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Näin moni koti pääkaupunkiseudulla nauttii jo Welhon 
verkon huippunopeista laajakaistayhteyksistä ja maan 
kattavimmasta tv-kanavatarjonnasta. Onnellisuus on myös 
huolettomuutta. Varmuutta siitä, että homma toimii, kuten on 
sovittu. Huoltopalvelumme vastaa puhelimeen joka päivä 
aamusta puoleenyöhön. Isännöitsijöille olemme varanneet  
oman palvelunumeron.
 
Varmista, että kevään yhtiökokouksen päätöslistalla on 
liittyminen Welhon verkkoon. Perustelu päätökselle on 
hyvin yksikertainen: muihin verrattuna Welho tarjoaa yli-
vertaisen palveluvalikoiman taloyhtiöille. Tulkaa mukaan 
onnellisten joukkoon!

Yli 320 000 
onnellista ei voi  
olla väärässä

Kysy lisää ja pyydä tarjous
puhelin: (09) 156 51
sähköposti: kiinteistoliittymat@welho.fi
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Yhteinen hankinta, 

yksilölliset 
palvelut!

Sonera Kiinteistösopimuksen edut:

• Nopea ja toimintavarma valokuituyhteys
• Monipuoliset laajakaista- ja kaapeli-tv- 
 palvelut yksilöllisesti taloyhtiön   
 jokaiseen kotiin
• Huippuedullinen taloyhtiölle ja   
 asukkaille
• Helppo ja vaivaton käyttöönotto
• Mahdollistaa sekä tämän päivän että   
 tulevaisuuden palvelut
• Nostaa taloyhtiön arvostusta ja   
 asuntojen arvoa



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

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

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

n 

Uusille 
liittymille 
12 kk jopa

Pyydä tarjous!
-50 %*

y

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

Lue lisää ja pyydä tarjous:
www.sonera.fi/kiinteistosopimus
tai soita:
0200 11611
(ma–pe 8–20, la 9–16.30)

Juuri sellainen kuin sinä haluat.

Luotettava laajakaista ja monipuoliset tv-palvelut ovat joka kodin 

perusvarusteita. Siksi ne kannattaakin hankkia Sonera Kiinteistö-

sopimuksella kerralla koko taloyhtiöön. Hinnat laskevat huomatta-

vasti ja Soneran edistyksellinen valokuituverkko tarjoaa asukkaille 

huippunopeat, laadukkaat laajakaistayhteydet ja kaapeli-tv-palve-

lut niin nyt kuin tulevaisuudessakin. 
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Tulevaisuuden Isännöinti 
20102010

AMMATTILAISSEMINAARI

Tulevaisuuden Isännöinti –ammattilaisseminaa-
rin ilmoittautuminen on alkanut. 
Päivitä osaamistasi ja ilmoittaudu mukaan.
Seminaarin tarkka ohjelma ja ilmoittautumiset 
osoitteessa: 
www.tulevaisuudenisannointi.fi 

Korkeatasoinen seminaariohjelma tarjoaa 
muun muassa luennot aiheista:
 
•  Tri Kiminkisen tuoreet terveysneuvot 
•  Näkemyksiä asumisen tulevaisuudesta ja  
 isännöinnistä
•  Energiatehokkaan korjausrakentamisen   
 ratkaisuja
•  Isännöitsijän kokemuksia - putkiremontti  
 hallinnassa 
•  Kiinteistöjuridiikkaa
•  Mielenkiintoinen kohdekäynti 
 Tukholmassa

Lisäksi jo käsitteeksi muodostuneet Kontakti-
Foorum, á la carte –illalliset (menomatkalla 
plaseeratut paikat ja tumma puku) sekä 
erikoisaamiaiset. 

Hytit käytössä jo ennen seminaarin alkua. 
Tule tapaamaan eri puolilta Suomea saapuvia 
kollegoja ja tutustumaan monipuolisen tuote- ja 
palvelupaletin tarjoaviin yhteistyökumppaneihin.

Tervetuloa seminaariin.

päivitä osaamistasi
ilmoittaudu mukaan

Sirkka Heinonen
Professori
Tulevaisuuden tutkimus-
keskus, Turun yliopisto

Tapani Kiminkinen
Lääkäri
Saarijärven terveyskeskus

Pekka Aalto
Isännöitsijä
Valkeakosken Tili ja 
Isännöinti Oy

Mikko Tarri
Puheenjohtaja
Julkisivuyhdistys ry

Jyri Nieminen
Asiakaspäällikkö
VTT

Ohjelmassa muun muassa:

Silja Serenadella olet 
kuin kaupunkilomalla 
keskieurooppalaisen 
kävelykadun tuntumas-
sa. Laivan avara ja 
lämmin sydän on 
Promenade-kävelykatu, 
jonka varrelta löydät 
niin monipuoliset 
myymälät, viettelevät 
kahvilat kuin korkeata-
soiset ravintolat.

Ilmoittaudu osoitteessa: 
www.tulevaisuudenisannointi.fi 

tai puhelimitse (09) 2238 560/Jutta Teriö.
Kiinteistöalan sitoutumaton 

ammattilehti

Näkemyksiä asumisen 
tulevaisuudesta ja 
isännöinnistä

Tohtori Kiminkisen 
tuoreet terveys- 
neuvot

Isännöitsijän 
kokemuksia - putki-
remontti hallinnassa

Energiatehokkaan 
korjausrakentamisen 
ratkaisuja

Tulevaisuuden 
Isännöinti -seminaarin 
puheenjohtaja

Toimi pian ja 
ilmoittaudu 
seminaariin. 
Kaikki 15.3.2010 

mennessä ilmoittau-
neet saavat lahjaksi 

Tapani Kiminkisen 
uunituoreen 
”Liekeissä! 

Maalaislääkärin 
elämänkipinät” 

-kirjan.
(Tammi, 141 sivua, 27 euroa)

Tutustu viime vuoden seminaarin 
tunnelmiin katsomalla video 
seminaarin kotisivuilta.

KATSO VIDEO!
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Tyytyväisyys 
on valinta-
kysymys.

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

Harri Puro
harri.puro@welho. 
0500 451 020

www.taloyhtiolaajakaista. 

Ota yhteyttä!



Pyykki kuivaksi jopa tunnissa 
Esteri-ilmankuivaajat puhaltavat kuivan ja lämpimän ilman pyykin alle. 
Siksi pyykin kuivaus on todella nopeaa ja tehokasta 
- esimerkiksi 7 kg korkeateholingottua pyykkiä kuivuu tunnissa.

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

Säästää kuivausenergiaa
Esteri-ilmankuivaaja toimii lämpöpumpulla. Se kondensoi kosteuden 
ilmasta vedeksi ja palauttaa lämmön takaisin huoneeseen. Perinteiseen 
kuivaushuoneeseen verrattuna energiaa säästyy jopa 80 %.

Automaattinen pysäytys 
Esterissä on uusi Humi-kosteustunnistusohjaus, joka pysäyttää ilman-
kuivaajan, kun pyykki on kuivaa. Painat vain nappia, ja Esteri hoitaa 
loput. Energiaa säästyy, kun kone ei käy turhaan.

www.esteri.com

Alue-edustajat:

Kuivauksen uusi 
suunta

Lisää Esterin ylivoimaisista ominaisuuksista

Kuivauksen uusi 
suunta

Suur-Helsinki  Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa  Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi  Risto Korhola, 0400-435 521
Pohjanmaa  Harry Byholm, 0400-166 366
Itä-Suomi  Kari Järveläinen, 050-340 9057
Pohjois-Suomi  Pekka Kurttila, 040-527 5871
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1. heinäkuuta 2010 voimaan astuvan uuden asunto-osake-
yhtiölain opiskeleminen on vuoden mittainen projekti, jos 
opettelee yhden lakipykälän maanantaista lauantaihin, pykä-
län päivässä. Sunnuntain sentään voi pyhittää raamatullisesti 
lepopäiväksi.
Jotakuinkin tuollaiseen täytyy varautua, jos haluaa kahlata 
koko lain läpi, sillä uudessa laissa on yli 300 erilaista pykälää, 
joilla asunto-osakeyhtiöitä kahlitaan ja opastetaan.
Onkohan niin, että lainlaatija pitää ihmisiä niin epäluotettavina 
silloin, kun useampi ihminen päätyy asumaan ”saman katon 

alle”, vaikkakin kukin omista-
maansa asuntoon?
Tässähän sitä olisi taloyh-
tiöväelle yhteistä tekemistä. 
Porukat kokoontuisivat taloyhtiön kerhohuoneeseen tai pesu-
tupaan iltaisin pänttäämään uutta lakia. Hallituksen puheen-
johtaja toimisi opettajana ja osakkaat oppilaina. Isännöitsijä 
voisi neljännesvuosittain pitää kokeet ja läpäisseet pääsisivät 
seuraavalle kurssille, muut saisivat arestia eli laiskanläksyjä. 
Kohottaisikohan tämä talon yhteishenkeä?

Hallituksen puheenjohtaja opettajaksi ja 

osakkaat oppilaiksi - opetellaan uusi asoy-laki

Tavoitteena remontoitu ihannetalo?

Onko olemassa ongelmatonta remonttia vai voiko taloyhtiö päästä lopputu-

lokseen, että sen osakkaat sanovat, että hyvin meni remontti ja lopputulos 

on hyvä? Kuuluuko kehuja laisinkaan? Vai valitetaanko kaikesta mahdollisesta 

ja koitetaan vielä remontin aikana jarrutellakin, ettei hanke etene? Ei ja kyllä 

- kaksi sanaa, joilla vastataan edellä heitettyihin kysymyksiin. Tällaisilta vaikut-

tavat kuvaukset taloyhtiöiden remonteista. Niistä kertovat asukkaat, osakkaat, 

suunnittelijat, valvojat ja urakoitsijat eli kaikki remontin osapuolet. 

Liian monessa tapauksessa tuntuu siltä, että edellytykset onnistuneeseen re-

monttiin olisivat olleet, mutta syystä tai toisesta on kuitenkin koettu pettymys. 

Onhan meillä asiantuntijoita, hankesuunnitelmia, luovaa mielikuvitusta, sosi-

aalisen kanssakäymisen taitoa, tietoa joka tuutissa ja vertaistukeakin vaikkapa 

naapuritaloyhtiön remonttikokemuksia kyselemällä.

Miten usein pettymys on kuitenkin vain yksilötason asia ja kokemus, eikä 

edusta koko taloyhtiön kantaa? Tai mikä on suunnittelijan tai urakoitsijan 

kokema pettymys? Menee varmaan aika usein siihen tyyliin, että "no tämä 

nyt oli tällainen projekti".

Kun edellistä lamaa elettiin 90-luvulla, Ympäristöministeriö käynnisti Remontti-ohjelman, jakoi korjausavus-

tuksia ja puhui huoltokirjojen ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon puolesta. Ensimmäisiä betonielement-

titaloja ruvettiin korjaamaan, koska oli pakko. Kauhulla mietittiin, että mitähän muuta näissä 30-40 vuotta 

vanhoissa taloissa tulee vastaan.

No on tullut ja kalliisti onkin tullut, ellei ole tehty mitään sitten 90-luvun ja varsinkin sitä edeltävänä aikana. 

Onneksi viime vuosina hyvän isännöitsijän tai toimivan hallituksen mittarina ei ole enää ollut mahdollisim-

man alhainen yhtiövastike, vaan on ymmärretty, että pitää korjata. Ja mitä suunnitelmallisemmin se tehdään, 

sen nopeammin, hallitummin ja kokonaisvaltaisemmin saavutetaan tila, jossa taloyhtiössä ei ole tiedossa 

mitään suurempaa korjattavaa lähivuosina. Eikös sellainen tila olisi tavoittelemisen arvoinen? 

Jotenkin tuntuu, että ihmisen asumisen sykli ei kuitenkaan tue tätä toiminnan kaarta - remonttia vastuste-

taan, kun on juuri muutettu, on perhettä, ei ole rahaa; on pakko vain asua, mutta heti kun on mahdollista 

muutetaan omakotitaloon keskelle kaupunkia rannan läheisyyteen; ikää on jo sen verran paljon, etten vähiä 

rahojani remontteihin pistä, eikä ole niin väliksi jättää arvoasuntoa perikunnallekaan... Tai sitten kysymys on 

enemmän asenteesta. Tai ehkä asuntojen arvon kehittymistä pitäisi tilastoida, miten asuntojen hinnat ovat 

kehittyneet korjaamattomissa ja korjatuissa taloyhtiöissä samalla alueella. 

Ehkä meillä jonakin päivänä on se ymmärrys, että Suomessa oman elämän paras sijoitus on asunto, joka 

sijaitsee korjatussa talossa ja hyvin toimivassa taloyhtiössä, jolla on oma brändikin. 

Siellä olisi ihmisen hyvä asua ja elää.
Riina Takala

P Ä Ä K I R J O I T U S



-Verotili on verohallinnon uusi 
tapa hoitaa verojen ilmoit-
tamisen ja maksamisen val-

vontaa. Aikaisemmin verot maksettiin 
tilisiirtokorteilla ja ne kohdistettiin 
asiakkaiden ilmoittamille verolajeille. 
Nyt asiakas antaa kausiveroilmoituk-

sen, jonka perusteella ilmoitetut ja 
maksetut verot kirjataan verotilille. 
Asiakkaalla on käytössään sähköinen 
verkkopalvelu, jonka kautta hän voi 
seurata verotilin tilannetta. Lisäksi hän 
saa kuukausittain verotilin tiliotteen. 

Näin ylitarkastaja Paula Javanainen-

Lehto Verokantokeskuksen ohjaus- ja 
kehittämisyksiköstä kuvailee vuoden 
alussa käyttöönotettua verotilimenet-
telyä. Asunto-osakeyhtiöitä verotili 
koskettaa tyypillisimmin silloin, kun 
asunto-osakeyhtiöllä on vakituisia 
työntekijöitä, esimerkiksi oma talon-

Asunto-osakeyhtiötkin siirtyivät 

verotiliaikaan
Perjantaina, helmikuun 12. päivänä tammikuussa palkkoja mak-

saneet yritykset saattoivat ensimmäistä kertaa ilmoittaa säh-

köisesti uuden verotilikäytännön mukaisia tietoja verottajalle. 

Tietoja odotettiin tulevan ensimmäisenä eräpäivänä noin 115 000 

yritykseltä, mutta oletettavasti kaikki eivät niitä toimittaneet säh-

köisesti. Mikäli tiedot toimitettiin paperilla, mikä on jatkossakin 

mahdollista, niiden piti olla perillä jo 7. päivä helmikuuta, käy-

tännössä maanantaina 8.2., koska 7. päivä oli sunnuntai. Näiden 

kausiveroilmoituksia antavien joukkoon kuuluivat myös sellaiset 

asunto-osakeyhtiöt, joilla oli ollut tammikuussa palkattua työvoi-

maa tai joilla on vakituinen talonmies.

n  Teksti ja kuvat: Riina Takala
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mies. 
– Näissä tapauksissa taloyh-

tiön on pitänyt aikaisemminkin 
hoitaa työnantajavelvoitteet eli 
palkanmaksun yhteydessä on 
laskettu ennakonpidätykset ja 
sosiaaliturvamaksut ja ilmoitet-
tu verottajalle niiden määrät. 
Lisäksi maksetuista palkoista 
on annettu kalenterivuoden 
päätyttyä vuosi-ilmoitus, hän 
toteaa aikaisemmasta käytän-
nöstä.

Tätä käytäntöä verotili muut-
taa siinä, että määräpäivät tieto-

jen antamiseen muuttuvat: 
– Aikaisemmin palkoista pi-

ti nämä työnantajasuoritukset 
maksaa seuraavan kuukauden 
10. päivä, verotilissä määräpäi-
vä onkin 12. päivä. 

– Lisäksi taloyhtiöt, joilla on 
oma talonmies, on mitä ilmei-
simmin rekisteröity säännölli-
siksi työnantajiksi. Ne ovat ai-
kaisemmin antaneet palkoista 
kuukausittain valvontailmoi-
tuksen, nyt valvontailmoitus 
muuttuu kausiveroilmoituksek-
si, hän jatkaa.

Jos taloyhtiö on palkannut 
vain satunnaisesti työntekijöi-
tä, esimerkiksi vihertyönteki-
jän kesäksi tai remonttimiehen 
johonkin yksittäiseen korjaus-
työhön, siihen liittyen yhtiön 
täytyy tehdä nyt uuden vero-
tilikäytännön mukaan kausive-
roilmoitus.

– Kausiveroilmoituksella 
annetaan ne tiedot, jotka aikai-
semmin ilmoitettiin  verojen 
maksun yhteydessä eli kuinka 
paljon on maksettu ennakonpi-
dätystä ja sosiaaliturvamaksuja. 

Myöskin palkkasumma on il-
moitettava, hän vielä opastaa.

Katso-tunniste 
tarvitaan 
sähköiseen 
asiointiin

Niillä yrityksillä ja asun-
to-osakeyhtiöillä, jotka 
antoivat ensimmäiset 

➺ JATKUU

– Jos on toiminut säännöl-
lisesti työnantajana tai on 
arvonlisäverovelvollinen, 
on saanut viime syksynä 
verotili-infopaketin. Niitä 
toimitettiin myös sellaisille 
asiakkaille, jotka olivat 
viime vuonna maksaneet 
satunnaisina työnantajina 
suorituksia. Uskoisin, että 
osa taloyhtiöistä on esi-
merkiksi sen takia saanut 
verotili-infon, tiedon tili-
viitteestä ja tilinumerot, 
mihin maksut suoritetaan. 
Ja ellei ole saanut, voi ot-
taa yhteyttä verotilipalve-
lunumeroon, mistä kautta 
saa sitten infopaketin 
maksuohjeineen ja tilivii-
tetietoineen, ylitarkastaja 
Paula Javanainen-Lehto 
Veronkantokeskuksen oh-
jaus- ja kehittämisyksi-
köstä neuvoo.
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

kausiveroilmoitukset sähköi-
sesti, oli käytössään niin sanot-
tu Katso-tunniste tai heillä oli 
asianhoitaja. 

– Asunto-osakeyhtiöt, koska 
ne ovat yhtiömuotoisia, tarvit-
sevat Katso-tunnisteen, jotta ne 
voivat käyttää sähköisiä asioin-
tipalveluita, Paula Javanainen-
Lehto toteaa.

Jos sähköinen asiointi, kuten 
ilmoitusten antaminen, hoide-
taan taloyhtiön oman henkilös-
tön toimesta, tulee nimenkir-
joitusoikeuden omaavan hen-
kilön, esimerkiksi taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajan, pe-
rustaa itselleen Katso-tunniste. 
Tämän jälkeen hän voi hoitaa 
taloyhtiön veroasioinnin itse, 
tai valtuuttaa muita työntekijöi-
tä asioimaan puolestaan.

Jos veroasiointi on ulkoistet-
tu, tulee ulkopuoliselle yrityk-
selle, esimerkiksi isännöitsijä-
toimistolle myöntää valtuudet 
veroasiointiin. 

Tämän voi tehdä kahdella 
tavalla. Taloyhtiön nimenkirjoi-
tusoikeuden omaava henkilö 
voi luoda itselleen Katso-tun-
nisteen ja valtuuttaa Katso-pal-
velussa isännöitsijätoimiston 
hoitamaan veroasiat taloyhtiön 
puolesta. 

Toinen vaihtoehto on säh-
köisen asioinnin valtakirjame-
nettely. Kyseisessä menettelys-
sä isännöitsijätoimisto syöttää 
Katso-palveluun kaikki valtuu-
tusta varten tarvittavat tiedot. 
Taloyhtiön nimenkirjoitusoike-
uden omaavan henkilön tarvit-
see tällöin hyväksyä valtakirja. 

Sähköisen asioinnin valta-
kirjamenettelyssä taloyhtiölle 
itselleen ei muodostu Katso-
tunnistetta, eli se ei pääse itse 
asioimaan sähköisissä asiointi-
palveluissa (esimerkiksi Veroti-
li-palvelu). Tässä ei kuitenkaan 
käytännössä ole ongelmaa, sil-
lä verotilin tiedot toimitetaan 
kuukausittain paperisina tiliot-
teina.

Katso-tunnisteen 
haku ruuhkautui 
alkuvuodesta

Kausiveroilmoitustietoja 
voi antaa myös pape-
rilla, mikä onkin ollut 

tärkeä helpotus ensimmäisten 
työnantajatietojen ilmoittami-
sessa, koska vero.fi -sivuston 

kautta haettava Katso-tunniste 
ja valtakirjojen käsittely ruuh-
kautui varsinkin ensimmäisen 
ilmoitus- ja maksueräpäivän lä-
hestyessä. 

Joka tapauksessa tunnistei-
den ja valtakirjojen saannissa 
syntynyt viive voi johtaa siihen, 
että maaliskuunkin työnanta-
jasuoritukset moni yritys il-
moittaa edelleen mieluummin 
paperilla.

- Toivottavasti kuitenkin 
sähköinen asiointi lisääntyy 
kevään aikana, kun saadaan 
Katso-tunnisteet ja kaikki muut 
asiat kuntoon, Paula Javanainen-
Lehto toteaa.

Palkka.fi yksi väylä 
ilmoitusten 
antamisessa

Satunnaisesti työllistäneitä 
työnantajia, kuten esimer-
kiksi taloyhtiöitä Paula Ja-

vanainen-Lehto kehottaa käyttä-

mään palkka.fi - palvelua, jonka 
kautta hoituvat myös kausive-
roilmoitukset niistä kuukausis-
ta, jolloin työntekijöitä on ollut 
palkattuina. 

