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Voisiko sähkökatko pimentää Helsingin ja mitä sitten 
tapahtuisi? Miten on valmistauduttu?
Helsingin valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi toteaa olevan vaikea sanoa 

tyhjentävästi, mihin kaikkeen mahdollinen sähkökatko Helsingissä 

vaikuttaisi.

- Moderni yhteiskunta ei toimi ilman sähköä. Pääkaupunkiseudun 

asunnot ovat pääosin riippuvaisia sähköstä ja kaukolämmöstä. Lisäksi 

raideliikenne jumiutuisi ja elinkeinoelämä pysähtyisi. Myös matkapu-

helimet mykistyisivät ja tietoliikenneverkko lakkaisi toimimasta, hän 

luettelee muutamia esimerkkejä.

Tämä on Kiinteistöpostin Pääkaupunkiseutu Extra. 

Lukijakunnan muodostavat asunto-osakeyhtiöiden 

hallitusten puheenjohtajat ja sivutoimiset isännöitsijät 

pääkaupunkiseudulla sekä ammatti-isännöitsijät 

valtakunnallisesti. Jakelulevikki yhteensä 19 500  kpl.

Lumenpudottajien etsintä viimetingassa 
väärä tapa kiinteistönomistajilla
Kiinteistötyönantajat ry muistuttaa kiinteistönomis-

tajia siitä, että lumeen ja kattolumien pudottamiseen 

pitäisi varautua asianmukaisin sopimuksin ajoissa.

24

38

17

60-luvun vuokratalot elinkaarensa päässä 
- Jakomäessä puretaan vanhoja taloja
Jakomäen kallioilla sijaitseva kerrostaloalue kokee 

melkoisen mullistuksen lähiaikoina. Maisemasta hä-

viää neljä vuosina 1967-1969 valmistunutta betoni-

taloa ja niiden tilalle nousee viisi uutta taloa.
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SUOMESSA puhutaan enenevässä määrin asuntojen arvon 

laskusta, varsinkin maaseutupaikkakunnilla. Korjausvelkai-

nen asuntokanta ja sen peruskorjaaminen on saavuttanut 

monin paikoin asukkaiden maksukyvyn rajan ja mikä pahin-

ta, asunnon käyvän arvon.

Loppuun ajettuja kerrostaloja puretaan, koska korjaamisen 

kustannukset ovat liki samaa tasoa kuin uuden rakentaminen.

Asumisen kokonaiskustannukset muodostuvat monista asi-

oista, mutta ylivoimaisesti suurin kuluerä, noin 40 % muodostu-

vat veroista ja veroluonteisista maksuista. Halpaa ei ole autopai-

koituskaan, pahimmillaan se nostaa uuden asunnon neliöhintaa 

sadoilla euroilla.

Tähän hintaralliin ei löydy helposti toimivaa reseptiä, mil-

lä asumisen kustannukset saataisiin kuriin. Verot tuskin laskevat, 

korjaamisen kustannukset työn ja materiaalien osalta tuskin, il-

mastossamme on pakko lämmittää ja useimpina talvina lumikin 

aiheuttaa rahan menoa.

Ehkä järkevin tapa on, että rakennettuja kiinteistöjä ylläpide-

tään säännöllisin huolto- ja korjaustoimin. Näin toimien kustan-

nukset eivät kasaudu pakkoremonttien vuoksi.

M
onet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että 

varsinkin 60-70 –luvun taloissa muhii 

korjaustarvepommi, koska omistajat 

heräävät korjaustarpeisiin usein liian 

myöhään.

Harvemmin kuulee sitä mielipidettä, ettei taloissa 

mitään korjausvelkaa tai –vajetta ole, vaan ne halu-

taan käyttää tietoisesti loppuun ja tehdä kerralla iso 

remontti, kun on sen aika.

Ehkä näin onkin sellaisissa taloyhtiöissä, joissa on 

laadittu strategia ja PTS:t, tehty hyvät kuntoarviot ja 

niiden täsmentämiseksi hyvät kuntotutkimukset. Li-

säksi talon huoltamisesta on olemassa selvät suun-

nitelmat ja niitä noudatetaan tunnollisesti. Silloin ta-

loyhtiöllä voi todellakin olla se tietämys, jonka poh-

jalta voidaan päättää julkisivujen tai putkien (missä 

määrin se sitten on mahdollista) käyttämisestä käyt-

töikänsä loppuun.

Kun kuntotutkimusmenettelyä julkisivujen osalta 

kehitettiin 90-luvulla, silloin painotettiin hyvän kun-

totutkimusraportin sisältävän ehdotuksia korjaus-

vaihtoehdoista. Korjaamistarpeen arviointiin liitet-

tiin olennaisesti käyttöikä. Sil-

loin taloyhtiössä voitiin päättää, 

haluammeko teettää pikaisen ja 

kevyen korjauksen, jonka kes-

toikä on muutama vuosi, ja mi-

tä siitä seuraa. Siis se, että nii-

den vuosien aikana rupeamme 

suunnittelemaan raskaampaa 

korjaamista. Tavoitteenahan pi-

täisi olla vähintään 50 vuoden 

käyttöikä – eli tämäkin pitäisi 

ottaa päätöksenteossa huomi-

oon.

Vaikka olisi pätevä kuntotut-

kija, perusteellisesti tehty tutki-

mus ja hyvä raportti, niin aina voi jotakin jäädä ha-

vaitsematta, ja vauriot yllättävät. Vaikka taloa huol-

lettaisiin säntillisesti, erilaisten vaurioiden ennalta-

ehkäisemiseen ei kuitenkaan voi aina itse vaikuttaa. 

Taloyhtiön päättäjät ymmärtävät usein vain rahan 

arvon, eikä kukaan halua mistään mitään maksaa, 

varsinkaan toisten puolesta. 

Mistä tietää, onko taloyhtiöstä tehty kuntotutki-

mus luotettava? Ehkä kysyjä ajatteleekin, että tutki-

mus on tehty ihan väärin, eikä sen antamaa tietoa 

”pitää korjata pian” tarvitse hyväksyä. 

Kuntotutkimusten luotettavuus on ongelmalli-

nen, koska tekijöitä ja menetelmiä on monentasoi-

sia, niin myös kuntotutkimusraporttien sisältöjä. 

Osakkaiden mielestä kuntotutkimus ei voi mak-

saa paljon. Hinta on kuitenkin selkeä indikaattori sii-

tä, kuinka paljon näytteitä tutkimus sisältää. 

Julkisivuyhdistys r.y. on esittänyt ympäristömi-

nisteriölle, että korjausavustuksia saavilta taloyhti-

öiltä edellytettäisiin kuntotutkimuksen laatimista tai 

valmista tutkimusta ennen kuin avustus myönne-

tään. Ympäristöministeriössä menettelyä pidetään 

periaatetasolla hyvänä, mutta käy-

tännössä vaadetta ei voida kuulem-

ma kirjoittaa lakitekstiin.

Mistä löydän pätevän tekijän…. 

Ammattitaitoisen… Luotettavan… 

Vastuunsakantavan….? Tämä tekijöi-

den etsintä taloyhtiöissä siis jatkuu. 

Referensseihin kannattaa aina tutus-

tua ja kuunnella toisten kokemuksia.

Riina TakalaRiina Takala
päätoimittajapäätoimittaja

pääkirjoitus

Asumisen sietämätön kalleuskommentti

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

Autopaikkojen  
maksullisuus

lakipostia

LÄHTÖKOHTAISESTI on todettava, että yhtiöjär-

jestyksessä voidaan asunto-osakeyhtiössä määrätä 

yhtiön autopaikoista ja samoilla osakkeilla voidaan 

hallita huoneiston lisäksi myös autopaikkaa. 

Uusien yhtiöiden osalta on suositeltavaa jo alun 

perin määrätä yhtiöjärjestyksellä, että huoneiston 

hallintaan oikeuttavat osakkeet tuottavat samalla oi-

keuden myös hallita yhtä tahi useampaa autopaik-

kaa. 

Olemassa olevien yhtiöiden on syytä vakavasti 

harkita tällaiseen siirtymistä, mikäli autopaikoista ei 

ole näin yhtiöjärjestyksessä määrätty. Tämä selkeyt-

tää osakkaiden välisiä suhteita ja helpottaa merkit-

tävästi käytännön toimintaa asunto-osakeyhtiössä. 

Samalla tulee määritellyksi myös autopaikasta mak-

settava korvaus eli tässä vastike.

MIKÄLI autopaikoista on määrätty yhtiöjärjestyk-

sessä asetettavaksi omat osakkeensa, saattaa tämä 

johtaa esimerkiksi siihen, että yhtiöön muuttava 

uusi osakas ei saa yhtiön omistamalta pihamaalta 

autopaikkaa lainkaan taikka osa tai ääritapaukses-

sa jopa kaikki autopaikat ovat huoneistojen hallin-

taan oikeuttavien osakkeiden omistajien ulottumat-

tomissa. 

Autopaikkaosakkeet ovat saattaneet muun ohella 

aikojen saatossa päätyä sellaisille tahoille, jotka ei-

vät omista hallintaoikeutta huoneistoihin tuottavia 

osakkeita lainkaan. Myös tällöin tulee määritellyksi 

autopaikasta maksettava korvaus eli tässä vastike.

EDELLÄ kerrotun lisäksi asunto-osakeyhtiölain 

mukaan yhtiöjärjestyksessä on mahdollista määrä-

tä myös autopaikan käytöstä suoritettavan maksun 

perimisestä yhtiövastikkeena. 

Kaiken kaikkiaan yhtiöjärjestysmääräyksissä on 

sekin hyvä puoli, että ne sitovat aina myös tulevia 

osakkeenomistajia. Yhtiön vakiintunut käytäntö ei 

tai esimerkiksi alkuperäisten osakkaiden keskinäi-

nen sopimus ei sitä automaattisesti tee.

Tämänkertaiseksi aiheeksi olemme valinneet 

autopaikkoihin liittyvän kysymyksen. Tässä kir-

joituksessa ei pyritä antamaan yksityiskohtaisia 

ohjeita parkkipaikkojen jakamisen periaatteista, 

vaan vain vastaamaan autopaikkojen maksulli-

suuteen kysyjän esittämässä tilanteessa.
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Muita vaihtoehtoja maksullisuuteen on auto-

paikkojen vuokraaminen tai käyttömaksun perimi-

nen.

ON paljon asunto-osakeyhtiöitä, joissa autopaikois-

ta ei ole määrätty mitään yhtiöjärjestyksessä, eikä 

niistä toisaalta ole pakkokaan siinä määrätä. Tällai-

nen tilanne saattaa helposti johtaa vastakkainaset-

teluun ja osakkeiden välisiin riitaisuuksiin yhtiössä. 

Osittain näissä pohjimmiltaan lienee kuitenkin 

kysymys osakkaiden epätietoisuudesta ja vankasta 

uskomuksesta oman näkemyksen oikeellisuudesta. 

Kuinka helposti tällaiset tilanteet onkaan vältettä-

vissä selkeillä yhtiöjärjestysmääräyksillä. 

Tämä edellä kerrottu on vain yleistä asian poh-

dintaa, eikä se sinällään liity kysymyksenasettelun 

lähettäneiden henkilöiden asunto-osakeyhtiöihin.

YKSI tietoa pyytänyt henkilö totesi, että heidän 

asunto-osakeyhtiönsä yhtiöjärjestyksessä ei ole 

mitään mainintaa parkkipaikoista eli parkkipaikat 

kuuluvat yhtiön hallintaan. Tämä on aivan oikea 

näkökanta, sillä mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole jo-

takin tilaa määrätty osakashallintaan, se on yhtiön 

hallinnassa.

Lisäksi hän totesi seuraavaa: ”Yhtiö on perustet-

tu vuonna 1993. Yhtiössä ei ole tehty myöskään mi-

tään päätöstä, että parkkipaikat ovat maksuttomia 

osakkaille. Ensimmäisinä vuosina on yhtiökokouk-

sessa sovittu, että osakkaalla on yksi nimetty sähkö-

tolpallinen parkkipaikka per osakashuoneisto. Näi-

den parkkipaikkojen lisäksi on vielä 8 kpl ’kakkos-

parkkipaikkoja’. 

Koska yksi ’kakkosparkkipaikoista’ tukkii pelas-

tustien, ei tällä parkkipaikalla voi pitää autoa parkis-

sa eli käytännössä ’kakkosparkkipaikkoja’ on vain 7. 

Kaksi parkkipaikkaa on merkitty vieraspaikoiksi 

ja niillä as oy:n osakkaat pitävät omia kakkosauto-

jaan jatkuvasti. 

Hämeen 
Laaturemonttiin 

voi luottaa: 

Lue asiakastarinoitamme
ja pyydä tarjous:  

laaturemontti.fi

Soita 03 3398 6722
Helsinki Tampere Turku Oulu Pori   

Lue asiakastarinoitamme
ja pyydä tarjous:

Soita 03 3398 6722
Helsinki Tampere Turku Oulu Pori

9000
ja rapiat 
toteutettua 
kattoremonttia

97 %
taloyhtiö-
asiakkaistamme 
suosittelee!

100 % aikataulussa 
taloyhtiöiden 
remonteissa

1+1 1 toimittaja ja 
1 lasku, vasta 
kun työ on tehty.
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Lisäksi osa osakkaista, joilla on kaksi autoa, pitä-

vät nimetyn parkkipaikan tyhjänä (mille muut eivät 

parkkeeraa autoa) ja kaksi autoa vapaana olevilla 

’kakkospaikoilla’. Osakashuoneistoja on 8.”

Kysymys 1: ”Voiko nimetyt parkkipaikat/kakkos-
parkkipaikat antaa osakkaiden käyttöön ilman, 
että niistä maksetaan vastiketta tai käyttökor-
vausta tai vuokraa ym.? Kyseessähän on yhtiön 
omaisuus ja yhtiön etu on, että niistä peritään 
jonkinlainen markkinahinta?”

Yhtiö voi antaa osakkaiden käyttää parkkipaikko-

ja maksutta. Lopulta osakkaat itse päättävät yhtiö-

kokouksessa siitä, mistä asioista yhtiölle osakkaan 

on korvausta maksettava. Mitään pakkoa yhtiöllä ei 

ole periä autopaikoista vastiketta, käyttökorvausta 

tai vuokraa.

Kysymys 2: ”Jos yksi osakas vaatii nimettyjä park-
kipaikkoja / ’kakkosparkkipaikkoja’ maksullisik-
si, niin pitääkö niistä silloin periä jonkinlainen 
maksu (vastike ym.?), vaikka muut osakkaat vas-
tustavat vastikkeen tai käyttömaksun perimistä.

Yksi osakas tuskin tässä tapauksessa pystyy saa-

maan paikkoja maksullisiksi. Yhtiöjärjestysmuutos 

joko autopaikat osakkeiksi muutettaessa tahi auto-

paikkamaksu vastikeperusteeksi otettaessa, vaatii 

tässä asiassa käytännössä kaikkien osakkeenomis-

tajien suostumuksen. 

Lisäksi yhtiökokouksessa vaadittavaa enemmis-

töä muunlaisen menettelyn taakse ei liene saata-

vissa kysyjän ilmoittamilla ennakkotiedoilla, jotta 

maksuja tahi vuokraa autopaikoista voitaisiin ryh-

tyä perimään.

Koska kaikilla huoneistoilla on käytössään park-

kipaikka sähkötolpalla, jonka sähkön oletan vieläpä 

olevan yhtiön maksamaa sähköä, ei tämä järjestely 

ole myöskään yhdenvertaisuusperiaatteen vastais-

ta. 

Kysymys 3: ”Osakkaiden omistussuhteissa on iso-
ja eroja. Eniten osakkeita omistava osakas omis-
taa myös suurimman siivun parkkipaikasta, mut-
ta käyttää vain yhtä parkkipakkaa. Miten parkki-
paikan vastike tai käyttömaksu tulisi määritellä 
oikeudenmukaisesti? Parkkipaikat ovat saman-
kokoisia.”

Mikäli parkkipaikasta itsestään määrättävä käyt-

tömaksu tahi vastike tulee yhtiössä käytettäväksi, 

tulisi tämän parkkipaikan itsessään olla vastikepe-

rusteen tahi käyttömaksun määräävä yksikkö, kuten 

tavanomaisesti yhtiöillä onkin. 

Tällöin osakehuoneistojen pinta-ala tahi muu 

sellainen ei luonnollisestikaan ole toimiva vastik-

keen määräävänä perusteena. 

Koska yhtiössä ei nykyisellään ole yhtiöjärjes-

tyksessä mitään määräyksiä parkkialueen kunnos-

sapidosta tahi kustannuksista, vastaavat osakkaan 

hoitovastikkeen määräytymisen perusteella eli var-

maan tässäkin yhtiössä tavanmukaisesti huoneis-

tojen pinta-alan mukaan määräytyvän hoitovas-

tikkeen perusteella parkkipaikkojen aiheuttamista 

kustannuksista. Merkitystä ei ole sillä, että kuinka 

aktiivisesti osakkaat sitten parkkipaikkoja käyttävät.

YHTIÖKOKOUKSESSA on syytä ainakin keskustel-

la paikoitukseen liittyvistä pelisäännöistä. Yhtiös-

sähän on käsitykseni mukaan sovittu ja kyetty so-

pimaan ainakin jollakin tasolla autopaikoista, kuten 

kysyjä on todennut.

On luultavaa, että parkkipaikkojen tekeminen 

vastikeperusteisesti taikka jollakin muulla taval-

la maksullisiksi poistaisi osakkaiden menettelyn 

siltä osin, että omaa nimettyä mutta maksulliseksi 

muuttunutta paikkaa ryhdytään käyttämään ja tur-

ha parkkeeraaminen vieraspaikoille ja vieraspaikko-

jen varsin omahyväinen ja itsekeskeinen varaami-

nen omaan käyttöön poistuu.

ON tietenkin mahdollista, että paikoituksesta ote-

taan yhtiön järjestysmääräyksiin maininta ”villin” 

parkkeeraamisen lopettamiseksi. Osakkaanhan on 

noudatettava sitä, mitä yhtiön järjestyksen ylläpitä-

miseksi on määrätty. 

Yhtiö voi myös harkita pysäköinninvalvonnan 

käyttöönottamista, jolloin merkein osoitetaan py-

säköinti ja sen salliminen tiettyyn paikkaan ja/tai 

tietyksi ajaksi, osakkaille jakaa pysäköintilupia tietty 

määrä tai rajoittaa pysäköinninvalvonta vain tiet-

tyyn osaan parkkialuetta tai parkkiruutuja. 

Ehkäpä pelinavaus olisi yhtiökokouksessa jär-

kevä tehdä muutoin kuin vaatimalla heti paikkoja 

maksullisiksi.

YHDELLÄ osakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa 

yhtiön asioihin, mutta se on kuitenkin tässä asias-

sa varsin rajallista, kuten on asian laita asunto-osa-

keyhtiön muidenkin asioiden kohdalla. 

Asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistaminen 

yhdessä asumisen kanssa on yhteisöllistä toimin-

taa, jossa lähtökohtaisesti marssitaan enemmistön 

määräämällä tahdilla enemmistön määräämään 

suuntaan.

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.
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PIDÄ TIETOSI AJAN TASALLA

Pitäessäsi tiedot taloyhtiön luottamushenkilöistä 
ajan tasalla meidän suuntaamme, Kiinteistöposti 
menee sinne minne kuuluukin: asunto-osake
yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja isännöitsi-
jälle.

Kiinteistöposti ei maksa teille mitään. Sen jakelu 
perustuu ylläpitämäämme SIR Tietokantaan, joka 
on taloyhtiöiden luottamushenkilöistä muodos-
tuva valtakunnallinen osoiterekisteri. 

Kiinteistöpostin osoitteenmuutokset 

voit tehdä seuraavasti:

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

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

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

Puhelin .............................................................................................................................................................                                                  Tilaan sähköisen uutiskirjeen

Sähköpostiosoitteeseen  .................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................

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

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

Puhelin .............................................................................................................................................................                                                  Tilaan sähköisen uutiskirjeen

Sähköpostiosoitteeseen  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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 sähköpostitse toimiva palvelu Kiinteistöpostin 
lukijoille. Markkinointiviestintä koostuu Kiinteistöpostin ja sen yhteistyökimppaneiden viesteistä, jotka sisältävät tietoa uusista tuotteista, palveluista, tarjouksista sekä tapahtumista. 
Muita annettuja tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

sähköposti osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 

netissä www.kiinteistoposti.fi /osoitteenmuutos

puhelimitse puh. 09 2238 560 / Jutta Teriö

valmiilla postimaksulla varustetulla kupongilla

PS. Voit tilata samalla helposti myös 
Kiinteistöpostin sähköisen uutiskirjeen. 
Ilmoita siis sähköpostiosoitteesi.

http://www.kiinteistoposti.fi/osoitteenmuutos


Hyvässä 
saumassa 

jo vuodesta 
1986

saumalaakso.fi
Löydät meidät myös Facebookista!

Ota yhteyttä:
Saumalaakso Oy
Kääpätie 7 
00760 Helsinki
09 4761 4700 (konttori)
09 4761 4777 (urakointi)
info@saumalaakso.fi

Ennakoi vahingot!

Luotettavuus
Avoimuus
Kotimaisuus

http://www.saumalaakso.fi


Miten on 
asianlaita?

Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut kysymyksiä 

koskien pelastustielle pysäköimisestä. Voiko pysähtyä 

pelastustielle lyhytaikaisesti purkamista ja lastaamista 

varten, kysyy yrittäjä ja invaliditeetin omaava henkilö. 

Toisessa tapauksessa asia pohdituttaa mainoksia jaka-

vaa, joka kysyy, voiko hän pysäköidä autonsa pelas-

tustielle ja saako hän siirtää autonsa “parkkiin” aina sen 

talon kohdalle jakokierroksensa ajaksi. 

Kysymyksiin vastaa palomestari Seppo Sihvonen 

Helsingin pelastuslaitokselta:

1)  Mikä on pelastustie, sen tarkoitus ja mihin lakiin 

se perustuu?

