-

tiöt (ja valitettavasti myös ammattitilaajat) kompas-

televat.

Kun kerta toisensa jälkeen ollaan samassa tilan-

teessa - alkuruudussa niin sanoakseni - on myös 

viestintä- ja tiedotusprosessiin panostettava joka 

kerralla riittävästi ja riittävän yksinkertaiseksi. Se 

vaatii väsymätöntä työntekoa niin suorassa rajapin-

nassa taloyhtiöasiakkaan kanssa kuin myös valta-

kunnallisella tasolla - kuten esimerkiksi Kiinteis-

töposti tekee. Ja kun asioita ”tehdään tunteella”, on 

myös niiden onnistuessa saatava henkinen palkinto 

suorastaan huikea. Taloyhtiön hankkeessa eletään 

kuvaannollisesti käsi kädessä, koetaan vastoinkäy-

miset ja myös ne pienet plussat ja kun onnistunut 

hanke valmistuu, on voittajien helppo hymyillä kil-

paa auringon kanssa.

Nyt, hyvät ystävät, olemme uuden ajan kynnyk-

sellä. Tämä lehti on luonut nahkansa ja aloittaa uu-

den näköisenä ja tuntuisena kaksikymmentävuo-

tisen uransa jälkeen - ja jatkaa 

todennäköisesti ainakin vielä 

seuraavat parikymmentä vuotta 

tärkeässä viestintätehtävässään. 

Tätäkin työtä pitää vaan jaksaa 

tehdä ja toistaa riittävän usein si-

tä, mikä on tärkeää.

Onnittelut 20-vuotiaalle Kiin-

teistöpostille sekä omastani että 

edustamieni yhteisöjen puolesta!

Mikko Tarri, DI,
Suunnittelupäällikkö,

A-Insinöörit Suunnittelu Oy,

Julkisivuyhdistyksen 

puheenjohtaja

Jotain uutta,
jotain vanhaa
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www.sonera.fi /kiinteistosopimus
0200 11611 (mpm/pvm) ma-pe 8-20, la 9-16.30

Pyydä heti
edullisempi tarjous:

82% suomalaisista pitää 
tärkeimpinä välineinä kotona 
viihtymiseen tietokonetta, 
nettiä ja televisiota.

Laajakaista ja tv-palvelut fi ksummin
Nyt voit tarjota taloyhtiösi asukkaille luotettavan valokuitulaajakaistan ja monipuoliset 
kaapeli-tv-palvelut huippuedullisesti.
Asukkaat saavat uusia yksilöllisiä mahdollisuuksia kotona viihtymiseen. Moderni 
valokuituverkko tuo palvelut kotiin jopa 1 000 Mbit/s nopeudella. 
Keskittämisedun ansiosta laajakaista on asukkaille puolet edullisempi kuin yksittäin 
asuntoon hankittuna. Ja palvelut saa jokainen valita itse. 
Olemme uudistaneet kiinteistölaajakaistan hinnoittelun. Kysy lisää ja pyydä tarjous!



Pintamestareiden menetelmä on ylivertainen tapa pitää kiinteistön katot, julkisivut 

 

ja muut ulkopinnat kunnossa. Menetelmämme perustana ovat huipputehokas 

 

pesutekniikka sekä Pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetyt huippulaadukkaat aineet. 

 

Nämä yhdessä antavat uuden ilmeen lisäksi täydellisen suojan mm. sammalta, jäkälää, 

 

pakkasrapautumista, uv-säteilyä ja ilmansaasteita vastaan jopa 20 vuodeksi eteenpäin.

Ammattitaitoinen henkilöstö ja alan edelläkävijänä saatu näkemys takaavat onnistuneen 

 

lopputuloksen vaikeimmillekin kohteille. Menetelmä soveltuu tiili-, mineriitti-, huopa- ja 

 

peltikatoille, tiili- ja betoniseinille,  piha- ja katukivetyksille sekä muille kivipinnoille. 

 

Pesut, maalaukset, suojaukset ja pinnoitukset teemme yli 1 000 000 m² kokemuksella.

  

Lisää  ikää katoille ja julkisivuille!

Lue lisää ja pyydä tarjous 

www.pintamestarit.fi
info@pintamestarit.fi 

Soita  041 4439 252

BX30
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