- Palkka.fi -palvelua suositel-
laan yleensäkin satunnaisille 
työnantajille ja kotitalouksille, 
mutta tietysti muillekin, joilla 
on ollut vähän palkansaajia. 
Sieltä esimerkiksi kausiveroil-

”TOIVOTTAVASTI KUITENKIN 

SÄHKÖINEN  ASIOINTI 

LISÄÄNTYY KEVÄÄN AIKANA, 

KUN SAADAAN 

KATSO-TUNNISTEET JA 

KAIKKI MUUT ASIAT KUNTOON.”

moitus lähtee automaattisesti, 
vuosi-ilmoitus hoituu sitä kaut-
ta ja kaikki muutkin lakisäätei-
set asiat tulee hoidettua asian-
mukaisesti, hän korostaa.

Satunnaisesti työllistävillä on 
ollut hänen mukaansa epätie-
toisuutta kausiveroilmoitusten 
antamisessa: 

- Satunnaisen työnantajan ei 
tarvitse antaa kausiveroilmoi-
tusta muuta kuin silloin, kun on 
ollut palkanmaksua. Tässä on se 
ero säännölliseksi työnantajak-
si rekisteröityyn nähden, sillä 
säännöllisen työnantajan pi-
tää antaa ilmoitus jokaikiseltä 
kuukaudelta kalenterivuoden 
aikana. Vaikka sillä ei olisi ollut 
palkanmaksua jonakin kuukau-
tena, sekin täytyy säännöllisesti 
työllistävän kuitenkin ilmoittaa, 
hän vielä opastaa.

Maaliskuussa 
arvonlisävero-
ilmoituksetkin

Mikäli asunto-osakeyh-
tiö on arvonlisävero-
velvollinen - sillä on 

esimerkiksi vakituinen talon-
mies ja palkkakustannukset ka-
lenterivuotena yli 35 000 euroa 
- sen täytyy antaa arvonlisäve-
roilmoitus. 

Ensimmäinen arvonlisäve-
roihin liittyvä eräpäivä on 12. 
maaliskuuta, kun sähköisesti 
asioitaessa on ilmoitettava tam-
mikuun arvonlisäverot. Se on-
kin Paula Javanainen-Lehdon 
mukaan seuraava verotilijärjes-
telmään kohdistuva "tiedonkä-
sittelypiikki", koska silloin vero-
tilijärjestelmässä tulee olemaan 
vieläkin enemmän käyttäjiä 
kuin helmikuussa.

- Sen jälkeen toukokuun 12. 
päivä tulee olemaan ilmoitus-
ten ja maksujen suhteen oman-
salainen, koska silloin ilmoituk-
sia tekevät ja maksuja hoitavat 
myös ne, joilla on pidennetyt 
ilmoitus- ja maksujaksot eli ne, 
jotka ilmoittavat tietoja neljän-
nesvuosittain. Maksuja ja ilmoi-
tuksia tulee siis eri määrä eri 
kuukausina. Jos liikevaihto on 
maksimissaan 50 000 euroa ka-
lenterivuodessa, arvonlisäveron 
ja työnantajasuoritusten ilmoit-
taminen ja maksu voi tapahtua 
neljännesvuosittain, ja jos lii-
kevaihto on alle 25 000 euroa 
kalenterivuodessa, arvonlisäve-
ron maksu voi olla vuosimenet-
telyssä, Paula Javanainen-Lehto 
kertoo järjestelmään liittyvästä 
vaihtelusta.

Lisäksi on syytä muistuttaa, 
että arvonlisäveroprosentti on 
vielä kesäkuun loppuun saakka 
22, heinäkuu alusta 23 prosent-
tia.

➺ JATKUU sivulla 12
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Taloyhtiösi paras kumppani
ikkuna- ja oviremonteissa!
Fenestran pitkä kokemus ja vahva osaaminen varmistavat,
että taloyhtiösi saa parasta palvelua ja asiantuntemusta 
suunnittelusta asennukseen. Toteutamme ikkuna- ja ovi-
remontit ammattitaidolla luotettavasti, joustavasti ja asuk-
kaille vaivattomasti. 

Fenestran kokonaisratkaisulla saat taloyhtiösi ikkunat, 
parvekeovet sekä kerrostaso-ovet kerralla kuntoon. 
Näin voitte helposti:

• pienentää energiankulutusta
• päästä eroon vedon tunteesta
• nostaa koko kiinteistön arvoa

Ota meihin yhteyttä
→ www.fenestra.fi  tai soita 010 525 4000.

Fenair-tuloilmaikkuna 
UUTUUS! 
pienentää energiankulutusta

jopa10%

Fenestran

Tervetuloa tutustumaan 
ovi- ja ikkunavalikoimaamme 
uudessa Fenestra Centerissä, 
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo.

Fenergia_Kiinteistöposti_1211.indd   1 12.2.2010   09:14:33



Yleisesti ottaen verotili 
on otettu Paula Java-
nainen-Lehdon mu-

kaan vastaan hyvin. Myönteistä 
yritysten kannalta on se, että 
yritykset saavat työnantajasuo-
ritusten maksuun  kaksi päivää 
enemmän aikaa kuin ennen. Li-
säksi verotilistä koituu se etu, 
että pääsee näkemään verotilil-
tä oman kokonaistilanteensa, ja 
vaikka ei olisi nettiyhteyttäkään 
- mikä lienee aika harvinaista 
nykyään - voi kuitenkin tarkis-
taa tilanteen verotiliotteelta, 
hän mainitsee.

Etenkin viime vuoden lopul-
la ja vuoden alussa verotilijär-
jestelmään siirtyminen aiheutti 
sekaannusta ja monet yritykset 
ryhtyivät liian innokkaasti ja 
ennen aikojaan antamaan tie-
toja, jotka tosiasiassa koskivat 
viime vuotta.

– Jotkut erehtyivät antamaan 
paperisia kausiveroilmoituksia 
jo viime vuoden - esimerkiksi 
joulukuun työnantajasuorituk-
sista. Virkailijoiden on nyt sel-
vitettävä, mikä kuuluu millekin 
kuukaudelle ja tiedot joudu-
taan tietokannoissa korjaa-
maan. Tämän välttämiseksi ve-
ro.fi -sivustolla tiedotettiin, että 
älkää antako joulukuun tietoja, 
vaan vanhat vuodet pitää käsi-
tellä aikaisemman menettelyn 
mukaan. Joulukuun työnanta-
jasuoritukset piti siis maksaa 
11. tammikuuta 2010 ja antaa 
niistä vanhan mallin mukainen 
valvontailmoitus, hän toteaa.

Lisäksi hän korostaa sitä, että 
jos vanhoissa tiedoissa on kor-
jattavaa, huomataan virheitä, 
jotka pitäisi oikaista, niin nekin 
tehdään verottajalle edelleen 
niillä vanhoilla lomakkeilla, ei-
kä tämän uuden verotilimenet-
telyn mukaisesti.

Verovuodessa ja verotilissä 
sekaannusta

Tekijä korjaa 
omat virheensä

Paula Javanainen-Lehto 
painottaa sitä, että vir-
heet pitää verotiliin liit-

tyen tekijän itsensä korjata.
– Kun on antanut kausiveroil-

TA L O Y H T I Ö  J A  V E R O T U S

moituksen ja ilmoittanut siinä 
ennakonpidätyksen alaiset 
palkat ja toimitetun ennakon-
pidätyksen ja huomaakin, että 
on merkinnyt väärin, on tiedot 
korjattava. On esimerkiksi toi-

mittanut enemmän ennakon-
pidätystä ja maksettavaakin 
olisi pitänyt olla siten enem-
män. Silloin hänen tulee antaa 
uusi ilmoitus ja ilmoittaa siinä 
pelkästään muutoksen määrät. 
Esimerkiksi jos ennakonpidä-
tystä olisi sata euroa enemmän, 
siksi myös maksua tulee sata 

euroa enemmän, niin silloin 
vain tämä sadan euron erotus 
ilmoitetaan. Sen jälkeen sum-
ma pitää maksaa verotilille. Ja 
jos eräpäivä on jo umpeutunut, 
maksettavalle verolle lasketaan 

vielä viivästyskorko, hän jatkaa.
Verotilijärjestelmässä makse-

taan myös myöhästymismak-
suja. 

– Sen suuruus on verotili-
laissa säädetty. Maksu on 20 
prosenttia vuotuista korkoa 
myöhässä ilmoitetulle veron 
määrälle myöhästymispäiviltä. 
Eli jos on ilmoittanut vuoden 
2010 tammikuuta koskevan 
työnantajasuorituksen myö-
hässä, esimerkiksi seitsemän 
päivää myöhässä, niin silloin 
20 prosentin korko lasketaan 
seitsemän päivän ajalta sille 
myöhässä ilmoitetulle verolle. 
Kannattaa siis huolehtia, että 
ilmoitukset ja maksut olisivat 
määräpäivään mennessä perillä, 
ettei tule ylimääräisiä maksuja, 
hän vielä konkretisoi.

Myöhästymismaksu on ra-
kennettu verotilijärjestelmään 
sillä tavoin, että kun ilmoitus 
saapuu myöhässä, järjestelmä 
muodostaa siitä myöhästymis-
maksun, joka kirjataan asiak-
kaan verotilille tapahtumaksi. 
Myöhästymismaksu merkitään 
asiakkaan verotiliotteelle ja se 
on maksettava verotiliotteen 
toimittamista seuraavan kuu-
kauden 12:s päivä.

Jos taas virhe onkin siinä, 
että on esimerkiksi ilmoitettu 
ennakonpidätys suuremmaksi 
kuin pitäisi, siinä tapauksessa 
ei myöhästymismaksua sovel-
leta, vaikka ilmoitus tulisikin 
myöhässä. Sen sijaan summal-
le lasketaan hyvityskorko, jota 
lasketaan siitä päivämäärästä 
lähtien, kun alkuperäinen vero 
on maksettu.

n  Teksti: Riina Takala
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Mittava järjestelmä kerran tai kaksi kertaa vuodessa 
maksettaville kokouspalkkioille, toteaa vantaalainen 
isännöitsijä keskusteltaessa siitä, miten verotili asun-

to-osakeyhtiöitä koskettaa ja mitä mahdollisesti uusia asioita 
se on tuonut tullessaan isännöitsijöille ja toimiston arkisiin 
rutiineihin.

Isännöitsijä kertoo, että heillä on hoidossa vain pari sellaista 
asunto-osakeyhtiötä, joissa on palkanmaksua ja siksi on pitänyt 
hoitaa verotilikuviot kuntoon.

Mutta isännöitsijöitä tuskastuttaa erityisesti se, että saman-
lainen Katso-tunniste ja valtuus sähköiseen asiointiin täytyy 
hankkia myös niille asunto-osakeyhtiöille, joissa on tarkoitus 
maksaa kokouspalkkioita esimerkiksi tänä keväänä ja vuoden 
lopussa. Keväällä palkkioita maksetaan yleensä niille halli-
tuksen jäsenille, jotka eroavat hallituksesta yhtiökokouksen 
jälkeen, loppuvuodesta niille hallituksen jäsenille, jotka ovat 
toimineet hallituksessa koko vuoden. Niiden hakemisessa ei 
ole kuitenkaan tarvinnut pitää kiirettä, koska maksun aika on 
käsillä vasta myöhemmin keväällä tai syksymmällä.

Mutta kysymys kuuluu, kuka ja miten tunnisteet pitäisi talo-
yhtiöille hankkia? Nyt on kerätty puheenjohtajilta valtuudet ha-
kea Katso-tunnisteet, mutta miksei niitä voisi isännöitsijä saada 
ikään kuin kollektiivisesti -siis yksi tunniste yhteisenä kaikille 
asiakastaloyhtiöille, joissa on tätä palkkiomaksuruljanssia. Tämä 
idea tuntui verohallinnon edustajasta eräässä koulutustilaisuu-
dessa aika vieraalta. 

Idean taustalla ja tätä menettelyä vahvistaisi vielä sekin, että 
jatkossa uuden asunto-osakeyhtiölain astuttua voimaan isän-
nöitsijätoimisto voidaan nimetä isännöitsijäksi samalla lailla 
kuin tilintarkastusyhteisö tilintarkastajaksi. Käytännössä kui-
tenkin asunto-osakeyhtiölle on haettava oma Katso-tunniste. 

Isännöitsijöille tämä tietää - tai on jo osin aiheuttanut - oman 
ruljanssinsa, kun ruuhkautuneesta vero.fi:stä on yritetty hakea 
kullekin asiakasyhtiölle omaa tunnistetta ja sähköisen asioin-
nin valtakirjoja. Käsittelyviiveisiin kannattaa varautua vielä nyt-
kin, koska verohallinnossa varmasti kestää aikansa ennen kuin 
alkuvuoden ruuhka saadaan purettua.

Isännöitsijöiden mielestä palkkioita maksavien taloyhtiöiden 
kohdalla järjestelmä tuntuu turhankin mittavalta. Toiveena oli, 
että verotiliä valmisteltaessa olisi voitu vaikuttaa siihen, että 
vain pelkkiä kokouspalkkioita maksavien taloyhtiöiden koh-
dalla olisi voitu jotenkin poikea yleisemmästä verotilimenet-
telystä.

Verotilimenettely on erilainen niiden taloyhtiöiden kohdalla, 
joilla on säännöllistä palkanmaksua tai jotka ovat arvonlisäve-
rovelvollisia. Niiden kannalta voisi kuvitella, että verotili ja säh-
köinen asiointi helpottavat ennakonpidätyksiin, sosiaaliturva-
maksuihin ja arvonlisäveroihin liittyvien ilmoitusten antamista 
ja maksujen hoitamista. 

Verotili mittava järjestelmä 
kokouspalkkioita maksavalle 

taloyhtiölle

A member of

VUODEN PUTKIREMONTTI  -KILPAILUN VOITTAJA 2009

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

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

Talotekniikka-lehti 7.10.2009



T U R VA L L I S U U S

Pakkanen huitelee lähem-
pänä kahtakymmentä ja 
tuulee. Kerrospukeutu-

minen on paikallaan. Se pehmit-
tääkin, kun kupsahtelen tante-
reeseen keskellä pohjoishelsin-
kiläistä rivitaloaluetta. Ei parane 
ajatella, onko tällä yksityisellä 
talvisella jännitysnäytelmälläni 
katsojia ikkunoissa. Jännitty-
neenä kaatuva saa herkemmin 
vammoja kuin rento. Keskityn 
Marita Kokkosen neuvoihin. 

Jos jalat ovat lähtemässä alta, 
on oivallettava koukistaa polvet. 
Matka maahan lyhenee.  Saman-
aikaisesti kädet on vedettävä 

Työkeikka peffalleen, hyvän asian puolesta

Monen kuulee kiittä-

vän työtään siitä, että 

kahta samanlaista 

päivää ei ole.  Tark-

kaan ottaen, ei  kait 

niitä ole ollut itsellä-

nikään, samankaltai-

sia kyllä paljonkin. 

Tämä on toimittajan 

työssäni ennen koke-

matonta. Kellahtelen 

kerta toisensa jälkeen 

selälleni ohuen lumi-

kerroksen peittämälle 

jäälle. Välillä keikaus 

menee ’oikein’, välillä 

vain sinne päin. En 

sentään loukkaa itseä-

ni, ja siinä piileekin 

tämän jutun ydin. 

koukkuun vatsanpäälle, painet-
tava leuka rintaan ja vedettävä 
selkä pyöreäksi. Yllättävässä to-
sitilanteessa vaiheiden värkkäi-
lyyn ei luonnollisesti jää aikaa. 
Harjoittelemalla etukäteen toi-
mintoja ne voi kuitenkin sisäis-
tää niin, että parhaimmillaan ne  
pongahtavat ref ekseinä.

Vaistomaisesti käteni pyrkii 
ottamaan kämmenellä maata 
vasten. Eikä ainoastaan pyri; 
muutamassa pyllähdyksessä 

Kaatumista ei tarvitse 
pelätä, jos sen osaa

Kuva 1:
Väärin: 

Kaatuessa on 
osattava painaa leuka 

alas - mutta, 
kävellessä ei . 
Selkä suoraan 

ja katse eteenpäin!  

Kuva 2:
Oops, nyt 
mennään!

Kuva 3: Selkä kuin keinutuolin jalas. Niin pitääkin, tässä vaiheessa. 
Vähän ehkä meni liioittelun puolelle, mutta silti: hyvä minä!

n  Teksti: Hanna Rissanen  Kuvat: Aimo Holtari

Kuva 1:

Kuva 2:

Kuva 3:
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vasen käteni on ajatusta vikkelämpi. 
Onneksi ei satu. Pään painuminen kohti 
rintaa on liiankin luontevaa. Vuosikym-
menten nyypötys papereiden ja näp-
päimistöjen ylle on jättänyt jälkensä. 

Infoilloissa kaatumista harjoitellaan 
sisätiloissa. Itse huomaan, että pitkästä 
aikaa lumessa pyöriminen on mukavaa, 
nostalgista. Tätähän voi harjoitella lisää 
kotipihassa. 

Entä, jos olenkin kaatumassa eteen-
päin?  Näytteeksi Marita Kokkonen kiep-
sahtaa suit sait eteenpäin hartioidensa 
yli jonkinlaisen kierteisen kuperkeikan. 
Liike näyttää tutulta, samanlaisia kieräh-
dyksiä olen nähnyt televisiossa, kun ot-
telussa heikommille jäänyt judoka lentää 
heitosta tatamille. Itse jätän näytelmästä-
ni tuon osan kokeilematta.

Oman kropan 
hallintaa ja 
lihaksiin 
voimaa

Jalan luistaessa tai lipsahtaessa vaikka 
kivenmurikan päältä, aina ei sentään 
kaaduta kumoon.

Tasapainon omaava ja kehonsa hallit-
sevat korjaa asennon niin luontevasti, 
että ei välttämättä juuri huomaakaan. 
Tasapainonsa kehittämiseksi ja yllä-
pitämiseksi on omat keinonsa. Marita 
Kokkosen mukaan muun muassa tans-
si on mitä mainiointa. Mitä taitavampi 
pyörittäjä parina, sitä parempi  treeni 
tasapainolle. Korvien tasapainoelimes-
sä tanssin tiimellyksestä hölskähtelevät 
nesteet auttavat menijää aistimaan ke-
honsa asentoja. 

Jos tanssittajaa ei ole saatavilla, tanssia 
voi itsekseenkin, ja verkkaisempiakin 
keinoja on.

Kuva 4:
Ai, ai, nyt ei 

mennyt 
ihan putkeen. 
Missä on oikea 
käsi - maassa, 

vastaanottamassa 
painoa! Onneksi ei 
sentään sattunut, 
kuulunut AUTS, 

AUUU!

  - Jo se, että siirtää painoaan jalalta 
toiselle, kehittää tasapainoa, Kokkonen 
vakuuttaa. 

Hyvää harjaannusta kotioloissa ikäih-
miselle on myös se, että laskee esimer-
kiksi sohvatyynyn lattialle ja seisoo sen 
päällä vuorotellen yhdellä jalalla. Marjas-
tajat ja muut metsissä samoajat saavat 
tasapainoharjoituksen kylkiäisenä, kii-
tos epätasaisen alustan. Tärkeiden reisi-
lihasten ylläpidossa ja vahvistamisessa 
puolestaan kelpo treenipaikka on yhtä 
lähellä kuin lähimmät portaat.  Nilkkoja 
vahvistaa paljasjaloin kävely. Aina ja kai-
kissa tilanteissa tukevat kengät eivät siis 
ole hyvästä. 

Portaisiin,
 parketille tai vaikka 
tyynynpäälle!

Ydinhenkilö kaatuilusessiossani 
on kuitenkin Marita Kokkonen.  
En ole ensimmäinen, enkä vii-

meinen, jolle hän valaisee oikean kaatu-
misen saloja ja tärkeyttä.  Suomen Judo-
liiton koulutuspäälliköllä on 34 vuoden 
judoharrastuksensa pohjalta ”neljännen 
danin musta vyö” . Tietoni judosta, saati 
sen vöistä ovat kovin kevyet. Olen kui-
tenkin vakuuttunut, että noihin vuosiin 
on mahtunut melkoinen määrä tömäh-
dyksiä alustaan. Muutenkin kuin jalka-
pohjat edellä.

– Etupäässä judokat haluavat pysyä 
pystyssä, eivät tulla heitetyiksi, Kokko-
nen muistuttaa pelin hengestä. Kaatumi-
sen oppiminen on kuitenkin harrastuk-
sen perusedellytyksiä.

Hallitsemattomia keikahduksia sattuu 
kaduilla ja pihoilla ympäri Suomen päi-

➺ JATKUU

Kuva 4:

Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki 
Puhelin (09) 7251 5500
suomentalokeskus@suomentalokeskus.fi
www.suomentalokeskus.fi

AsiantuntemustaAAAAssssiiiiaaaannnntttuntemussttaa,
joka kasvattaa

kiinteistösi arvoa 
ja turvaa sen 
toimivuuden.

Suomen Talokeskus Oy on moni-
alainen insinööritoimisto, joka 

tarjoaa osaamistaan kiinteistöjen
koko elinkaareen.

Saat yhdestä paikasta syvällistä 
tietotaitoa, vuosikymmenien koke-
musta, pitkälle kehitettyjä palveluja 
sekä sisällön tuottamista verkko-

työkaluihin.



vittäin, etenkin lumen ja jään 
aikaan. Seuraukset tuntuvat 
luissa ja budjeteissa. 