(Pelastuslaki 379 / 2011 §11) Kiinteistöjen pelas-

tustiet: Kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toi-

minnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, 

että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut 

kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja 

esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. 

Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja, eikä asettaa 

muutakaan estettä. Sisäasiainministeriön asetuksella 

annetaan tarkempia säännöksiä pelastustien merkitse-

misestä.

 (Ymp. Rak. Määr. Kokoelma E1) Pelastustie on ajotie 

tai muu ajoyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot 

pääsevät palon sattuessa tai muussa hätätilanteessa 

riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden otto-

paikkoja.

Pelastustie (lähde pelastustoimi.fi ; Sm pelastusosas-

to) Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot 

pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta. 

Pelastustielle ei saa pysäköidä autoja, kasata lunta, lait-

taa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään muutakaan 

liikennettä estävää. 

Taloyhtiö ja sen asukkaat voivat vaikuttaa palokun-

nan toimintamahdollisuuksiin ja asukkaiden turvalli-

suuteen huolehtimalla siitä, että pelastustiet pysyvät 

Pelastustielle pysäköiminen
aina vapaana. Pihalle väärin pysäköidyt autot voi saada 

valvontaan esimerkiksi huoltoyhtiön ja poliisin yhteis-

työllä.

Kiinteistön pelastussuunnitelmassa voidaan 

edesauttaa hälytysajoneuvojen liikkumista kiinteistön 

alueella rajoittamalla pysäköintiä pelastustoiminnan 

kannalta keskeisillä kulkuväylillä.

2) Kuka vastaa pelastustien merkitsemisestä? Mitä 

seuraa, jos ei merkitä? 

Pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen 

(182/1982) 21 §:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä.

Pelastustie-merkkiä ei käytetä, jos pelastustietä ei ole 

merkitty rakennuksen rakennuslupa-asiakirjaan. Pelas-

tustien maapohjan kantavuus pitää olla riittävä raskaille 

pelastusajoneuvoille.

3) Voiko pelastustielle (joka on siis merkitty selvästi 

pelastustieksi) pysäköidä auton lyhytaikaisesti? 

Miten määritellään lyhytaikaisuus? Miten pelastustie-

tä pitäisi ”käyttää”?

Ajoneuvosta poisnousun tai tavaran lyhytaikaisen 

purkamisen johdosta pelastustielle voi PYSÄHTYÄ. 

Pelastustiemerkintää liittyy pysäköintikieltomerkki, 

mikä jo sellaisenaan kieltää pysäköinnin, mutta sallii 

lyhytaikaisen pysähdyksen.

 

4) Mitä kiinteistönomistajan pitää tehdä, jos pelas-

tustielle kuitenkin pysäköidään pysyvästi tai muulla 

tavoin estetään pelastustien ”auki pysyminen”?

Pelastustielle liikennemerkin vastainen pysäköinti 

on liikennerikkomus. Liikennerikkomuksia käsittelevä 

toimivaltainen viranomainen on poliisi.

Jatkuvan väärin pysäköimisen estämiseksi pelastus-

teille voidaan asentaa sulkupuomi, missä on palokun-

nan avaimella avattava lukitus. Lähemmin asiaa on 

kysyttävä alueen omalta pelastusviranomaiselta.
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60632
OIKEAA OSOITETTA.

SUOMALAINEN
ISÄNNÖITSIJÄ-

REKISTERI

SIR Tietokanta on osoiterekisteri, jossa on 
suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden 

hallitusten puheenjohtajia 49 895
ammatti-isännöitsijöitä 3 651
sivutoimisia isännöitsijöitä 7 086

Kaikki henkilönimellä ja ajantasaisella osoitteella.
Yllä olevat osoitemäärät on poimittu SIR Tietokannasta 14.8.2014.

Tavoitat 2 237 isännöitsijätoimistoa 
ja niistä 3 651 isännöitsijää.

SIR Tietokannan osoite 
sisältää asunto-osakeyhtiön nimen, 
hallituksen puheenjohtajan tai sivu-
toimisen isännöitsijän nimen ja 
hänen kotisoitteensa. 
Ammatti-isännöitsijöillä osoitetieto-
na on heidän työpaikkansa.

www.sir.fi

suoramarkkinointikampanjan?

Määrittele kohderyhmä
Laadi myyvä ja puhutteleva viesti
Lähetä viestisi oikeisiin osoitteisiin

SIR Tietokanta tarjoaa sinulle kaikki nämä 
- yhdessä tai erikseen.

http://www.sir.fi


Toimitusjohtaja 
Matti Karppanen

Puh. (09) 2238 5614
0400 464 236

matti.karppanen@media-kamari.fi

Myyntijohtaja 
Raili Stenberg

Puh. (09) 2238 5613
0400 408  902

raili.stenberg@media-kamari.fi

Myyntipäällikkö 
Timo Hyrske

Puh. (09) 2238 5612
040 5641 251

timo.hyrske@media-kamari.fi

Myyntijohtaja 
Ari Rytkönen

Puh. (09) 2238 5617
050 4624 133

ari.rytkonen@media-kamari.fi

Ota yhteyttä! Sinua palvelevat

Espoo - Kauniainen
amammamam tttti-isännnöitsijät 188 kpl
sisivuvutotoimimisi et isännöitstsijät 982 kpl
hahallllittususteteen pupuheh enjohth ajat 3329 kpl

Helsinki
amammam tttti-i-isisänännönöitsijät 532 kpl
sisivutoimimisisetet iisäsännnnöitsijät 1247 kpl
hah lllititususteten n pup heheene jojohthhtaja at 6287 kpl

Joensuu
ama matttti-i-isisänännönöititsijät 611 kpl
sisivuutotoimimisisete  isäsännn öiö tst ijät 444 kpl
hahallllitussteten n pupuheheene johtajat 7800 kpkpll

Jyväskylä
amammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjäjätt 11111444 kpkpll
sisivuvutotoimimmmisisisi etet iisäsäännnnnnöiö tst ijät 1811 999 kpkpll
hahallititususteten n pupuheheennjojohthtaajat 1403 kplpl

Kajaani
ama matti-isännöitsijät 277 kpl
sis vutoimiset isännöitsijjätät 4848 kkplpl
hhallitusten puheenjohtajat 431 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät 73 kkpl
sivutoimiset isännöitsijät 99 kpl
hallitusten puheenjohtajat 917 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät 88 kpl
sivutoimiset isännöitssijätä 83 kpl
hallitusten puheenjohtaja at 987 kppl

Lappeenranta
ammatti-isännöööittsijäjät 54 kkpl
sivutoimisett iisäännnnöitstt ijätä 88 kpl
hallitusten n n pup heenenjoohthh ajajatt 698 kppll

Oulu
ammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjätt 109 kppll
sivutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitstsijijätät 1111 kpl
hallllll ititususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 131 36 kpl

Rovaniemi
ama mamatttti-i isisänännön ititsisijäjätt 51 kpl
sisivuvutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitstsijijätät 46 kpl
hah llittususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 555511 kpkpll

Tampere
amammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjätt 21218 8 kpkpl
sisisivuuvutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitssijijätät 222211 kpkpll
hahalllititususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 22223636 kkplpl

Turku
ammamam tti-i iisänännnöitsisijäjätt 151157 7 kpkpll
sisivuvutotoimimisisetet isännnöiöiitstsijijäät 151533 kpkpll
hahallllititususteten n pupuheheenenjojohthttajaja atat 14143232 kkplpl

Vaasa
ammatti-isännöitsisijäjätt 4242 kkplpl
sivutoimiset isännöitsijät 73 kpl
hallitusten puuheh enjohtajat 574 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät 135 kpl
sivutoimisset isännöitsijät 555 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2057 kpl

Kaikki taloyhtiöpäättäjät

http://www.sir.fi


Korjausrakentaminen 2015 –tapahtumaan
Helsingin Wanhaan Satamaan tiistaina 3.2.2015

PS. Tutustu koko päivän ohjelmaan osoitteessa www.wanhasatama.com ja ilmoittaudu mukaan.

Lakikammari – Sali H

Olemme järjestäneet tapahtumaan myös Lakikammarin, jossa 
varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:stä luennoi

Kiinteistöposti ja SIR Tietokanta löytyvät osastolta A9. 

Tule tapaamaan meitä lehden tekijöitä ja 
tuo tullessasi vaikka juttuvinkki päätoimittaja Riina Takalalle.

Tapahtuma on avoinna klo 9.45-17.00.

Tervetuloa

1) kunnossapidon vastuunjakoon liittyvistä asioista ja 
2) ajankohtaisista kattolumiasioista sekä kertaa osakkaan 
    remontti-ilmoituksen pelisääntöjä. 

Ensimmäinen luento alkaa klo 12.30 ja toinen alkaa klo 13.45.
Ei edellytä ennakkoilmoittautumista, mutta paikkoja on rajoitetusti.

http://www.korjausrakentaminen2015.fi


Chef Karppa
jututti

I
sännöitsijöille tulee koko ajan uusia lainsää-

dännöllisiä vaateita ja tehtäviä. Tykkään työs-

täni ja jos siihen liittyy uuden oppimista ja 

kouluttautumista, niin mitäs sitten, se vaan on 

niin, pohtii Veikko Nieminen.

“Olen Veikko Nieminen, kolmikymmenvuotinen. 

Mä kuljen niin kuin…”  

Näillä laulun sanoilla voi kuvata Mynämäen Isän-

nöintipalvelu Oy:n myönteisesti ja iloisesti työhön-

sä suhtautuvaa Veikko Niemistä, isännöitsijää.

Veikko ajoi rekkaa ja bussia, ulkomaita myöten, 

ennen isännöitsijäksi kouluttautumistaan. 

– Työt vähenivät ja halusin muutoksen elämääni. 

Mieluummin nukun 16 tuntia kotona kuin jossakin 

huoltoaseman parkkipaikalla rekassa”, pohtii mies 

alan vaihdostaan.

Kouluttautumisen isännöitsijäksi hän aloitti op-

pisopimuksella vuonna 2008, opiskeli puolitoista 

vuotta Turun ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuk-

sessa ja sitten kokopäivähommiin.

Isännöintipalvelun asiakkaina on taloyhtiöitä, 

yhdistyksiä ja liikekiinteistöjä. Kiinteistöt ovat mo-

nen ikäisiä, valtaosin Mynämäen kyläluonteen mu-

kaisesti pieniä, suurimmassa asiakasyhtiössä on 25 

huoneistoa. 

Putkistoremontit kiinteistöissä on pääosin tehty 

ja kauttaaltaan kiinteistökanta on hyväkuntoista.

– Asiakkaistamme, varsinkin pienet yhtiöt, tekevät 

kiinteistönhuoltohommat talkoilla ja osa käyttää My-

nämäen kahta kiinteistönhuoltoyhtiötä, Veikko kertoo.

Isännöitsijä ”Veke” rulettaa Mynämäellä
Rento ja palveleva ote työhön
Veikkoa kuunnellessa on helppo vakuuttua siitä, et-

tä hänellä on oikeasti palveleva ja rento ote isän-

nöitsijän työhön (toim. huom. ei ole leipääntynyt 

työhönsä).

– En laita työkännykkääni kiinni oikeastaan kos-

kaan, lomillakaan, ja vastaan puhelimeen vaikka 

yöllä, Veikko kertoo.

Puhelut eivät aina koske ihan isännöitsijätyön 

ydinhommia. Taannoin puhelin oli pärähtänyt soi-

maan kello 2 yöllä. Soittaja oli asiakastaloyhtiön iä-

käs osakkeenomistaja. Huolena oli, ettei hänen tele-

visiostaan näy mitään…

Mutta, hommat pitää hoitaa kelissä kuin kelissä, 

on Veikon motto. 

– Olen käynyt kaverini kanssa sunnuntainakin 

vetämässä pressuja paikoilleen rankkasateessa kat-

toremonttikohteessa, muistelee Veikko hymy huu-

lillaan ja jatkaa: –  Tuntuu siltä, että jatkan tällä ural-

la, töitä on ja työ on kivaa.

Puuhakas mies
Veikolla on oma T:mi Veke Works, jonka nimiin hän 

tekee keikan vaikkapa rekan ratissa tai leikkaa ruo-

hikkoa lasten leikkipuistossa.

– Tai käyn laulamassa lastenkutsuilla, sanoo 

kahden lapsen tarmokas isä.

Taas laulun sanoin: “Olen Veikko Nieminen, si-

sälläni tuntien, lämmön suvituulien pohjan sekä 

pakkasen, tätä työtä rakastaa…”

Tällaisia työhönsä positiivisella 

ja innokkaalla asennoitumisilla 

olevia sympaattisia isännöitsi-

jöitä, kuten Veikko Nieminen 

on,  suomalainen taloyhtiö-

maailma tarvitsisi kyllä paljon 

lisää. (toim. huomautus.)

Teksti ja kuva : Matti Karppanen
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www.mataki.fi

Suomeen sopivat vesikatot.

Vedenpitävät katot

2 0 0 0

www.al-katot.fi www.katto2000.fi www.ruuffi.fi

Mataki on suomalaisen Nordic Waterproofing Oy:n rekisteröity tavaramerkki.

Vesikaton tehtävänä on suojata rakennusta vedenpitävästi
sään vaihteluilta. Ammattitaitoisen urakoitsijan asentama 
Mataki® -kateratkaisu on turvallinen ja sopii hyvin Suomen 
olosuhteisiin.

Ota yhteyttä pääkaupunkiseudun Mataki-urakoitsijaan ja 
pyydä tarjous.

http://www.mataki.fi


Kiinteistönomistajan
varauduttava ajoissa

Teksti ja kuvat : Irene Murtomäki

T
ästä syystä on tärkeää, että kiinteistön-

omistajat ovat varautuneet hyvissä ajoin 

mahdolliseen lumenpudotukseen. Kiin-

teistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia 

Gramén muistuttaa kiinteistönomistajien vastuus-

ta huolehtia siitä, ettei katolta putoava lumi aiheuta 

vaaratilannetta.

Pia Gramén oli muutama vuosi sitten mukana 

laatimassa KH-korttia ”Vesikaton talviturvallisuuden 

parantaminen”. Vastaavaa ohjekorttia ei ollut aikai-

semmin saatavilla.

Kuluva talvi on ollut lumitilanteen kannalta 
niukka, eikä Etelä-Suomessa ollut kertynyt 
katoille juurikaan lunta tammikuun puoliväliin 
mennessä.  Tulevasta säästä ei voi tietää koskaan 
etukäteen, ja lunta saattaa tulla vielä runsaasti. 

– Vuosikymmenen vaihteessa oli runsaslumisia 

talvia, jotka olivat talvikunnossapidon kannalta hy-

vin haasteellisia. Lisäksi tilannetta hämmensivät eri 

puolilta tulleet ohjeistukset, Gramén kertaa, miksi 

KH-kortti katsottiin tarpeelliseksi.

– Katolla oleva lumi ja lumenpudotus olivat sil-

loin jatkuvasti otsikoissa. Tässä suhteessa viime ja 

kuluva talvi ovat olleet hiljaista aikaa.

KH-kortissa käsitellään muun muassa peltisten 

harjakattojen lumi- ja jäätilanteen valvontaa ja lu-

menpudotusta sekä annetaan ohjeita katolla liikku-

LUMENPUDOTTAJAN ETSINTÄ VIIMETINGASSA VÄÄRÄ TAPA

Tällaisilla puo-

meilla on meitä 

taas varoiteltu 

katolta mah-

dollisesti puto-

avista lumista 

ja jäistä. Sää on 

vaihdellut hy-

vin nopeasti, 

joten siinäkin 

mielessä varo-

vaisuuteen on 

syytä koko 

ajan.
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misesta, kattoturvalaitteista ja vaara-alueiden eris-

tämisestä. Ohje on tarkoitettu kiinteistönomistajille 

ja isännöitsijöille, kiinteistöpalvelu- ja lumenpudo-

tusyrityksille.

Talveen varauduttava 
ajoissa sopimuksin
Kiinteistönomistajia Pia Gramén opastaa varautu-

maan talvikunnossapitoon ja samalla lumenpudo-

tukseen hyvissä ajoin ennen ensilumia.

– Näitä asioita olisi hyvä ajatella jo kesällä, vii-

meistään alkusyksystä etenkin kiinteistöissä, joi-

den katoilta lumi tulee helposti alas. Niin kutsuttu-

ja riskikattoja ovat peltipintaiset harjakatot, joita on 

muun muassa kaupungin keskustoissa sijaitsevissa 

vanhoissa kerrostaloissa.

Sopimuskumppanit ja suunnitelmat lumenpu-

dotukseen tulisivat siis olla valmiina ennen talvea.

– Jos katolle tulee ykskaks puoli metriä tai metri 

lunta, ei paikalle saada päivän tai kahden varoitus-

ajalla lumenpudottajia, Gramén muistuttaa.

– Vaikka taloyhtiöt ostavat talvikunnossapito-

palvelun aurauksineen ja liukkaudentorjuntoineen 

huoltoyhtiöltä, ei sopimukseen yleensä kuulu lu-

menpudotus. Se on erikseen tilattavaa työtä, ja lu-

menpudotus ostetaan siihen erikoistuneelta yri-

tykseltä. Esimerkiksi monet kattoyritykset tarjoavat 

palvelua.

Tosin lumenpudotus voi sisältyä huoltoyh-        

tiön kanssa solmittuun palvelusopimukseen, mutta 

silloin tämä hoitaa sen useimmiten alihankintana. 

Harvalla huoltoyhtiöllä nimittäin on lumenpudo-

tusta varten ammattitaitoista työvoimaa. 

Huoltomiehet eivät saa työsuojelumääräysten 

mukaan mennä katolle, koska siihen tarvitaan oma 

pätevyytensä.

Kiinteistönomistajan tehdessä sopimuksen lu-

menpudotusfi rman kanssa tulisi ensin varmistua 

tämän ammattitaidosta.

– Jos yritys ei ole ennestään tuttu, voi liikkeelle 

lähteä vaikkapa tarkistamalla sen tiedot Tilaajavas-

tuu.fi -palvelusta. Lisäksi on hyvä haastatella yrityk-

sen edustajaa ennen kuin tekee sopimuksen. Lu-

menpudotusfi rmalla pitää olla esimerkiksi vakuu-

tukset kunnossa. Jälleen olisi muistettava kiinteis-

tönomistajan vastuu  kiinteistön turvallisuudesta, 

ettei käyttäisi epäpäteviä tekijöitä. 

Pahin tilanne syntyy, jos ei ole etukäteen mietit-

ty, miten lumenpudotus hoidetaan ja katolle kertyy 

ykskaks lunta kymmeniä senttejä. Päivän varoitus-

ajalla on hankala saada paikalle ammattitaitoisia te-

kijöitä. 

– Runsaslumisina talvina lumenpudotusfi rmo-

ja syntyi kuin sieniä sateilla ilman, että työvoimal-

la olisi ollut tarvittavaa pätevyyttä, saati kokemusta, 

Gramén muistelee. 

Palvelukuvausten 
oltava selkeät 
Toimitusjohtaja Pia Gramén muistuttaa, että talvi-

kunnossapito on myös asunto-osakeyhtiön talou-

denpitoon liittyvä asia. Talvikunnossapidosta vas-

taavan huoltoyrityksen kanssa solmittavaan sopi-

mukseen on sisällytettävä selkeät palvelukuvaukset: 

esimerkiksi kuka vastaa lumitilanteen tarkkailusta ja 

lumenpudotuksen tilaamisesta.

– Yhä on tilanteita, että kiinteistönomistaja tai 

tämän edustaja yrittää siirtää kattojen lumitilan-

teen valvonnan huoltoyhtiölle ”24/7” ja sisällyttää 

vastuun olemassa olevaan sopimukseen ilman, että 

siitä oltaisiin valmiita maksamaan. On muistettava, 

että vastuulla on oma hintalappunsa. Eikä kukaan 

käytännössä pysty valvomaan kattojen lumia ym-

päri vuorokauden, ellei joku ole paikalla koko ajan. 

Ja sehän on rahallisestikin ajatellen mahdoton aja-

tus.

– Kattojen lumitilannetta ei välttämättä pysty nä-

kemään kadulta päin katsottuna, joten asian selvit-

tämiseksi paikalle on tilattava lumenpudottajat tur-

vavälineineen. Päätöksen asiasta tekee kiinteistön-

omistaja tai tämän edustaja.

– Niin ikään toimeksianto lumenpudottamisesta 

täytyy tulla kiinteistönomistajan taholta. Sopimuk-

set, joissa huoltoyhtiölle annetaan niin kutsuttu va-

paa valtakirja, eivät ole suositeltavia.  On syntynyt 

jopa riitatilanteita siitä, että huoltoyhtiö on tilannut 

lumenpudotuksen ja työn jälkeen taloyhtiössä on 

väitetty sen olleen turhaa.

Kiinteistötyönantajilta tiedustellaan varsinkin al-

kuvuodesta sopimuskäytäntöön liittyviä asioita.

– Tilanne on tässä suhteessa rauhoittunut. Run-

saslumisina talvina, jolloin tapahtui onnettomuuk-

siakin, tuli todella paljon kyselyjä. Tuntui, että ken-

tällä oli silloin jonkinlainen paniikki päällä, Pia Gra-

mén muistelee.

Katolla olevan 

lumen määrää 

tulee valvoa ja 

lumenpudo-

tukseen ryhtyä 

riittävän ajoissa 

jo ennen kuin 

jäätä alkaa 

muodostua, Pia 

Gramén  muis-

tuttaa kiinteis-

tönomistajia.
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N
oin kymmenessä prosentissa tapauk-

sista huoltomies käy määräajoin katolla 

tarkistamassa, onko siellä esimerkiksi 

paljon roskia tai miltä katto muutoin-

kin näyttää. Olin juuri yhdessä vesikaton vuositar-

kastuksessa, jossa rakennuksen kattoa oli hoidettu 

erittäin mallikkaasti. Pääsääntöisesti kattoja ei kui-

tenkaan hoideta. Näin  toimitusjohtaja Anssi Havve 

Katto 2000 Oy:stä arvioi käytännön tilanteeksi.