– Yhden kaatumisen hinnaksi 
on laskettu 6 000 euroa, Kok-
konen tietää keskiarvoksi ta-
pauksille, joissa nurinmeno on 
vienyt ensiapuasemille, sairaa-
loihin, leikkauspöydille, sairas-
lomille, joskus päättymättömiin 
vaivoihin. Kipu ja menetykset 
eivät jää yksilötasolle. Ne ovat 
myös yhteiskunnallinen ongel-
ma. Kaatuminen on muun mu-
assa yleisin aivovamman aihe-
uttaja, kaikissa ikäryhmissä.

Tietoa ja 
harjoituksia
tarjolla

Rahaa ja tuskia säästyisi 
todella paljon, jos kaa-
tuminen nostettaisiin 

tavoiteltujen kansalaistaitojen 
joukkoon, kuten Marita Kokko-
nen soisi. Hän ja muut judoon 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA Aikuiset tekevät lapsille 
karhunpalveluksen kiel-
täessään liian herkeästi 
vauhdikkaita leikkejä 
asuinalueilla. 
Monipuolinen meno ke-
hittää kehonhallintaa ja 
tasapainoa, voimistaa 
lihaksia. Jos pallo joskus 
karkaa ikkunaan, se on 
pikkumenetys terveyden 
puolesta, etenkin ajan-
mukaisin vakuutuksin 
elävässä taloyhtiössä, 
Marita Kokkonen pohtii.

Talvikunnossapito on vaativa ja
monipuolista näkemystä vaativa laji 

Liukastumisten torjun-
taan on syytä kiinnittää 
entistäkin enemmän 

huomiota, Talvisia jännitys-
näytelmiä -kampanjan toisen 
osallisen, Invalidiliitto ry:n 
suunnasta painotetaan. Perus-
te on se, että väestön ikäänty-
minen heijastuu vääjäämättä 
liikkumis- ja toimintaesteisten 
lisääntymisenä. 

Aina ei tarvitse totaalisesti 
kaatua loukkaantuakseen. Jo 
horjahtaessa voi saada reväh-
dyksiä ja venähdyksiä, ja ainai-
nen kaatumisen varominen 
aiheuttaa lihaksiin jännitysti-
loja. Jos kaatumisen pelossa 
ei uskalla lähteä liikkeelle ol-
lenkaan, toimintakyky alenee 
- pitkittyessään niin, että itse-
näisen asumisen edellytykset 

heikentyvät. Ylitsepääsemät-
tömän - ihan konkreettisesti-
kin - esteen puuttellinen tal-
vikunnossapito voi aiheuttaa 
erityisesti juuri liikkumis- ja 
toimimisrajoitteisille, estää 
heiltä jopa peruspalveluiden 
saavuttamisen. 

Liukkaus voi haitata kulke-
mista yhtä hyvin suojasäällä 
kuin paukkupakkasilla, niin 
lumesta kuin jäästäkin johtu-
en.  Jalankulkijan liukastumis-
riskiä lisäävät tilanteet, joissa 
liukkautta on hankala havaita. 
Tavanomaisin tilanne on jään 
päälle satanut lumi, räntä tai 
vesi. 

Yleisillä alueilla vastuu tal-
vikunnossapidosta on kunnan 
tai kaupungin, piha-alueiden 
ja niihin rajautuvat jalkakäytä-

väosuudet kiinteistönomista-
jalla - kuten myös korvausvel-
vollisuus hoitamattomuudesta 
johtuneissa tapaturmissa.  

Pyörätuolia ja rollaattoria 
käyttävien matka tyssää jalka-
käytävälle kertyneestä tai au-
ratusta lumesta. Selvää pitäisi 
olla, että invaparkkipaikalle  
ainakaan lumia ei pidä työn-
tää, vaikka sijoitusvaikeuksia 
olisi. Jos taloyhtiön jalkakäytä-
väosuudella on lii kennevalo, 
on syytä huomata, että myös 
painonapin ääressä on oltava 
tasaista ja jäätöntä. 

Riittävä valaistus lisää tur-
vallisuutta yleensäkin, mutta 
erityisen tärkeä osa kaatumi-
sen ennaltaehkäisyssä kul-
kureiteillä, sisäänkäynneissä, 
portaissa ja luiskissa sillä on 

liukkaina vuodenaikoina. 
Näkevä väylien kunnosta 

vastuuta kantava ei välttä-
mättä tule ajatelleeksi, että 
tyypillinen ja sinänsä toimi va 
kyltti   "Ei talvikunnossa pit-
oa" esimerkiksi "kesäpoluilla 
ja -portaissa" riittää kyllä va-
roitukseksi tapatur mariskistä 
näkevälle ja tekstin lukemaan 
pystyvälle, mut ta näkövam-
maisten turvallisuuden var-
mistamiseksi paikallaan on 
asettaa myös puomi kulkues-
teeksi. 

Lisätietoa rakennetun ym-
päristön esteettömyyden huo-
mioimisesta osoitteesta: 
www.esteeton. fi  

vihkiytyneet eivät ole näin ajat-
televina ainoita. 

Oikean kaatumisen osaami-
sen, sekä tasapainon hallinnan 
ja lihaskunnon ylläpidon ja 
kehittämisen edistämiseksi on 
tehty työtä myös muun muassa 
Suomen Invalidiliitossa, Invali-
diliiton asukasyhdistyksissä ja 
Ikäinsituutissa. 

Tammikuun 11. päivä Invali-
diliitto polkaisi käyntiin ympäri 
Suomen ulotetun Talvisia jänni-

tysnäytelmiä -kampanjan Judo-
liitto yhteistyökumppaninaan.

Tammikuun 28. päivään 
mennessä kampanjan konk-
reettista antia oli ennätetty 
viedä jo viidelle paikkakun-
nalle, ja jatkoa seuraa.  Invali-
diliiton markkinointi päällikkö 
Kaija Pullin osuus on jakaa 
ti laisuuksissa liukkauden tor-
juntaan liittyvää monipuolista 
tietoa. 

Tasapainoa ja lihasvoimaa 

kehittävät harjoitukset ja sisäti-
loissa tapahtuva konkreettinen 
kaatumisen opetus  ovat Marita 
Kokkosen tarjoama osuus.  

Kiinnostuneiden kannattaa 
seurata kampanjan etenemistä 
ja tulevia tilaisuuksia seuraa-
malla paikallisia lehtiä ja www.
liukastumis.info -nettisivuja.

 In validiliitosta voi kysyä 
myös mahdollisuudesta tilata 
infoilta järjestettäväksi omalle 
alueelle. 
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Huomaamatta paras
Vedeneristyksen ammattilainen

www.trelleborg.fi 

Vedeneristys on parhaimmillaan 
silloin, kun sitä ei huomaa. Meillä 
Trelleborgilla on yli sadan vuoden 
kokemus, tieto ja taito kehittää ja 
valmistaa ajanmukaisia tuotteita 
ja materiaaleja huomaamattomaan 
vedeneristykseen. 



A S U N T O - O S A K E Y H T I Ö L A K I  U U D I S T U U

-Tämä on erinomainen 
velvoite taloyhtiöiden 
hallituksille. Niiden 

on nyt pakko pistää paperille, 
mitä viiden vuoden periodilla 
tullaan tekemään. Todennäköi-
sesti se mullistaa päätöksente-
koa pienissä taloyhtiöissä, joissa 
tällä hetkellä yhdenkin vuoden 
suunnitelma voi olla vaikeaa, 
Heikki Laitinen arvelee.

Hänen mielestään taloyhti-
öissä tulisi viimeistään nyt pa-
neutua korjausselvitykseen ja 
teettää sen pohjaksi kuntokar-
toitus.

– Taloyhtiön hallitus ei pysty 
yleensä yksin selvittämään re-
monttitarvetta, vaan siihen tar-
vitaan ammattilainen. Yksi mer-
kittävä osa-alue on esimerkiksi 
parvekkeet. Niiden kuntoa ei 
maallikko kykene silmämääräi-
sesti arvioimaan. Kuntotutki-
muksessa parvekkeesta otetaan 

Korjausselvitys 
uuden lain parasta antia

Yhtiökokouksessa esi-

tettävä viiden vuoden 

korjausselvitys on suu-

rin heinäkuun alus-

sa voimaan tulevan 

asunto-osakeyhtiölain 

mukanaan tuomista 

muutoksista, arvioi As 

Oy Urkupillintie 7:n 

hallituksen puheen-

johtaja Heikki Laitinen 

Helsingistä.

koepaloja ja niille tehdään kar-
bonatisoitumistutkimus labo-
ratoriossa. Muun muassa sen 
perusteella päätellään, riittääkö 
vanhalle parvekkeelle pinnoi-
tus ja maalaus vai pitääkö se 
pudottaa alas ja rakentaa tilalle 
uusi, Laitinen tietää.

Hänen edustamassaan talo-
yhtiössä Urkupillintie 7:ssä on 
mittava remontti loppusuoral-
la. Kiinteistöissä on korjattu 
parvekkeet, uusittu julkisivut, 
rakennettu piha-aita, uusittu 
autokatokset ja jäteasema. Re-
montin suunnittelu aloitettiin 

pari vuotta sitten. Silloin teh-
ty kuntokartoitus antaa hyvän 
pohjan seuraavan viiden vuo-
den remonttitarpeille.

Heikki Laitinen uskoo, että 
jatkossa taloyhtiöiden korjaus-
tarveselvitykset vaikuttavat 
asuntokauppoihin.

– Ainakin valistuneet ostajat 
näkevät siitä, mitä on luvassa 
seuraavina vuosina. On huo-
mioitava, että hyvin tehty kor-
jausselvitys luo turvallisuutta 
paitsi ostajalle myös asukkaille 
ja osakkeenomistajille.

– Korjausselvityksen teke-

minen lienee helppoa niissä 
taloyhtiöissä, joissa on ammat-
ti-isännöitsijä. Todennäköisesti 
tilanne on vaikeampi yhtiöissä, 
joissa ammatti-isännöitsijää ei 
ole, ja selvityksessä saattaa pel-
kästään lukea, että seuraavan 
viiden vuoden aikana maala-
taan piha-aita.

Uuden asunto-osakeyhtiölain 
hyviin puoliin lukeutuu Heikki 
Laitisen mielestä myös asunto-
osakeyhtiön ja osakkaan väli-
nen rajanveto remonttiasioissa.

– Lakia valmistellessa oli ta-
petilla, josko vuotavat hanat ja 

Helsinkiläisen As Oy 
Urkupillintie 7:n hallituksen 
puheenjohtaja Heikki 
Laitinen toivoo uudesta 
asunto-osakeyhtiölaista tii-
vistelmää, jonka voisi jakaa 
taloyhtiön kaikkiin talouk-
siin. Koskettaahan uusi laki 
tavalla tai toisella jokaista 
osakkeenomistajaan. 
Kuva: Riina Takala

n  Teksti: Irene Murtomäki
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wc-pöntöt kuuluisivat jatkossa 
osakkeen omistajan vastuulle. 
Mielestäni saavutettiin oikea 
ratkaisu ja niiden korjaaminen 
kuuluu edelleen taloyhtiölle.

– Moni lain kohta kaipaa silti 
vielä sovellutusta käytäntöön. 
Lukiessani uutta asunto-osake-
yhtiölakia perusteluineen jäi 
minulle epäselväksi esimerkik-
si, mitä tarkoitetaan altaalla. 
Lain mukaan altaan uusiminen 
ja kustantaminen kuuluu osak-
kaalle, mutta lasketaanko wc-
pönttö tähän ryhmään, Laitinen 
kysyy.

Remontti-
ilmoitukset 
kiinteistötieto-
järjestelmään

Jatkossa osakkaan on ilmoi-
tettava huoneistossa teke-
mistään tai teettämistään 

remonteista kirjallisesti etu-
käteen. Heikki Laitinen pohtii, 
mahtavatko kaikki taloyhtiön 
osakkaat tietää tai tiedostaa, 
mitkä remontit kuuluvat ilmoi-
tusvelvollisuuden piiriin.

– Moni varmasti miettii, missä 
raja kulkee: mikä remontti täy-
tyy ilmoittaa ja mikä ei. Täytyy 
olla valveutunut osakkeenomis-
taja, joka osaa hoitaa remontti-
ilmoituksen hetimmiten uuden 
lain astuessa voimaan 1. heinä-
kuuta.

Laitinen arvelee, että innok-
kaimmat voivat ilmoitella maa-
latessaan vähän seinäpintaa, 
vaikka ilmoitusvelvollisuus ei 
tätä koskekaan. Toisaalta luvan 
vaativia isompiakin remontteja 
voidaan yrittää tehdä salaa ja 
välttää siten valvonnasta mah-
dollisesti koituvia kustannuk-
sia. Taloyhtiöllä on nimittäin 
oikeus ja velvollisuus valvoa 
remonttia, minkä kustannukset 
peritään osakkeenomistajalta.

As Oy Urkupillintie 7:ssä re-
montti-ilmoitukset on tarkoitus 
tallentaa kiinteistötietojärjestel-
mään, jossa ne säilyvät suku-
polvelta toiselle. Hallituksen 
puheenjohtaja toteaakin, että 

tiedot ovat siten isännöitsijätoi-
mistosta riippumatta tallessa ja 
taloyhtiön käytössä.

– Jos ilmoitukset jäisivät 
mappeihin tai jonkun kotitie-
tokoneelle, olisi niitä todennä-
köisesti mahdoton jäljittää tu-
levaisuudessa, Heikki Laitinen 
arvelee. 

Tiedottaminen 
pullonkaulana

Tietoa uudesta asunto-osa-
keyhtiölaista tarvitsevat 
niin taloyhtiön hallituk-

sen jäsenet kuin osakkaatkin.
– Pohdinnan alla on, miten 

tavoittaa taloyhtiömme 95 
huoneiston 160 asukasta. Jos 
koko laki tai sen tiivistelmä-
kin monistetaan, on siinä liikaa 
paperia jaettavaksi ja tekstiä 
omaksuttavaksi. Minusta lain 
keskeisimmistä kohdista pitäisi 
olla saatavilla tiivistettyä tietoa, 
esimerkiksi noin viisisivuinen 
lehtinen. Lisäksi on huomioi-
tava, että osakkaat vaihtuvat ja 
tietoa pitäisi pystyä jakamaan 
jatkossa myös uusille osakkeen-
omistajille.

Tiedottaminen tuleekin Heik-
ki Laitisen mielestä olemaan 
yksi ongelma lain käytännön 
toteuttamisessa.

– Herää kysymys, ollaan-
ko kaikissa taloyhtiöissä edes 
tietoi sia lain muuttumisesta ja 
jos ollaan, niin tiedostetaanko 
sen merkitys. Todennäköisesti 
paremmassa jamassa tiedon 
saannin suhteen ovat sellaiset 
hallitukset, joiden taloyhtiöissä 
on ammatti-isännöitsijä.

Laitinen itse on saanut isän-
nöitsijätoimistolta laista tehdyn 
lyhennelmän. Siinäkin on sivuja 
lähes viisikymmentä.

– Hallituksen jäsenet saatta-
vat tuollaisen sivumäärän lukea 
läpi. Mutta ei voida olettaa, että 
tavallinen osakas olisi asiasta 
niin kiinnostunut, että kahlaisi 
tekstin kohta kohdalta läpi.

➺ JATKUU
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Hallitukseen ei ole 
tungosta

Julkisuudessa on keskusteltu 
siitä, että uuden lain vuoksi 
taloyhtiöiden hallituksiin 

olisi jatkossa entistä hankalam-
pi saada jäseniä. Heikki Laitisen 
mielestä suuntaus on ollut näh-
tävissä jo aikaisemmin.

– Jäsenen vastuu on ollut ko-
veneva, mikä on vaikuttanut 
siihen, että taloyhtiön hallituk-
seen ei ole ollut tungosta. Uu-
desta laista on tarkoitus tie-
dottaa seuraavassa yhtiökoko-
uksessa. Sitten nähdään, mikä 
vaikutus sillä on: saadaanko 
porukkaa kasaan.

Tulevan asunto-osakeyhtiön-
lain mukaan isännöitsijä voi toi-
mia hallituksen puheenjohtaja-
na. Laitinen ei näe sitä sinänsä 
huonona ratkaisuna, jos muuta 
vaihtoehtoa ei ole. Hänestä on 
silti parempi, että puheenjohta-
ja asuu taloyhtiössä. Asukkailla 
on siten suorempi yhteys hä-
neen verrattuna siihen, että hän 
asuisi muualla.

Yhtiökokoukseen on lähetet-
tävä jatkossa kutsu vähintään 
kaksi viikkoa ennen kokousta, 
kun ennen riitti yksi viikko. As 
Oy Urkupillintie 7:n puheen-
johtaja Heikki Laitinen toteaa, 
että uusi aikaraja ei tuota heillä 
ongelmia.

– Yhdellä viikolla ei ole käy-
tännössä mitään merkitystä, 
sillä kokoukseen vietävät esi-
tykset pitää olla hyvissä ajoin 
valmiina. Kun asiat hoidetaan 
ammattimaisesti, ei tästäkään 
synny ongelmaa.

Uuden lain velvoitteiden 
täyttämisen pelätään nostavan 
taloyhtiön kustannuksia.  As Oy 
Urkupillintie 7:n puheenjohtaja 
Heikki Laitinen toteaa, että tässä 
vaiheessa, kun laki ei ole vielä 
voimassa, sitä on vaikea arvioi-
da.  Esimerkiksi tämän vuoden 
isännöintisopimus on tehty, ei-
kä siinä Laitisen mukaan ollut 
korotusta, mikä nimenomaan 
johtuisi uudesta laista.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

A S U N T O - O S A K E Y H T I Ö L A K I  U U D I S T U U

-Olemme useimmissa 
asioissa saavutta-
neet uuden asunto-

osakeyhtiölain vaatimukset, 
eli lain voimaantulo ei aiheuta 
meille stressiä. Tilanne voi ym-
märrettävästi olla toinen niissä 
taloyhtiöissä, joissa asiat on hoi-
dettu keskimääräisesti tai keski-
määräistä huonommin.

As Oy Koivistontien rintama-
miestaloihin kuuluu 9 raken-
nusta, joissa on 138 asuin- ja 
9 liikehuoneistoa. Suuressa 

Uudelle laille 
selvä tilaus

Tamperelaisen As Oy 

Koivistontien rintama-

miestalojen hallituksen 

puheenjohtaja Cristian 

Seres pitää heinäkuun 

alussa voimaan tule-

vaa asunto-osakeyh-

tiölakia tervetulleena.

- Uusi laki on hyvin 

tarpeellinen. Kiitet-

tävää on, että kaikki 

asunto-osakeyhtiötä 

koskevat pykälät on 

kerätty nyt yhteen.

Hän uskoo, että uusi 

laki terävöittää talo-

yhtiöiden toimintaa 

ja velvollisuus kor-

jausselvityksen esittä-

misestä seuraavaksi 

viideksi vuodeksi lisää 

korjauksien suunnitel-

mallisuutta.

taloyhtiössä on totuttu tutkai-
lemaan esimerkiksi remontteja 
pitkällä aikajänteellä.

– Viemäreiden, lämpöputki-
en ja sähkökaapeloinnin kunto-
tutkimus tehdään tänä vuonna. 
Lisäksi ilmanvaihtokoneiden 
modernisointi saattaa tulla 
ajankohtaiseksi lähivuosina, ja 
tässä yhteydessä selvitetään 
lämmöntalteenoton tai pois-
toilmalämpöpumppujen asen-
nusmahdollisuus, Cristian Seres 

luettelee.
Hänen mukaansa pian histo-

riaan jäävän lainkin kanssa on 
pärjätty. Yksi muutos tulee ole-
maan, että huoneistokohtaisten 
vesimittarien asentaminen hel-
pottuu Koivistontien rintama-
miestaloissa.

– Meillä on vesimittarien 
asentamista rajoittava pykälä 
yhtiöjärjestyksessä, ja mikäli 
olen tulkinnut oikein, uusi laki 
jyrää sen pykälän. 

- Uusi asunto-osakeyhtiölaki ei 
aiheuta päänvaivaa, As Oy 
Koivistontien rintamamiestalo-
jen hallituksen puheenjohtaja 
Cristian Seres vakuuttaa. 
Taloyhtiössä on ehditty muun 
muassa päivittää yhtiöjärjestys 
vastaamaan uutta, heinäkuun 
alussa voimaan tulevaa lakia. 
Kuva: Hanna Rissanen
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Hissiasiat 
mietityttävät

Eniten Cristian Serestä 
ar veluttaa vanhoihin ta-
loihin jälkikäteen raken-

nettavat hissit.
– Pahimmillaan hissiasennuk-

sella tärvellään alkuperäinen 
arkkitehtuuri ja syödään varat 
tärkeämpien remonttien alta.  
Kaiken kukkuraksi hissi lisää 
talon energiankulutusta kasvat-
taen käyttökustannuksia.

– Mielestäni esteettömyyt-
tä pitäisi edistää kevyemmillä 
ja paremmin kohdennetuilla 
tavoilla, jotka säästäisivät sekä 
osakkaiden kukkaroa että ra-
kennuksia: esimerkiksi sanee-
raamalla yhteiset tilat ja alim-
man kerroksen asunnot liikun-
taesteisiä varten ja asentamalla 
tarvittaessa porraskaidehissi. 
Ja tervejalkaisethan voivat teh-
dä helposti omat valintansa jo 
asunnon hankintavaiheessa, 
Cristian Seres muistuttaa.

As Oy Koivistontien rinta-
miestaloista yhdessä on hissi, ja 
kahdeksan muuta ovat hissittö-
miä. Taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja kertoo, että silloin 
tällöin hissien rakentaminen 
nousee esille yksittäisinä heit-
toina, mutta sen pitemmällä nä-
mä eivät ole vielä johtaneet.

Uuden lain mukaan hissikus-
tannukset osakkaiden kesken 
jaettaisiin sen mukaan, kuinka 
hissin lasketaan vaikuttavan 
huoneiston arvoon. Pääsääntöi-
sesti hissihanke on taloyhtiön 
yhtiökokouksessa enemmistö-
päätös. Seres toteaa, että vasta 
aika ja oikeustapaukset näyt-
tävät, miten laki käytännössä 
toimii.

Lain valmisteluvaiheessa oli 
mietinnässä, josko vesikalusteet 
sälytettäisiin osakkeenomis-
tajan vastuulle, mutta tästä 
luovuttiin. – Onneksi, Cristian 
Seres sanoo.

– Lakiin käsittelyvaiheessa 
tehdyt muutokset, kuten vesi-
ka lusteiden ylläpitovastuun 
säilyttäminen yhtiöllä, ja vaati-
mus siitä, että korjausselvitys 
esitetään yhtiökokoukselle kir-
jallisena, olivat onnistuneita.

Korjausselvityksen 
pohjana PTS

Seuraavat viisi vuotta kat-
tavan korjausselvityksen 
tekeminen ei tuota tuskaa 

As Oy Koivistontien rintama-
miestalojen hallitukselle.

– Meillä PTS eli pitkän tähtäi-
men suunnitelma on teetetty 
muutama vuosi sitten, ja olem-
me päivittäneet siinä olevaa 
korjaussuunnitelmaehdotusta 
itse. Toimitimme korjausselvi-
tyk sen jo viime vuoden kevät-
yhtiökokoukseen liitteenä 
osakkaille. Tosin siinä on isoja 
kysymysmerkkejä, koska viemä-
reiden ja sähkökaapelien kun-
totutkimusta ei ole vielä tehty. 
Todennäköisesti tämän vuoden 
kokouksessa esitetään tarkentu-
nut korjausselvitys, vaikka uusi 
laki ei silloin olekaan vielä voi-
massa, Seres suunnittelee.

– Se, että yhtiökokouskutsut 
pitää jatkossa toimittaa osak-
keenomistajille kaksi viikkoa 
ennen kokouksen ajankohtaa, 
ei myöskään tuota mitään on-
gelmia. Kutsut on toimitettu 
ajoissa ennenkin. Muuttaessam-
me alkuvuodesta yhtiöjärjestys-
tämme kirjattiin samalla nämä 
tiedossa olleet aikarajat omaan 
yhtiöjärjestykseemme.

Muutoinkin yhtiöjärjestystä 
päivitettiin vastaamaan run-
saan neljän kuukauden päästä 
voimaan tulevaa lakia.

Osakkaiden 
korjaustiedot 
yhdenmukaisiksi

Osakkaiden velvollisuus 
ilmoittaa remonteista 
kirjallisesti on Cristian 

Sereksen mielestä periaatteessa 
hyvä asia, koska muuten muu-
toksista ei välttämättä jäisi mi-
tään dokumentaatiota.

– Toisaalta kokemuksesta tie-
dän, että muutospiirustusten 
ketjusta tulee vuosikymmenten 
jälkeen helposti vaikeaselkoi-
nen. Ja aina joku muutos jää 
kirjaamatta määräyksistä huoli-
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matta. Toivottavasti ilmoituksia 
varten luodaan valmis lomake-
pohja, jotta ne olisivat yhden-
mukaisia.

Taloyhtiössä ei ole vielä pää-
tetty, miten ilmoitukset säilyte-
tään, mutta joka tapauksessa ne 
laitetaan hyvään talteen.

As Oy Koivistontien rintama-
miestalojen osakkaille aiotaan 
kertoa remonttien ilmoitus-
velvollisuudesta ja muistakin 
uuden asunto-osakeyhtiölain 
mukanaan tuomista muutok-
sista totuttuja viestintäkanavia 
pitkin. Niitä ovat kuukausittain 
jaettava tiedote, taloyhtiön 
omat kotisivut ja talojen ilmoi-
tustaulut.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki 
on Cristian Sereksen mukaan 
ollut hyvin esillä sanomaleh-
dissä ja kiinteistöalan lehdissä. 
Tietoa on siten saanut sitä ha-
lutessaan paitsi lehdistä myös 
internetin kautta. Omaa tietä-
mystään hän aikoo vielä lisätä 
lukemalla lakia käsittelevän 
kirjan ja kyselemällä asiantun-
tijoilta.

Uudesta asunto-osakeyhtiö-
laista on syntynyt Koivistontien 
rintamamiestaloissa jonkin ver-
ran keskustelua eri yhteyksissä, 
mutta mitään suuria intohimo-
ja suuntaan tai toiseen ei ole 
ilmennyt. Rauhallisin mielin ol-
laan, Cristian Seres summaa.

Hänen mielestään uutta lakia 
on turha "pelätä". Hän uskoo, 
että myös jatkossa taloyhtiön 
hallitukseen saadaan jäseniä - 
yhtä lailla kuin tähänkin asti.

– Jäsenen vastuuta ei kasva-
teta kohtuuttomasti. Muutoin-
kaan laki ei tuo mukanaan sen-
kaltaisia muutoksia, että sillä 
olisi vaikutusta halukkuuteen 
osallistua hallitukseen.

Hänestä vaikuttaa erikoiselta, 
että isännöitsijä toimisi myös 
taloyhtiön hallituksen puheen-
johtajana - kuten uusi laki mah-
dollistaa.

– Tätä tullaan tuskin käyt-
tämään. Ehkä se sopii joihin 
pieniin taloyhtiöihin, mutta ei 
meille.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Vanhassa asunto-osakeyhtiölaissa on alle sata py-
kälää ja tulevassa yli kolmesataa.

– Onkohan oikeasti laskettu, kuinka paljon asu-
mis- ja byrokratiakustannuksia tulee lisää, kun lakikouke-
roita yritetään toteuttaa käytännön elämässä? 

– Omakotitalossa asuvat tulevat toimeen ilman ainut-
takaan asumistaan koskevaa pykälää. Vastaavasti kun 
muutama asunto kootaan saman katon alle, niin tarvitaan 
satoja pykäliä sääntelemään samoja toimintoja. Eiväthän 
kerrostaloasukkaat pääsääntöisesti sentään mitään rikol-
lisia ole, joita pitää ankarasti lailla ojentaa, Jouko Taskinen 
ihmettelee.

– Onko yleensäkään hyviä tapoja tai käytäntöjä, koski-
vat ne sitten asumista tai vaikkapa pöytätapoja, mielekäs-
tä kirjata lakiin?

Uusi asunto-osakeyhtiölaki on silti hänestä tarpeelli-
nen ja hyvää tarkoittava, mutta valmistelijoilta on niin 
sanotusti karannut mopo käsistä. Laissa olisi pitänyt kes-
kittyä olennaisiin asioihin ja helpottaa - ei vaikeuttaa - 
hallituksien ja yhtiökokouksien työtä.

– Uuteen lakiin on kerätty kaikki maan ja taivaan välil-
tä ottamatta lainkaan huomioon, mitä maallikkojäsenistä 
muodostuvat asunto-osakeyhtiöiden hallitukset pystyvät 
kohtuudella sulattamaan ja soveltamaan. En ole tavannut 

A S U N T O - O S A K E Y H T I Ö L A K I  U U D I S T U U

Uusi laki kasvattaa 
byrokratiaa ja kustannuksia

Taloyhtiön hallituksen pu-

heenjohtaja Jouko Taskinen 

Vantaalta ei aplodeeraa uu-

delle asunto-osakeyhtiölaille.

- Kaikkein pahinta on, että 

sen valmistelussa ei juuri-

kaan kuultu viulujen maksa-

jia ja lisääntyneen vastuun 

kantajia eli asunto-osakkei-

den omistajia. Osakkeen-

omistajien kukkarolla käy-

vien tahojen järjestöt sekä 

riidoista rahastava juristi- ja 

konsulttikunta ovat kyllä 

tulleet kuulluiksi, Taskinen 

harmittelee.

As Oy Kaarenpeuran hallituksen puheenjohtaja Jouko Taskinen arvelee uuden asunto-osakeyhtiölain 
karkottavan taloyhtiön hallituksen jäseniä. Muutenkaan uusi laki ei kaikilta osin miellytä, vaan hä-
nen mukaansa kerrostaloasukkaista tehdään ikään kuin kaniineja kopissaan, joiden asumisoloja ja 
yhteistoimintaa pitää loputtomalla pykäläviidakolla paimentaa. Kuva: Riina Takala
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yhtään hallituksen jäsentä, joka 
olisi jaksanut lukea lakiluon-
nosta edes puoleenväliin.

– Itse olin yhdessä neljä tun-
tia kestäneessä iltatilaisuudessa. 
Tuossa ajassa juristi ehti käydä 
läpi ainoastaan kolme pykälää, 
joten satoja jäi vielä käsittele-
mättä.

Löytyykö 
hallitukseen 
jäseniä?

Pykäläviidakon lisäksi Jou-
ko Taskista arveluttaa 
uudessa laissa taloyhtiön 

hallituksen lisääntyvä ja seka-
vasti ilmaistu ankara vastuu. 
Hänen mukaansa vastedes on 
entistä vaikeampi saada taloyh-
tiön hallitukseen jäseniä.

– Eräässä ammattilehdessä 
kirjoitettiinkin, että täytyy onni-
tella niitä asunto-osakeyhtiöitä, 
jotka yleensä saavat valittua ke-
tään hallitukseen lain voimaan-
tulon jälkeen. On hyvin tiedos-
sa, ettei nykyäänkään hallitus-
työskentely osakkeenomistajia 
kiinnosta, niin entä jatkossa. 
Hallitukseen osallistuminen oli-
si pitänyt tehdä helpommaksi 
ja houkuttelevammaksi, ei vai-
keammaksi.

Taskisen johtamassa As Oy 
Kaarenpeuran hallituksessa ei 
juuri ole uudesta laista keskus-
teltu.

– Suurin osa ei ole korviaan 
lotkauttanut koko asialle, mut-
ta kommentteja "minä en aina-
kaan jatka" on tullut huolestut-
tavan paljon.

– Yritän meidän taloyhtiös-
sämme kartoittaa ennen maa-
liskuun yhtiökokousta, ketkä 
olisivat kiinnostuneita hallitus-
työskentelystä ja keillä olisi sii-
hen jotain annettavaa. Tärkeätä 
olisi saada myös nuoria kiin-
nostumaan asioista.

Taskisen mielestä se, että tu-
levaisuudessa isännöitsijä on 
mahdollista valita hallituksen 
puheenjohtajaksi, on omiaan 
vähentämään hallituksessa ole-
vien motivaatiota. On vaarana, 
että isännöitsijä joutuu pitä-
mään kokoukset yksinään, eikä 

se liene kenenkään etu.
– Lisäksi on hyvän hallinto-

tavan vastaista valita toimitus-
johtaja hallitukseen ja vielä pu-
heenjohtajaksi, vaikkakin isän-
nöitsijän "toimitusjohtajuus" on 
lähinnä muodollista laatua. Ku-
ka tosissaan uskoo, että 30-40 
kiinteistöä hoitava isännöitsijä 
oikeasti toimii kaikkien toimi-
tusjohtajana, hän kysyy.

Kiinteistönpitoon 
pitkäjänteisyyttä

Pohtiessaan uuden asun-
to-osakeyhtiölain hyviä 
kohtia Jouko Taskinen 

mainitsee taloyhtiöltä edellytet-
tävän viisivuotiskorjaussuunni-
telman.

– Tämä lisännee pitkäjänteis-
tä kiinteistönpitoa ja suunni-
telmallisuutta, mutta ruorissa 
täytyy olla asiaan perehtyvä 
hallitus. Pelkästään isännöitsi-
jätoimiston varaan taloyhtiössä 
ei voida laskea, sillä toimistot ja 
isännöitsijät vaihtuvat, eikä niis-
sä välttämättä ole korjausraken-
tamisen asiantuntemusta.

As Oy Kaarenpeuraan kuu-
luu kolme kerrostaloa, joissa on 
seitsemän rappua ja kuusikym-
mentä asuntoa. Rakennukset 
ovat valmistuneet 30 vuotta sit-
ten ja ovat suhteellisen hyvässä 
kunnossa. Toissakesänä tehdyn 
parvekeremontin jälkeen talo-
yhtiössä ei näillä näkymin ole 
tiedossa suuria remontteja.

– Olen pyytänyt teknistä isän-
nöitsijää tekemään ehdotuk sen 
korjaussuunnitelmasta halli-
tuksen käsittelyyn. Selvityksen 
pohjana ovat tuore kuntoarvio, 
tarvittavilta osin tehty kunto-
tutkimus sekä kiinteistön kor-
jaushistoria. Viisivuotiskorjaus-
suunnitelma tehdään hallituk-
sen tiukassa ohjauksessa ja 
esitellään tämän kevään yhtiö-
kokouksessa.

Mitä uuteen asunto-osakeyh-
tiölakiin kirjattu hissipykälä tuo 
tullessaan, sen näyttää Taskisen 
mukaan aika.

– Koska laki ei ole ollut vie-
lä päivääkään voimassa, ei sen 
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käytännön vaikutuksista ole 
tietoa. Eräät kollegat ovat en-
teilleet hissiasiasta tulevan 
meheviä riitoja. Vaikka kuinka 
tarkasti yritetään asiat laissa 
sanoa, porsaanreikiä jää aina ja 
saivartelulle sijaa.

Hissien rakentamista on Kaa-
renpeurassa tutkittu kertaal-
leen, ja silloin hanke tyrmättiin. 
Seitsemän hissin asentaminen 
3-4-kerroksisiin taloihin olisi 
tullut liian kalliiksi, vaikka sii-
hen tukea olisi saatukin. Taski-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

• Uusi asunto-osakeyhtiölaki 
tulee voimaan 1. päivä heinä-
kuuta 2010. 

• Uudessa laissa otetaan huo-
mioon taloyhtiöiden ja osakkai-
den muuttuneet tarpeet. Muu-
tosten tarkoituksena on lisätä 
asunto-osakeyhtiömuotoisen 
asu misen turvallisuutta ja tehok-
kuutta sekä kannustaa osakkaita 

pitämään huolta huoneistois-
taan.

• Voimassa oleva asunto-osa -
keyhtiölaki valmisteltiin 1960 
- 1980-luvuilla, jolloin yli 60 pro-
senttia nykyisestä asuntokan-
nasta rakennettiin. Sen jälkeen 
hyvä rakennustapa on kehittynyt 
ja osakkaiden ja yhteiskunnan 
vaatimukset asumisen suhteen 

ovat selkeytyneet. On myös saa-
tu enemmän tietoa siitä, miten 
asuinrakennusten elinkaarta 
voidaan pidentää ja ympäristölle 
aiheutuvia rasitteita vähentää.

• Asunto-osakeyhtiöiden hy-
vinvoinnin merkitystä korostaa 
se, että niissä asuu lähes puolet 
kansasta ja asunto-osakeyh-
tiöiden omistamat kiinteistöt 

muodostavat hyvin suuren osan 
kansallisvarallisuudesta. Uusi 
laki kannustaisi kunnossapitoon 
ja selventäisi päätöksentekoa, 
mikä edistäisi tarpeellisten ra-
kennustöiden käynnistämistä 
taloyhtiöissä.
• http://www.om.fi/Etusivu/
Ajankohtaista/Uutiset/
Uutisarkisto/Uutiset2009

nen toteaa, että asiaa voidaan 
tarpeen mukaan palata, jos 
jonkun rapun osakkaiden kes-
ken löytyy yksimielisyys hissin 
rakentamista.

Korjausilmoitusten 
tallentaminen 
askarruttaa 

Osakkaiden toteuttami-
en remonttien kirjal-
lista ilmoitusvelvol-

lisuutta Jouko Taskinen pitää 

teoriassa hyvänä asiana. Miten 
se käytännössä toimii, on vielä 
kysymysmerkki.

- Mielestäni tässä on vaara jo-
pa intimiteettisuojan rikkomi-
selle. Ainakin pitäisi olla selvät 
sävelet siitä, mitä täytyy ilmoit-
taa. Pikkujuttujen ilmoittelu 
vain sotkee asioita, hän pohtii.

Pienessä taloyhtiössä, jolla ei 
ole luotuna omaa järjestelmää 
remontti-ilmoitusten tallenta-
miseen, voi syntyä ongelmia. 
Taloyhtiössä ollaan isännöitsijä-
toimiston palvelujen varassa. Ja 
mikä tilanne syntyy esimerkik-

si siinä vaiheessa, kun taloyhtiö 
haluaa vaihtaa toimistoa: pelaa-
vatko eri toimistojen järjestel-
mät keskenään ja mitä tietojen 
siirtäminen maksaa.  

- Pahimmassa tapauksessa 
pienet ja keskisuuretkin isän-
nöintitoimistot joutuvat lo-
pettamaan, kun niiden pitäisi 
hankkia isot atk-järjestelmät 
uuden lain vaatimia eri velvoit-
teita ja ilmoituksia varten. Kil-
pailu vähenee ja olemme kohta 
muutaman suuren yrityksen ar-
moilla, Jouko Taskinen ennakoi 
tulevaa.

PARAS LUOTTOLUOKKA
05/2009

26    KIINTEISTÖPOSTI 2/2010



U U T I S P O S T I A

Suhdanneluonteisten kor-
jausavustusten jatkoksi on 
tulossa suhdanneluonteiset 
energia-avustukset, joita voi ha-
kea kunnilta huhtikuun alusta 
alkaen. Hakuaikaa on alkusyk-
syyn. Energia-avustuksia voi-
daan myöntää vuoden loppuun 
saakka. 

Avustuksen saamiselle on 
kuitenkin asetettu ehtoja: toi-
menpiteet on aloitettu aikai-
sintaan 1.4.2010 ja viimeistään 
vuoden viimeiseen päivään 
mennessä. Lisäksi edellytetään, 
että hanke saadaan toteutettua 
viimeistään 31.12.2011.

Avustusta myönnetään 15 
prosenttia hyväksyttävistä kus-
tannuksista, ellei ole erityistä 
syytä myöntää avustusta pie-
nempänä. Arviotujen paran-
nus- ja korjaustoimenpiteiden 
kustannusten tulee olla vähin-
tään 5 000 euroa.

Valtion tämän vuoden talous-
arviossa suhdanneluonteisiin 
energia-avustuksiin on varattu 
enintään 37 miljoonaa euroa. 

Avustuksia voivat hakea 
asunto-osakeyhtiöt ja kiinteis-
töyhtiöt. Sitä ei myönnetä ko-
titalouksille, eikä yksittäisten 
asuntojen korjauksiin.

Kohteina julkisivut, 
putkistot ja
ilmanvaihto...

Suhdanneluonteisilla energia-
avustuksilla voidaan tukea kor-
jauksia, jotka liittyvät rakennuk-
sen ulkovaipan ja putkistojen 
korjauksiin, ilmanvaihtojärjes-
telmiin, lämmitysjärjestelmiin 
ja uusiutuvien energialähtei-
den käyttöönottoon. Ympäris-
töministeriön Asu ja Rakenna 
-lehdessä mainitaan konkreetti-
semmin, että esimerkiksi ulko-
vaipan korjauksessa tuettaviksi 
korjaustoimenpiteiksi voidaan 
katsoa esimerkiksi ikkunoiden 
parantaminen kunnostamalla 

ja asentamalla etuikkunat;  tai 
ikkunoiden uusiminen, ulko- ja 
parvekeovien parantaminen 
tai uusiminen ja puolilämpimi-
en tilojen ikkunoiden ja ovien 
parantaminen, jolloin ikkunoil-
le ja oville on asetettu tietyt 
energiatehokkuusvaatimukset; 
ulkoseinän lisäeristäminen 
vähintään 100 millimetrin mi-
neraalivillalla tai toteuttamalla 
vastaava eristystason paranta-
minen muulla tavoin; yläpoh-
jan yläpuolinen lisäeristäminen 
vähintään 150 millimetrin mi-
neraalivillalla tai toteuttamalla 
vastaava eristystason paranta-
minen muulla tavoin. 

Putkiston korjaamisessa ener-
gia-avustusta voi saada huoneis-
tokohtaisten vesimittareiden ja 
vettä säästävien kalusteiden 
sekä paineenalennusventtiilien 
asentamiseen. Ilmanvaihtojär-
jestelmien osalta taas avustet-
tavia toimenpiteitä voivat olla 
ilmanvaihdon perussäätö, eril-
listen korvausilmaventtiilien ja 
poistoilmaventtiilien asentami-
nen, ilmanvaihtojärjestelmän 
korjaaminen tai uusiminen ja 
ilmanvaihdon lämmöntalteen-
oton rakentaminen.