Isot isännöitsijätoimistot ja suurkiinteistönomis-

tajat suosivat kattohuollon vuosisopimuksia, joiden 

ansiosta kiinteistöjen kattojen tarkastukset tehdään 

säännöllisesti ja vaurioihin voidaan reagoida ajoissa. 

SÄÄNNÖLLISISTÄ TARKASTUS- JA HUOLTOKÄYNNEISTÄ 
SYNTYY TODELLISTA TIETOA KATON KUNNOSTA PTS:ÄÄN

Vesikaton on aina 
oltava vedenpitävä
Oikea-aikaisuus, urakan riittävä laajuus ja 
ammattitaitoiset tekijät – siinä jälleen tuttu ohjeistus 
taloyhtiöille korjaushankkeiden toteuttamiseen. 

Tällä kertaa ohjeistus koskee vesikattojen korjaamista ja 
miksei myös ylläpitoa. 

Peruslähtökohtana pitäisi vesikattojenkin huoltamisen 
ja korjaamisen kannalta olla, että vesikaton täytyy 
aina olla vedenpitävä, olipa sen alla minkä ikäinen tai 
kuntoinen rakennus tahansa.

Yksittäisten taloyhtiöiden kohdalla tilanne voi ol-

la toinen. Ehkä katon kunto paljastuu vasta sitten, 

kun ylimmän kerroksen asukas ilmoittaa vesivahin-

gosta asunnossaan.

Luotettavaan PTS:ään 
kannattaa panostaa
Taloyhtiöiden kannattaisi Anssi Havven mielestä 

pyrkiä yhdistämään pitkän tähtäyksen suunnitel-

miinsa eli PTS:iin mahdollisimman paljon tausta-

aineistoa. 

Tietysti kaikkein tärkein lähtökohta tulevien kor-

jaushankkeiden ajoittamiselle ja toteuttamiselle on 

Taloyhtiön 

kannattaisi 

tehdä sopimus 

katon tarkasta-

misesta sään-

nöllisesti, kos-

ka silloin mah-

dollisiin korja-

uksiinkin osat-

taisiin varautua 

riittävän ajois-

sa.

Teksti : Riina Takala
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se, että taloyhtiö saa ylipäätään luotettavan ja am-

mattitaitoisesti tehdyn PTS:n. 

Raporttien taso vaihtelee Havven kokemuksen 

mukaan suuresti, ja varsinkin vesikaton osalta, ellei 

katon kuntoa ole selvittänyt alan ammattilainen.

– Kun kattoalan ammattilainen käy katolla sään-

nöllisesti, hän tekee tarkastuksista raportin. Hänel-

lä on silloin paras asiantuntemus arvioida, onko 

PTS:ssä esitetyt toimenpiteet katon osalta oikeat ja 

tarvittaessa hän voi päivittää tietoja, Havve kuvai-

lee toimintatapaa, jolla voitaisiin välttää tilanteet: 

PTS:ssä esitetään vesikaton korjaamista 7 vuoden 

päästä, kun katto jo nyt vuotaa.

Ongelmana PTS:ien laatimisessa on sekin, että 

niitä tehdään usein ”yleismiesjantusperiaatteella” eli 

henkilö, jolla on tiettyjä perusteita arvioida joiden-

kin rakenteiden kuntoa, mutta ei kaikkien rakentei-

den osalta.

– Minun mielestäni PTS kannattaisi tehdä niin, 

että se jaetaan eri osa-alueisiin ja kullekin osa-alu-

eelle otetaan oma asiantuntija tekemään arvio ra-

kenteen kunnosta, siis esimerkiksi erikseen talo-

tekniikan osaaja ja sitten eri rakenneosien osaajat. 

Silloin saatu tieto perustuisi todellisuuteen, Havve 

miettii.

– Sitten yksi henkilö kokoaisi kaiken tiedon yh-

teen, priorisoisi hankkeet ja laatisi siltä pohjalta ta-

lousarvion. Silloin kattokin saisi arvoisensa ”kohte-

lun” ja korjaaminen perustuisi oikeaan tietoon.

Tällä vältyttäisiin myös siltä, ettei vesikattoa ali-

korjata tai ylikorjata, vaan todelliseen tietoon pe-

rustuen osattaisiin valita oikea korjaamiseen taso ja 

laajuus.

Lisäksi Havve korostaa, että varsinkin vesikat-

toon liittyvät katselmukset ja tutkimukset olisi syytä 

tehdä silloin, kun vesikatto on näkyvissä. 

– Meille tulee tähänkin aikaan vuodesta tar-

jouspyyntöjä insinööritoimistojen suunnittelijoil-

ta, jotka eivät ole käyneet katolla ja suunnittelevat 

kallistusten parantamisia ynnä muita toimia. Eihän 

katoille nyt voi mennä, eikä varsinkaan silloin, jos 

siellä on 40 senttimetrin paksulti lunta tai jäätä, joka 

peittää kattoa. Miten silloin voisi arvioida, minkälai-

set kaadot katolla nyt on, Havve toteaa.

Urakoiden rajapintojen 
”mustat aukot”
Lisäksi Havven mielestä PTS:issä ja korjaussuunni-

telmissa pitäisi tarkastella kokonaisuuksia ja yhdis-

tää eri rakenneosien remontteja yhteen. 

Vesikaton korjaamista pitäisi tarkastella erityises-

ti silloin, kun taloyhtiö ryhtyy suunnittelemaan lin-

jasaneerausta tai julkisivuremonttia. 

Tällä voitaisiin välttää myös ongelmatilanteet, 

joissa urakoiden rajapinnat eivät kohtaa laisinkaan. 

Havve kertoo esimerkin: – Taloyhtiössä tehtiin 

linjasaneerausta ja me omassa urakassamme korja-

simme katon, paransimme katon kallistuksia ja uu-

simme räystäitä. Sitten yläpohjarakenteessa oleva 

45 vuotta vanha putki rikkoontui. Se oli jäänyt tie-

tynlaiseen ”välitilaan”, koska linjasaneerausurakka 

ulottui tuon kantavan rakenteen alapuolisiin osiin, 

eikä tämä yläpuolinen osuus ollut meidän urakas-

samme.  

Urakoitsija sai tietysti tässäkin tapauksessa kuulla 

kunniansa, mutta Havven mukaan heillä oli pitävä 

näyttö siitä, että vanha kuparikaivo, vaakalinja, oli 

syöpynyt paikoin puhki.

– Jos tehdään linjasaneeraus tai julkisivure-

montti sekä vesikattoremontti, niin urakoiden raja-

pinnat on jo etukäteen katsottava niin, ettei tule täl-

laista ”mustaa aukkoa”, jossa urakat eivät kohtaa. 

Energiatehokkuus 
paremmaksi
Kattomateriaaleissa ja työmenetelmissä ei Ha-

vven mukaan ole sinällään tapahtunut kovin suuria 

muutoksia viimeisten 15-20 vuoden aikana. Sen si-

jaan muutoksia on tapahtunut rakenneratkaisuis-

sa: bitumikermiä käytetään esimerkiksi enemmän 

höyrysulkuna ja lämmöneristepaksuudet ovat kol-

minkertaistuneet, mikä on muuttanut kattoraken-

teita.

– Olen sitä mieltä, että lämmöneristäminen kan-

nattaa aina – pääsääntöisesti. Jos jokin rakenne pu-

retaan, alkuperäinen lämmöneristys joudutaan kor-

vaamaan jollakin. Jos rakenne mahdollistaa läm-

möneristyksen lisäämisen, silloin se kannattaa teh-

dä, koska se ei ole silloin kustannuskysymyskään.

– Mutta jos katto on saneerattu jo monta kertaa 

ja halutaan parantaa sen energiatehokkuutta, niin 

silloin katon purkaminen on järkevää, koska ole-

massa olevissa rakenteissa on liian monta lämmön-

eristyskerrosta, eikä sinne mahdu enää lisää.

– Pelkästään energiatehokkuuden parantamisen 

vuoksi ei kannata purkaa tervettä rakennetta, eikä 

laittaa säänsuojaa, koska niitä kustannuksia ei kos-

kaan saada takaisin. Takaisinmaksu on silloin pi-

dempi kuin rakennuksen käyttöikä. 

Olipa korjattava rakennus minkälainen tahansa 

– katon alla minkälainen rötiskö tahansa tai muu-

taman vuoden päästä purku-uhankin alla oleva ra-

kennus – katon on joka tapauksessa oltava kunnos-

sa ja vedenpitävä.

– Se on ehdoton vaatimus, koska pienikin vesi-

vuoto vaurioittaa nopeasti muita rakenteita.

Lisäksi korjaushankkeiden onnistumiseksi on 

tärkeää, että hallituksen jäsenillä ja muillakin osa-

puolilla on roolit ja siihen liittyvät tehtävät selvillä. 

Kokeneella kattourakoitsijalla on kokemusta niis-

täkin tapauksista, joissa hallituksen - tai erityisesti 

yhden hallituksen jäsenen – toiminta voi vaikeut-

taa korjaushankkeen etenemistä niin, että silloin on 

välttämätöntä pistää tilaajan edustajat ruotuun, jotta 

ammattilaiset pääsevät tekemään työnsä loppuun. 
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K
ilpailutilanne kattoalalla on tiukka, varsin-

kin korjausrakentamisessa, siksi yrityksillä 

pitäisi Havven mielestä olla keinoja, millä 

tilaajat osaisivat erottaa ammattilaiset ja 

yhteiskunnan velvoitteidenkin mukaisesti toimivat 

urakoitsijat vähemmän ammattilaisista.

– Minun mielestäni tällaisen menettelyn kehittä-

misen pitäisi lähteä liikkeelle Kattoliitosta. Ketkä oli-

sivat sellaisia urakoitsijoita, joilla on jokin kelpuu-

tus, tutkinto tai jokin muu kriteeri, jolla voitaisiin 

todistaa kokemus ja ammattitaito? Mittarina voisi 

olla esimerkiksi se, kuinka kauan on toiminut alal-

la. Lisäksi henkilöpätevyyksissä pitäisi huomioida, 

että ne eivät ole elinikäisiä. Esimerkiksi ykkösluo-

kan betonityönjohtajan pätevyys  –et voi olla FISEn 

listoilla, ellet tee myös käytännössä sitä työtä, Havve 

pohtii.

Kattoalalla ei ole tällä hetkellä mitään erityistä pä-

tevöitymismenettelyä, mutta ei myöskään mitään 

selkeää alalletuloväylää. 

– Vesikattotyöt on niin pieni segmentti rakennus-

alalla, ettei työntekijöiden pätevöittämistä ole ilmei-

sesti koettu tarpeelliseksi.  RATEKOn kanssa oli yhte-

nä vuotena koulutusta, vedeneristäjän tutkinto am-

mattimiehille. Kattoliitossa vastaavanlaisen koulu-

tuksen järjestäminen on taas tapetilla, Havve kertoo. 

Kattoala tarvitsee tekijöitä 
ja pätevöitymistä

Koulutus olisi tarpeen, sillä Havve arvioi, että 

alalla on enää harvoja, joilla on tuo aikanaan han-

kittu RATEKOn koulutuksessa saatu vedeneristäjä-

pätevyys.

– Nyt alalle tulee kavereita, jotka sanovat olevan-

sa ammattimiehiä oltuaan kolme vuotta kattoalal-

la. Kolmessa vuodessa tätä alaa ei opita, vaikka tämä 

näyttää helpolta, Havve vielä toteaa.

Lisäksi Havve on huolissaan vesikattoammatti-

laisten ikääntymisestä. Sen myötä uhkaa hävitä am-

mattitaito. 

Yksi syy kehitykseen on Havven mielestä sekin, 

ettei kattoalalle ole olemassa mitään koulutusjärjes-

telmää.

– Alalle tullaan esimerkiksi jonkun tutun kautta 

ja opitaan työ pikkuhiljaa. Minun mielestäni tämä 

on väärä tie. Meillä pitäisi olla selkeästi määrätietoi-

sempi tie ja koulutus mihin tahansa ammattiin.

Haasteita tässäkin suhteessa riittää, ainakin Ha-

vven 15 vuoden takaisiin kokemuksiin liittyen. 

– Icopal, Lemminkäinen ja AL-Katot järjestivät 

rakennusalalla työskennelleille ja vesikattoalasta 

kiinnostuneille valikoiduille työntekijöille koulutus-

ta, jonka päätteeksi luvattiin vakituinen työpaikka. 

Kurssille osallistui parikymmentä henkilöä, joista 

vain pari jäi alalle.

"Vesikattoammattilaisten 
ikääntymisen myötä 
uhkaa hävitä alan 
ammattitaito."
toimitusjohtaja Anssi Havve
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Sivusto on tarkoitettu taloyhtiöpäättäjille, osakkeen-
omistajille, asukkaille ja kaikille asumisesta kiinnostuneille.

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

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

Maksuttomia lomakkeita rekisteröityneille jäsenille
Sivustolta voi tulostaa maksutta

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

Kiinteistöklubiin!

www.kiinteistoklubi.fi

http://www.kiinteistoklubi.fi


Onko mahdollista, Onko mahdollista, 
että sähkökatko että sähkökatko 
pimentäisi Helsingin?pimentäisi Helsingin?
Helsingin valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi 
toteaa olevan vaikeaa sanoa tyhjentävästi, 
mihin kaikkeen sähkökatko vaikuttaisi.
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-M
oderni yhteiskunta ei toimi il-

man sähköä. Pääkaupunki-

seudun asunnot ovat pääosin 

riippuvaisia sähköstä ja kau-

kolämmöstä. Lisäksi raideliikenne jumittuisi ja 

elinkeinoelämä pysähtyisi. Myös matkapuhelimet 

SÄHKÖKATKOKSEEN VARAUTUMINEN KOSKEE KAIKKIA

Turvallisuuskulttuuri 
osaksi taloyhtiön arkea
Syksyinen uutisointi Rovaniemellä toteutetusta sähköyhtiöiden 
suurhäiriöharjoituksesta sai monet pohtimaan, mikä olisi tilanne, 
jos sähköt menisivät poikki omassa kotikaupungissa. Helsingin 
valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi toteaa olevan vaikeaa sanoa 
tyhjentävästi, mihin kaikkeen se vaikuttaisi.

mykistyisivät ja tietoliikenneverkko lakkaisi toimi-

masta, hän mainitsee muutamia esimerkkejä.

– Pitkäkestoinen ja laaja sähkökatkos on erittäin 

epätodennäköinen Helsingissä. Tilanteeseen on sil-

ti varauduttu tekemällä suunnitelmia ja käymällä 

niitä läpi pöytäharjoitustasolla, Vuosalmi kertoo.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
Helsingin val-

miuspäällikkö 

Anssi Vuosalmi 

toivoo taloyh-

tiöiden ja nii-

den asukkaiden 

miettivän va-

rautumista 

mahdollisen 

sähkökatkok-

sen varalle. 

"Hankkikaa kotiin 
patterikäyttöinen 
radio. Sen kautta 
kuulette viranomais-
ten ohjeet sähkökat-
koksenkin aikana."
Valmiuspäällikkö 

Anssi Vuosalmi
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Helsingissä tapahtuvan sähkökatkoksen aiheut-

tamia riskejä pidetään vaikutukseltaan merkittävi-

nä, koska monet koko yhteiskunnan kannalta tärke-

ät toiminnot sijaitsevat pääkaupungissa.

Pitkistä sähkökatkoksista 
ei kokemusta
Helsingissä niin sanottu normaalitilanne on paljon 

parempi kuin muualla Suomessa.

– Meillä ei ole ilmajohtoja, jotka olisivat alttiina 

myrskyille tai tykkylumelle. Muualla Suomessa on 

kertynyt runsaasti kokemusta sääilmiöiden aiheut-

tamista sähkökatkoksista. Helsingissä tällaista ei ole 

toistaiseksi tapahtunut.  

Kaupungissa ei ole Anssi Vuosalmen tietojen 

mukaan ollut vuosikymmeniin laajaa sähkökatkos-

ta.

– Tämä on maakaapeloinnin ansiota. Mahdolli-

set sähkökatkokset jäävät paikallisiksi, jolloin niiden 

vaikutukset ovat pienet.

– Hyvän tilanteen huono puoli on se, että ei voi-

da tietää, mitä laaja sähkökatkos loppujen lopuk-

si aiheuttaisi. Julkisella puolella on lainsäädän-

nöllinen velvoite laatia poikkeustilanteiden varalle 

suunnitelma, joten asiaa on pohdittu ja siihen va-

rauduttu. Tähän mennessä valmiuksia ei ole jou-

duttu testaamaan käytännössä.

– Meillä on olemassa selkeä malli siitä, miten toi-

mitaan laajan sähkökatkoksen sattuessa, muun mu-

assa miten viestitään asukkaille. Näitä toimenpiteitä 

harjoiteltiin viimeksi joulukuussa.

Lähtökohtana on, että asukkaat asuvat kotonaan 

sähkökatkoksen aikana.

– Sellainen tilanne ei ole mahdollinen, että tar-

vittaisiin laajamittaista evakuointia. Toki puututaan 

yksittäisiin tapauksiin, joissa asukas ei terveydenti-

lansa vuoksi tule toimeen kodissaan. Silloin hänet 

siirretään väliaikaisesti esimerkiksi hoitolaitokseen.

Sähkökatkos ei käy normaalikuntoisen ihmisen 

terveyden tai hengen päälle, mutta aiheuttaa toki 

paljon haittaa.

– Ihmiset pelkäävät katastrofeja, vaikka jokapäi-

väisessä elämässä, kuten liukastumisissa ja kotita-

paturmissa on enemmän vaaran paikkoja.

Radio tärkein 
viestintäkanava
Valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi heittää pallon yk-

sittäisille kansalaisille ja kiinteistöomistajille: ovatko 

he miettineet, miten toimia sähkökatkoksen yllät-

täessä. 

– Me julkishallinnossa emme pärjää ilman kun-

talaisen varautumista. Toisaalta kuntalainen saattaa 

olla aika yksin ilman viranomaistoimintaa. Koko-

naisturvallisuuden mallissa ovat mukana yhtä lailla 

niin julkinen hallinto, yritykset kuin yksittäiset kan-

salaisetkin.

Hän toivoo, että esimerkiksi taloyhtiöissä kehi-

tettäisiin turvallisuuskulttuuria. Talkoisiin hän kut-

suu isännöitsijät, jotka voisivat sparrata ja innostaa 

asukkaita näiden asioiden pariin.

– Yhdessä voitaisiin tarkastella, millaisia riskejä 

erilaisista tilanteista aiheutuu ja minkälaisia konk-

reettisia toimenpiteitä tarvittaisiin. Hyvänä apuna 

voisi olla verkosta löytyvä Pahasti poikki -ohjekirja-

nen, joka kertoo miten selvitä pitkästä sähkökatkos-

ta, Vuosalmi vinkkaa.

– Naapuriapu ja yhteisöllisyys antavat lisäarvoa 

koko yhteiskunnan varautumiseen. Uskoakseni yh-

teen hiileen puhaltamista löytyy edelleen, kun ol-

laan tosipaikan edessä. 

Miettiessään, miten kansalainen voi varautua 

sähkökatkokseen, Vuosalmi mainitsee ensimmäi-

seksi patterikäyttöisen radion. Radio pystyy välittä-

mään tietoa ja viranomaisen ohjeita sähkökatkok-

LUOVA varoittaa 
luonnon-
onnettomuuksista
HELSINGILLÄ on käytössä LUOVA-varoitusjärjes-

telmä, jonka kautta kaupunki saa tiedon kotimaassa 

äkillisesti uhkaavista luonnononnettomuuksista, 

kuten vaarallisen kovasta tuulesta, rankemmista 

sateista, myrskyrintamista ja tulvista.

Tiedotteet saapuvat järjestelmän ylläpitäjältä, 

Ilmatieteen laitokselta, sähköpostin välityksellä 

kaupungin yhteyshenkilöille. LUOVA on alun perin 

viranomaiskäyttöön, kuten pelastuslaitoksille ja 

energiantuotantolaitoksille, tarkoitettu tietolähde, 

josta on muokattu myös kaupunkien ja muiden 

organisaatioiden käyttöön kevennetty versio.

Järjestelmä on osa Helsingin kaupungin 

valmiussuunnittelua. Sitä voi verrata esimerkiksi 

sähkökatkoksista, liikenteen katkoista tai ilmanlaa-

dun äkillisistä häiriöistä saataviin ilmoituksiin, joista 

kaupunki saa vastaavalla tavalla informaatiota.

Pari vuotta käytössä ollut LUOVA koettiin kau-

pungissa jo vuoden 2013 pilottivaiheessa tarpeel-

liseksi, vaikka tiedotteet eivät useimmiten aiheut-

taneet lisätoimenpiteitä. Noin 40 sähköpostitse 

saapuvaa varoitusilmoitusta olivat kuitenkin joka 

kerta muistutus ja harkinnan paikka siitä, olisiko 

ennakoiviin toimenpiteisiin tarpeen ryhtyä. 

Esimerkiksi kyseisen vuoden joulukuun kovan 

lumimyrskyn aikana kaupungin rakennusvirasto ja 

Stara lisäsivät tiedotteen perusteella omia valmiuk-

siaan ja aurauskalustoaan. 

Ilmastomuutoksen myötä ääri-ilmiöiden ennus-

tetaan lisääntyvän myös Suomessa, joten todennä-

köisesti järjestelmän tarpeellisuus ei tule ainakaan 

vähenemään.

Liikenne- ja viestintäministeriön tilauksesta 

kehitetyn järjestelmän toteutuksesta on vastannut 

Ilmatieteenlaitos yhteistyökumppaneinaan Suomen 

ympäristökeskus ja Helsingin yliopiston Seismolo-

gian instituutti.
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senkin aikana. Myös matkatietokoneilla ja -puheli-

mella on mahdollista päästä verkkoon ja tietoon kä-

siksi niin kauan kuin niiden akuissa on virtaa. 

Toiseksi Vuosalmi nostaa esille kotivaran. Kotona 

on hyvä pitää pieni varasto hyvin säilyviä elintar-

vikkeita.