... mutta ei unohdeta
lämmitysjärjestelmä-
uudistuksiakaan

Lämmitysjärjestelmän muut-
tamiseen ja uusiutuvien ener-
gialähteiden käyttämiseen 
liittyvinä energia-avustusta 
voidaan myöntää esimerkiksi 
liityttäessä kauko- tai alueläm-
mitykseen, kiinteistöjen välillä 
olevien lämpöputkien uusimi-
seen, jolloin lämmöneristävyys 
paranee, lämmitysjärjestelmän 
muuttamiseksi maalämpö-
pumpulla tai pelletti- tai muu-
ta puuperäistä polttoainetta 
käyttäväksi keskuslämmitysjär-
jestelmäksi, polttoainevaraston 
rakentamiseen, lämmitysjärjes-

Energiatehokkuuden parannustoimien avustustuksia
voi hakea huhtikuun alusta alkaen

telmn perussäätöön, patte-
ri- ja linjasäätöventtiilien 
uusimiseen, lämmitysjär-
jestelmän täydentämiseen 
lämpöpumpulla, lämmi-
tysjärjestelmää täyden-
täviin aurinkolämpöjär-
jestelmiin, öljykattilan 
uusimiseen liitettäessä 
siihen aurinkolämpöjär-
jestelmä, aurinkoläm-
mön ja lämpöpumppu-
järjestelmän yhdistä-
viin järjestelmiin sekä 
kiinteistökohtaisen 
tuulivoima- tai aurin-
kosähköjärjestelmän 
rakentamiseen. 

(Lähde: Ympäris-
töministeriö Asu ja Ra-
kenna -lehti 1/2010)

grana@grana.fi  | www.grana.fi 
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Lisätietoja: www.kiinteistoposti.fi 
Soita (09) 2238 560 ja varaa paikkasi ja tavoitat kaikki kerrostaloyhtiöt!

Helsingin Messukeskuksessa 
6. - 9.10.2010

73 000 kpl

Erikoisjakelu kaikkiin kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin

Numero 7/2010
• ilmestyy 27.9.
• varaukset 15.09.
• aineistot 17.09.

Finnbuild-messujen 
erikoisnumero

Levikki ja sen rakenne

As.Oy:iden hallitusten puheenjohtajat
yli viiden huoneiston taloyhtiöt

43 299 kpl

Sivutoimiset isännöitsijät 7 070 kpl

Ammatti-isännöitsijät 3 670 kpl

Lisäjakelu kerrostaloasunto-osakeyhtiöt 10 340 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat 781 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt      298 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet       329 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, 
kauppa ja teollisuus    

484 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset 2 618 kpl

Alan yritykset ja sidosryhmät  2 459 kpl

Messujakelu 1 452 kpl

Eduskunta  200 kpl

Yhteensä 73 000 kpl

Tavoita kaikki kerrostalo-
asunto-osakeyhtiöt
Kiinteistöpostin Finnbuild –messunumeron 
erikoisjakelu kohdistetaan kerrostaloasunto-osa-
keyhtiöihin, joita on Suomessa noin 26 000 kpl ja 
asuntoja niissä on lähes 770 000 kpl. 
Näiden lukujen takaa löytyy lukematon määrä 
taloyhtiöitä, joissa on korjattavaa sekä tahtoa 
korjaamiseen. Joten tarjolla on mahtavat 
korjaamisen markkinat.

KiinteistöTori Finnbuildissa
Toteutamme Finnbuild-messuille KiinteistöTorin 
eli yhteisosaston, jonne mahtuu yhteistyökump-
paniksi 14 yritystä korjausrakentamisen ja 
kiinteistönpidon huipulta. Torin kokonaispinta-
alaksi on kaavailtu 325 neliömetriä.
Vielä muutama vapaa toripaikka - kysy lisää.

Kiinteistöpostin messunumeron kokonaisjakelu 
on komeat 73 000 kpl. Yrityksesi ilmoitus siinä 
sekä lisäksi osasto KiinteistöTorilta, ja olet 
mukana taloyhtiöiden päätöksentekojen 
keskiössä.

Korjausrakentamisen kohtauspaikka

Soita (09) 2238 560/
mediamarkkinointi 
ja varaa paikkasi!

vuoden suurin!



U U T I S P O S T I A

Suhdanneluonteiset 
korjausavustukset 
turvataan kaikille niitä hakeneille

– Korjausavustuksen huima suosio on yllättänyt meidät 
kaikki. Hallituksen taholta viestitettiin aikanaan, että kaikki 
kriteerit täyttävät hakijat tulevat saamaan avustuksen. Tästä 
periaatteesta hallitus myös pitää kiinni,  korosti asuntominis-
teri Jan Vapaavuori helmikuun alussa, kun tiedotusvälineissä 
julkaistiin otsikoita, miten rahat ovat loppumassa kesken ja 
taloyhtiöt kokevat tulleen petetyiksi.

Vapaavuoren viesti oli, että ennakoimattoman kysynnän 
synnyttämä valtuusvaje katetaan vuoden 2010 ensimmäisen 
lisätalousarvion yhteydessä, josta päätetään maaliskuun lo-
pussa. 

Viime vuoden lopussa päättyneeseen hakuaikaan mennes-
sä hakemuksia tuli yhteensä noin 250 miljoonan euron edes-
tä, kun rahanmyöntämisvaltuutta oli yhteensä 175 miljoonaa 
euroa.  Vajetta syntyi siis 75 miljoonaa euron verran. Se tullaan 
kattamaan sovitulla tavalla asuntorahastosta, jonka varoihin 
siirretään myös ne tälle vuodelle budjetoidut 50 miljoonaa 
euroa, joita ei ole avustuksina vielä myönnetty.

Suhdanneluonteisten korjausavustusten tarkoituksena on 
ollut edistää korjausrakentamista ja parantaa rakennusalan 
työllisyyttä. Jo pelkästään nyt sovitun valtuuslisäyksen arvioi-
daan vastaavan lähes 13 000 henkilötyövuotta. 

Suhdanneavustushakemusten loppusumma 250 miljoonaa 
euroa tarkoittaa kaikkiaan 2,5 miljardin euron investointivai-
kutusta. Kaikkiaan korjausavustushakemuksia on tullut hie-
man yli 22 000 taloyhtiöltä, joissa asuntoja on arviolta noin 
770 000 eli korjausten piirissä on useampi kuin joka toinen 
asunto tällaisessa asuintalokannassa.

Lämmitystarvelukukartta työkalu
energiankulutuksen seurantaan

Motiva on uusinut lämmitystarvelukukartan. Siinä on huo-
mioitu vuosina 2006-2010 tehdyt kuntaliitokset. Lisäksi kar-
tan ohjeisiin on lisätty, miten käyttöveden lämmittämiseen 
käytettävä energia arvioidaan energiatodistuslaskennan mu-
kaisesti.

Rakennuksen energiankulutusta seurataan korjaamalla to-
teutunutta lämmitysenergiankulutusta lämmitystarveluvulla. 
Näin voidaan verrata saman rakennuksen kulutusta eri vuosi-
na sekä eri paikkakunnilla sijaitsevien rakennusten kulutuksia 
keskenään. Lämmitystarvelukuja hyödynnetään myös laaditta-
essa energiatodistuksia olemassa oleville rakennuksille.

Vertailupaikkakunnat ja kuntakohtaiset korjauskertoimet 
pysyvät ennallaan eli ne ovat vuoden 2006 kuntajaon mu-
kaiset. Tämän vuoksi yhdistyneille kunnille on useampia ker-
toimia vanhan kuntajaon mukaisesti. Laskennassa käytettävä 
vertailuvuosi eli ns. normaalivuosi perustuu edelleen vuosien 
1971-2000 lämmitystarvelukuihin. Lämmitystarveluvut saa Il-
matieteen laitoksen numerosta 0600 10601.

Hankkeen rahoitti työ- ja elinkeinoministeriö.
Lisätietoja: www.kiinteistoposti.fi 
Soita (09) 2238 560 ja varaa paikkasi ja tavoitat kaikki kerrostaloyhtiöt!
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Tavoita kaikki kerrostalo-
asunto-osakeyhtiöt
Kiinteistöpostin Finnbuild –messunumeron 
erikoisjakelu kohdistetaan kerrostaloasunto-osa-
keyhtiöihin, joita on Suomessa noin 26 000 kpl ja 
asuntoja niissä on lähes 770 000 kpl. 
Näiden lukujen takaa löytyy lukematon määrä 
taloyhtiöitä, joissa on korjattavaa sekä tahtoa 
korjaamiseen. Joten tarjolla on mahtavat 
korjaamisen markkinat.

KiinteistöTori Finnbuildissa
Toteutamme Finnbuild-messuille KiinteistöTorin 
eli yhteisosaston, jonne mahtuu yhteistyökump-
paniksi 14 yritystä korjausrakentamisen ja 
kiinteistönpidon huipulta. Torin kokonaispinta-
alaksi on kaavailtu 325 neliömetriä.
Vielä muutama vapaa toripaikka - kysy lisää.

Kiinteistöpostin messunumeron kokonaisjakelu 
on komeat 73 000 kpl. Yrityksesi ilmoitus siinä 
sekä lisäksi osasto KiinteistöTorilta, ja olet 
mukana taloyhtiöiden päätöksentekojen 
keskiössä.

Korjausrakentamisen kohtauspaikka

Soita (09) 2238 560/
mediamarkkinointi 
ja varaa paikkasi!

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

Tässä muutamia teese-
jä, jotka ilmoille lausui 
jyväskyläläistä Raken-

nuttajapalvelu Markku Haikala 
Oy:tä toimitusjohtajana vetävä 
Antti Kinnunen. Rakennus-
mestarikoulutuksen saaneena 
ja reilun kymmenen vuotta 
taloyhtiöidenkin erilaisia kor-
jaushankkeita suunnitelleena 
ja valvoneena ammattilaisena 
Kinnunen on huolissaan siitä, 
miten paljon lisäkustannuksia 
suhdanneluonteisten korjaus-
avustusten luoman korjaushys-
terian seurauksena taloyhtiöissä 
nyt maksettiin. Puhumattakaan 
siitä, jos tehtiin hutiloiden ja lii-

an kiireellä - mitä ne kustannuk-
set mahdollisesti myöhemmin 
ovat, kun korjataan korjattua. 
Tai kun nyt korjattiin kiireessä 
jotakin toisarvoista...

– Viime vuosi oli työmääräl-
tään huomattavasti suurempi 
kuin edelliset vuodet ja siihen 
suurin syy oli suhdanneluon-
teinen korjausavustus. Taloyh-
tiöille tuli ihan selvästi paniik-
ki. Ne katsoivat liian sokeasti, 
että se avustus on nyt kaiken A 
ja O ja siksi varmaan teetettiin 
sellaisiakin korjauksia, jotka 
eivät olisi olleet ihan välttä-
mättömimpiä tai että olisi ol-
lut tärkeämpiäkin korjaamisen 

Maltti on valttia 
taloyhtiönkin korjaushankkeessa

• Sellaisten taloyhtiöiden 
kanssa on hieno työsken-
nellä, jotka ovat hoitaneet 
korjaamista järjestelmälli-
sesti ja ottaneet korjaami-
sen tarpeen tosissaan. Sil-
loin niillä on korjauksissa 
perusideat valmiiksi mie-
tittyinä, mikä helpottaa 
suunnittelijan ja valvojan 
työtä merkittävästi. 
• Miten hyvin taloyhtiössä 
korjaaminen on suunnitel-
tu ja organisoitu pidem-
mälle aikavälille, riippuu 
paljon isännöitsijästä. 
Isännöitsijä on tärkeässä 
roolissa, mutta ei pidä 
unohtaa, että varsinainen 
vastuu korjausten toteut-
tamisesta on talonyhtiöllä. 
• Taloyhtiöiden ei pitäisi 
joutua paniikin valtaan 
ja ruveta tekemään kor-
jauksia vain siksi, että 
muissakin taloyhtiöissä 
niitä nyt tehdään. Sitten 
jos korjataan, pitäisi kor-
jata ensimmäisenä sitä, 
mikä korjausta kipeimmin 
tarvitsee. 
• Korjausavustus sai ai-
kaan suoranaisen korjaus-
hysterian ja varoittelut 
siitä, ettei kannata hosua 
suunnitelmien ja toteutta-
misen kanssa, tuntuivat 
kaikuneen varsin monissa 
tapauksissa kuuroille kor-
ville.

Korjausavustus siivitti taloyhtiöt ”korjaushysteriaan”

kohteita kuin mihin ryhdyttiin, 
Kinnunen kuvailee tilannetta, 
joka muistutti kuvainnollisesti 
sanoen "ilmaisen viinan aikaan-
saamaa hurmosta".

Ympäristöministeriön vies-

➺ JATKUU sivulla 30
n  Tekstit: Riina Takala

Kuvassa tyypillinen pienehkö 
betonielementti talo, johon teh-
ty parvekeremontti ja väri-
suunnittelussa on ollut muka-
na myös arkkitehti. Arkki teh-
din mukaanottoa Antti Kin-
nunen suosittelee käyttämään 
rohkeammin.
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tintä oli Kinnusen mielestä ris-
tiriitaista: 

– Ympäristöministeriön vies-
ti kaikui kuuroille korville. Se 
johtui siitä, että kun avustusta 
myönnettiin tuollaisella aika-
taululla ja toisella suulla kui-
tenkin muistutettiin, että pitäisi 
olla pitkäjänteistä suunnittelua. 
Eihän se toteutunut sinnepäin-
kään sitten lopulta, Kinnunen 
vielä kritisoi valtiovallan avus-
tusten jakamisen menettelyä.

Minkälaiseksi tilanne muut-
tuu sitten, kun huhtikuun alus-
ta alkaen on mahdollista hakea 
energia-avustusta, jää nähtä-
väksi. Kinnusen mielestä siinä 
onnistuminen riippuu paljon 
avustusten aikataulutuksesta ja 
muista mahdollisista ehdoista.

Paniikki nosti 
urakkahintoja

-Loppuvuodelle ajoittu-
neet projektit, jotka 
me nivät avustusten 

hakemisen kannalta ihan sinne 
kipurajoille, niin sanoisin, että 
niissä taloyhtiöt hävisivät sen 
kymmenen prosenttia. Koska 
suunnitteluajat lyhenivät ja 
urakoitsijoilta tarvittiin nope-
asti urakkahinta, nämä seikat 
näkyivät hinnoissa eli korjaus-
hankkeista tuli ainakin sen 
kymmenen prosentin verran 
normaalitasoa kalliimpia. Kyllä 
avustus meni suoraan hintoihin 
ja vaikutti taloyhtiöiden rahoi-
hin. Me ainakin sen totesimme, 
koska pidimme kustannusseu-
rantaa, hän jatkaa.

Taloyhtiöissä korjattiin lähes 
kaikkea - vesikattoja, julkisivu-
ja, parvekkeita, ikkunoita, säh-
köjärjestelmiä, pihoja - laidasta 
laitaan ja oikeastaan kaikkea 
sitä, mikä ei kuulu kotitalousvä-
hennyksen piiriin. 

Töiden runsaus kertoo Kin-
nusen mielestä tietenkin myös 
siitä, että taloyhtiöissä on kor-
jaamisen tarve alettu paremmin 
ymmärtää. Silti taloyhtiöiden 
pitäisi hänen mielestään toimia 
järjestelmällisemmin ja tehdä 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

korjauksia koko ajan sen sijaan, 
että tehdään vasta viimetingas-
sa ja pakon edessä.

 Huonoin toimintatapa on 
pitää kiinni mahdollisimman 
alhaisesta yhtiövastikkeesta ja 
olla tekemättä mitään.

Korjaus-
rakentaminen 
oma taiteen lajinsa

Kinnunen ei suoralta 
kä deltä allekirjoita si-
täkään, että suhdanne-

luonteinen korjausavustus olisi 
tosiasiassa parantanut korjaus-
rakentamisen työllisyystilan-
netta.

–Korjausrakentamisalalla 
toimii määrätty porukka, joka 
on niitä töitä tehnyt aikaisem-
minkin. Nyt avustuksen aikana 
se sama porukka vain säntäili 

kahta kauheammin eri korjaus-
kohteissa. Näille markkinoille 
ei voi tulla yhtäkkiä ja sanoa, 
että me ruvetaan korjaamaan. 
Korjausrakentaminen on aina 
usean vuoden mittainen pro-
jekti ennen kuin se hallitaan ja 
osataan. Se on ihan eri taiteen-
lajinsa kuin uudisrakentaminen, 
Kinnunen tokaisee.

Suurten rakennusliikkeiden 
voi olla hänen arvionsa mu-
kaan korjausrakentamiseen 
tottuneisiin yrityksiin verrattu-
na vaikeampi sopeutua siihen 
toimintatapaan, mitä asunto-
osakeyhtiöissä korjaamisessa 
vaaditaan. Tärkeimpiä asioita 
koko hankkeen kannalta ovat 
kommunikointi, viestintä ja 
kanssakäyminen taloyhtiön 
osakkaiden ja asukkaiden kans-
sa.

– Vaikka työn tekee kuinka 
hyvin, mutta kommunikointi 
ja kanssakäyminen eivät pelaa, 

ENNEN URAKAN ALKUA PITÄÄ JÄRJESTÄÄ KUNNOLLINEN 

INfOTILAISUUS OSAKKAILLE JA ASUKKAILLE - EI SIIS 

PELKÄSTÄÄN OSAKKAILLE, VAAN MYÖS ASUKKAILLE. 

OSAKKAILLA KORJAAMINEN OTTAA LOMPAKOLLE, MUT-

TA VUOKRALAISILLAKIN PITÄÄ OLLA TIETOA SIITÄ, MITÄ 

TAPAHTUU. (ANTTI KINNUNEN)
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niin lopputulos saadaan näyt-
tämään täydeltä sudelta. Toimii 
se myös toisinpäin. Minulle on 
syntynyt näkemys - josta olen 
pitänyt kiinni -  että projekti 
vaikuttaa onnistuneelta, jos 
valvojaa ei ole haukuttu pata-
luhaksi ja isännöitsijä saa pitää 
työnsä. Harvoin, hyvin harvoin, 
joku saa kehuja. Jos taas on hil-
jaista, se on sen merkki, että on 
onnistuttu, Kinnunen kuvailee.

Tiedottamisessa ja viestin-
nässä on hänen kokemuksensa 
mukaan kehitytty. Suurin riski 
on kuitenkin siinä, että alussa ei 
riittävän selkeästi sovita, kuka 
hoitaa mitäkin tiedottamista ja 
jaetaan tiedotusvastuuta liian 
monelle.

Tärkeitä ovat aloituspalaverit, 
asukasinfot, tiedotteet asuntoi-
hin ja niin edelleen.

– Ennen urakan alkua pitää 
järjestää kunnollinen infotilai-
suus osakkaille ja asukkaille - ei 
siis pelkästään osakkaille, vaan 
myös asukkaille. Osakkailla 
korjaaminen ottaa lompakolle, 
mutta vuokralaisillakin pitää 
olla tietoa siitä, mitä tapahtuu, 
hän muistuttaa. 

Urakoitsija on mukana in-
fotilaisuudessa. Siellä käydään 
läpi aikataulua. Siellä kerrotaan, 
mitä asukkaiden ja osakkaiden 
pitää tehdä, mutta lähetetään 
ohjeet vielä kirjallisesti. 

– Infotilaisuutta ei saa pitää 
liian aikaisin - pari viikkoa en-
nen on sopiva aika. Infotilaisuus 
vähentää myös pihakokousten 
määrää. Ja jos pihakokouksia 
tuntuu tulevan useita - senhän 
näkee heti esimerkiksi valvojal-
le tulevien soittojen ja yhtey-
denottojen määrässä - niin heti 
peli poikki ja uusi infotilaisuus 
koolle. Pihakokousten usein 
vääristyneeltä tiedolta pitää 
saada siivet poikki ja ihmisille 
todellinen tieto siitä, mitä ol-
laan tekemässä, hän jatkaa.

Valvoja tärkeä 
tiedonsaantikanava

Lisäksi Kinnusen mielestä 
on ensiarvoisen tärkeää, 
että osakkaat ja asukkaat 

tietävät, keneltä kysyä, jos tulee 
kysyttävää. 

– Se, että osakkaat tai asuk-
kaat haluavat luonnollisesti 
kysyä asioista, niin se pitää aina 
ottaa tosissaan. Tieto pitää pys-
tyä aina toimittamaan - olipa 
se siten miten vähäpätöinen 
tai tyhmäkin kysymys. Yhtey-
denotot ohjataan valvojalle, 
koska hänethän on palkattu 
hoitamaan valvontaa taloyh-
tiön puolesta. Lisäksi ihminen 
kokee sen myönteisenä, että 
saa kysymykseensä aina vasta-
uksen. Se saa aikaan tunteen, 
että hänestä pidetään huolta ja 
luo mielikuvaa, että hommassa 
on ammattilaiset asialla. Ollaan 
rehellisiä, toimitaan läpinäky-
västi ja kaikki tämä lisää tur-
vallisuuden tunneta, Kinnunen 
mainitsee.

– Sitä en kuitenkaan ymmär-
rä, miksi määrätyissä taloyhti-
öissä määrätyt ihmiset tieten 
tahtoen tekevät kaikkensa vai-
keuttaakseen projektin onnis-
tumista. Mikä motiivi on polt-
taa siinä omia rahoja, ettei saa-
da työmaata kunnialla tehtyä? 
Valitettavasti tällaisia tapauksia 
on tullut entistä enemmän. Jo-
kaisessa taloyhtiössä on niin 
sanotut persoonat, mutta mää-
rätynlaiset ihmiset tekevän 
kaikkensa hankaloittaakseen 
korjaamishanketta, hyppäävät 
rakennusvalvonnasta lähtien 
etsimässä syitä, millä saisi työ-
maan jumiin. Se on minusta kä-
sittämätöntä. 

Selkeä paketti 
yhtiökokoukseen

Suunnittelijan ja hallituk-
sen yhteistyössä on tärke-
ää, että tehdään suunni-

telmat, jotka käydään yhdessä 
läpi ja saadaan siihen muotoon, 
että ne voidaan esittää yhtiöko-
kouksessa.

➺ JATKUU
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Kuntotutkimusten käyt-
tö suunnittelun poh-
jana on lisääntynyt, 

mutta esimerkiksi julkisivukor-
jaushankkeissa niitä on tehty 
toimitusjohtaja Antti Kinnusen 
mukaan noin puolessa taloyh-
tiöitä.

– Jos me suunnittelem-
me kohteen, niin me yleensä 
kartoi tamme itse lisää asioita 
niiltä osin kuin on tarvetta. Se 
on itsestäänselvyys, että tarvit-
taessa otetaan näytteet ja teh-
dään muut mittaukset. Siinäkin 
kokemus auttaa, kun on koke-
musta ja tietämystä senikäisistä 
taloista, Kinnunen toteaa.

Putkistosaneerausten valmis-
telussa kuntotutkimukset on 
hänen kokemuksensa mukaan 
tehty vajassa puolessa taloyh-
tiöitä. 

– Putkiston kuntotutkimus 
on sinänsä hyvä, koska se toi-
mii vahvana tukena ja peruste-
luna valinnalle korjausmenetel-
mästä. Se on siis erityisesti talo-
yhtiön päätöksen tukena hyvä 
olla. Se antaa faktat ja sen asia-
pohjan, miltä pohjalta pääte-

tään. Sekin täytyy muistaa, että 
kun putkiston kuntotutkimusta 
ja läpivalaisua tehdään, niin nii-
den avulla saadaan tietoa usein 
vain kellarin pystyviemäreistä, 
mutta esimerkiksi pystyviemä-
rit ovat aina paremmassa kun-
nossa kuin vaakalinjat. Siksi ei 
pidä liian sokeasti uskoa kun-
totutkimuksen antamaan mit-
toihin, vaan ajatella realistisesti 
kokonaisuus, hän muistuttaa.

Kinnunen kertoo toimineen-
sa valvojana tähän mennessä 
11 putkiremontissa, joissa on 
käytetty niin sanottuja uusia 
menetelmiä eli viemäriputkien 
pinnoittamista. 

– Niissä on tullut yllätyksiä ja 
on jouduttu tekemään lisätöi-
tä, mutta kuitenkin lisätöiden 
määrä on jäänyt huomattavasti 
pienemmäksi kuin mitä silloin 
pelättiin, kun nämä korjausta-
vat alkoivat tulla markkinoil-
le ja niitä ruvettiin tekemään 
enemmän, Kinnunen sanoo.

Tällä hän viittaa putkiston 
kuntoon: etukäteen nimittäin 
pelättiin, etteivät putket vält-
tämättä kestä kuntonsa vuoksi 

pinnoittamista, mutta ne ovat 
kestäneet yllättävän hyvin.

– Putket ovatkin kestäneet 
sen pinnoituksen edellyttäen 
tietenkin, että ne on ennakkoon 
tutkittu. Pinnoituksia tekevät 
urakoitsijat haluavat nykyisin 
nähdä putkistokuvausvideot 
ennen kuin he edes tarjoavat 
työtä, mikä on hyvä asia, hän 
jatkaa. 

Kinnusen mielestä on myön-
teistä sekin, että alan toimijat 
ovat perustaneet Moment ry 
-nimisen yhdistyksen edistä-
mään alan koulutusta, laativat 
laatutavoitteita ja kehittävät 
laadunvarmennusta.

– Alkuvaiheessa pinnoitusten 
laadusta, eikä onnistumisesta 
ollut tarkkaa kuvaa. Laadun-
varmistus pinnoituksissa ei ole 
edelleenkään täydellistä. Vaike-
utena on se, että pinnoittamisen 
laadun varmistamiseksi pitäisi 
rikkoa pintoja ja ottaa näytteitä. 
Mistä koepalat pitäisi ottaa tai 
kuinka paljon niitä pitäisi ot-
taa? Eihän valmiiksi tehtyäkään 
voi ruveta heti rikkomaan siel-
tä ja täältä. Siksi pinnoitusten 

valvominen perustuu edelleen 
vain visuaaliseen kontrolliin, 
Kinnunen toteaa. 

Taloyhtiön päätös korjausta-
vasta pitäisi Kinnusen mielestä 
perustua aina kokonaisuuteen 
ja siihen, että huomioitaisiin 
paremmin, missä kunnossa 
taloyhtiön tilat ovat tai missä 
kunnossa huoneistojen kylpy-
huoneet ja niin edelleen.

– Putkiremontissa ei ole ky-
se pelkästään putkista, vaan jos 
siellä on huonokuntoisia tiloja, 
jotka voitaisiin laittaa kuntoon, 
niin se kustannus, että pannaan 
tilat kuntoon tai pinnoitetaan 
viemärit ja uusitaan käyttövesi-
putket, tässä kohdin hinta alkaa 
olla hyvin useissa tapauksissa 
melkein sama. Osakkaille se 
kuitenkin tuntuu olevan sokea 
kohta; ajatellaan vain, että pin-
noitettaessa ei tarvitse repiä 
mitään auki, kaikki sujuu hel-
posti ja nopeasti. Hämärtyy se 
ymmärrys, mitä minkinlaisessa 
remontissa oikeasti saadaan, 
Kinnunen vielä muistuttaa.

Putkiremontti ei ole välttämättä 
vain putkien uusimista ja korjaamista

– Osakkaille on tärkeää, että 
heille esitellään se lopputulos, 
mitä he sillä rahalla saavat. Se ei 
saa mennä niin, että kerrotaan 
summa, vaikka 500 000 euroa, 
ja sanotaan, että tässä on sitten 
tämä meidän julkisivuremont-
ti. Kyllä maksajille pitää saada 
parempi tieto siitä, mitä rahal-
la oikeasti saadaan, Kinnunen 
pohtii yhtenä tärkeänä korjaus-
hankkeen valmisteluun ja läpi-
viemiseen liittyvänä vaiheena.

Toiseksi hänen mielestään on 
syytä valmistella hallituksessa 
esitys niin selkeäksi, että se si-
sältää esimerkiksi julkisivukor-
jauksessa yhden vaihtoehdon, 
ei niin, että yhtiökokouksessa 
ruvetaan tekemään esimerkiksi 
materiaalivalintoja. Sama pätee 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

urakoitsijan valintaan.
– Yhtiökokoukselle esitetään 

yhtä urakoitsijaa, muuten siitä 
ei tule mitään.

Työsuojeluasiat 
huomioitava

-Tilaajan pitää nimetä 
työmaalle nykyisin 
tur vallisuuskoordi-

naat tori. Käytännössä me toi-
mimme turvallisuuskoordi-
naattorina ja huolehdimme sii-
tä, että työmaalla noudatetaan 
työsuojelumääräyksiä, Kinnu-
nen kertoo.

Urakoitsijan on myös nimet-
tävä oma työsuojelusta vastaa-
va henkilönsä. 

Uudet työsuojelumääräyk-
set, jotka siis muun muassa 

edellyttävät turvallisuuskoordi-
naattorin nimeämisen, tulivat 
voimaan viime kesänä. Kinnu-
nen kertoo, että asiasta rupesi 
olemaan sen verran paljon ha-
janaista tietoa, että he omassa 
toimistossaan päättivät kutsua 
paikalle työsuojelupiirin tarkas-
tajan kertomaan heille tarkem-
min, mikä muuttuu ja miten. 

Työsuojelun lainkirjaimen 
soveltaminen taloyhtiön työ-
maalla on Kinnusen mukaan 
oma juttunsa. Koska asunto-
osakeyhtiötalosta tulee remon-
tin vuoksi korjaustyömaa, ura-
koitsijan ja hänen rakennus-
miestensä täytyy käyttää turva-
kenkiä, kypäriä, huomioliivejä 
ja muita turvavarusteita, mutta 
asukkailta niitä ei voida vaatia. 

Suunnittelu ja 
valvonta 
samoissa käsissä

-Yhdentoista vuoden 
aikana minulla on ol-
lut ehkä 2-3 tapausta, 

joissa joku toinen on valvonut 
suunnittelemamme työn. Yleen-
sä me teemme molemmat, Kin-
nunen kertoo käytännöstä, jon-
ka he ovat kokeneet hyväksi.

Varsinkin putkiremonteissa 
Kinnusen mielestä on tärkeää, 
että valvoja on mukana hank-
keessa aivan sen lähtömetreiltä 
saakka.
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osasto B-260

Tällä lipukkeella 

saat kahvin ja viinerin maksutta

KiinteistöTorin kahvilassa 5.-7.3. 

Osasto B-260.

Yksi lipuke/henkilö

Kiinteistöposti yhteistyö-
kumppaneineen haluaa tarjota 
Sinulle messukahvit, viinerin 
kera. Leikkaa oheinen lipuke irti 
ja tule KiinteistöTorin omaan 
messukahvioon makoisille 
kahveille.

Komea kattaus 
taloyhtiöiden 

korjaus-
rakentamisen, 
kiinteistöjen 
ylläpidon ja 
isännöinnin 
tarpeisiin.



Eerola-Yhtiöt Oy
Tom Sundell

Läntinen Teollisuuskatu 30

02920 Espoo

Puh. (09) 8553 040

tom.sundell@eerolayhtiot.fi 

www.eerolayhtiot.fi  

 

Eerola-Yhtiöt on monipuoli-

nen ympäristöhuoltotalo, joka 

tarjoaa nopeaa ja luotettavaa 

palvelua viemäriverkoston 

huoltoon ja ylläpitoon.

Oy Grana   
Finland Ab
Hannu Reiman

Ristinmaantie 6 B

37800 Toijala

+358 44 308 9000

hannu.reiman@grana.fi 

www.grana.fi 

Grana Finland valmistaa laa-

dukkaita ja edullisia keittiö-, 

pesuallas- ja suihkuhanoja. 

Tutustu uuteen Ristomatti 

Ratia-mallistoomme ja siinä 

ensi kertaa käytettävään 

FastFix-pikakiinnitykseen, 

joka mullistaa hanojen asen-

nuksen.

Insinööritoimisto 
Controlteam Oy
Kypärätie 4

40630 Jyväskylä

puh. 0201 555 121

www.controlteam.fi 

Insinööritoimisto Controlteam 

Oy:n toimialana ovat talon-

rakennusalan rakennuttami-

nen, valvonta, tutkimukset ja 

rakennesuunnittelu.

Kiinteistöposti Oy
Matti Karppanen

Pisteenkaari 4

03100 Nummela

Puh. (09) 2238 560

matti.karppanen@

kiinteistoposti.fi 

www.kiinteistoposti.fi 

Kiinteistöposti on kiinteis-

tönpidon, isännöinnin ja 

korjausrakentamisen ainoa 

ammattilehti. Lehden valta-

kunnallisen puheenjohtanu-

meron jakelulevikki on 

60 928 kpl ja lukijoita lehdellä 

on 131 000. Lehti ilmestyy 10 

numeroa vuodessa ja lehden 

jakelurekisterinä käytetään 

luotettavaa SIR Tietokantaa, 

joka päivittyy sähköisesti 

Patentti- ja rekisterihallituksen 

kanssa tehdyn sopimuksen 

mukaisesti jatkuvasti.

www.lahiokunnostajat.fi

Steni Finland Oy
Teollisuuskatu 21

00510 Helsinki

Puh (09) 855 3420

Fax (09) 8553 4260

www.steni.fi  

Steni Finland Oy myy ja 

markkinoi luonnonkivipintaisia 

ja sileitä julkisivulevyjä sekä 

sisäverhouslevyjä koko Suo-

men alueella.

• Tuulettuvat julkisivulevyra-

kenteet sekä  omakotitaloihin 

että liikerakennuksiin

• Nyt myös sokkelilevyt pien-

taloihin

Rakentaminen & Talotekniikka 2010 -messut 
Jyväskylän Paviljongissa 5. - 7.3.2010. 
KiinteistöTorin näytteilleasettajat.



KiinteistöTori, osasto B-260
KiinteistöTori on Kiinteistöpostin järjestämä yhteisosasto, jossa 
näytteilleasettajat ovat tunnettuja ja luotettavia kiinteistönpidon 
ja korjausrakentamisen toimijoita. Heiltä löytyy ammattitaitoista 
osaamista ja hyviä tuotteita taloyhtiöiden tarpeisiin.

Kaksi seminaariluentoa
Jyväskylän Rakentaminen & Talotekniikka –messuille Kiinteistöposti järjestää yhteistyö-

kumppaneidensa kanssa myös kaksi seminaariluentoa. 

Perjantaina 5.3.2010 klo 13.00 alkavan luennon otsikko on Asunto-osakeyhtiön hallituksen 

oikeudelliset vastuut ja velvoitteet ja klo 14.45 alkava luento on otsikolla Investointi asunto-

osakeyhtiön pihaan ei mene hukkaan.

Torikahvila-Viinibaari
KiinteistöTorilla on oma Torikahvila-Viinibaari, joka on tarkoitettu ainoastaan ”torikauppiai-

den” ja heidän asiakkaidensa käyttöön.

KiinteistöTorin näytteilleasettajat ovat: Eerola-Yhtiöt Oy, Oy Grana Finland Ab, Insinööritoi-

misto Controlteam Oy, Kiinteistöposti, Paperinkeräys Oy, PutkiReformi Oy, Steni Finland 

Oy, Suomen Lähiökunnostajat Oy ja Telia Sonera Oyj.

TeliaSonera  
Finland Oyj
PL  0405  

00051 Sonera

Kiinteistöasiakaspalvelu   

Puh.  0200-11611 

Soneralta huippunopeat 

laajakaistayhteydet helposti 

ja edullisesti Kiinteistösopi-

muksella koko taloyhtiölle ja 

asukkaille.

Kiinteistösopimus mahdol-

listaa uudet verkkopalvelut 

ja nostaa taloyhtiön arvoa. 

Tutustu etuihin www.sonera.

fi /kiinteistosopimus

 

Suomen Lähiö-  
kunnostajat Oy
Ahjonkulma 1

04220 Kerava 

Puh. 0207 4100 41

Fax (09) 857 1179

Lähiökunnostajat -konserni 

on Suomen johtava kiinteis-

töjen ulkovaippojen sanee-

raukseen erikoistunut yhtiö. 

Lähiökunnostajat tarjoaa 

asiakkailleen ratkaisuja kiin-

teistöjen arvon säilyttämiseen 

ja kasvattamiseen julkisivujen 

ja ulkovaippojen peruspa-

rannuksilla. Toimipisteemme 

sijaitsevat Keravalla, Forssas-

sa, Turussa ja Porissa.

Lähiökunnostajat on Suomen 

Yrittäjien jäsenyritys ja sillä on 

RALA-pätevyys. 

Paperinkeräys Oy
PL 143

00181 Helsinki

puh. (09) 228 191

www.paperinkerays.fi 

Paperinkeräys Oy on keräys-

paperin tuottajayhteisö. 

Tarjoamme veloituksetta yli 50 

hengen taloyhtiöille kotikerä-

yspaperin keräysjärjestelmän. 

Huolehdimme veloituksetta 

myös paperin kuljetuksesta.

PutkiReformi Oy
Urakoitsijantie 15

06450 Porvoo

Puh. 020-765 0050

info@putkireformi.fi 

www.putkireformi.fi  

PutkiReformi tekee kerrosta-

lojen kokonaisvaltaisia viemä-

risaneerauksia nykyaikaisilla 

menetelmillä, kymmenen 

vuoden takuulla.



Asunto-osakeyhtiön vastuut ja velvoitteet ja
Investointi asunto-osakeyhtiön pihaan ei mene hukkaan 
-seminaariluennot 5.3.2010 Rakentaminen&Taloteknikka –messuilla

Jyväskylän Paviljongissa.

Hyvä taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen ja isän-

nöitsijä. Ilmoittaudu Kiinteistöpostin, Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:n ja 

Viheraluerakentajat ry:n järjestämiin maksuttomiin luentoihin, niin saat 

Kiinteistöpostilta 12 euron arvoisen Asiakaskutsukortin, jonka avulla 

pääset tutustumaan myös messuihin.

Ilmoittautumiset viimeistään 2. maaliskuuta 2010 mennessä 

osoitteessa: info@kiinteistoposti.fi  tai soittamalla, 

puh. (09) 2238 560/Jutta Teriö.

Kiinteistöpostin seminaarit

KiinteistöTorikauppiaden 
Tietoiskut
Auditorio A2 Wivi
Klo 11.00
Valokuituverkon palvelut taloyhtiölle
Myyntijohtaja Esko Korkalo

TeliaSonera Oyj

Klo 11.20
Taloyhtiön korjaustöiden konsultointipalvelut
Insinööritoimisto Controlteam Oy

Klo 11.40
Korjausrakentaminen – villi länsi?
Myyntireformaattori Karl Jensen

PutkiReformi Oy

Klo 12.00
FastFix - mullistava hanojen pika-asennus
CEO Hannu Reiman

Oy Grana Finland Ab

Ohjelma:
Asunto-osakeyhtiön vastuista ja velvoitteista
Aika Perjantai 5.3.2010

Paikka  Auditorio A2 Wivi

Klo 13.00 - 13.05 Avaussanat

Klo 13.05 - 14.30  Asunto-osakeyhtiön hallituksen oikeudelliset 

 vastuut ja velvoitteet

 varatuomari Pasi Orava

 Kalliolaw Asianajotoimisto Oy

Investointi asunto-osakeyhtiön pihaan ei mene hukkaan
Aika  Perjantai 5.3.2010

Paikka  Auditorio A2 Wivi

Klo 14.45 - 14.50  Avaussanat 

Klo 14.50 - 16.15 Pihaan tehty investointi ei mene hukkaan 

 toiminnanjohtaja Seppo Närhi, Viheraluerakentajat ry

 Pihasuunnitelma kaiken perusta 

 suunnitteluhortonomi, Jarmo Väisänen, Viherteema Oy

 Paneelikeskustelu pihan suunnitteluun ja    

 rakentamiseen liittyvistä asioista 

 Vastaajina: Jarmo Väisänen, Viherteema Oy ja 

 puutarhuri Esko Alm, Keski-Suomen Puutarha-Apu Oy.

 Yleisö voi tehdä kysymyksiä.
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Suomen kansallisvarallisuu-
desta rakennetun ympä-
ristön arvoksi on vuonna 

2002 arvioitu noin 300 miljar-
dia euroa sekä rakentamisen 
ja kiinteistönpidon osuudeksi 
Suomen bruttokansantuottees-
ta reilut 30 prosenttia. Suurin 
osa tästä rakennetusta ympä-
ristöstä on eurooppalaisittain 
ajateltuna huomattavan nuorta, 
noin 95 prosenttia siitä on ra-
kennettu vuoden 1900 jälkeen 
ja yli puolet 1960-luvulla ja sen 
jälkeen. 

Kaupungistumisen ja lähiöra-
kentamisen alkuajoista lähti en 
Suomessa on rakennettu vuo-
teen 2005 mennessä noin 44 
miljoonaa neliömetriä beto ni-
julkisivuja ja 975 000 parveket-
ta. Suurin osa Suomen asunto-
kannasta on rakennettu välillä 
1960 - 1979.

Tätä taustaa vasten betoni-
jul kisivujen ja -parvekkeiden 
käyttöiät ovat jääneet varsin 
lyhyiksi. Julkisivu- ja parvekera-
kenteita vaurioittavat useat eri 
turmeltumisilmiöt, joiden ete-
nemiseen puolestaan vaikutta-
vat monet rakenteelliset sekä 
olosuhde- ja materiaalitekijät. 

Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden vaurioituminen 
BeKo-tutkimuksen mukaan

Tampereen teknillisen yliopiston Rakenteiden elinkaari-
tekniikan tutkimusryhmän vuosina 2006 - 2009 toteuttamas-
sa BeKo - Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden korjausstra-
tegiat -tutkimuksessa kerättiin kattava otos betonielement-
tikerrostaloihin tehtyjä kuntotutkimusraportteja.

 Niiden perusteella selvitettiin muun muassa suomalais-
ten betonikerrostalojen vaurioitumisherkkyyttä sekä korjaa-
miseen johtaneita syitä. 

Mitä tutkimuksesta jäi käteen ja mitkä ovat keskeisimpiä 
konkreettisia tuloksia? Näistä tuloksista kerrotaan Kiinteis-
töposti-lehdessä artikkelisarjassa.

 Tässä ensimmäisessä avataan tutkimuksen tavoitteita 
sekä taustoja.

Näin ollen rakenteiden käyttö-
iät vaihtelevat käytännössä pal-
jon. 

Betonirakenteisiin on synty-
nyt monesti odottamatonta ja 
teknisesti sekä kustannuksil-
taan merkittävää korjaustarvet-
ta jo varhain, jopa alle 10 vuo-
den iässä. Tästä syystä Suomessa 
on kehitetty viimeisen 15 - 20 
vuoden aikana runsaasti aivan 
uutta tekniikkaa ja toimintata-
poja betonirakenteiden kun-
nossapitoon ja korjaamiseen. 

Näitä ovat muun muassa maa-
ilmanlaajuisesti ainutlaatuinen 
rakenteiden kuntotutkimusme-
nettely ja sen laaja hyödyntä-
minen, erilaiset korjausratkai-
sut eri vauriotilanteisiin sekä 
laadukkaat korjaustuotteet ja 
korjausten toimiva rakennutta-
mismenettely.

Vauriotilanteen suuri vaihte-
lu eri talojen välillä sekä se, että 
merkittävimpiä vaurioita ei voi 
silmin havaita ennen kuin ne 
ovat edenneet hyvin pitkälle 
tekevät perusteellisen kunto-
tut kimuksen tarpeelliseksi 
useimmissa julkisivukorjaus-
kohteissa.