Koska kaukolämpö lakkaa sähkökatkoksen aika-

na toimimasta, on pakkaspäivänä edessä asuntojen 

viileneminen. Lämpötilan laskeminen vie jonkin 

aikaa, eikä luo tarvetta terveiden ja hyväkuntoisen 

asukkaiden siirtämiseen. Vedenjakelussa on mah-

dollista ottaa käyttöön jakeluautot, joilla vettä vie-

dään asuinalueille.

Varavoimakoneet 
jauhavat sähköä
Julkisella puolella sähkökatkoksiin on varauduttu 

varavoimakonein, joita on muun muassa ihmisten 

hengen ja terveyden kannalta tärkeissä kohteissa, 

kuten sairaaloissa. Lisäksi on ups-tyyppisiä varavir-

talähteitä, jotka tuottavat sähköä useita tunteja.

– Laitteistoilla on varauduttu olemaan hyvin-

kin pitkiä aikoja ilman ulkopuolelta tulevaa sähköä, 

Vuosalmi mainitsee.

Valmiuspäällikkö ei mielellään listaa suurimpia 

riskejä, jotka mahdollisesti aiheuttaisivat sähkökat-

koksia.

– Kun yhden sanoo, voi häiriön aiheuttaa kui-

tenkin jokin toinen. Ehkä Helsingissä suurin riski 

on siinä, että tapahtuu jokin onnettomuus tai inhi-

millinen virhe. Myös todella iso tulvatilanne voisi 

synnyttää laitevikoja.

Vuosalmi korostaa, että turhien pelkojen luomis-

ta on syytä välttää.

– Pitää muistaa, että meillä on vakaa ja toimiva 

yhteiskunta. Uhkia ei pidä liioitella, mutta ei niiltä 

pidä sulkea silmiäkään. Sen vuoksi meillä on varau-

tumissuunnitelmat olemassa.

Rovaniemen kaltaista sähköyhtiöiden suurhäiri-

öharjoitusta ei Vuosalmen mukaan ole Helsingissä 

mahdollista järjestää. Siitä koituisi liian suuret vai-

kutukset muun muassa maan talouselämälle.

– Rovaniemellä kertyneitä kokemuksia voidaan 

hyödyntää koko maassa. Päällimmäisenä muistu-

tuksena oli, miten kotihoidossa olevien ihmisten 

turvallisuutta voidaan parantaa. Väestön ikääntymi-

nen on yksi keskeisimmistä haasteista.

Varautuminen laajamittaisiin ja pitkäkestoisiin 

sähkökatkoksiin kiinnostaa Helsingissä myös val-

tuustotasolla. Asiasta jätettiin syksyllä valtuustoaloi-

te, johon valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmen mu-

kaan laaditaan parhaillaan vastausta niin, että se on 

esiteltävissä kevään aikana.

Pahasti poikki -ohjekirjanen 

www.defmin.fi /fi les/1275/Pahasti_poikki_nettiversio.pdf 

Tietoa yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta

osoitteesta www.yhteiskunnanturvallisuus.fi 

Energiansäästöä ja pidempiä
korjausvälejä lasitetulla
parvekkeella
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Parvekelasitus pienentää energiankulutusta sekä
suojaa parvekerakenteita rapautumiselta.
Hyvin hoidettu rakennus säilyttää arvonsa ja pitää 
asukkaat tyytyväisinä.

020 7403 200 
(Puh. hinta 8,28 snt + 7 snt/min (lankapuh.)
tai + 17 snt/min (matkapuh.)

Mittauta taloyhtiösi
energiansäästöhyöty!
Parvekelasit säästävät energiaa
tutkitusti. Tilaa nyt arvio parvekelasien 
vaikutuksesta energialaskuun netti-
sivuillamme.

www.lumon.fi/energialaskurih.) 
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mavalvonnan taustalla on taloyh-

tiön vastuu kiinteistönsä palotur-

vallisuudesta. Kehitimme työka-

lut, joilla hallitus voi aktiivisesti 

kohentaa ja ylläpitää turvallisuutta. On muistetta-

va, että turvallisuus ei pysy itsekseen tietyllä tasolla, 

vaan esimerkiksi pelastussuunnitelma on päivitet-

Velvoittavan rinnalle 
omaehtoista valvontaa
Asuinkiinteistöjen paloturvallisuuden omavalvonta etenee 
Helsingissä. Nyt ovat vuorossa Alppiharjun, Keski-Vuosaaren, 
Malminkartanon ja Ruoholahden kerrostalot sekä rivitaloyhtiöt. 
Alueiden asunto-osakeyhtiöiden hallituksille on joulukuun 
alussa lähetetty omavalvontamateriaali ohjeineen.

tävä ja väestönsuoja tarkastettava tietyin aika välein. 

Kyse on ennaltaehkäisevästä työstä, palotarkastaja 

Sebastian De Caro Helsingin pelastuslaitokselta ko-

rostaa.

Hän pitää tärkeänä, että turvallisuus miellettäi-

siin taloyhtiössä kaikkien asiaksi, ja sen äärelle saa-

taisiin mahdollisimman moni asukas. Tähän liit-

ENNALTAEHKÄISEVÄ ASUMISTURVALLISUUS 
KOKO TALON ASIAKSI

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

Sebastian De 

Caro on luonut 

asuinkiinteistö-

jen omaval-

vontajärjestel-

män sekä sii-

hen liittyvän 

lomakkeen, jo-

ta taloyhtiöt 

voivat käyttää.
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Tervetuloa tärkeimpään työpäivääsi! KORJAUSRAKENTAMINEN 15 
—tapahtuma tarjoaa sinulle vuoden puhutuimmat teemat, uusimmat 
hanke-esittelyt, kymmenet ratkaisuntarjoajat sekä 800 kollegaasi. 
Yksi päivä joka kannattaa käyttää hyödyksi!

AIKA: Tiistai 3.2.2015 klo 10.00-17.00

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

MERKITSE PÄIVÄ JO KALENTERIISI!

RAKENTA JAT SUUNNITTELIJAT TALOYHTIÖT
ISÄNNÖITSIJÄTURAKOITSIJAT ARKKITEHDIT

http://www.korjausrakentaminen2015.fi


tyen palotarkastaja Sebastian De Carolla on työn alla 

omaehtoisesti läpikäytävä valvontalomake, joka on 

tarkoitettu hyödynnettäväksi vaikkapa vuosittain, 

tai niin usein kuin se koetaan taloyhtiössä tarpeel-

liseksi.

– Ajatuksena on, että turvallisuusasiat jalkautui-

sivat taloyhtiössä pitemmälle aikavälille, eivätkä jäi-

si vain siihen kertaan, kun käydään läpi velvoittavaa 

omavalvontaa. 

Palotarkastaja Sebastian De Caro tähdentää, että 

taloyhtiön turvallisuus on ollut ja on yhä sen omalla 

vastuulla, eikä sitä voi siirtää esimerkiksi isännöit-

sijälle. 

Kansantajuinen lomake
Asuintalojen omavalvonta käynnistettiin viime 

vuonna pilotoinnilla Harjun ja Roihuvuoren alueil-

la, minkä jälkeen olivat vuorossa Etu-Töölö ja Pu-

navuori.

– Ensimmäinen sähköinen omavalvontalomake 

oli testivaiheen materiaalia, jossa oli pääsääntöises-

ti kyllä-ei-vastauksia. Siitä lähdimme työstämään 

kansantajuisempaa ja helpommin täytettävää ver-

siota, missä onnistuttiin, jos mittarina käytettiin pa-

lautusprosenttia. Ensimmäisissä omavalvontakoh-

teissa jäätiin 83,5 prosenttiin, kun seuraavalla kier-

roksella luku nousi 92 prosenttiin, De Caro iloitsee.

– Sähköistä omavalvontalomaketta on kehitet-

ty monella tapaa. Viranomaisjargoniasta on yritetty 

päästä eroon. Lisäksi lomakkeen kysymykset muut-

tuvat sen mukaan, mitä taloyhtiö vastaa.

Ennaltaehkäisevän asumisturvallisuuden kehit-

tämisen lisäksi yhtenä pontimena omavalvonnassa 

on ollut, ettei pelastuslaitos saavuttanut sille asetet-

tua tavoitetta asuinkiinteistössä kymmenen vuoden 

välein suoritettavasta palotarkastuksesta. Aluehal-

lintovirastokin puuttui asiaan antamalla huomau-

tuksen.

– Palotarkastuksissa päästiin ainoastaan kym-

meneen prosenttiin tavoitteesta. Helsingissä on        

10 600 asuinkerrostaloa, joten sitä vauhtia olisi kus-

sakin kohteessa käyty sadan vuoden välein. 

– Tai sitten olisi tarvittu mittavasti lisää resursse-

ja, mikä puolestaan olisi tullut kuntalaisille kalliiksi. 

Näin ollen omatoimista varautumista päätettiin te-

hostaa ja saada mukaan ennen kaikkea itse asuk-

kaat.

Tähän mennessä velvoittava omavalvonta on 

suoritettu 1 149 talossa, ja ensi vuonna omavalvon-

ta laajenee myös mahdollisesti pientaloihin. Ta-

voitteena on, että kaikki Helsingin asuinkiinteis-

töt pientaloista suuriin kerrostaloihin käydään läpi 

kymmenessä vuodessa, De Caro kertoo.

Omavalvonta
etenee alueittain
Asuinkiinteistöjen omavalvonnassa mennään 

eteenpäin alue kerrallaan. Tämän vuoden ensim-

mäinen kierros pyörähti käyntiin joulukuussa ja 

toinen kierros on luvassa elokuussa. Tulevan syk-

syn alueita ei ole vielä valittu. Mikä alue on kulloin-

kin vuorossa, siitä päätetään pelastuslaitoksessa.

– Esimerkiksi nyt on mukana Ruoholahti, jos-

sa on ainoastaan 24 taloyhtiötä. Alue on kuitenkin 

voimalaitosten vieressä ja vilkkaiden liikenneväyli-

en keskellä, joten se katsottiin tarpeelliseksi saada 

mukaan näin alkuvaiheessa. 

Pelastuslaitos lähestyy taloyhtiöitä kirjeitse, jossa 

kerrotaan velvoittavan omavalvonnan olevan ajan-

kohtaista. Omavalvontalomake löytyy pelastustoi-

men internetsivulta, jossa se on sähköisessä ja tu-

lostettavassa muodossa. Materiaalit voi myös nou-

taa Keskuspaloasemalta osoitteesta Agricolankatu 

15 A, jossa ovet ovat avoinna ympäri vuorokauden 

viikon jokaisena päivänä.

– Taloyhtiöllä on kirjeen päiväyksestä puolitoista 

kuukautta aikaa tehdä asuinkiinteistön omavalvon-

ta. Jos mitään ei tapahdu, annetaan vielä kuukau-

si aikaa. Jos senkään jälkeen omavalvontaa ei ole 

suoritettu, tehdään kohteessa maksullinen käynti. 

Eli kulloisenkin alueen taloyhtiöt tarkastetaan joka 

tapauksessa sataprosenttisesti. Tänä päivänä kaik-

ki palotarkastukset ovat maksullisia, mutta omaval-

vontana se on maksutonta, Sebastian De Caro huo-

mauttaa.

Asuintalon omavalvonnan voi tehdä hallituksen 

edustaja tai sen valtuuttama henkilö, kuten isän-

nöitsijä. Toivottavaa kuitenkin on, että mukana olisi 

useampi silmäpari. Kun kiinteistön eri kohteet on 

käyty läpi, siirretään tiedot nettilomakkeelle ja lähe-

tetään pelastuslaitokselle. Palotarkastaja käy rapor-

tin läpi ja lähettää sen pohjalta palotarkastuspöytä-

kirjan. Jos puutteita ilmenee, hän antaa korjaus-

määräykset.

Neuvontaa ja tukea omavalvonnan suorittami-

seen tarjoavat helsinkiläiset sopimuspalokuntalai-

set. Palvelu on maksutonta.

– Tätä on hyödynnetty yllättävänkin paljon niin 

lomakkeen täytössä kuin myös tapauksissa, jois-

sa taloyhtiö on saanut korjausmääräyksen. Lisäk-

si talosuojelukoulutusta antavan Helpe ry:n kanssa 

on järjestetty asian tiimoilta asukasiltoja eri puolilla 

kaupunkia.

Lisätietoja ja neuvontaa antaa myös palotarkas-

taja Sebastian De Caro, joka on tavoitettavissa pu-

helimitse arkisin.

Taloyhtiöiden antamia tietoja valvotaan pistoko-

kein. – Varmentavia palotarkastuksia tehdään kym-

menessä prosentissa tarkastuksen kohteena olevis-

ta kiinteistöistä. Kun meillä viime vuonna oli oma-

valvonnan piirissä 539 yhtiötä, joissa oli 595 taloa, 

käytiin paikan päällä tekemässä 55 palotarkastusta.

Omavalvontaa 
viestinnästä tekniikkaan
Asuinkiinteistön omavalvonta perustuu kolmeen 

osa-alueeseen.

– Ensimmäisenä ovat omatoiminen valvonta ja 

turvallisuusviestintä. Esimerkiksi onko pelastus-

suunnitelma kaikkien kiinteistössä toimivien saata-

villa ja reagoidaanko asukkaiden ilmoittamiin tur-

vallisuuspuutteisiin.

– Seuraavaksi siirrytään pelastussuunnitteluun 

ja käydään läpi siihen kuuluvia asioita. Kysymykse-
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nä on muun muassa, onko riskejä, kuten luonnon-

onnettomuuksien vaaraa huomioitu ennaltaehkäi-

sevästi. Pihassa saattaa olla laho puu, jonka kova 

myrsky voi kaataa talon päälle, De Caro mainitsee 

esimerkin.

– Kolmantena osa-alueena on rakenteellinen ja 

tekninen paloturvallisuus: onko rapuissa tavaraa, 

onko palo-osastointi kunnossa. Tekniikkaan liitty-

vät myös ilmanvaihtokanavat. Ja jos talossa on ko-

neellinen tuloilma, osaavatko asukkaat tarvittaessa 

katkaista siitä virran.

Usein esillä oleva asia on pelastustie ja sen mer-

kintä. Niitä ei saa mennä merkitsemään omin päin.

– Nykyisin väylä saatetaan merkitä pelastustiek-

si, koska halutaan estää pysäköintiä. On muistetta-

va, että pelastustiellä pitää olla tietty kantavuus ja 

kaluston täytyy pystyä kääntymään sillä. Tulipalon 

sattuessa sammutustyö saattaa viivästyä, jos palo-

auto jää kiipeliin väärin merkitylle väylälle. Räikein 

esimerkki oli eräässä kohteessa, jossa vierekkäin 

olivat pelastustiekyltti ja painorajoitus kaksi ton-

nia -kyltti. Paloautolla ei olisi ollut tälle pelastustiel-

le asiaa, koska pelastustien kantavuusvaatimus on 

32 tonnia. 

Jäteastioiden 
sijoittelussa parannettavaa
Tähän mennessä kertyneiden tietojen perusteella 

on taloyhtiöissä eniten petrattavaa jäteastioiden si-

joittelussa.

– Jos jäteastia on seinää vasten ja ikkunat ovat 

lähellä, on riski mahdollisen palon leviämiseen 

suuri. Tulipalon ei tarvitse olla tahallisesti sytytetty, 

vaan joku on tyhjentänyt tuhkakupin roskapussiin-

sa ja tuonut sen astiaan. Valitettavasti näitä tapauk-

sia riittää, hän muistuttaa.

Toinen seikka, johon ei tarpeeksi kiinnitetä huo-

miota, on taloyhtiössä liikettä tai yritystä pitävät toi-

minnanharjoittajat.

– Heidät tulisi ottaa mukaan taloyhtiön pelastus-

suunnitelman laatimiseen ja pohtia, onko heidän 

toiminnassaan jotakin, mikä aiheuttaa riskejä, ku-

ten kemikaaleja.

Niin ikään sulkujen merkinnässä on yleisesti ot-

taen parantamisen varaa.

– Kaikki sulut, veden pääsulut, sähkökeskukset ja 

kaasujen pääsulut, tulee olla merkittynä ulkoa saak-

ka aina viimeiselle ovelle asti. Tämä palvelee pelas-

tuslaitoksen lisäksi huoltoyhtiön väkeä.

Pelastussuunnitelmista palotarkastaja Sebastian 

De Caro toteaa niiden olevan hyvällä tolalla. Taloyh-

tiöistä, joissa velvoittava omavalvonta on suoritettu, 

on 92 prosentilla pelastussuunnitelma. Tosin siitä ei 

ole tietoa, kuinka hyvin ne on päivitetty: onko tehty 

muutakin kuin vaihdettu tarvittaessa yhteystiedot.

Sebastian De Caro opastaa taloyhtiöitä kiinnittä-

mään huomiota myös väestönsuojaansa.

– Se kannattaa pitää kunnossa. Taloyhtiölle saat-

taa nimittäin koitua iso lasku, jos väestönsuoja ei 

toimi ja se pitää saattaa tämän päivän lainsäädän-

nön mukaiseksi. Laitteita, esimerkiksi ilmanvaihto-

koneita täytyy huoltaa säännöllisesti. Lattiassa ole-

vaa padotusventtiiliä pitäisi käydä ruuvaamassa au-

ki ja kiinni jumiutumisen välttämiseksi. Taloyhtiön 

kannattaisi edelleen nimetä väestönsuojalle hoitaja, 

vaikka tämä velvoite on poistunut, De Caro opastaa.

Taloyhtiöissä 

on tärkeä kiin-

nittää huomio-

ta jäteastioiden 

sijoitteluun 

turvallisuus-

mielessä. Tam-

pereen Vuo-

reksen asuin-

alueelle on 

tehty uutta 

teknologiaa 

edustava jäte-

putkikeräysjär-

jestelmä.

KUVA RIINA TAKALA

33



H
elsingin alueelliset vuokrataloyhtiöt 

fuusioituivat vuodenvaihteessa 2011–

2012.

– Hekaa perustettaessa tärkeä tavoite 

oli alueellisten yhtiöiden pääomakulujen tasaami-

nen. Joidenkin yhtiöiden alueilla oli tulossa joko 

Helsingin kaupungin 21 vuokrataloyhtiön yhdistymisestä Hekaan 
on kulunut runsaat kolme vuotta. Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö 
toteaa, että fuusio on toteutunut paremmin kuin hyvin ja sille asetetut 
tavoitteet on valtaosin saavutettu. Helsingin kaupungin asunnot Oy 
on noin 47 000 asunnollaan Suomen suurin vuokranantaja.

mittavia peruskorjauksia tai paljon uudisrakenta-

mista. Isot investoinnit olisivat johtaneet suuriin 

vuokrankorotuksiin. Tässä tilanteessa kaupungin 

päättäjät katsoivat, että on oikeudenmukaisem-

paa tasata kuluja ja perustaa Helsingin kaupungin 

asunnot Oy, Jaana Närö kertaa historiaa.

Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki

TOIMINTAA TEHOSTETTU JA YHDENMUKAISTETTU

Heka-fuusio toteutunut
paremmin kuin hyvin

Juristi Jaana 

Närö on Suo-

men suurim-

man vuokran-

antajan, Hel-

singin kaupun-

gin asunnot 

Oy:n toimitus-

johtaja. Yhtiöllä 

on omistukses-

saan noin 

47 000 asun-

toa.

"Asiakas ei enää asu 
jossain kaupungin 
vuokratalossa, vaan 
hän asuu Hekan 
asunnossa."
Toimitusjohtaja Jaana Närö
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Alueyhtiöt vastaavat edelleen isännöinnistä, 

huollosta ja asiakaspalvelusta. Emoyhtiöön on kes-

kitetty muun muassa taloushallinto. Talouteen liit-

tyvä iso asia Hekan alkutaipaleella on ollut alueyhti-

öiden lainojen konvertointi eli niiden vaihtaminen 

edullisempiin.

– Tätä kautta on onnistuttu saamaan merkittävää 

hyötyä asukkaille.

Toimitusjohtaja Jaana Närön mielestä asukkai-

den kannalta suurin muutos on kuitenkin ollut He-

ka ja hekalaisuus.

– Asiakas ei enää asu jossain kaupungin vuokra-

talossa, vaan hän asuu Hekan asunnossa.

Innostus hekalaisuuteen välittyy myös toimitus-

johtajasta. Hän kertoo viihtyvänsä työssään todella 

hyvin.

– Asunnot ja Helsinki ovat rakkauksiani. On hie-

noa olla rakentamassa kotikaupunkia, syntyperäi-

nen helsinkiläinen iloitsee.

Juristi Jaana Närö teki myös aiemmissa työpai-

koissaan Satossa ja Helsingin seurakuntayhtymäs-

sä töitä asuntorakentamisen ja -sijoittamisen sekä 

kiinteistöjen parissa.

Alueyhtiöitä 
saman katon alle
– Hekan tärkeimmiksi tavoitteiksi kirjattiin sitä pe-

rustettaessa pääomakulujen tasaamisen lisäksi hal-

linnon tehostaminen ja toiminnan yhdenmukaista-

minen. Tähän liittyen on jo tehty paljon, mutta vielä 

on työtä jäljellä, toimitusjohtaja Jaana Närö toteaa.

Hallinnon tehostamiseksi on alueyhtiöiden toi-

mitusjohtajuuksia yhdistetty. Hekan 21 alueyhtiössä 

oli vuodenvaihteessa 9 toimitusjohtajaa, joista jo-

kainen hoiti kahta tai kolmea alueyhtiötä.

Kiinnostusta Heka-yhtiöiden toimitusjohtajuu-

teen tuntuu olevan. Syksyllä oli avoinna yksi paikka, 

johon oli noin 40 hakijaa.

Iso ponnistus on ollut alueyhtiöiden toimistojen 

yhdistäminen ja muuttaminen uusiin tiloihin vuo-

sien 2013–2014 aikana. Aluetoimistojen määrä laski 

yhdeksään.

– Vaikka palveluverkko harveni, sijaitsevat alue-

toimistot liikenteellisesti keskeisimmillä paikoil-

la kuin entiset toimistotilat.  Koska uudet toimis-

tot ovat hyvin saavutettavissa, on asiakkaan helppo 

asioida niissä.

Heka-konsernin emoyhtiön toimitilat sijaitsevat 

Viipurinkadulla. Muutto sinne tehtiin toukokuussa.