BeKo-tutkimuksen 
tavoitteet ja rahoittajat

BeKo-tutkimuksen tavoittee-
na oli lisätä kiinteistönomista-
jien tietämystä betonijulkisivu-
rakenteiden toiminnasta, vauri-
oitumisesta ja korjausmahdolli-
suuksista. 

Tutkimuksen keskeisimpänä 
tavoitteena oli luoda työkaluja 
ja toimintamalleja, joiden avul-
la kiinteistönomistajat pystyvät 
ajoissa tunnistamaan kiinteistö-
kannasta korjaukseen tulevat 
rakennukset, jolloin niihin voi-
daan soveltaa kevyempiä ns. 
säilyttäviä ja vanhan rakenteen 
käyttöikää lisääviä korjaustapo-
ja.

Rakennusten korjaustarpeen 
ennakointi mahdollistaa en-
nakoivaan kiinteistönpitoon 
siirtymisen, jolloin betonijulki-
sivujen ja -parvekkeiden korja-
uksiin on mahdollista varautua 
riittävästi sekä teknisesti että 
taloudellisesti ja tarvittavat kor-
jaukset voidaan ajoittaa olemas-
sa olevan rakenteen käyttöiän 
kannalta optimaalisesti. 

Toiminnan tavoitteena on 

vä hentää ns. raskaiden raken-
nusten ulkonäköä muuttavien 
korjausten määrää, joka samalla 
vähentää myös vaurioituneiden 
rakenteiden purkamistarvetta 
ja näin myös syntyvän purku-
jätteen määrää.

Ennakoivalla kiinteistönpi-
dolla on mahdollista jatkaa ny-
kyisten rakenteiden käyttöikää, 
edistää hyvää ja terveellistä 
asuinympäristöä, vähentää pur-
kujätteiden syntyä sekä välttää 
rakenteiden vaurioitumisesta 
aiheutuvia kantavuus- ja turval-
lisuusriskejä.

Tutkimuksen käytännön 
toimenpiteitä olivat mm.:
- Vaurioitumisen tunnistami-

sen kehittäminen
- Rakennuskannan teknisen 

korjaustarpeen ennakointimal-
lin kehittäminen

- Korjaustavan valinnan syste-
matisoiminen

- Toteutuneiden korjausten 
teknistaloudellisten riskien ar-
viointi

- Kuntotutkimussystematii-
kan kehittäminen sekä

- Tiedon lisääminen kiinteis-
tönomistajien keskuudessa.

Tutkimus oli osa Ympäristö-
ministeriön ympäristöklusterin 
tutkimusohjelmaa. Ympäristö-
ministeriön lisäksi hankkeen 
rahoittajina toimivat tutkimus-
tulosten tärkeimmät hyödyn-
täjät eli kiinteistönomistajat, 
joista mukana tutkimuksessa 
olivat valtakunnallisena toimi-

➺ JATKUU

Teksti: 
Jukka Lahdensivu, 
erikoistutkija, Tam-
pereen teknillinen 
yliopisto, Rakennus-
tekniikan laitos
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ja na VVO-Yhtymä Oyj sekä yh-
deksän kaupungin vuokratalo-
yhtiöt.

Kuntotutkimuksista 
koottu laaja tietokanta

Tutkimuksessa koottu BeKo-
tietokanta koostuu betonijulki-
sivujen ja -parvekkeiden kun-
totutkimusraporteista kerätyis-
tä tiedoista. 

Kuntotutkimusraportteja on 
kerätty tähän tutkimukseen 
osallistuneilta kiinteistönomis-
tajilta sekä kuntotutkimuksia 
tekeviltä insinööritoimistoilta 
ja Tampereen teknillisen yli-
opiston Rakennustekniikan 
laitokselta. 

Tietokanta sisältää kuntotut-
kimusraportissa esitettyjä tieto-
ja 422 kohteen kuntotutkimuk-
sesta. Käytännössä tietokannas-
sa on noin 950 rakennuksen 
kuntotutkimustulokset, sillä 
useis sa tutkimuksissa on tutkit-
tu useampia rakennuksia yhtä 
aikaa. Yhden kohteen kunto-
tutkimusraporttiin on kirjattu 
1 - 30 rakennuksen kuntotut-
kimusdata ja keskimääräisessä 
raportissa on 2,3 rakennuksen 
tiedot.

BeKo-tietokannan kohteet on 
rakennettu välillä 1960 - 1996. 
Suurin osa kohteista on raken-
nettu 1970-luvulla ja 1980-lu-
vun alussa. Rakennusajankoh-
dan mukaisesti tietokannan 
rakennuksissa korostuvat aika-
kaudelle tyypilliset julkisivutyy-
pit: pesubetoni sekä maalipin-
tainen harjattu julkisivu. 

Tietokannassa on paljon 
myös maalattuja muottipintai-
sia elementtejä. Ne kaikki ovat 
kuitenkin vain osia joistain 
muista rakennuksista, joiden 
pääasiallisena julkisivupintana 
on esimerkiksi pesubetoni tai 
jokin muu yleisesti käytetty jul-
kisivutyyppi. 

Maalatut muottipintaiset 
julkisivut ovat yleisesti maan-
päällisen sokkelikerroksen tai 
porrashuoneen julkisivuele-
menttejä. 

Todellisessa rakennuksessa 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

on tyypillisesti vähintään kahta 
erilaista julkisivutyyppiä edellä 
esitetyn esimerkin mukaisesti. 
On myös mahdollista, että yh-
dessä elementissä esiintyy kah-
ta erilaista pintatyyppiä. 

Tyypillinen esimerkki on 
klinkkerilaattapintainen ele-
mentti, jonka reunoilla on sileää 
maalamatonta muottipintaista 
betonia. Tällaisissa tapauksissa 
rakenteen vaurioitumista tulee 
tarkastella erikseen useamman 
julkisivupintatyypin vauriome-
kanismien mukaisesti, jotta 
ko konaisuus selviää. Yhden jul-
kisivupintatyypin ominaisuuk-
sista ja vaurioitumisesta ei siis 
voi, eikä saa tehdä päätelmiä 
toiseen.

Parvekkeiden kohdalla tilan-
ne on sikäli yksiselitteisempi, 

että pintatyyppinä on käytän-
nössä vain maalattu muottipin-
tainen betoni. BeKo-tietokan-
nassa parvekkeet on esitetty 
rakenteittain: pielielementit, 
laatat ja kaiteet.

Materiaali-
ominaisuuksissa 
ei ole alueellisia eroja

Rakenteiden ominaisuuksi-
en tarkastelussa todettiin, että 
maantieteellisellä sijainnilla ei 
ole merkitystä betonirakentei-
den ominaisuuksiin. Betoniele-
menttien valmistus on siten 
ollut hyvin tasalaatuista koko 
Suomessa. 

Sen sijaan vaurioitumisno-
peudessa on eroja, joka tulee 
esiin lähinnä kuntotutkimus-

ajankohdan perusteella. Rannik-
koalueella ja Helsingin seudulla 
kuntotutkimuksia tehdään hie-
man nuorempaan rakennus-
kantaan kuin sisämaassa. Tästä 
syystä rakenteiden vauriotilan-
teen tarkastelussa sekä vaurioi-
tumisen ennakoinnissa kohtei-
den maantieteellinen jako on 
tehty kolmeen kokonaisuuteen: 
Helsingin seutu, muu rannikko 
ja sisämaa.

Tilastollinen 
tarkastelu

Edellä mainituissa betonin 
mater iaaliominaisuuksissa 
esiintyy hyvin suurta hajontaa 
pelkästään saman elementti-
tyypin sisällä. Tämän lisäksi 
rakennuspaikan avoimuudella 
on paikallisesti suuri merkitys 
rakenteen saamaan todelliseen 
rasitustasoon. Näillä on suuri 
merkitys betonirakenteen vau-
rioitumiselle todellisissa luon-
nonolosuhteissa. 

Esimerkiksi suojaisessa ympä-
ristössä sijaitsevassa huonosti 
pakkasrasitusta kestävässä be-
tonirakenteessa vaurioitumi-
nen on huomattavan hidasta. 
Puutteellisesta pakkasenkes-
tävyydestä huolimatta näkyviä 
vaurioita ei huomattavan suu-
ressa osassa tällaisia rakennuk-
sia ole kuntotutkimushetkellä 
esiintynyt, kuten myöhemmis-
sä artikkeleissa tullaan havait-
semaan.

Kaikki BeKo-tietokannasta 
tehdyt tarkastelut ja jakaumat 
ovat tilastollista tarkastelua eikä 
niitä siten voida suoraan sovel-
taa yksittäistapaukseen. Jokai-
sen rakennuksen korjaussuun-
nittelua varten on edelleenkin 
tehtävä kattava kuntotutkimus. 
Sen sijaan tietokannasta teh-
tyjen havaintojen perusteella 
voidaan tunnistaa rakennuskan-
nasta herkimmin vaurioituvat 
betonirakenteet rakennusvuo-
den ja julkisivutyypin mukaan. 
Tällä perusteella on mahdollis-
ta suunnata kuntotutkimusten 
sisältöä ja ajankohtaa siten, että 
kaikki keskeiset vauriomeka-
nismit tulevat riittävällä tark-
kuudella selvitettyä.

Kuva BeKo-tietokannan kohteiden rakennusvuosijakauma.
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Kuva: BeKo-tietokannan rakennusten julkisivupintatyyppija-
kauma.
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harjattu, maalattu

muottipintainen, maalattu

pesubetoni
tiilila

atta

muottipintainen, maalaamaton
klinkkeri

valkobetoni
hierretty

harjattu, maalaamtaon
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Julkisivujen
Taitajat 2010

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

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

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

ja laadukkaita tuotteita kaikkeen julkisivujen korjausrakentamiseen.

www.julkisivuyhdistys.fi

Rakenteiden kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu 
Rakennuttaminen ja valvonta
Kuntoarviot ja kuntotodistukset

•
•
•
•

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

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

Espoo • Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki

www.aarokohonen.com 
www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
      … VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE

WWW.EXOTERIKO.FI

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot    Tutkimukset    Suunnittelu

Rakennuttajapalvelut    Valvonta

www.fmcgroup.fi

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

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

I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

67056 Ludwigshafen
Deutschland

BASF SE

www.neopor.de

Jaan Aav puh. 040-7214 394



          

Julkisivujen Taitajat

Julkisivulevyt. Kaidelevyt. Tuulensuojalevyt.
Palamattomat rakennuslevyt. Tiililaatat.

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

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

RAKENNUTTAJAPALVELU 
MARKKU HAIKALA OY

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

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

www.mhaikala.fi

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatehtävät

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

Turuntie 4,  30100 Forssa

Puh. 0207 4100 41
Fax (09) 857 1179

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

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

Outdoor

Pidä pintasi,
vaadi Vetonit

www.maxit.fi 

JULKISIVUKORJAUKSET LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta



Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

Julkisivu-
työt

www.suju.fi

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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

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

Kunnossapidon konsultointia
rakennusten elinkaaren hallintaan

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

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

www.steni.fi

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

Antti Pyykkö

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

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

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

Teol l isuuskatu 21, 00510 Helsinki

Kotakatu 64, 37150 Nokia
Petri Metso

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

oy

JUKO-OHJEISTOKANSIO
Tutustu www.julkisivuyhdistys.fi/

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. TARJOAA

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

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

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

SIR Tietokanta
Luotettava päättäjärekisteri.
Noin 54 000 taloyhtiöpäättäjää.
3 670 ammatti-isännöitsijää.
7 070 sivutoimista isännöitsijää.
43 000 hallituksen 
puheenjohtajaa.
www.sir.fi

KIINTEISTÖTORI
Finnbuild 2010 -messuilla.
324 m2 - Loistava 
markkinapaikka. 
Torilla oma Kahvila-viinibaari.
14 toripaikkaa - varaa omasi.
www.kiinteistoposti.fi

Kaikki nämä yhden soiton päässä: (09) 2238 560.

Kiinteistöposti   
Julkisivuyhdistyksen tiedotuslehti.
10 numeroa vuodessa.
Vuoden suurin - kaikkiin 
kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin - 
levikki 73 000 kpl.
Noin 160 000 lukijaa.
www.kiinteistoposti.fi
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Taloyhtiössä jo 16 vuotta 
puheenjohtajana toimi-
nut Matti Ala-Prinkkilä 

kertoi, että taloyhtiössä oli ol-
lut muutamia viemäritukoksia, 
joista viimeisimmästä aiheutui 
erittäin suuret vahingot. Jäte-
vesi kasteli silloin erään huo-
neiston eteisen ja olohuoneen 

lattiat, rakenteita jouduttiin 
kuivattamaan, parketit ynnä 
muut materiaalit uusimaan ja 
vaihtamaan putkia kellariker-
roksessakin. 

– Pesuhommaan lähdettiin 
näistä vahinkotilanteista johtu-
en. Lisäksi meillä oli ollut muu-
tama läheltä piti -tilanne, missä 

vahingot jäivät onneksi vähäi-
siksi, koska asukkaat olivat 
niin sanotusti ajan tasalla, Ala-
Prinkkilä kertoo taustaksi hal-
lituksen viime vuoden syksyllä 
tekemälle päätökselle viemäri-
järjestelmän pesettämisestä.

– Yleensä viemärijärjestel-
män pesemiseen lähdetään sen 

Viemäriputkien pesu ja puhdistaminen 
on yksi osa 

normaalia huolto- ja kunnossapitotyötä
”Jaaha, sieltä sitten 

tullaan niitä vie-

märeitä pesemään” 

lausahtivat As Oy 

Kaarenhongan koto-

na olleet asukkaat, 

kun Lokapalvelu H. 

Eerolan työntekijät 

Pasi Tolvanen ja  Os-

kari Koivu tulivat 

vesiletkun, pesuvettä 

säätelevän venttiilin 

ja kuivausrättien ke-

ra asuntoihin sisään. 

Vuosina 1981-1982 

rakennetussa taloyhti-

össä oli päätetty pestä 

ja puhdistaa pohja-

viemärit sekä pysty- ja 

vaakalinjaviemärit 

viemäritukosten ennal-

taehkäisemiseksi. 78 

asunnon taloyhtiössä 

työ saatiin tehtyä vii-

dessä päivässä.

jälkeen, kun talossa 
on ollut useita tukok-
sia ja vuotovahinkoja. 
Yksittäisiä linjoja tie-
tysti voidaan pestä 
erikseenkin, mutta 
tämä toimintatapa, 
miten Kaarenhon-
gassa toimittiin eli 
käytiin kaikki vie-
märiputkilinjat läpi, 
oli taloyhtiöltä erin-
omainen ratkaisu. Se 
on nimenomaan sitä 
ennakoivaa huoltoa 
ja viemäriverkoston 
kunnossapitoa, jota 

taloyhtiöissä pitäisi harrastaa 
enemmänkin, taloyhtiön huol-
totoimista vastaavan Myyrmäen 
Huollon huoltotoimen päällik-
kö Antti Kämäräinen toteaa.

– Viimeisen kolmen vuoden 
aikana esimerkiksi pystyvie-
märitukoksista aiheutuneita 
vahinkoja on ollut meidänkin 

n  Teksti ja kuvat: Riina Takala

Oskari Koivu toimii 
koneen käyttäjänä eli 
painaa lattialla ole-
vaa poljinventtiiliä 
silloin kun kaapissa 
kumarteleva Pasi 
Tolvanen tarvitsee 
huuhteluvettä ja 
vastaavasti katkai-
see veden tulon, kun 
vettä ei tarvita.
Taloyhtiön puheen-
johtaja Matti Ala-
Prinkkilä ja paikalla 
ollut asukas seuraa-
vat, miten keittiö-
haara puhdistetaan.
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hoidossamme olevissa taloissa 
järkyttävän paljon, hän kertoo 
selitykseksi sille, miksi asiaan 
kannattaisi taloyhtiöissä tarttua 
tosissaan. 

Niistä on keskusteltu myös 
vakuutusyhtiön kanssa, joka on 
ilmaissut huolensa vahinkojen 
kasvusta ja toivonut, että talo-
yhtiöt huoltaisivat paremmin 
viemärijärjestelmiään. 

Varauduttaisiin 
budjetissa

Paras toimintatapa Kämä-
räi sen mielestä oli se, 
että taloyhtiö varaisi jo 

budjetissaan tietyn summan 
viemärijärjestelmän ennakoi-
vaan huoltamiseen. Näin urakka 
voitaisiin kunnolla kilpailuttaa 
ja toteuttaa suunnitelmallisesti 
ja hallitusti.

– Kyllä näitä töitä on tulos-
sa. Minulla on parhaillaan työ-
pöydälläni useamman talon 
piirustukset odottamassa sitä, 

että saisin kaivettua tarvittavat 
tiedot, laskettua urakkamäärät 
ja lähetettyä tarjouspyynnöt, 
Kämäräinen mainitsee.

Taloyhtiöissä tyydytään var-
sin usein ja pitkän aikaakin 
siihen, että huoltomies tai put-
kiliikkeen mies käyvät rassaa-
massa tukkeutuneita putkia au-
ki uudelleen ja uudelleen. Niitä 
kustannuksia ei hänen mieles-
tään riittävästi huomioida, pu-
humattakaan lopputuloksesta, 
kun verrataan niitä toimia pe-
rusteellisempaan huoltamiseen: 
– Meillä on otettu huollon päi-
vystystyössä sellainen linja, että 
ellei päivystävän huoltomiehen 
normaaleilla työvälineillä saada 
tukkeutunutta viemäriä auki, 
me emme sinne kutsu rassipo-
rukkaa, vaan paineimuauton 
työmiehen kera, joka tekee 
enemmän ja saa aikaan perus-
teellisemman lopputuloksen, 
hän vielä perustelee. 

Joskus rassaaminen ei yksin-
kertaisesti riitä, vaan sillä siir-
retään tukoskohtaa toisaalle ja 

pian pahimmassa tapauksessa 
tarvitaan taas uudestaan sitä 
aukaisuapua.

Vahinko tietää 
rahan menoa, 
harmia ja vaivaa

Kysymys on rahasta. Jos 
keskisuurelle taloyh-
tiölle viemärijärjestel-

män pesu maksaa vaikkapa 
kymppitonin verran, sillä sum-
malla ei välttämättä korvata 
- varsinkaan vanhassa kiinteis-
tössä -kaikkia viemäritukok-
sesta aiheutuneita vahinkoja 
ja niiden korjauskustannuksia 
- eikä varsinkaan useamman va-
hingon kustannuksia.

– Se yllättävä viemäritukos 
kuitenkin hyvin usein sattuu 
esimerkiksi lauantain tai sun-
nuntain välisenä yönä tai jou-
luaattona tai jonakin muuna 
erikoisena ajankohtana, kiin-
teistöryhmän yksikönjohtaja 
Jarno Laine Lokapalvelu H. ➺ JATKUU

Eerolasta mainitsee viitaten sii-
hen, miten usein viemäriavaus 
tehdään juuri kalliimpana päi-
vystystyönä. 

– Viemäritukoksesta aiheu-
tuu ne avauskustannukset, 
mutta jos tukoksesta aiheutuu 
vahinkoakin, niin silloin tietysti 
kiinteistön vakuutus korvaa nii-
tä. Korvauksen suuruuteen vai-
kuttavat talon ikä ja siitä johtu-
vat ikävähennykset. Sitten tulee 
asukkaalle ja osakkaalle koituva 
haitta - pahimmassa tapaukses-
sa joutuu evakkoon, josta synty-
vät kustannukset menevät joko 
omasta kotivakuutuksestaan 
tai omasta kukkarosta. Näin 
viemäritukoksesta aiheutuvat 
kustannukset moninkertais-
tuvat, Kämäräinen muistuttaa 
seuraamuksista.

– Ja se kannattaa todellakin 
näistä tilanteista vielä mainita, 
että vaikka asutaan kivi- ja ker-
rostaloissa ja kiinteistöllä on 
kiinteistövakuutus, niin se ir-

Kiinteistöposti digitaalisena

www.kiinteistoposti.fi 

Voit lukea Kiinteistöpostin nyt myös digitaalisena näköislehtenä omalta tietokoneeltasi, missä tahansa, milloin tahansa.

Digitaalinen Kiinteistöposti löytyy 
osoitteesta www.kiinteistoposti.fi 

Kiinteistöpostin digilehdestä voit 
tulostaa hallituksen kokoukseen tai 
yhtiökokoukseen lehdessä olleen 
mielenkiintoisen ja asiaan liittyvän 
artikkelin tai ilmoituksen, josta on apua 
päätöksenteossa – täysin maksutta.

Lisäksi lehden kaikki 1/4-sivun ja suuri-
kokoisemmat ilmoitukset on linkitetty 
suoraan mainostajan omille kotisivuille, 
mikä helpottaa lisätietojen saamista 
mainostajan tuotteesta tai palvelusta. 
(Mainostaja huom! Tämä palvelu on 
teille maksuton ja sen arvo on 250,-)

Surff aa siis osoitteeseen www.kiinteistoposti.fi  ja löydät sieltä Kiinteistöpostin 
digilehden, muun lehteen liittyvän informaation, KiinteistöTorikauppiaat, 
bannerimainostajat, nettilinkkejä tärkeisiin sidosrymiin ja niin edelleen.
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tain, asukkaalle koituvat haitat, 
evakossa asuminen ja ne muut 
kustannukset menevät aina 
asukkaan omasta kotivakuutuk-
sesta ja  omasta kukkarosta, kos-
ka kiinteistövakuutus ei ota 
niihin kantaa. Tätä eivät varsin-
kaan nuoret aikuiset useinkaan 
ymmärrä, hän muistuttaa.