Alueyhtiöiden toimintatapojen yhdenmukaista-

misessa on Jaana Närön mukaan vielä tekemistä.

– Olen leikkisästi todennut, että meillä on ollut 

kaikkea vähintään 21. Mutta paljon on menty eteen-

päin, mistä yhtenä esimerkkinä on uudet yhteiset 

nettisivut, jotka otettiin käyttöön toissa vuonna.

Uutta ovat myös työntekijöille yhteiset koulutus-

tilaisuudet, joissa paneudutaan niin esimiestaitoi-

hin kuin asiakaspalveluunkin.

http://www.prolineoy.fi


Toimitusjohtaja Jaana Närö arvelee, että osalle 

työntekijöistä sopeutuminen uuteen toimintakult-

tuuriin on ollut helpompaa kuin toisille.

– Toivottavasti turhat pelot ovat matkan varrel-

la karisseet, kun on huomattu sekä talojen että työ-

paikkojen säilyneen Helsingissä, Närö tuumaa.

Hekaa perustettaessa päätettiin, ettei ketään irti-

sanota tai lomauteta fuusion vuoksi. Toimitusjoh-

taja Jaana Närön mukaan tämä on pitänyt. Heka-

konsernissa työskentelee yli 600 henkilöä, joista 

isännöitsijöitä on viitisenkymmentä.

Yksi suurimmista tämänhetkisistä kehityskoh-

teista on Jaana Närön mukaan sähköinen asiakas-

palvelu.

– Uusi vikailmoitusjärjestelmä otettiin käyttöön 

viime vuonna. Nyt on koekäytössä asiakkaiden säh-

köinen allekirjoitus. Vaikka näiden parissa riittää 

tekemistä, on muistettava, mitä kaikkea mahdol-

lisuuksia ne antavat. Tulokset näkyvät parempana 

asiakaspalveluna.

Muutoinkin isot haasteet liittyvät järjestelmä-

puolelle. Esimerkkinä Närö mainitsee talojen ener-

giatalouteen nivoutuvat asiat, kuten kulutuksen 

seurannan ja mittaamisen.

Hekan asunnot haluttuja
Hekan asuntoihin on jatkuvasti noin 26 000 per-

heen tai henkilön jono. Yksi syy tähän on vähäinen 

uudistuotanto. Tänä vuonna valmistuu viisi uutta 

Heka-taloa, joihin tulee yhteensä 205 uutta asun-

toa. Viime vuonna uusia asuntoja valmistui 437.

Helsingin asuntomarkkinoista puhuttaessa kes-

toaihe on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puu-

te. Näköalapaikalta asioita seuraava Jaana Närö to-

teaa tämän olevan seurausta tonttipulasta.

– Asuntotuotantoa jarruttaa pula kaavoitetuis-

ta tonteista. Uudisrakentamisen määrän ratkaisee 

se, miten paljon ja mille tahoille päättäjät haluavat 

tontteja jakaa.

Vuokra-asuntojonossa olevien suureen määrään 

vaikuttaa myös se, että Heka-asunnoissa asukkai-

den vaihtuvuus on pieni.

– Meidän asukkaillemme asunnot ovat pysyviä 

koteja, eivät läpikulkupaikkoja. Ja kun muuttoja ta-

pahtuu, vaihtavat asukkaat useimmiten toiseen He-

kan asuntoon. Asukkaiden käytössä on sähköinen 

asunnonvaihtopörssi, jonka kautta vaihtoja tapah-

tuu. Lisäksi talojen peruskorjaukset kuormittavat 

asuntojen tarvetta. Kun talo on remontissa, järjestää 

Heka asukkailleen väistöasunnon.

 Hekan asuntoa jonottavat myös muiden kau-

punkien kuin Helsingin asukkaat.

– Tämän ymmärtää, sillä meillä on kohtuulli-

semmat vuokrat kuin Espoon ja Vantaan kaupun-

kien vuokra-asunnoissa. Mieluummin ihmiset tu-

levat asumaan halvemmalla palvelujen ääreen kuin 

asuvat kalliimmin kauempana, Närö summaa.

Kuka kävi viimeksi katolla?K k kä i ii k i k t ll ?
Jätä arvailut muille ja hyödynnä
todellinen tilannetieto katosta.

Reikä katolla? KorjaammeR ikä k ll ? K j .
Katon täsmäkorjaukset ja kiinteistön

koko katon kattoremontit meiltä.

Kattohuolto tuo säästöä!K tt h lt t ää töä!
Ennakoiva kattohuolto on paras

tapa säästää kattokuluissa.

Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

010 680 4010
Soita ja tilaa katollesi asiantuntija:

MEILTÄ
MYÖS LUMEN-
PUDOTUKSET

Aina ammattityönä,
oikeilla menetelmillä,

kattoa rikkomatta.
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Täydennysrakentamista
monella mallilla
Heka investoi paitsi uudisrakentamiseen ja perus-

korjaukseen myös täydennysrakentamiseen.

– Kohteet ovat hyvin erityyppisiä. Taloihin on ra-

kennettu lisäkerroksia ja joillekin tonteille on mah-

tunut lisää rakennuksia, Jaana Närö listaa.

Hän laskee Hekan päässeen erinomaisesti Hel-

singin kaupungin tavoitteeseen, jonka mukaan 30 

prosenttia asuntotuotannosta tulee olla täydennys-

rakentamista.

– Koska tonttimaasta on pulaa, se pitää hyödyn-

tää mahdollisimman hyvin. Toinen tärkeä seikka on 

alueiden palvelujen turvaaminen. Täydennysraken-

tamisella saadaan uusia asukkaita ja lisää elinvoi-

maa. Täydennysrakentaminen on myös edullista, 

koska tonteilla on infra jo valmiina.

Heka-asuntojen joukkoon mahtuu taloja monel-

ta eri vuosikymmeneltä.

– Vanhimmat on rakennettu 1900-luvun alus-

sa, esimerkiksi vanhat puutalot Vallilassa ja Käpy-

lässä. Uusinta tuotantoa edustavat muun muassa 

Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan 

talot.

Hekaan kuuluvat tänä päivänä myös kaupun-

gin palveluasunnot, kun Kiinteistö Oy Helsingin 

Palveluasunnot sulautui vuodenvaihteessa osaksi 

konsernia. Palveluasuntojen kiinteistöissä on noin 

2 500 vanhusten, kehitysvammaisten sekä päihde- 

ja mielenterveyskuntoutujien erityisasuntoa.

Lähiajan muutoksiin lukeutuu myös Helsingin 

kaupungin asunnot Oy:n hallituksen puheenjohta-

jan vaihdos. Eläkkeelle jääneen apulaiskaupungin-

johtaja Hannu Penttilän tilalla on aloittanut Anni 

Sinnemäki.

HEKA oli aktiivisesti mukana, kun vuosi sitten perus-

tettiin Kohtuuhintaisen vuokra-asuntojen edistäjät 

ry eli KOVA.

 – Yhdistyksessä on Helsingin lisäksi kahdek-

san muuta kaupungin vuokrataloyhtiötä. Koimme 

vuokrataloyhtiöissä, että Suomessa ei ollut monista 

kiinteistöalan järjestöistä huolimatta yhdistystä, joka 

ajaisi meidän asiaamme. Näin päätimme perustaa 

oman KOVAmme. Yhdistys on ainoana suomalaise-

na edustajana pohjoismaisessa asuntoalan NBO-

järjestössä.

– KOVAN tarkoituksena on edistää kohtuuhin-

taista vuokra-asumista.  Pyrimme vaikuttamaan 

muun muassa antamalla lausuntoja ja osallistu-

malla keskusteluun, Jaana Närö kertoo. Hän toimii 

Kohtuuhintaisen vuokra-asuntojen edistäjät ry:n 

hallituksen puheenjohtajana.

KOVA edistää 
kohtuuhintaista 
asumista

Vuonna 2013 

Viikinmäkeen 

valmistunut 

Harjannetie 

44:n talo pal-

kittiin Raken-

tamisen ruusul-

la innovaatises-

ta ja laaduk-

kaasta rakenta-

misesta.
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Teksti ja kuvat : Teksti ja kuvat : Irene Murtomäki Irene Murtomäki 

V
anhojen talojen purkaminen on jo hy-

vässä vauhdissa. Purkutyöt Jakomäentie 

4:ssä (entinen 6) alkoivat lokakuun alussa. 

Ensimmäisenä maan tasalle saatiin a-talo 

ja seuraavana on vuorossa b-talo. Sen purkaminen 

alkoi asuntojen tyhjennyttyä loppiaisen jälkeen. Ke-

vään mittaan hävitetään vielä c- ja d-talot. Hissittö-

60-luvun vuokratalot 
elinkaarensa päässä
Jakomäen kallioilla sijaitseva kerrostaloalue kokee melkoisen 
mullistuksen lähiaikoina. Maisemasta häviää neljä vuosina 
1967–1969 valmistunutta betonitaloa ja niiden tilalle nousee viisi 
uutta taloa. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toteuttaman 
hankkeen kokonaiskustannusarvio on 56 miljoonaa euroa. 

missä taloissa on ollut ainoastaan kaksioita.  

Heka-Jakomäki Oy:n toimitusjohtaja Hannu 

Laakson mukaan kunkin talon purkamiseen kuluu 

aikaa 3–3,5 kuukautta. Purkutyöt saadaan näillä nä-

kymin päätökseen kesäkuun alkuun mennessä.

– Talojen purkaminen aloitetaan sisäpuolelta. 

Kierrätettävät materiaalit, kuten kiintokalusteet, ko-

Purettavista 

kerrostaloista 

ensimmäinen 

saatiin maan 

tasalle joulu-

kuussa. Hanke 

on edennyt 

toistaiseksi hy-

vin aikataulus-

saan, eikä isoja 

yllätyksiä ole 

tullut vastaan. 

VANHAT TALOT PURETAAN UUSIEN TIELTÄ JAKOMÄESSÄ
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dinkoneet, kylpyammeet sekä vesi- ja sähköjohdot, 

lajitellaan erikseen. Niin ikään asbestipurut tehdään 

omana työnään. Kun talo on sisältä purettu, tulee 

rouhija ja murskaa talon, Laakso selvittää.

Neljässä talossa on ollut yhteensä 279 asuntoa, 

joissa asukkaita on ollut 500–600. 

– Ensimmäiset asukkaat muuttivat taloista pois 

runsas vuosi sitten, eikä heidän tilalleen otettu uu-

sia vuokralaisia. Neuvottelut asukkaiden kanssa ja 

korvaavien asuntojen eli niin sanottujen väistö-

asuntojen varsinainen haku Hekan muista vuokra-

taloista aloitettiin toukokuun lopussa. Ensimmäise-

nä purkuvuorossa ollut a-talo oli tyhjänä lokakuun 

lopussa ja b-talon viimeisimmät asukkaat muuttivat 

pois nyt alkuvuodesta, Heka-Jakomäki Oy:n kiin-

teistöpäällikkö Ismo Hämäläinen kertoo.

Toimitusjohtaja Hannu Laakson puheissa vilah-

taa tämän tästä vanha osoite Jakomäentie 6. Hän 

arveleekin vievän oman aikansa, että oppii käyt-

tämään uutta Jakomäentie 4 -osoitetta. Numeron 

muuttuminen johtuu asemakaavamuutoksesta, jo-

ka tehtiin alueelle rakennettavien uusien talojen 

vuoksi. Kaavassa puututtiin myös katualueeseen, 

ja Jakomäentie tulee kapenemaan uusien talojen 

kohdalla.

Peruskorjaus 
olisi maksanut liikaa
Jakomäen Kiinteistöissä päädyttiin 45 vuotta van-

hojen talojen purkamiseen, koska niiden peruskor-

jaus olisi tullut liian kalliiksi. Hannu Laakso ja Ismo 

Hämäläinen toteavat, että ratkaisu on ainutlaatui-

nen ainakin pääkaupunkiseudulla.

Jakomäentie 4:ssä (aikaisemmin 6) sijaitsevien 

pesubetonipintaisen kerrostalojen purkamisen juu-

ret ulottuvat kahdenkymmenen vuoden taakse.

JAKOMÄEN vuokrakerrostalojen purkaminen ei ole 

mikään tavaton ilmiö koko Suomen mittakaavassa. 

Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola Asumi-

sen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta kertoo, 

että purkamisia on tehty 2000-luvun alusta alkaen. 

Vuosina 2000–2014 ARA on myöntänyt purkuluvan 

yhteensä noin 3 500 asunnolle.

– Puretut talot ovat olleet pääasiassa 1960- ja 

1970-luvuilta. Purkamisen pääasiallisina syinä ovat 

olleet heikko käyttöaste eli paljon tyhjiä asuntoja, 

joille ei kysyntää, sekä tulossa olevat kalliit peruskor-

jaukset. Useissa tapauksissa kyse on molemmista, 

Ahola mainitsee. 

Kuten olettaa sopii, puretaan asuntoja eniten 

väestöltään vähenevissä kunnissa ympäri Suomea. 

Mutta jonkin verran taloja laitetaan maan tasal-

le myös kasvukeskuksissa, jolloin samalle tontille 

rakennetaan uusia vuokra-asuntoja. 

Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola arvioi, 

että purettavien talojen määrä todennäköisesti kas-

vaa, sillä useissa kunnissa väestö edelleen vähenee 

ja asuntokanta vaatisi isoja ja kalliita peruskorjauksia.  

Purkamisen sijaan kunnat saattavat myös myydä 

tarpeettomia vuokratalojaan.

– Rajoituksista vapautetaan vuosittain noin 2 

000–4 000 asuntoa, jotka niiden omistaja voi myy-

dä vapaasti. Omistajana voi olla jokin muukin taho 

kuin kunta. ARAlle ei kuitenkaan ole tietoa, kuinka 

paljon näitä asuntoja myydään eteenpäin ja kuinka 

monet jäävät omistajille tavallisiksi, aravarajoituksista 

vapaiksi vuokra-asunnoiksi.

Tuhansia vuokra-
asuntoja purettu

Heka-Jakomäki Oy:n toimitus-

johtaja Hannu Laakso esittelee 

purkutyön kohteena olevaa 

Jakomäentie 4:n b-taloa. 

Viimeiset asukkaat muuttivat 

talosta alkuvuodesta.
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rakennusliikettä. Se oli sen ajan aluerakentamista, 

kiinteistöpäällikkö Hämäläinen tuumaa.

Hän toteaa Jakomäen olleen tuolloin melkoista 

periferiaa. Nykyisin alue sijoittuu Lahden väylän ja 

Porvoon moottoritien väliin, mutta 60-luvun lopus-

sa näitä isoja teitä ei vielä ollut.

– Jakomäki rakennettiin helsinkiläisiä perhei-

tä varten. Asukkaat muuttivat sinne muun muas-

sa Kallion ahtaista hellahuoneista. Jakomäki olikin 

70-luvulla stadilaisin kaupunginosa syntyperäis-

ten helsinkiläisten määrällä mitattuna, Hämäläinen 

kertoo.

Nykyisen Jakomäentie 4:n taloja lukuun otta-

matta on Heka-Jakomäen alueen kiinteistöjä pe-

ruskorjattu ahkerasti viimeisten vuosikymmenten 

aikana, ja 27 talon kunnostustyöt alkavat olla loppu-

suoralla.

– Parhaillaan remontoidaan Jakomäentie 8:n a-, 

b- ja d-taloja, joissa tehdään sisäpuolinen peruskor-

jaus ja rakennetaan 9 uutta hissiä. Hankkeen kus-

tannukset ovat noin 14 miljoonaa euroa. Aikataulun 

mukaan remontin tulisi olla valmis ennen vuosi-

kymmenen vaihdetta, Laakso ja Hämäläinen las-

keskelevat.

Aura voitti 
suunnittelukilpailun
Kunhan vanhat talot saadaan purettua, ryhdytään 

Jakomäentie 4:ään rakentamaan hetimiten uusia 

kerrostaloja.

Toimitusjohtaja Hannu Laakso ja kiinteistöpääl-

likkö Ismo Hämäläinen kiittelevät, että harvoin on 

suunnitteluun voitu käyttää yhtä paljon aikaa kuin 

tähän hankkeeseen. Suunnittelutyöt aloitettiin kol-

me vuotta sitten.

– Suunnittelukilpailun kautta toteutettavaksi va-

littiin Aura-niminen ehdotus. Suunnitelman mu-

kaan alueelle rakennetaan viisi uutta lamellikerros-

taloa, joihin tulee noin 270 asuntoa. Vaikka asunto-

jen määrä hieman vähenee, kerrosala kasvaa. Kak-

sioiden lisäksi taloihin tulee kolmioita ja muutama 

isompikin huoneisto, Hämäläinen kertoo.

Helsingin kaupungin päätöksen mukaan Ja-

komäen vanhoista taloista korvaaviin asuntoihin 

muuttaneilla on etuoikeus päästä uusiin taloihin. 

Hämäläinen tosin huomauttaa, että samankokoi-

siin asuntoihin kuin ennen ei ole enää mahdollista 

muuttaa. 

Esimerkiksi kaksioiden koko on esteettömyys-

määräysten vuoksi kasvanut 45 neliöstä runsaaseen 

55 neliöön.

Uusien kerrostalojen eliniäksi on laskettu 100 

vuotta.

– Se saavutetaan talojen hyvällä hoidolla ja huol-

lolla, Laakso ja Hämäläinen arvioivat.

 

– Jo vuonna 1995 tehtiin hankesuunnitelma, 

jonka mukaan taloja ei aleta peruskorjata, vaan ne 

ajetaan niin sanotusti loppuun. Talot ovat pohjarat-

kaisultaan sentyyppiset, että peruskorjaus olisi ollut 

mahdotonta toteuttaa järkevästi.

Hannu Laakso muistelee, että nyt purettua a-ta-

loa suunniteltiin aikanaan peruskorjattavaksi, mutta 

siitä luovuttiin. Hinta olisi noussut aivan liian kor-

keaksi kuusikerroksisessa talossa, jossa oli ainoas-

taan neljä asuinkerrosta. Alimmaisissa kerroksissa 

oli muun muassa autoille parkkitilaa.

Ismo Hämäläinen toteaakin, että peruskorjaus 

olisi tullut maksamaan liki yhtä paljon kuin vanho-

jen talojen purkaminen ja uusien rakentaminen.

– Lisäksi peruskorjauksella ei olisi saavutettu sa-

maa asumisviihtyvyyttä, esteettömyyttä ja energia-

tehokkuutta kuin uutta rakentamalla, hän muistut-

taa.

Jakomäki 
rakennettiin stadilaisille
Jakomäen alue rakennettiin 60-luvun loppupuolel-

la kovaa vauhtia.

– Jakomäkeen tehtiin vuosina 1967–1969 yh-

teensä 31 kerrostaloa. Niitä oli rakentamassa kolme 

Torpankatu 4, 24100 Salo,
vaihde 020 729 1600,
puh. 0400 503 078

Pieni Teollisuuskatu 1 D, 
02920 ESPOO, puh.  0400 895 227

www.sarttila.fi

KATOT JA PIHAERISTYKSET

KUNTOON!
OTA YHTEYTTÄ ALAN AMMATTILAISEEN

Heka-Jakomäki 

Oy:n toimitus-

johtaja Hannu 

Laakso (vas.) ja 

kiinteistöpääl-

likkö Ismo Hä-

mäläinen to-

teavat, että Ja-

komäentie 4:n 

hanke on voitu 

toteuttaa ajan 

kanssa huolella. 
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H
issi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeesta 

vie viestiä eteenpäin hankepäällikkö Ta-

pio Kallioinen. Hän muistuttaa taloyh-

tiöitä Asumisen rahoitus- ja kehittämis-

keskus ARAn tuesta.

– Hissien rakentamiseen vanhaan kerrostaloon 

on mahdollista saada tukea enintään 50 prosenttia 

hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi useat kau-

pungit ja kunnat tukevat hissien jälkiasennuksia.

Hän kehottaa taloyhtiöitä, jotka suunnittelevat 

hissin rakentamista lähiaikoina, toimimaan ripeästi.

– Rahaa tämän vuoden tukiin on 20 miljoonaa 

euroa, hakemusten määrä on lisääntynyt vuoden 

2014 aikana, joten nyt kannattaa asia ottaa esille ke-

vään yhtiökokouksessa.

– ARAn tehtyä päätöksen tuen myöntämisestä on 

taloyhtiöllä 6 kuukautta aikaa tehdä lopullinen päätös 

Hissien määrä 
kaksinkertaiseksi
Esteettömien asuntojen tarve kasvaa miljoonaan asuntoon seuraavan 
viidentoista vuoden aikana. Tärkeä osa esteetöntä ympäristöä on 
hissi. Niiden rakentamista vanhoihin taloihin vauhdittaa Hissi – 
Esteetön Suomi 2017 -hanke. 

Tavoitteena on nostaa jälkiasennettavien hissien määrä nykyisestä 
200:sta jopa 500:een hissiin vuodessa. Ympäri Suomen on perustettu 
hissityöryhmiä edesauttamaan tavoitteen saavuttamista.

hissin rakentamisesta ja toimittaa suunnitelmat. 

Hissiavustuksen ovat hänen mukaansa saaneet 

kaikki asunto-osakeyhtiöt, jotka ovat sitä hakeneet. 

Avustus koskee uusia jälkiasennettavia hissejä, ei 

esimerkiksi vanhojen hissien kunnostamista. Myös 

siihen sai aikaisemmin tukea, mutta se tukitoimin-

ta on päättynyt.

Hinta vuonna 2014 
keskimäärin 190 000 euroa

Hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon 

maksoi vuonna 2014 keskimäärin 190 000 euroa 

porrashuonetta kohti. 

Jos Aran avustus on 95 000 euroa ja mahdolli-

nen kaupungin tai kunnan avustus 19 000 euroa,  

jää taloyhtiölle maksettavaa 76 000 euroa.

Hissin hintaan vaikuttavat muun muassa tekni-

Teksti ja kuvat : Teksti ja kuvat : Irene Murtomäki Irene Murtomäki 

ESTEETÖN SUOMI -HANKE VAUHDITTAJANA

As Oy Mulloon 

on asennettu 

uusia hissejä. 

Pienikin hissi li-

sää esteettö-

myyttä. Tätä 

korkeintaan 

kahdelle ihmi-

selle tarkoitet-

tua hissiä esit-

telee tekninen 

johtaja Paavo 

Lammela Ams-

lift Oy:stä. 
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set ratkaisut. – Selvityksen mukaan kustannuksista 

hissin osuus on 40, rakennustöiden 40, taloteknii-

kan 10 sekä suunnittelun ja valvonnan 10 prosent-

tia.

Hissin sijoittamisessa 
on monia vaihtoehtoja.
– Kerrostalon porrashuone ratkaisee, millainen his-

si taloon on järkevä rakentaa. Myös rakennuksen 

ikä ja tyyli vaikuttavat siihen, millainen hissi vali-

taan.

Jälkiasennushissi voidaan sijoittaa porrashuo-

neeseen tai rakennuksen ulkopuolelle. Portaita voi-

daan kaventaa, muuttaa tai uusia.

Rakentamiseen menee aikaa 10 viikosta 16 viik-

koon riippuen siitä, mihin hissi sijoitetaan. Hissiä 

rakennettaessa asukkaat voivat asua kotonaan sii-

näkin tapauksessa, että vanhat portaat poistetaan ja 

uudet asennetaan tilalle. Vaihtaminen tehdään ka-

ton kautta, mihin menee aikaa noin 12 tuntia.

Halvimmillaan hissin rakentaminen maksaa 

noin 120 000 euroa. Kustannuksiltaan kallein rat-

kaisu on hissin sijoittaminen portaiden tilalle, jol-

loin porrastorni rakennetaan ulkopuolelle talon kyl-

keen.

Tapio Kallioinen muistuttaa, että hissien raken-

tamisen yhteydessä kannattaa huomioida myös es-

teetön sisäänkäynti luiskineen.

Kaupungeissa 
hissityöryhmiä
Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hanke käynnistyi 

vuonna 2012. Parin vuoden aikana kaupunkeihin 

on perustettu hissityöryhmiä, ja verkosto alkaa kat-

taa koko Suomen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun 

hissityöryhmä virallistettiin syyskuussa 2014. 

Hankepäällikkö Tapio Kallioinen näkee hissityö-

ryhmien roolin merkittäväksi.

– Hissityöryhmissä nähdään paikalliset tarpeet, 

ja saadaan aktivoitua alueen omaa toimintaa. Työ-

ryhmissä on tavallisesti edustajat muun muassa ra-

kennusvalvonnasta ja pelastustoimesta. Hanke aut-

taa paikallisia työryhmiä verkottumaan sekä alueel-

lisesti että valtakunnallisesti, jotta jo olemassa ole-

vat hyvät käytännöt saadaan laajasti hyödynnettyä.

Hissien rakentamisella
kansantaloudellista merkitystä.
Koska hissi mahdollistaa iäkkään ihmisen kotona 

asumisen pidempään, voidaan niiden asentamisel-

la vanhoihin kerrostaloihin saavuttaa merkittäviä 

säästöjä sosiaali- ja terveystoimessa. 

Eräiden laskelmien mukaan, jos ihminen voi 

asua viitisen vuotta pidempään kotonaan, säästää 

yhteiskunta laitoskuluissa ainakin 160 000 euroa, 

eli hissin hinnan. 

Rahassa mittaamattoman arvokasta on se, että 

ihmisellä on niin halutessaan mahdollisuus asua 

kotona. Hissi on tärkeä osa esteetöntä ympäristöä 

muillekin kerrostalon asukkaille ja lisää viihtyisyyt-

tä. Lisäksi hissi nostaa koko talon arvoa ja nopeut-

taa asuntojen myyntiä. 

KUVA SIMO MERILÄ

KUVA SIMO MERILÄ
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Hissi räätälöidään 
porrashuoneen mukaan
Hissin jälkiasentamisessa on yhtä monta tapaa kuin 
on porrashuoneita. Hissi kuiluineen räätälöidään 
kiinteistöön taloyhtiön toiveen mukaisesti 
rakennustekniset reunaehdot huomioiden. 

A
sunto-osakeyhtiö Mullo Korkeavuoren-

kadulla on oiva esimerkki siitä, kuinka 

erilaisia hissiratkaisuja voi olla samassa 

taloyhtiössä. Helsingin kantakaupungis-

sa sijaitseva talo on valmistunut vuonna 1913.

Seitsemän porrashuoneen taloon jälkiasenne-

taan vuosina 2014–2015 kuusi hydraulitekniikalla 

toimivaa jälkiasennushissiä, joista viisi on erimalli-

sia. Yhdessä hississä on sivuille aukeavat automaat-

tiovet, muissa hisseissä on kääntöovet (hissin koris-

sa on automaattisesti aukeava taiteovi). Hissikorien 

sisällä on käytetty arkkitehtisuunnitelmien mukai-

sesti tammiviilupintaa.

Yksi talon porrashuoneiden hisseistä on pienim-

piä, mitä hissiasiamies Simo Merilälle on tullut vas-

taan. Hissiin mahtuu kaksi henkilöä painorajoituk-

sen ollessa 150 kiloa.

Erikoiseksi hissin tekee myös sen ovaali malli. 

Ratkaisulla hissi voitiin asentaa paikoilleen ilman, 

että olemassa olevaa kulttuurihistoriallisesti arvo-

kasta portaikkoa olisi jouduttu leikkaamaan ja teke-

mään rakennusteknisiä peruuttamattomia muu-

toksia.

– Pienikin hissi on tässä tapauksessa perusteltu, 

koska se parantaa esteettömyyttä, Merilä mainitsee.

Toisessa porrashuoneessa puolestaan kerrosten 

määrä eroaa tavanomaisesta. Asuntoja on puolen 

kerroksen välein, joten kuusikerroksisessa talossa 

hissillä on kaksitoista pysähdystä. Muista porras-

huoneista poiketen tähän jälkiasennettiin ns. läpi-

kuljettava hissi.

Hissiasiamies Simo Merilän mukaan As Oy Mullo 

on esimerkillinen kohde myös sen suhteen, kuinka 

hyvin hissit on saatu sopimaan paitsi rakennustek-

nillisesti myös esteettisesti vanhaan taloon.

– Ikään kuin ne olisivat olleet aina paikallaan.

Erityismaininnan ansaitsevat portaikkojen kai-

teet. Vanhaa kaidetta on säilytetty niin paljon kuin 

Teksti ja kuvat : Teksti ja kuvat : Irene Murtomäki Irene Murtomäki 

Kuvat vasemmalla. Yllä: Oulunkylän 

Patolantiellä sijaitsevaan kerrosta-

loon jälkiasennettiin viisi hissiä. 

Porrashuo-neet lasiseinineen saivat 

samalla uuden ilmeen. 

Alla: Portaikot kokivat hissien myötä 

muodonmuutoksen. 

Kaiteet myö-

täilevät por-

taikon keskelle 

rakennettua 

hissikuilua As 

Oy Mullossa.
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mahdollista ja uutta, vanhan mallin mukaisesti ra-

kennettua kaidetta, liitettäessä liitoskohdat on saatu 

huomaamattomiksi.

Räätälöimällä 
onnistutaan
Toisenlaista hissien jälkiasennuskohdetta edustaa 

Oulunkylässä sijaitseva, vuonna 1980 valmistunut 

kerrostalo, johon rakennettiin viisi hissiä. Talon kol-

messa porrashuoneessa on sisääntulokerros ja kol-

me asuinkerrosta sekä kahdessa porrashuoneessa 

sisääntulokerros ja kaksi asuinkerrosta. Yhden por-

rashuoneen sisäänkäynti on muista poiketen taka-

pihan puolella.

– Tämän ikäkauden rakennukset ovat yleensä 

porrashuoneeltaan ahtaampia kuin varhaisemmat 

talot. Oulunkylän kohde kertoo omalta osaltaan sii-

tä, että räätälöimällä hissi saadaan porrashuonee-

seen kuin porrashuoneeseen, hissiasiamies Simo 

Merilä toteaa.

Taloissa on suhteellisen ahtaat porrashuoneet, 

joissa on kierreportaikko keskipilarilla. Varsinkin ti-

lan ahtauden takia hissejä ei voitu rakentaa alkupe-

räiseen porrashuoneeseen, joten hissit hissikuilui-

neen rakennettiin rakennuksen ulkopuolelle.

Tässäkin talossa lähes jokaisella porrashuoneel-

la on omat ominaispiirteensä, joten tarvittiin kolme 

erilaista hissiratkaisua. Uutta ilmettä taloon saatiin 

portaikkojen lasiseinillä, lisäksi yksi taloon asenne-

tuista hisseistä on maisemahissi. Tyylikkäitä ovat 

myös portaikkojen tasanteella olevat säleiköt.

As Oy Mullon Yhdessä porrashuoneessa asuntoja on puo-

len kerroksen välein.

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Juhlaseminaari 2015
Silja Serenade to-la 21.- 23.5.2015
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N
yt vaikuttaa lupaavalta, sillä vuosi 2014 

oli selvästi vilkkain Helsingin kaupun-

gin hissiprojektin historiassa. Hissiasia-

mieheen otti vuoden mittaan yhteyt-

tä 120 taloyhtiötä selvittääkseen jälkiasennettavien 

hissien rakentamismahdollisuutta. Määrä tuplaan-

tui, sillä edellisenä vuonna yhteydenottoja oli 64 ta-

loyhtiöstä.

Vilkastuminen näkyy myös Asumisen rahoitus- 

ja kehittämiskeskuksen (ARA) päätösten ja avustus-

varausten määrissä. Hissiavustuspäätöksen sai vii-

me vuonna 20 helsinkiläistä taloyhtiötä koskien 70 

jälkiasennettavaa hissiä. Näiden lisäksi hissiavus-

tusvarauksen sai 18 taloyhtiötä, joihin on suunnitel-

missa jälkiasentaa 79 hissiä.

Jälkiasennettaviin hisseihin on mahdollisuus 

saada ARAlta enintään 50 prosentin avustus, jota 

täydentää Helsingin kaupungin 10 prosentin avus-

tus. ARAn viimevuotisten avustuspäätösten ja va-

rausten kohteina olevissa taloissa Helsingin kau-

pungin avustussumma on yhteensä 3,21 miljoonaa 

euroa investointien ollessa 32,10 miljoonaa euroa. 

Taloyhtiöiden kiinnostus hissien jälkiasentami-

seen näyttää jatkuvan.

– Etenkin lähiöissä on aktivoiduttu.  Esimerkiksi 

syksyllä selvittelin 100 porrashuoneen hissiratkaisu-

ja, ja näistä 56 sijaitsi Itä-Helsingin lähiöissä.

Hissiasiamiehen keskeisin tehtävä on tarjota 

neuvontapalvelut taloyhtiöille.

– Neuvontaa annetaan hissin toteutuspäätöksen 

aikaansaamiseksi taloyhtiössä koskien niin lainsää-

däntöä, rahoitusta kuin teknisiäkin kysymyksiä, Me-

rilä luettelee.

Hissiprojekti laatii vuosittain hissikortteja, joissa 

on kerrottu erilaisista kohteista. Lisäksi Simo Merilä 

päivittää Hissit stadin kerrostaloihin -Facebook-si-

vuja. Sivuilla voi tutustua eri hissiratkaisuihin.

Hissistä 
hyötyvät monet
– Hissien rakentaminen vanhoihin taloihin on erit-

täin tarpeellista ja ajankohtaista Helsingissä. His-

sin ansiosta varsinkin asunnon käyttöarvo nousee. 

HISSIEN ASENTAMINEN JÄLKIKÄTEEN PIRISTYNYT

Kiinnostus herännyt 
myös lähiötaloissa
Helsingissä on toteutettu hissiprojektia vuodesta 
2000 lähtien. Tänä aikana kerrostaloihin on 
rakennettu jälkikäteen noin 750 hissiä. 

Tekemistä riittää edelleen, sillä hissiasiamies Simo 
Merilä laskee Helsingistä puuttuvan yhä 8 300 hissiä.

Ikääntyviä ihmisiä ajatellen he pystyvät esteettö-

myyden parantuessa asumaan kodissaan pitem-

pään. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

ARAn tilaaman kyselytutkimuksen mukaan jälki-

asennushissien rakentamisen on arvioitu lisää-

vän ikääntyneiden asumisaikaa kotona kahdeksalla 

vuodella. 

Kuten koko Suomessa, Helsingin väestö ikääntyy 

merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana. 

Väestöennusteen mukaan ikäryhmän 75–84 jyr-

kin kasvuvaihe ajoittuu aikajaksolle 2018–2027, ja 

heidän määränsä Helsingissä lähes kaksinkertais-

tuu vuoteen 2050 mennessä. Helsingissä on useita 

asuinalueita, joissa hissittömissä kerrostaloissa asu-

vista asukkaista 20–27 prosenttia on eläkeikäisiä. 

Hissiasiamies Simo Merilä muistuttaa, että 

ikääntyneet eivät ole ainut asukasryhmä, jonka asu-

mismahdollisuudet paranevat jälkiasennushissin 

myötä. Ikääntyneiden lisäksi vammaiset tai liikun-

tarajoitteiset asukkaat voivat hissin ja esteettömän 

asunnon ansiosta asua tavallisissa kerrostaloissa. 

Myös lapsiperheiden kerrostaloasumisen suosioon 

hissillä on selvä positiivinen vaikutus. Tämä edistää 

osaltaan Helsingin kaupungin asuntopoliittisia ta-

voitteita tarjota lapsiperheille sopivaa asumista pää-

kaupungissa.

Alueellinen 
hissityöryhmä
Pääkaupunkiseudulle perustettiin syksyllä Helsin-

gin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten toimesta his-

sityöryhmä. Sen päätehtävänä on yhdenmukaistaa 

mahdollisimman paljon kaupunkien toimintatapo-

ja.

– Ryhmän tavoitteena on verkostoitumisen li-

säksi tiedon kerääminen ja välittäminen hyvistä 

käytännöistä, viestinnän kehittäminen etenkin ta-

loyhtiöille sekä viranomaisyhteistyö. Lisäksi ryhmä 

voi kutsua asiantuntijoita kuultavaksi sekä perustaa 

tarvittaessa erillisiä työryhmiä. 

Toiminnassa keskitytään tiedottamiseen se-

kä yhteistyöhön rakennusvalvonnan, pelastuslai-

toksen, arkkitehtien ja hissitoimittajien kanssa.

Teksti: Teksti: Irene Murtomäki Irene Murtomäki 
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-H
uolellisesti tehdyn lämmitysjär-

jestelmän tasapainotuksen ja oi-

kein säädettyjen termostaattien 

ansiosta vaikuttaisi siltä, että tal-

vella 2014 talossa on mahdollista saavuttaa kaikis-

sa asunnoissa lähes sama, miellyttävä lämpötila. Yli 

kaksi vuotta kestänyt urakka ei kuitenkaan ole val-

mis. Vielä on edessä huoneistojen erilaisten ilma-

vuotojen tilkitseminen, hallituksen puheenjohtaja 

Matti Kleemola kertoo.

Lämpötilamittauksilla 
lisätietoa
Kuumina kesäpäivinä yli 28 asteen huoneistoläm-

pötilat eivät olleet Kleemolan mukaan lainkaan ta-

vattomia. Pakkaspäivinä taas kylmimmissä asun-

noissa oli patterit täysille säädettynä jatkuvasti alle 

20 asteen lämpötila. 

– Samaan aikaan talon kuumimmissa huoneis-

toissa oli yli 24 asteen keskilämpötila, huippuläm-

pötilojen yltäessä 25 asteeseen. Nämä kylmät ja 

lämpöiset asunnot sijaitsivat ympäri taloa, osittain 

epäloogisesti. Muun muassa talon toisen rapun 

ylimmästä kerroksesta löytyivät vierekkäin hyvin 

kylmä ja kuuma asunto, hän jatkaa.

Koska yleisesti tiedettiin joidenkin huoneistojen 

olevan etenkin talvisaikaan kylmiä, keväällä 2012 

yhtiökokoukselta haettiin valtuutus lämmitysjärjes-

telmän perussäädön suunnittelun aloittamiseksi.

– Hallitus halusi tietää tarkemmin lähtötilanteen, 

joten päätettiin tehdä lämpötilamittauksia lämmi-

tyskaudella. Mittaukset tehtiin muutamalla yhtiölle 

hankitulla lämpötilaa määrävälein tallentavalla an-

turilla. 

– Näitä tulitikkulaatikon kokoisia laitteita kier-

rätettiin eri asunnoissa. Ne asennettiin hallituksen 

toimesta vastaavaan paikkaan kussakin huoneis-

tossa, jotta mittaustuloksista saatiin vertailukelpoi-

sia. Samanaikaisesti mitattiin myös ulkolämpötilaa, 

Kleemola kertoo.

Talvella tehdyt 
mittaukset pohjatiedoksi
Talvikaudella kerätyt mittaustulokset toimitet-

tiin Helsingin Laskentasäädölle, jolta perussäädön 

suunnittelutyö tilattiin. Perussäädön yhteydessä 

Vanhankin kerrostalo 
saadaan tasalämpöiseksi
Helsinkiläisessä As Oy Pajamäentie 2:ssa oli totuttu 
suuriin lämpötilavaihteluihin. Talo on vuonna 1959 
valmistunut rapattu tiilitalo, joten lämpötilavaihtelut 
laitettiin talon iän ja rakenteen piikkiin. 

Nyt siellä jo tiedetään, että vanhakin kerrostalo on 
mahdollista saada tasalämpöiseksi.

Talon lämmityskeskus on vuodelta 1998, mutta oikein säädetyssä verkossa sen 

toiminta on riittävän hyvä. Muutaman vuoden päästä tulossa olevan lämmön-

vaihtimen uusinnan yhteydessä tullaan todennäköisesti päivittämään myös 

säädin nykyaikaisemmaksi ja kiertovesipumppu taajuusmuuttajaohjatuksi.

"Hyvin toimiva lämmitys ja 
tasainen lämpötila on mah-
dollista savuttaa hyvinkin yk-
sinkertaisin säätölaittein. "
Puheenjohtaja Matti Kleemola.
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toimien jouduttiin hallitusvoimin käsittelemään 

mittausdataa, mutta samalla mittaustulokset tu-

li käytyä läpi hyvinkin yksityiskohtaisesti, hän vielä 

mainitsee.

Mittauksia 
mahdollisimman kylmään aikaan
Tarkistusmittauksen ajaksi kaikki asuntojen ter-

mostaatit irroitettiin ja asennutettiin nappianturit 

kussakin asunnossa vastaavaan kohtaan asunnon 

keskeiselle paikalle. Näin saatiin mitattua verkoston 

tasapaino ja lämmitystehon riittävyys ilman ter-

mostaattien vaikutusta. 

Mittaukset tehtiin mahdollisimman kylmänä 

ajankohtana: – Itse asiassa talven kylmin päivä sat-

tui heti mittausjakson alkuun, Kleemola mainitsee.

– Viikon mittausjakson jälkeen jouduttiin vielä 

tekemään joitakin hienosäätöjä, vaikka lämpötilaja-

kauma olikin huomattavasti tasaisempi kuin ennen 

säätötyön aloittamista. Vanha talo ei ole erityisen 

hyvin eristetty ja talossa on paljon erilaisia lämpö-

vuotoja. Tämä näkyi myös mittaustuloksissa, hän 

esittelee.

– Talon keskialueella oli selvästi lämpöisem-

pää ja huoneistot viilenivät pallomaisesti kohti ta-

lon reunoja ja nurkkia. Helsingin Laskentasäädön      

asiantuntijan Visa Kukkosen mukaan pallomaista 

lämpötilajakaumaa ei edes kannata kokonaan pois-

päätettiin vaihtaa kaikki lämmitysjärjestelmän liik-

kuvat tai kuluvat komponentit.  Samalla lisättiin lin-

jasäätöventtiilejä tarvittaviin kohtiin, jotta lämmi-

tysjärjestelmän tasapainotus olisi mahdollista.

Seuraavassa yhtiökokouksessa keväällä 2013    

haettiin valtuutus varsinaisten töiden aloittamisel-

le. Suunnitelmat olivat tuohon mennessä valmistu-

neet ja niiden pohjalta oli ehditty pyytää urakkatar-

joukset. Tarjousten perusteella oli jo ennen yhtiö-

kokousta valittu urakan toteuttava yritys.

– Työt saatiin valmiiksi ennen lämmityskau-

den alkua. Lämmitysveden säätölaitteistolle haettiin 

oikeita asetuksia tekemällä varmentavia mittauk-

sia huoneistoissa koko lämmityskauden 2013-2014 

ajan. Muutamien hienosäätöjen jälkeen vaikutti sil-

tä, että järjestelmän perussäädöt ovat kohdillaan, 

Kleemola mainitsee.

Siitä huolimatta päätettiin tehdä perusteellinen 

tarkistus. 

– Alustavissa mittauksissa käytetyt anturit olivat 

niin kalliita, että niitä ei olisi voitu hankkia jokaista 

asuntoa varten. Sen sijaan yhtiölle hankittiin jokais-

ta asuntoa varten edullisempi, mutta riittävän hyvä 

nappipariston kokoinen tallentava lämpötila-anturi, 

hän jatkaa.

– Yhtiössä selvitettiin myös mittaustyön teettä-

mistä. Kustannus olisi kuitenkin ollut samaa suu-

ruusluokkaa kuin anturien hankinta omaksi. Näin 

Moderni viemärisaneeraus
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edustavat osaa 

Julkisivuyhdistyksen 

jäsenistöstä 2015

www.julkisivuyhdistys.fi 

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

Porraskuja 1, 01740 Vantaa

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
www.ohuthiekeskus.com 

Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti

 
 

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

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1, 
04220 KERAVA
Puh.
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

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

w
w
w
.4
2
.fi

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen  

P. 0207 911 888
WWW.AINS.FI

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

Varaa aika oman A-Insinöörisi kanssa!

Suunnittelu-, projektinjohto- ja 
viestintäpalvelut sekä kuntotutkimuk-
set, betonitekniikka ja valvonta.

Tutustu www.taloyhtiopro.fi
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taa, koska tällöin virtaukset eivät välttämättä olisi riittäviä ta-

lon keskellä sijaitsevissa kuumimmissa huoneistoissa, hän 

jatkaa.

Tarkkaa 
säätötyötä tarvittiin
Säätötyö viimeisteltiin syksyllä 2014 rajoittamalla termostaat-

tien asento sellaiseksi, että asuntojen lämmittäminen lopete-

taan noin 21 asteen lämpötilassa. Myös termostaattien oike-

aa maksimiasentoa haettiin varmentavien mittausten avulla 

ennen rajoittimien asennuttamista. 

Termostaatin valmistajan ohjeelliset huonelämpötilat ei-

vät vastanneet kovinkaan tarkasti käytännössä mitattuja 

lämpötiloja. 

– Mittaukset tehtiin siten, että mittauskohteena olleen 

asunnon jokainen termostaatti säädettiin tiettyyn asentoon 

ja lämpötilan annettiin vakiintua pari päivää, Kleemola jat-

kaa.

Kun rajoittimet oli asennettu termostaatteihin, tehtiin vie-

lä lämmityksen säätöjärjestelmään oleellinen muutos. Hy-

väksi havaittua säätökäyrää nostettiin kokonaisuudessaan 

ylöspäin parin asteen verran. 

– Tämä tarkoittaa sitä, että lämmitysverkostoon menevä 

vesi on jatkuvasti hieman lämpöisempää kuin sen olisi tarve 

olla. Näin ilman termostaattia olevien porrastilojen lämpö-

tilaa saatiin hieman ylemmäksi. Samoin kylpyhuonetilois-

sa olevat lämmitysjärjestelmään kytketyt rättipatterit saatiin 

hieman lämpöisemmiksi. Samalla saatiin enemmän peliva-

raa mm. äkkinäisten ulkoilman lämpötilapudotusten varalle. 

Termostaattien on kuitenkin tarkoitus rajoittaa lämpötilaa, 

joten hieman turhan lämpöisen veden virtaamisesta ei pitäi-

si olla mitään haittaa – edes kustannusten kannalta, hän vie-

lä kertoo.

Lämpökameralla 
vuotokohdat esiin
Näiden säätöjen jälkeen Kleemolan mukaan on vaikuttanut 

siltä, että talven 2014 ensimmäisten kylmien öiden aikaan 

myös talon kylmimmässä ylänurkan huoneistossa on ollut 

miellyttävä 21 asteen huonelämpötila. 

– Edelliseen lämmityskauteen nähden samalla on kylpy-

huoneen lämpötila samassa asunnossa noussut kahdella as-

teella ollen 22 asteen tuntumassa, Kleemola mainitsee.

– Talossa on vielä inhottavasti puhaltavia ilmavuotoja 

siellä täällä. Nyt pattereista ei enää saa mielin määrin läm-

pöä, joten aikaisempiin vuosiin nähden ilmavuotojen merki-

tys korostuu. Ilmavuotojen kartoittamiseksi koko talon jokai-

nen huoneisto kuvattiin talvena 2013-2014 lämpökameralla. 

Alkutalvesta 2014 keskitytään vuotojen paikallistamiseen ja 

koekorjauksiin muutamassa huoneistossa. Mikäli koekorja-

ukset vaikuttavat odotetulla tavalla, on ensi kesänä muiden 

asuntojen korjausten vuoro, Kleemola vielä toteaa.

TERMIT

Säätökäyrä = Säätökäyrän mukaisesti johdetaan lämmitysverkostoon 

kussakin ulkolämpötilassa tietyn lämpöistä vettä. Hienoimmat sääti-

met osaavat ennakoida ulkolämpötilan muutoksia tai ottaa huomi-

oon huoneistojen todelliset sisälämpötilat.

www.sir.fi 

Since 1991.

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä

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

Tietokannassa on tällä hetkellä
• 49 895 hallituksen puheenjohtajaa
• 7 086 sivutoimista isännöitsijää
• 3 651 ammatti-isännöitsijää

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

•  keskustelufoorumin ja asiantunti- 
 jayhteistyötä
•  tietoa julkisivualalla käynnissä   
 olevista tutkimuksista
•  mahdollisuuden osallistua   
 Julkisivuyhdistyksen tarkoitusta  
 tukeviin tutkimus- ynnä muihin  
 hankkeisiin sekä alan messuille  
 ja tapahtumiin
•  julkisivualan julkaisuja ja muuta  
 informaatiota
•  säännöllisen tiedotuskanavan   
 kiinteistöalalle valtakunnallisen  
 Kiinteistöposti-lehden välityksellä

JULKISIVUYHDISTYS 
TARJOAA
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S
iis, ei ainoastaan parveketupakoinnin kiel-

tämistä, vaan niin pitkälle aivoitettuna, että 

he olisivat valmiita kieltämään tupakanpol-

ton huoneistoissakin.

Postasin jonkin lehden ”uutisen” tästä aihees-

ta Kiinteistöpostin Facebook-sivuille. Sehän sai ko-

vasti huomiota ja aika kärkeviä kommentteja. Puo-

lesta ja vastaan. Ymmärrettävästi.

“Kielletään samalla silakoiden paistaminen, kaa-

likääryleet ja kaalikeitto.” “Puhumattakaan hajuve-

sistä. Myös vierailijoilta. Astmakohtaushan siinä is-

kee, kun rappukäytävässä on joku hajustettu kävel-

lyt.” “Kyllä tämä on jo ihan vainoamista.”

“Eipä ole ihan kauheasti naapureiden tupakoin-

ti haitannut. Vähän liioittelua kyllä.” “Ei se ihan         

liioittelua kuitenkaan ole, valitettavasti. Minulla eräs 

rivitalonaapuri puhalteli ihan väliaidan vieressä 

savunsa suoraan auki olevasta ikkunastani sisälle 

käytännössä vajaan metrin päästä - ja ihan vain pi-

ruuttaan.”

Juubs.

Viime aikoina julkisuudessa on ollut erit-

täin paljon esillä virkamiesten viimeisen pil-

kun päälle viilattuja ohjeita. 

Kauppias ei saa myydä kaupassaan 

itse halkaisemaansa kaalia, Helsingin 

Wanhan Kauppahallin ovia ei voi pitää 

kesähelteillä auki, koska rotat ja muut 

mönkijäiset lappavat sisään, Olut & 

Viskiexpo –tapahtuman nimi olisi 

pitänyt muuttaa Olut Expoksi, koska 

väkevää alkoholia ei saa mainostaa. 

Ja ihan tuoreena vantaalainen 

kummajainen: erään asuinalu-

een asukkaat pitävät talkoo-

Ensiksi alkuun - minä en ole tupakkamiehiä, en ole ollut 
koskaan. Rööki tai se, missä sitä saa polttaa ja missä ei, 
puhuttaa aina. Hiljattain ”uutisoitiin”, että isännöintiunioni 
ehdottaa taloyhtiöihin totaalista tupakkakieltoa. 

Tupakankäryä ja chilistä 
linssikeittoa & jalapenoja

voimin luistelurataa lapsille. Kun kaupungin vir-

kaheebo sai vihiä asiasta, hän uhkasi purkaa radan 

perusteluinaan  “kaupunki on vastuussa asukkai-

den turvallisuudesta ja  luistinradalla on liukastu-

misvaara.”

Tuo isännöintiunionin tupakointikielto ihmisten 

omissa asunnoissa menee kyllä ihan sata nolla sa-

maan kastiin. On varmaan niin, että parveketupa-

kointi puhuttaa yhtiökokouksissa, mutta silti, eikö 

moisella unionilla ole oikeasti mitään järkevämpää 

pohdittavaa ja tiedotettavaa. Liikaa jengiä duunissa 

ja julkisuusnälkä suunnaton. 

Mukaan yhtiökokoukseen ihmiset
Tuntuu siltä, että aina ja iankaikkisesti kuulee siitä, 

miten  osakkeenomistajat eivät vaivaudu mukaan 

yhtiökokoukseen. Valvomaan monen kohdalla elä-

män suurinta omaisuuttaan. 

Outoa. Hölmöistä hölmöintä. “Tojota” kyllä 

huolletaan, mutta elämän suurin investointi 

- jopa satojen tuhansien arvoinen sijoitus - 

jätetään muiden harteille.

Muistakaa, taloyhtiön korkeinta päätös-

valtaa käyttää yhtiökokous eli osakkeen-

omistajat. Yhtiön hallitus vastaa hal-

linnosta ja kiinteistön ylläpidosta, 

valitsee isännöitsijän, joka hoitaa 

päivittäiset rutiinit yhtiön hal-

linnollisena johtajana.

Osakkeenomistajat yhtiö-

kokouksiin, mars, mars pi-

tämään omaisuudestanne 

huolta. Se on oma etunne.

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

Karpan 
Keittiössä Kuukauden soppa-aforismi:

"Jos meidät olisi tarkoitettu pomppaamaan aamulla pirteästi 
ylös, meidät olisi luotu paahtoleiviksi."
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www.facebook.com/karpankeittio

KEITOT ovat hyviä, varsinkin talvisaikaan. Made-

keitto, namm,  mutta kyllä linssikeittokin mais-

tuu, kun sen oikein maustaa.

Huuhdo pari desiä punaisia linssejä huolelli-

sesti kylmällä vedellä. Hienonna sipuli ja muu-

tama valkosipulin kynsi ja laita ne mausteiden 

kanssa kattilaan. Mukaan reilu nokare voita. 

Kuullota sipulit, mutta älä anna niiden ruskis-

tua. Siis, muutama minuutti.

Lisää vesi, reilusti Tabascoa sekä tomaatti-

murska, sekoita ja anna sopan porista muutama 

minuutti. 

Lisää linssit ja anna keiton kuplia miedolla 

lämmöllä puolisen tuntia, välillä sekoittaen.

Lorauta purkillinen kookoskermaa ja pari-kol-

me ruokalusikallista sinihomejuustoa. 

Anna sopan kiehahtaa, tarkista suola, lisää tar-

vittaessa mustapippuria ja sen jälkeen hauduta 

kannen alla kymmenisen minuuttia.

Friteeratut jalapenot
Illanistujaisiin tai alkuruoaksi cheddarjuustolla 

täytetyt jalapenot ovat mitä passelinta evästä.

Tee jalapenon kylkeen ohuella veitsellä viilto 

ja kaiva vaikka teelusikan varrella siemenet pois. 

Raasta cheddarjuustoa ja hienonna sekaan valko-

sipulia ja mausta mustapippurilla. Täytä paprikat 

juustovalkosipuliherkulla.

Leivitykseen tarvitset taikinan, johon tulee ka-

nanmuna, tummaa olutta, vehnäjauhoja, suolaa 

ja pippuria.

Pyöräytä herkut kannasta kiinni pitäen taiki-

nassa ja uppopaista ne kuumassa öljyssä niin, et-

tä ne ovat päältä kauniin kullan ruskeita. Nosta ne 

hetkeksi talouspaperin päälle, niin ylimääräinen 

rasva lähtee pois.

Linssikeittoa ja jalapenoja

hetkeksi talouspaperin pääl

rasva lähtee pois.

KahvimaallaKahvimaalla

18. tammikuuta 201518. tammikuuta 2015

Chef KarppaChef Karppa

Linssikeitto
• 2 dl punaisia linssejä

• 1 sipuli

• valkosipulia

• 1 rkl currytahnaa

• tabascoa

• 7 dl vettä

• 1 pkt chilitomaatti-

   murskaa

• 1 dl kookoskermaa

• inkivääriä

• aurajuustoa

• mustapippuria

• suolaa

Jalapenot voi 

laittaa myös 

uunissa: halkai-

se paprikat pi-

tuussuunnassa, 

kaavi siemenet 

pois ja täytä 

juustovalkosi-

pulimössöllä. 

Uunissa sen ai-

kaa, että juusto 

ruskistuu.
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tuote- ja 
yritysuutis-

postia

ISÄNNÖINTIALALLA ei riittä-
västi hyödynnetä nykyaikaisia 
työmenetelmiä, eikä isännöit-
sijäyrityksillä tunnu olevan 
asiakaspalveluun aikaa. 

– Meille jokainen asiakas 
on tärkeä ja siksi kirjaamme-
kin jokaisen palvelupyynnön 
sähköiseen järjestelmään, jottei 
yksikään palvelupyyntö jää 
hoitamatta taikka katoa.

Näin kertoo Pia Rauvanto, 
joka on perustanut Porvoon ja 

Sähköiset järjestelmät nykyaikaisen 
isännöintipalvelun a ja o

Sipoon talousalueille moderneja 
isännöintipalveluita tarjoavan 
Isännöinti Taimi Oy:n.

Hän uskoo, että nykypäivänä 
tarvitaan sähköisiä palveluita 
perinteisten palvelukanavien 
rinnalle. 

Asukassivujen ja muiden 
sähköisten palveluiden pitää 
olla selkeitä navigoida ja aidosti 
helppoja käyttää. Sivuille kir-
jautumiseen ja käytön aloit-
tamiseen on myös saatavissa 

Isännöinti Taimissa apua hel-
posti soittamalla tai sähköpostia 
lähettämällä. 

Kiinteistön mustalaatikko on 
hyvä pohja sähköisiä järjestelmiä 
laadittaessa ja kehitettäessä. 
Kun kaikki tarvittavat asiakir-
jat on nimetty ja tallennettu 
järjestelmällisesti aina samalla 
tavalla, löytyvät tarvittavat tiedot 
myös sähköisistä järjestelmistä 
vaivatta. 

- Minusta on outoa, että 
viidentonnin autoa ostaessa 
vaaditaan täydellistä huolto-
kirjaa, mutta 300.000 euron 
asuntoa ostaessa huoltokirjasta 
ei ole puhettakaan, ihmettelee 
Rauvanto. 

- Jo pelkästään omaisuuden-
hoitonäkökulmasta katsottuna 
on ensiarvoisen tärkeää, että 
huoltotyöt hoidetaan ajallaan ja 
niiden toteutumista myös valvo-
taan säännönmukaisesti, yrittäjä 
vielä pohtii. 
Lisätietoja:
Isännöinti Taimi Oy
Pia Rauvanto
puh. 020 7347 8720

KUN City M -puhdistimella täy-
dennetään olemassa olevia tai 
riittämättömiä ilmanvaihtojär-
jestelmiä, se hoitelee sisätilojen 
päästöt, jotka tulevat esimerkiksi 
kalusteista, maaleista, ilmanrai-
kastimista, puhdistusaineista, 
matoista, rakennusmateriaa-
leista sekä toimistotarvikkeista 
ja -laitteista. Ilmanpuhdistin 
vähentää siivouskustannuksia, 
koska se poistaa suuren osan 
päivittäin sisätiloissa syntyvästä 
pölystä.

Tyypillisiä käyttökohteita 
ovat kampaamot, myymälät, 
asuinhuoneistot sekä julkiset 
rakennukset.

Camfi lin uusi City M:ssä on 
yhdistetty hiukkas- ja mole-
kyylisuodatus. Se on varustettu  
absoluuttihiukkassuodattimella 
ja aktiivihiilisellä molekyylisuo-
dattimella. Sen suodatin on 
energiatehokas ja vaihtoväli on 
pitkä, minkä ansiosta suodatin-
jätettä syntyy vähemmän. 
Lisätietoja:
Camfi l Oy
Puh.  (09) 819 0380.

Tehokkaampaa
ilman-
puhdistusta

PRESS!
KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY VIIKOITTAIN. 

SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

TILAA UUTISKIRJE NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ 
TUOREISSA KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä aikaisemmin julkaistuista 
Kiinteistöpostin artikkeleista, joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista asiaa.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje

http://www.kiinteistoposti.fi/uutiskirje


nimityksiä

LVI-Tekniset Urakoitsijat ry
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU 
ry:n uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin syyskokouksessa LVI-Ait-
ta Oy:n toimitusjohtaja Ville Hä-
linen ja varapuheenjohtajaksi Are 
Oy:n toimitusjohtaja Heikki Pesu.

Sähkösuunnittelijat NSS ry
Sähkösuunnittelijat NSS ry:n pu-
heenjohtajana jatkaa Insinöö-
ritoimisto Tauno Nissinen Oy:n 
toimitusjohtaja Antti Danska. 
Uutena jäsenenä hallituksessa 
aloittaa Sähköinsinööritoimisto 
Matti Leppä Oy:n varatoimitus-
johtaja Jukka Nurmi. 
Hallituksessa jatkavat toimitus-
johtaja Tomi Vähäkangas Selkä-
maan Suunnittelu Oy:stä, suun-
nittelujohtaja Kari Kavonius Op-
tiplan Oy:stä, Yhtyneet Insinöörit 
Oy:n toimitusjohtaja Juha Kivi-
niemi, Granlund Oy:n ryhmä-
päällikkö Ralf Lindström ja Suun-
nittelutoimisto Hakala Oy:n toi-
mitusjohtaja Antti Lehtinen.
Hallituksen varajäseniksi valittiin 
Jorma Kuusela (Instakon Oy), Jy-
ri Renkola (Sweco Talotekniik-
ka Oy), Pasi Poikonen (Granlund 
Oy), Markku Männistö (Hepacon 
Oy), Pasi Hirvonen (Sähköinsi-
nööritoimisto Martti Mattila Oy) 
ja Jonne Järvinen (Insinööritoi-
misto Stacon Oy).

Viher- ja ympäristö-
rakentajat ry
Viher- ja ympäristörakentajat ry 
on valinnut vuoden 2015 alusta 
alkaen kahdeksi vuodeksi uuden 
puheenjohtajan, viherrakenta-
jayrittäjä Mikko Jaakkolan Fors-
sasta. Jaakkola on toisen polven 
viherrakentaja. Hän omistaa yh-
dessä veljensä Matti Jaakkolan 
kanssa Viherrakenne Jaakkola 
Oy:n, joka on perustettu vuon-
na 1969. 

Ammattiosaamisen 
kehittämisyhdistys
FT Petri Lempinen on valittu Am-
mattiosaamisen kehittämisyhdis-
tys AMKE ry:n toimitusjohtajak-
si. Petri Lempisellä on 25 vuoden 
kokemus koulutuspolitiikasta 
edunvalvojana, tutkijana ja vir-
kamiehenä. Viimeiset 12 vuotta 
hän on työskennellyt ammatil-
lisen koulutuksen kehittämisen 

parissa. 
AMKE on ammatillisen koulutuk-
sen yhteinen ääni, foorumi joka 
kokoaa koulutuksen järjestä-
jät yhteen edistämään ammat-
tiosaamista, vaikuttamaan am-
matillisen koulutuksen toimin-
taedellytyksiin sekä kehittämään 
ammatillisen koulutuksen asia-
kaslähtöisyyttä, laatua ja vaikut-
tavuutta sekä tehokkuutta.

Digita
Digitan hallitus on nimittänyt Di-
gitan uudeksi toimitusjohtajaksi 
5.1.2015 lukien diplomi-insinööri 
Juha-Pekka Weckströmin (44). 
Weckström on aiemmin työs-
kennellyt Realia-konsernin toi-
mitusjohtajana. 
Sitä ennen hän teki pitkän uran 
TeliaSonera-konsernin palve-
luksessa. Siellä hän vastasi mm. 
Eurasia -liiketoimintaryhmän 
strategiasta ja kehityksestä sekä 
toimi Suomen maayhtiö Soneran 
toimitusjohtajana ja laajakaistalii-
ketoiminnan johtajana. 
TeliaSonera-aikanaan Weck-
ström oli myös hallitusvastuus-
sa useissa Baltian tytär- ja osak-
kuusyhtiössä.

Hypo-konserni
Kauppatieteiden maisteri Elina 
Aalto on nimitetty asuntorahoi-
tukseen ja asumiseen erikoistu-
neen Hypo-konsernin mark-
kinointi- ja viestintäjohtajaksi 
1.1.2015 lukien. 
Aalto on aiemmin työskennel-
lyt mm. Suomen Vuokranantajat 
Ry:n vs. toiminnanjohtajana. Aal-
to raportoi toiminnastaan toimi-
tusjohtaja Ari Paunalle.

Realia-konserni
Realia-konsernin toimitusjohta-
jaksi ja Realia Group Oy:n tytär-
yhtiöiden hallitusten puheenjoh-
tajaksi on nimitetty 1.3.2015 al-
kaen Matti Bergendahl (LT, Dos., 
Erik. lääk., MBA). 
Bergendahl on toiminut vuosina 
2005-2014 sosiaali- ja terveys-
palvelukonserni Mehiläisen toi-
mitusjohtajana. 
Realian vt. toimitusjohtajana toi-
minut Ari Rantala jatkaa tehtä-
vässään konsernin talousjohta-
jana.

Tuote- ja yritysuutispostia-palstalla julkaistaan 

yritysten tiedotteita uusista tuotteista ja palveluista, 

yrityskaupoista tai muista yritysjärjestelyistä, 

jotka palvelevat Kiinteistöpostin lukijakuntaa. 

Toimita materiaali osoitteeseen 

toimitus@kiinteistoposti.fi . 

Toimitus käsittelee materiaalin, 

mutta yritys vastaa tiedotteiden sisällöstä.

LÄHES kaikissa VVO:n ja Lumon 
vuokra-asunnoissa vuokraan 
sisältyy nopea laajakaistayhteys.

DNA ja Elisa tarjoavat VVO:n 
asiakkaille laajakaista- ja televi-
siopalveluita. Sopimukset ovat 
otettu käyttöön vaiheittain syk-
syn 2014 aikana ja ne kattavat 
lähes 39 000 vuokra-asuntoa.

Nopeat laajakaistayhteydet 
ovat osa laajaa sähköisten pal-
veluiden tarjontaa. 

– Uusien sopimusten myötä 
tarjoamme laajakaistayhteyden 
lähes kaikille asukkaillemme. 
Lisäksi vuokraan kuuluvan 
laajakaistan nopeus kasvoi 10 
megabittiin sekunnissa, mikä on 

merkittävä parannus ja tarjo-
aa asukkaillemme helppoutta 
ja vaivattomuutta. Aiemmin 
palvelu kattoi 20 000 asuntoa 
ja nopeus oli 2 Mbit/s, sanoo 
yksikönjohtaja Kimmo Rintala.

VVO on halunnut olla edellä-
kävijä asumisen sähköisten pal-
veluiden kehittämisessä. DNA:n 
ja Elisan palveluvalikoimiin 
kuuluu muun muassa kattavat 
viihde- ja TV-palvelut sekä huip-
punopeat laajakaistayhteydet.

Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj
Kimmo Rintala
puh. 020 508 3520

Nopea laajakaistayhteys 
vuokralaisen arkea VVO:lla

THERMIAN kiinteistölämpö-
pumppu Mega on kehitetty 
erityisesti rivi- ja kerrostalojen, 
urheiluhallien, teollisuus- ja 
maatalouskiinteistöjen, koulujen 
sekä vaikkapa kirkkojen maa-
lämpöratkaisuksi. 

Thermia Megan teho on 
jopa 84 kW, mutta tarvittaessa 
lämpöpumppuja voidaan kytkeä 
sarjaan jopa 16, joten lämmi-
tysteholla 1344 kW hoidetaan 
jo suurimpienkin kiinteistöjen 
lämmitystarve. 

Thermia Megan hyötysuhde 
(COP) on erittäin korkea 4,71 ja 
lämmityskauden lämpökerroin 
(SCOP) 5,3. Tuotteella on viiden 
vuoden takuu. 

Thermia Mega hoitaa kiinteis-
tön lämmityksen ja käyttöveden 
lämmitystarpeen. 

Se voidaan myös asentaa 
kiinteistön olemassa olevan 
lämmitysjärjestelmän rinnal-
le ja käyttää vanhaa öljy- tai 
hakekattilaa vara- ja lisälämmi-
tysjärjestelmänä. Se toimii myös 

Megatehoja Thermian uudessa 
kiinteistölämpöpumpussa

hybridilämmitysjärjestelmän 
osana, jos kokonaisuuteen 
halutaan yhdistää esimerkiksi 
aurinkokeräimet. 

Haluttaessa Thermia Mega voi 
hoitaa myös kiinteistön jäähdy-
tystä edullisesti. 

Maalämpöjärjestelmän asen-
taminen vanhaan kiinteistöön 
asettaa aivan omat haasteensa, 
sillä tilaa olemassa olevassa 
lämpökeskuksessa ei välttämättä 
ole liiemmälti – varsinkaan, jos 
vanha kattila jää vielä paikalleen. 
Thermia Mega onkin suunni-
teltu mahdollisimman helposti 
asennettavaksi ja myös huollet-
tavaksi. 

Sen ohjausjärjestelmä mah-
dollistaa etäkäytön ja etäseu-
rannan sekä myös huollon 
etäpalvelut. 

Lisätietoja:
Oy Danfoss Ab
Yrjö Urjansson
puh: 020 701 0600
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RAKENNUS- JA KIINTEISTÖ-

ALAN konserni Päätoimija on 
avannut ensimmäisen asunto-
myymälänsä viihdekauppakes-
kukseen Jumbo-Flamingoon 
Vantaalla. 

Asuntomyymälä on suunnattu 
niin kuluttajille kuin asuntosijoit-
tajillekin. Päätoimijan asunto-
tuotantovalikoima sisältää rivi-, 
omakoti- ja kerrostaloasuntoja, 
ja sekä uudisrakennuksia että 
korjausrakentamisen kohteita.

Asuntomyymälä on Päätoi-
mijalle uusi myyntikonsepti, 
sillä tähän mennessä konsernin 
kohteita ovat myyneet asunto-
välittäjät. 

Päätoimija-konsernilla on 
kohteita Helsingissä Kampissa, 
Hietalahdessa, Lauttasaaressa 
ja Viikissä sekä Alppikylässä. 
Espoossa kohteita löytyy Lasi-
laaksosta, Tillinmäeltä ja Ees-
tinlaaksosta. Vantaalla myytävät 
kohteet sijaitsevat Havukoskella. 
Myös Kirkkonummelta, Keravalta 
ja Sipoosta löytyy kohteita. 

Asunnot ovat huippuark-
kitehtien suunnittelemia ja 

Asuntomyymälässä kosketus uudenlaisiin asumisratkaisuihin
niiden suunnittelussa on otettu 
huomioon asumismukavuus ja 
energiatehokkuus. Talousohja-
tun rakentamisen asiantuntijan 
kohteita yhdistää hyvä hinta-laa-
tusuhde. Toimiva arkkitehtuuri, 
laadukas ja miellyttävä kokonai-
suus, tyylikkäät rakenneratkai-
sut, modernit sisätilaratkaisut, 
laadukkaat materiaalit ja tehokas 
tilankäyttö ovat myös asunnoille 
tyypillisiä. Kaiken tämän Pää-
toimija tarjoaa kilpailukykyiseen 
hintaan, myyden uusia omistus-
asuntoja jopa 10 prosenttia alle 
markkinahinnan. 

Päätoimija rakentaa tai 
remontoi kohteen nopealla 
aikataululla maatöistä loppu-
siivoukseen saakka. Prosessin 
avainsanoja on vastuu: vastuu 
aikataulusta, vastuu laadusta ja 
vastuu tehokkuudesta.
Lisätietoja:
Päätoimija Oyj
Asko Myllymäki
puh. 040 527 3294
Ann-Marie Mustakallio
Asuntomyyntiosaston johtaja
puh. 040 652 8862

ISS PALVELUT ja VVO ovat alle-
kirjoittaneet sopimuksen, jossa 
tilaajavastuulain noudattaminen 
on otettu mukaan palvelun 
tilaajan ja palveluntarjoajan 
väliseen sopimukseen.

– Voimme sopimuksen avulla 
taata sen, että tilaajavastuu 
kattaa koko kiinteistöpalvelui-
demme toimintaketjun – myös 
kumppanimme mahdolliset 
alihankinnat ja ostot tilaajan 
lukuun, sanoo VVO:n toimitus-
johtaja Jani Nieminen.

Käytännössä tilaajavastuulain 
noudattaminen toimii VVO:n 
kanssa siten, että ISS käyttää 
vain VVO:n tilaajavastuulain 
alaisessa toimittajarekisterissä 
olevia toimijoita.

– Sopimuksen noudattamista 
valvotaan ja sen noudattamatta 
jättämiselle on nollatoleranssi. 

Mahdollisille sopimusrikkeille on 
määritelty sopimussanktiot.

ISS:n ja VVO:n välisessä kiin-
teistöpalvelusopimuksessa ISS 
vastaa kiinteistönhoidosta lähes 
300:ssa VVO:n kiinteistössä. Li-
säksi ISS toteuttaa VVO:lle muun 
muassa korjausrakentamisen 
palveluita.

Tilaajavastuulaki tarkoittaa 
sitä, että palvelun tilaajan on 
selvitettävä ja vastattava siitä, 
että ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä sopimuskumppani 
hoitaa lainmukaiset velvoitteen-
sa. Lisätietoja tilaajavastuusta: 
www.tilaajavastuu.fi 

Lisätietoja:
ISS Palvelut
Kari Virta
puh. 020 514 1316 

ISS ja VVO yhteisrintamassa 
torjumaan harmaata taloutta

USEIN uutisoidaan veden kiin-
teistöille aiheuttamista vahin-
goista. Erityisesti hotelleissa ja 
opiskelija-asuntoloissa syynä voi 
olla humaltuneen asiakkaan tai 
asukkaan nukahtaminen suih-
kuun lattiakaivon päälle.  

Vaikka vahinko kävisi harvoin, 
tulee korjauskustannuksista suu-
ri kuluerä, kymmeniä tuhansia 
euroja, varsinkin, jos vesi valuu 
viereisiin huoneisiin tai alaker-
roksiin.

Ongelmaan löytyy yksinker-
tainen ja edullinen ratkaisu: vesi-
vuotohälytin, joka asennetaan 
kylpyhuoneeseen esimerkiksi 
kynnyksen alle. 

Kun vesi lähtee kipuamaan 
kynnykselle, lähtee siitä heti 
hälytys haluttuun numeroon. 

 Hotellissa se voi olla vas-
taanotto, jolloin asia voidaan 
käydä tarkastamassa saman 
tien eikä suurta vahinkoa pääse 
syntymään.  Asuntoloissa hälytys 
voidaan ohjata esimerkiksi huol-
toyhtiöön.

Vesivuotohälyttimen asennus 
käy nopeasti ja maksaa vain 
murto-osan lattiakaivoremon-
tista. Vuosien mittaan se voi 
pelastaa monelta vesivahingolta.

  Vesivuotohälyttimellä 
voidaan valvoa kaikkia vettä 
käyttäviä laitteita sekä vesi- ja 
viemäriputkistoja. 

Vesivuotohälytysjärjestelmän 
asennuksen yhteydessä tarkas-
tetaan myös vesipisteet ja putki-
liitokset. Tarkastuksen yhteydes-
sä löydetään piilevät vesivuodot. 
Yleisimmin vesivuodot syntyvät 
mekaanisen rikkoutumisen tai 
korroosion seurauksena.

PPO 868 - vesivuotohäly-
tysjärjestelmä soveltuu kaikki-
en kiinteistöjen vesivuotojen 
estämiseen. 

Kun vesivuotoanturi havaitsee 
vettä, PPO 868 -vesivuotohä-
lytin välittää GSM-modeemin 
välityksellä haluttuun numeroon 
tiedon. 

Modeemiin voidaan yhdistää 
myös palovaroittimet.

Lisätietoja:
PPO-Elektroniikka Oy
Timo Ohtonen
0400 420 393
tekninen asiantuntija 
Kimmo Konttinen 
050 5314922 

Suihkuun nukahtaminen 
kalliiksi - vesivuotohälytin 
oiva ennaltaehkäisijä

SUOMALAINEN Innohome Oy 
on voittanut Liesivahti-tuot-
teellaan kansainvälisen IFSEC 
2014 -paloturvallisuuspalkinnon 
Active Fire Product Innovation 
-kategoriassa. 

Kyseessä on Innohomen 
toinen kansainvälinen palkinto 
kuukauden sisällä. 

Liesivahti tarkkailee älykkääs-
ti liettä ja tulipalon uhatessa 
katkaisee virran, hälyttää sekä 
tarvittaessa soittaa turvapuhe-
limeen. 

Suomessa liestiturvallisuudes-
sa olisi parantamisen varaa. Lä-
hes puolet kaikista sähköpaloista 
– eli noin tuhat paloa vuodessa 

– voitaisiin estää sopivilla lieden 
turvalaitteilla.

Perinteisten ylikuumenemi-
seen tai aikaan perustuvien rat-
kaisujen sijaan Innohomen Liesi-
vahti tarkkailee älykkäästi lieden 
ja sen ympäristön lämpötilan 
nousun nopeutta ja myös oppii 
käyttäjän kokkaustavat, jolloin 
vain todellinen vaara laukaisee 
hälytyksen.

Lisätietoja:
Innohome Oy
Pertti Haavisto
puh. 041 515 600
pertti.haavisto@innohome.com 

Liesivahti huolehtimaan 
turvallisuudestasi
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OSOITTEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

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

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 
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KIINTEISTÖPOSTI on jälleen 
mukana Korjausrakentaminen 
2015 –tapahtumassa, jossa on 
mahdollisuus tulla tapaamaan 
meitä lehdentekijöitä.

Olemme järjestäneet tapah-
tumaan myös Lakikammarin, 
jossa varatuomari Pasi Orava 
kertoo kunnossapidon vastuun-
jakoon liittyvistä asioista sekä 
ajankohtaisista kattolumiasioista 
sekä kertaa osakkaan remontti-
ilmoituksen pelisääntöjä. 

Paljon korjausrakentamisen 
asiaa tarjolla
Tiistaina 3.2.2015 Helsingin 
Wanhassa Satamassa pidet-
tävä tapahtuma on suunnattu 
korjausrakentamisen ammat-
tilaisille, kuten rakennuttajille, 
urakoitsijoille, suunnittelijoille ja 
arkkitehdeille, mutta yhtälailla 
myös taloyhtiöiden edustajille 
tai isännöitsijöille.

Tapahtuman avaa asunto- ja 
kulttuuriministeri Piia Viitanen. 

Tämän jälkeen esitellään eri-
laisia hankkeita, kuten esimer-
kiksi As Oy Alppilan-Ahon iso 
linjasaneeraushanke, investoin-
tihankeajattelu asunto-osakeyh-
tiössä ja kokemuksia huoneis-
tokohtaisen vedenkulutuksen 
mittauksesta.

Rakennuttajille ja Urakoitsi-
joille suunnatussa seminaarissa 
puhutaan mm. putkiremontin 
palvelukokemuksista, ter-
veen talon toteuttamisesta ja 
radonvapaasta sisäilmasta ja 
rakennusmateriaalien hallinnasta 
rakennusprosessin aikana.

Remonttiryhmän ehdotuksia 
esitellään
Arkkitehdeille ja suunnittelijoil-
le suunnatussa seminaarissa 
esitellään mm. Ympäristöminis-
teriön remonttiryhmän esittämiä 

keinoja lähiöiden korjaamisessa, 
ja puhutaan ilmanvaihdosta ja 
hyvästä sisäilmasta, aurinkosuo-
jauksesta ja energiatehokkuu-
desta sekä paremmasta kiinteis-
töomaisuuden hallinnasta.

Paneelikeskustelu 
energiatodistuksista
Isännöitsijöille ja taloyhtiöiden 
edustajille suunnatussa semi-
naarissa aiheina on mm. ryhmä-
korjaamisen hyödyt asukkaille 
ja isännöitsijöille, sisäverkkojen 
saneeraus ja viranomaismää-
räysten huomioiminen talo-
yhtiössä, ikkunaremonteista ja 
keittiöremonteista putkiremon-
tin yhteydessä. 

Lisäksi tämän seminaariosuu-
den päätteeksi keskustellaan 
energiatodistuksista ja siitä, mis-
sä niiden kanssa nyt mennään. 
Puheenjohtajana paneelikes-
kustelussa toimii Hannu Sipilä 

SuLVista ja panelisteina mm. 
Miimu Airaksinen VTT, Sampo 
Vallius ARA, Kaija Savolainen 
Omakotiliitto ry.

Arkkitehtiopiskelijoiden 
lähiötalot
Tapahtumassa julkistetaan myös 
Julkisivuyhdistyksen arkki-
tehtiopiskelijoille suunnatun 
Kerrostalon korjauksen ideakil-
pailun tulokset. Opiskelijoiden 
tehtävänä oli ideoida perinteisen 
kolmikerroksisen hissittömän 
talon korjaamista huomioiden 
mm. energiatehokkuuden pa-
rantaminen ja toiminnallisuus.

Julkistaminen tapahtuu klo 
15.30-16.00 A-salissa. 

Korjausrakentaminen 2015 
–tapahtuma 3.2.2015 Helsingin 
Wanhassa Satamassa klo 9.45-
17.00. 

Lakikammari Korjausrakentaminen 2015 –tapahtumassa



”Kauniit ja kestävät julkisivut ovat meidän kaikkien asia. ”
Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi 

Julkisivu-
yhdistyksen 

puheenvuoro

J
ulkisivuyhdistys täyttää kuluvana vuonna 20 

vuotta. Teini-iästä täysiin kymmeniin pääs-

syt yhdistys juhlistaa merkkipaalua kehittä-

mällä toimintaansa sekä tarjoamalla tietois-

kuja ja seminaareja. 

Toimintaa kehittämään palkattiin ostosopimuk-

sella uusi osa-aikainen toiminnanjohtaja, jonka teh-

tävän olen kiitollisena vastaanottanut. Olen Riikka 

Töytäri, yrittäjä Tampereelta. 

Työhistoriaani kuuluu runsaasti yritystapahtu-

mien, messujen ja tilaisuuksien organisointia sekä 

projektihallintaa. Järjestötoiminnan kenttä on myös 

vahvassa kokemuspiirissä. 

Teknisen koulutuksen saaneena henkilönä Jul-

kisivuyhdistyksen ala kiinnostaa ja onkin erittäin 

luonnikasta, vaikka toiminnanjohtajan tärkein teh-

tävä on puitteiden ja resurssien luominen yhdistyk-

sen hallituksen asiantuntijoille. 

Tavoitteenani on oppia tuntemaan yhdistyksen 

jäsenistöä sekä luomaan luonteva yhteys, jotta jä-

senten tarpeet yhdistykselle tulevat vahvasti huomi-

oitua tulevaisuuden toimintaa suunniteltaessa.  

Julkisivu on kaikkien asia - tätä viestiä yhdistys 

juhlavuotenaan jakaa erinäisissä foorumeissa. Yh-

distys järjestää kaikille avoimia RoadShow –tilai-

suuksia, joissa käsitellään julkisivukorjausrakenta-

mista. RoadShow –tilaisuudet 

on suunnattu isännöitsijöille, 

kiinteistönomistajille, suun-

nittelijoille sekä taloyhtiöpäät-

täjille. 

Ne tarjoavat tiiviin sekä kat-

tavan tietopaketin julkisivujen 

korjaustarpeen määrittelemi-

sestä suunnittelun tarpeelli-

suuteen sekä urakoitsijan roo-

lin pohdintaan. 

Yhdistys toimii aktiivisena 

alan tutkimusten mahdollis-

tajana ja haluaa jakaa tutkittua 

tietoa. Yhdistyksen internetsi-

vut ovatkin täynnä julkisivura-

kentamiseen liittyviä tutkimuksia, jotka ovat kaikki-

en käytettävissä. 

Viimeisimpinä on esimerkiksi diplomityö, jossa 

Vesa Pajunen selvitti Rantarakentamisen julkisivura-

kenteiden suunnittelun haasteita. Kun siis suunnit-

telet rantakohdetta, niin yhdistys suosittelee lämpi-

mästi kyseiseen työhön perehtymistä. 

Jäsenilleen yhdistys järjestää verkostoitumistilai-

suuksia, kuten JulkisivuLounaat sekä excursiomat-

koja. Juhlavuoden jäsenmatka suuntaa huhtikuussa 

Itävaltaan, jossa perehdytään mielenkiintoisiin julki-

sivukohteisiin Wienissä. 

Matkalla yrityskohteena on Hilti Eurofox sekä pai-

kalliseen kollegayhdistykseen tutustuminen. Juhlaa-

kin on vuoden aikana tarjolla ja pöytä katetaan mar-

raskuussa. 20-vuotista taivalta on jo hyvä muistella 

sekä innostua yhdessä tulevaisuuden visioimiseen.

Tule mukaan toimintaan. Yhdistyksen jäseneksi 

on mahdollisuus hakea, jos yritys tai yhteisö toimii 

julkisivualalla ja on huolehtinut yhteiskunnallisista 

velvoitteistaan. 

Monille yrityksille jäsenyys tuo laajan asiantunti-

ja- ja potentiaalisten yhteistyökumppanien verkos-

ton helposti saavutettavaksi. 

Annan mieluusti lisätietoja niin jäsenyydestä 

kuin Julkisivuyhdistyksen tarjoamista palveluista. 

Riikka TöytäriRiikka Töytäri
toiminnanjohtajatoiminnanjohtaja

Julkisivuyhdistys ryJulkisivuyhdistys ry
www.julkisivuyhdistys.fi  www.julkisivuyhdistys.fi  

Julkisivu on kaikkien asia
Julkisivuyhdistyksen 
20-vuotisjuhlavuosi

Julkisivuyhdistys on vuonna 1995 

perustettu aatteellinen yhdistys, jon-

ka tavoitteena on edistää ja kehittää 

julkisivujen esteettistä ja teknistä ra-

kentamistapaa. Yhdistys pyrkii myös 

edistämään selkeiden määräysten 

ja ohjeiden aikaansaamista sekä 

käyttökelpoisten rakenneratkaisujen 

kehittämistä julkisivurakentamiseen.
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Lisää tietoa ja tarjouksen huippunopeasta taloyhtiölaajakaistasta  
ja Sonera Kaapeli-TV:stä saat osoitteesta www.sonera.fi/taloyhtio  
tai numerosta 0200 32 333 (mpm/pvm) ma–pe 9–15.

Enemmän arvoa asunnoille.
Vähemmän huolia asukkaille.

· SUOMEN LUOTETUIN INTERNETOPERA
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R
I ·

200920122014

Nyt on hyvä hetki liittyä Soneran kattavaan valokuituverkkoon, jossa tieto liikkuu jopa 
1000 Mbit/s:n vauhdilla. Toimivat nettiyhteydet tuovat lisäarvoa kaikille taloyhtiön 
asukkaille, oli sitten kyse viihteen ystävästä tai vaativan etätyön tekijästä.

Asumismukavuutta lisää myös Sonera Kaapeli-TV. Se tarjoaa monipuolisen  
valikoiman maksuttomia televisio- ja radiokanavia, ja tarjontaa on helppo  
täydentää sopivilla maksullisilla kanavapaketeilla.

http://www.sonera.fi/taloyhtio


Lue lisää: dna.fi/taloyhtiokumppani
tai ota yhteyttä: taloyhtiomyynti@dna.fi

KAIKKEA EI  
TARVITSE TEHDÄ ITSE.

Anna DNA Welho Taloyhtiökumppanin päivittää  
taloyhtiölaajakaistanne nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.   

*EPSI Rating -tutkimus 2014. Kiinteän laajakaistan kuluttaja-asiakkaat.

• Oman paikallisen yhteyshenkilön
• Asennus- ja huoltopalvelut nopeasti ja vaivatta
• Taloyhtiöiden laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelut vuosi- 

kymmenten kokemuksella

• Oman Taloyhtiöpalvelun – yksilöllinen palvelukonsepti isännöitsijälle
• Tutkitusti Suomen tyytyväisimpiä kiinteän laajakaistan käyttäjiä* 
• Asukkaalle: lisää valinnanvapautta ja viihtyvyyttä; huoneisto- 

kohtaiset laajakaistanopeudet ja valtava viihdetarjonta

Isännöitsijä, helpota arkeasi ja katso mitä kaikkea  
DNA Welho Taloyhtiökumppanuus tarjoaa:

http://www.dna.fi/taloyhtiokumppani
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