Puhumattakaan siitä, ettei 
kaikkea voi aina rahalla korva-
ta - kirjahyllyn alahyllyllä olleita 
valokuvia, jotka ovat kastuneet 
tai muita mahdollisesti pilalle 
menneitä muistoesineitä.

Lapsettoman pariskunnan 
kannalta evakossa asuminen ja 
remonttitilanne voi olla vielä 
joten kuten siedettävissä, mutta 
entäpäs, jos päiväkoti-ikäisen ja 
kouluikäisen lapsen perhe saa 
sijaisasunnon toiselta puolelta 
kaupunkia....

Jotta taloyhtiöissä ymmär-
rettäisiin paremmin, miksi 
viemärijärjestelmiä kannattaa 

huoltaa ja hoitaa - ja toisaalta 
miksi sinne vessanpönttöön tai 
lattiakaivoon ei kannata kaiken 
maailman tavaraa ja sinne kuu-
lumatonta tunkea - kannattaa 

miesten mielestä taloyhtiöissä 
kertoa jo koetuista vahinkoti-
lanteista. Toisen kokemus voi 
toimia erittäin hyvin varoitta-
vana esimerkkinä toiselle.

Lisäksi Kämäräinen vielä 
muistuttaa siitä kiinteistöva-
kuutukseen liittyvästä erityis-
piirteestä, että se korvaa vahin-
koja talon alkuperäisen tason 

Matti Ala-Prinkkilä valittiin As 
Oy Kaarenhongan puheenjohtak-
si heti, kun hän meni elämänsä 
ensimmäistä kertaa taloyhtiön 
yhtiökokoukseen. Matti muistaa, 
miten epäillytti, osaako sitä hoi-
taa hommaa, kun ei tiedä taloyh-
tiöön juuri muuttaneena sen ai-
kaisemmasta historiasta mitään. 
– On tärkeätä,että taloyhtiössä 
on asiantuntijoita eri aloilta, joita 
voi hyödyntää. Heille voi vähän 
siitä maksaakin, sillä monta ker-
taa ne rahat tulevat moninkertai-
sesti takaisin! Näin meillä teh-
dään!
Matti tuntee taloyhtiön asukkaat, 
neuvoo ja opastaa tarvittaessa ja 
pyrkii vaikuttamaan siihenkin, 
että ”meillä on etelä-Suomen par-
hain taloyhtiö”.

Etelä-Suomi: 

Laurinkatu 36 
08100 Lohja 
Puh.010 7340 818 

vesiverto@vesiverto.fi

Itä-Suomi:

Savilahdentie 6 
70210 Kuopio 
Puh.010 7340 822 

www.vesiverto.fi

Vexve Oy Vesiverto

Pajakatu 11 
38200 Sastamala 
Puh. 010 7340 800 

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

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

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

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

 Huoneistokohtainen vedenmittaus tulossa pakolliseksi
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mukaisina. Kiinteistövakuutus 
ei siis korvaakaan asukkaan 
tai osakkaan pilalle mennyttä 
mosaiikkiparkettia taloyhtiössä, 
jossa on alunperin ollut muovi-
matto. Parketin saa vain maksa-
malla itse pinnotteiden välisen 
hintaeron.

Viemäriputket 
rasvoittuvat ja 
"sakkaantuvat"

Keittiössä rasvaisia as-
tioita tiskatessaan ei 
aina tule ajatelleek-

si, miten paljon rasvaa joka 
ikinen kerta lavuaarin kautta 
viemäriputkiin huljahtaa. Ajan 
kanssa rasvaa kertyy putkiston 
sisäpinnalle ja vähitellen putki 
menee tukkoon. Tai esimerkik-
si valurautaiseen, vaakatasossa 
kulkevaan putkeen vain kertyy 
ja pakkaantuu sakkaa, joka ajan 
kanssa pienentää putken kokoa, 
heikentää sen virtausta ja putki 
voi lopulta mennä tukoon.

– Kun lasketaan vettä altaa-
seen, eikä se tunnu oikein kun-
nolla vetävän, ja putkistosta 
alkaa kuulua jälkijättöisesti pul-
putusta tai korisevaa ääntä, niin 
se on selvä merkki ongelmasta, 
Kämäräinen kuvailee merkke-
jä, joista olisi syytä ilmoittaa 
eteenpäin.

Osakkaalla ja asukkaalla on 
asunto-osakeyhtiössä ilmoi-
tusvelvollisuus ja siksi juuri 
olisi tärkeää reagoida riittävän 
nopeasti ja välittää tieto huol-
tomiehelle, isännöitsijälle tai 
puheenjohtajalle.  

Matti Ala-Prinkkilä korostaa 
ilmoittamisen tärkeyttä. Esimer-
kiksi tuoreimmassa tapaukses-
sa asukas soitti hänelle illlalla 
ja kertoi ongelmista. Siinä sit-
ten sovittiin, että asukas soittaa 
aamulla huoltouyhtiöön ja siitä 
ongelmien selvittäminen alkaa.

Asukkaan oma 
toiminta

-Sekin täytyy tietysti tässä 
sanoa, että nyt tässä ta-
lossa on tehty ennakoi-

va huolto, eikä ongelmia pitäisi 
sen jälkeen olla. Mutta toisaalta 
- ei tämä toimenpide tietenkään 
poista sellaisia tukoksia, joita 
asukkaat ja osakkaat mahdol-
lisesti itse aiheuttavat tämän 
jälkeen, jos he pistävät sinne 
viemäriin tai vessanpönttöön 
sellaista tavaraa, joka ei sinne 

kuulu, Kämäräinen realisoi ar-
kitodellisuuden.

Viemäritukosten välttämi-
sen kannalta kaikki riippuu 
asukkaan ja osakkaan omasta 
toiminnasta: huollat hajulukot 
ja lattiakaivot säännöllisesti, 
poistat niistä hiustukot, peset 
rasvaiset kattilat tai pannut 

kuumalla vedellä Fairin kera, 
etkä pistä vessanpönttöön mi-
tään sinne kuulumatonta. Kis-
sanhiekka on miesten mukaan 
yksi viheliäisimmistä viemäri-
tukoksen aiheuttajista, mutta 
yhtälailla pieni korvapuikkokin 
tai tulitikku riittävät tukkimaan 
viemäriputken. Kinkkurasvojen 
joutuminen viemäriputkiin jou-
luna on niin tuttu juttu huolto-
yhtiölle, että siihen tiedetään 
joka kerta varautua hyvästä en-
nakkotiedottamisesta ja -varoit-
tamisesta huolimatta.

– Tänä jouluna selvittiin yllät-
tävän hyvin. Ei ollut montaa täl-
laista tapausta. Kyllähän niistä 
on koitettu tiedottaa ja valtaosa 
ymmärtääkin, ettei kinkun ras-
voja saa kaataa viemäriin. Sehän 
jämähtää oitis sinne putkistoon 
yhdeksi pötköksi tukkien koko 
viemärin, hän huomauttaa. 

– Asunto-osakeyhtiön vas-
tuunjaon mukaan hajulukkojen 
ja lattiakaivojen puhdistaminen 
kuuluu osakkaan vastuulle, mut-
ta uskallan väittää, me niitä käy-
tännössä huollamme yli 80-pro-
senttisesti, koska osakkaat eivät 
itse kykene niitä tekemään, hän 
mainitsee.

Joissakin taloyhtiöissä huol-
toyhtiö tai urakoitsija on tehnyt 
"massakartoituksia" yhdistet-
tynä esimerkiksi taloyhtiössä 
toteutettuun märkätilakatsel-
mukseen.

– Mutta yleisesti ottaen yksit-
täisen hajulukon tukkeutumi-
nen ei välttämättä aiheuta isoja 
ongelmia, koska siinä tulvivat 
ylitse vain ne omat vedet. Mut-
ta siinä tapauksessa, että sitä 
hiustuppoa ei kaiveta pois siel-
tä hajulukosta tai lattiakaivosta, 
vaan huuhdellaan ja tökätään 
sitä jollakin kulkemaan viemä-
riputkessa eteenpäin, niin kyl-
lähän se jonkin matkaa eteen-
päin kulkeutuukin, mutta sitten 
jää varmasti kiinni johonkin 
toiseen kohtaan. Siitä seuraa tu-
kos, jonka aiheuttamat vahingot 
voivatkin olla jo huomattavasti 
isommat, hän vielä jatkaa.

Keittiön lavuaarin alta on otettu hajulukko ja viemäriputki irti 
pesun suorittamiseksi. Pasi Tolvanen pesee viemäriputkea paine-
suihkulla (yläkuva) ja puhdistaa suuttimen pään pesun jälkeen 
(alakuva).
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Oskari Koivu ja Pasi 
Tolvanen hurauttavat 
Kivikirveenkujalle 

maanantaiaamuna ja ryhtyvät 
töihin. Pakkasmittari näyttää 
- 18 astetta. Letkuja vedetään 
korkean talon katolle. Letkut 
ja etenkin suuttimet jäätyvät 
välittömästi. Sulatetaan letkuja, 
vaihdetaan kalustoa, katsotaan 
kelloja ja todetaan, että ehdi-

V E S I -  J A  V I E M Ä R I H U O LT O A

Viiden päivän keikka
tään tehdä kaikki työt ajallaan, 
jos vain pidetään kiirettä, eikä 
uusia ongelmia ilmaannu. 

– Me olemme aika sitkeitä, 
eikä luovuteta helpolla, Laine 
kuittaa jälkikäteen päivän ta-
pahtumat. 

Ongelmista huolimatta maa-
nantain ja tiistain aikana saa-
daan pestyä kaikkien kolmen 
talon pohja- ja pystyviemärit. 

– Korkean talon pesutyötä 
helpotti se, että pystylinjojen 
pesemistä varten letkut saatiin 
vietyä talon sisältä portaikon 
kautta katolle, mutta pikkuta-
loissa letkut kulkivat seinää pit-
kin katolle. Sinä päivänä, kun 
työ niissä taloissa aloitettiin, oli 
pakkasen lisäksi kova viima, Kä-
märäinen kertoo.

Normaalisti työtä tekee kak-

si miestä, nyt Jan Grönholm 
oli apuna ja kiersi avaamassa 
keittiön viemärin hajulukkoja 
keittiöhaarojen pesemisen no-
peuttamiseksi. 

Keskiviikkona ja torstaina 
saatiin pestyä molempina päi-
vinä 27 keittiön viemäriputket, 
loput perjantaina.

Perusteellinen
valmistelu ja 
ennakkosuunnittelu 

Asukkaat olivat saaneet 
viikkoa ennen tiedot-
teen, jossa kerrottiin 

tulevasta ja annettiin ohjeet lat-
tiakaivojen ja lavuaarien tulp-
paamisesta. 

Töiden aikatauluttamisessa 
on aina haasteensa. Urakoitsijan 
kannalta Laineen mukaan on 
tärkeää se, että aikataulu teh-
dään yhteistyössä tilaajan kans-
sa, koska he tuntevat kiinteistön 
parhaiten, heiltä saadaan hyö-
dyllistä tietoa esimerkiksi siitä, 
minkälaisia hajulukkoja talossa 
on, minkälaisia pystylinjat ovat, 
löytyykö talosta viemäröintipii-
rustuksia, joiden avulla saadaan 

Huoltotoimen päällikkö Antti 
Kämäräinen Myyrmäen 
Huollosta kertoi, että viimeisen 
kolmen vuoden aikana erityi-
sesti pystyviemäritukosten ai-
heuttamia vahinkoja on tapah-
tunut paljon. Niistä on keskus-
teltu myös vakuutusyhtiön 
kanssa, joka on ilmaissut huo-
lensa vahinkojen kasvusta ja 
toivonut, että taloyhtiöt huol-
taisivat paremmin viemärijär-
jestelmiään. – Siksi olen asias-
ta tiedottanut isännöitsijöille ja 
kehottanut tekemään näitä 
huoltotoimia. Niitä on jonkin 
verran tehtykin, mutta paljon 
vielä tekemättä.

n  Teksti ja kuvat: Riina Takala

Ennen kuin mentiin asuntoihin pesemään viemäreitä, piti autossa olevan vesisäiliön ylivuotoletkut laittaa pihakaivoon. Näin autossa 
oleva pesuvesisäiliössä pysyy riittävä määrä vettä työn aikana ja toisaalta ylimääräinen vesi valuu kaivoon.
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enemmän tietoa, minkälainen 
järjestelmä on puhditettavana 
ja niin edelleen.

Onnistuneen lopputuloksen 
aikaansaamisessa kysymys liit-
tyy Kämäräisen mukaan siihen-
kin, miten työ tilataan.

– Jos me vain tilaamme kei-
kan, että hoitakaa homma ja te-
kijät juoksevat täällä keskenään, 
niin ei siitä mitään tule. Käytän-
nössä niinä kahtena päivänä, 
kun pestiin pohja- ja pystyvie-
märeitä, me kiersimme - minä, 
Matti ja huoltomies Samu Piik-
kilä - kaikki ne asunnot, mihin 
pääsimme ja tarkistimme, että 
tiedotteessa pyydetyt suojauk-
set on tehty. Ne tarkastettiin, 
koska se on kriittinen vaihe, 
kun esimerkiksi pystylinjoja ka-
tolta käsin pestään. On huoleh-
dittava, ettei vesi pääse kaivois-
ta ja viemäreistä pullahtamaan 
ylös, Kämäräinen kertoi yhdes-
tä tärkeimmistä työvaihessta.

Yhteistyö pelasi Kämäräisen 
mukaan työmiesten kanssa hy-
vin muinakin päivinä - tietoa 
tuli, miten työt etenevät, mut-
ta myös sellaisista vioista, jot-
ka edellyttivät huoltomiehen 
käyntiä ja esimerkiksi rikkinäi-
sen tiivisteen korjaamista.

Tällainen hanke vaatii mies-
ten mukaan myös suhteellisen 
pitkän ajan valmisteluun ja en-
nakkosuunnitteluun.

– Se ei todellakaan mene 
niin, että isännöitsijä tai huol-
toyhtiö pyytävät urakoitsijalta 
tarjouksen, vaan niin, että hal-
litus ensin päättää hankkees-
ta ja tarjousten pyytämisestä. 
Sen jälkeen huoltoyhtiö tutkii 
kuva-arkistosta kuvia, laskee, 
paljonko viemäreitä on, selvit-
tää kuvista ja piirustuksista, mi-
ten ne talossa kulkevat, kertoo 
tarjouspyynnössä urakoitsijal-
le, minkälaista viemäristö on ja 
minkä verran sitä on, urakoit-

WINNER

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

Vapaudu sarjoituksen rajoitteista! 
Uudelleensarjoitus helposti ja joustavasti!

iLOQ - Avain turvallisuuteen
Asiakastarpeen synnyttämä lukitusjärjestelmä.

                     Osastomme ASMA -tapahtumassa 3e29 - Tervetuloa!

sija käy kohteessa katsomassa, 
jos ei asunnoissa, niin ainakin 
ajaa ohi, että näkee, minkälai-
nen kiinteistö on. Sitten pyy-
detään hinnat, aikataulutetaan 
toteuttaminen, neuvotellaan 
mahdollisista ongelmakohdis-
ta, käydään läpi "tukoshistori-
aa", selvitetään, mistä saadaan 
pesuun tarvittava vesi, ja mitä 
muita asioita pitäisi toteutuk-
sessa huomioida, Kämäräinen 
kuvaa monivaiheista ja moni-
polvista etenemistä.

Laineen mukaan heidän yri-
tyksessään kohteeseen tutustu-
taan aina tarkemmin ja käydään 
jo ennen tarjouksen antamista 
tekemässä ennakkokatselmus, 
jotta tiedetään, minkälaisesta 
kiinteistöstä on kysymys.

Mikäli taloyhtiö empii, eikä 
tiedä, kannattaisiko viemäri-
järjestelmä esimerkiksi pestä, 
voi teettää huoltotarvekartoi-
tuksen. Jarno Laineen mukaan 
siinä voidaan silmämääräisesti, 
vuotohistoriaa sekä taloyhtiön 
isännöitsijää, huoltomiestä ja 
osakkaita ja asukkaita haastat-
telemalla kerätä tietoa jo tapah-
tuneista vahinkotilanteista ja 
tarvittaessa tarkistaa putkiston 
tilannetta puhdistusluukuista. 
Tästä aineistosta syntyy raport-
ti, jonka perusteella voidaan 
arvioida, miten kiire puhdista-
misella kenties on. Tai toisaalta, 
jos pesu tehdään sillä kertaa 
nopeana huoltotoimenpiteenä, 
samalla voidaan tehdä sopimus 
seuraavasta huoltamisesta eli 
pesun uusimisesta esimerkiksi 
kolmen tai viiden vuoden pääs-
tä.

Vertailu
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P U T K I S T O S A N E E R A U K S E T

KORJAUSRAKENTAMISEN AMMATTILAINEN

-Kokonaiskustannuk-
sista hankesuunni-
telman osuus on 

pieni, ainoastaan joitakin pro-
sentteja. Siihen kannattaa pa-
nostaa, jotta osakkaat saavat 
suuri sellaisen korjausvaihto-
ehdon, jonka haluavat.

Putkiremontin toteuttami-
seen kuluu kaikkinensa aikaa 
kahdesta kolmeen vuotta, josta 
hankesuunnitelman tekeminen 
vie noin kolme kuukautta. Lin-
jasaneerauksen hankesuunni-
telma voi käsittää viemäri- ja 
käyttövesiverkostojen uusimi-
sen lisäksi muun muassa säh-
köteknisiä ja ilmanvaihtotek-
nisiä töitä sekä kellaritilojen 
uusimisen.

Osakkaiden tarve 
kartoitettava

Eino Rantalan mukaan 
on hyvin tärkeätä ottaa 
osakkaat huomioon heti 

remontin alkumetreistä lähtien. 
Sellaista mielikuvaa ei saa jää-
dä, että taloyhtiö ja isännöitsijä 
painaisivat päälle ja runnoisivat 
linjasaneerauksen läpi.

–Linjasaneerauksen lähtö-
kohtana on kahden tavoitteen 
yhteensovittaminen. Toinen on 
se, mitkä ovat kiinteistön tek-
niset ratkaisut eli taloyhtiön 
tarpeet ja toinen on yksilön tar-
peet niin kotinsa toimivuuden 
kuin asumismukavuudenkin 
kannalta.

– Osakkaiden tarve ja tahto 
remontin yhteydessä tehtävis-
tä töistä ja omaan asuntoon 
kohdistuvista toimenpiteistä 
voidaan selvittää kyselyllä.  Hal-
litus käynnistää asukaskyselyn 
laatimisen.  Hyvin suunniteltu-

Hankesuunnittelu 
tärkeä lenkki 

linjasaneerauksessa

Linjasaneerauksen ensimmäisiin vaiheisiin kuu-

luu hankesuunnittelu, jossa selvitetään muun 

muassa vaihtoehtoiset korjausmenetelmät ja 

puntaroidaan remontin hintaa. Taloyhtiön yh-

tiökokous vahvistaa tämän pohjalta linjasanee-

rausohjelman, jossa sidotaan kustannukset ja 

jonka perusteella pyydetään tarjoukset yksityis-

kohtaisesta suunnittelusta. 

– Hankesuunnittelu on putkiremontin merkit-

tävimpiä vaiheita, jolla on kauaskantoiset vai-

kutukset, senior adviser, tekniikan tohtori Eino 

Rantala Ekosto Oy:stä muistuttaa.

n  Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
Puh. (09) 4761 1300, Faksi (09) 4761 1400

verkkokauppa.spek.fi

www.spek.fi

S1- JA K-LUOKAN 
VÄESTÖNSUOJAT 

Opas antaa ohjeita K- ja S1-
luokan väestönsuojien suun-
nittelusta ja rakentamisesta. 
Ohjeissa on huomioitu kyseis-
ten väestönsuojien rakenta-
mista koskevat säädökset: 
pelastuslaki ja -asetus sekä 
sisäasiainministeriön asetus 
S1- ja K-luokan teräsbetoni-
sista väestönsuojista. 

Opas on tarkoitettu suojien suunnittelijoille, rakentajille, 
rakentamista valvoville viranomaisille, pelastusviran-
omaisille sekä kaavoittajille. Opas on hyödyllinen myös 
kiinteistöjen haltijoille sekä alan kouluttajille. Oppaan 
koko on A4 ja sivuja 90. Saatavana myös ruotsinkielise-
nä. Hinta 35 €, sis. alv.
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na ja toteutettuna se antaa 
myös lähtötietoa kuntoarvion 
laatijoille.

- Asukaskyselyssä on kysymyk-
siä muun muassa mahdollisista 
lämpötila- ja veto-ongelmista, 
asunnoissa olevista rakentei-
den tai lvis-järjestelmien vioista 
sekä yhteistilojen toimivuuteen 
tai turvallisuuteen liittyvistä 
epäkohdista. Asukaskyselyn voi 
tehdä esimerkiksi isännöitsijä, 
sparraaja eli neuvonantaja tai 
kuntoarvioija.

Asukastarvekyselyt ovat 
nous seet Eino Rantalan mu-
kaan suosioon viimeisen vuosi-
kymmenen aikana. Siihen ovat 
oleellisesti vaikuttaneet osak-
keenomistajien tiedon taso 
kasvu ja halu vaikuttaa. Kyselyn 
merkitys on sisäistetty melko 
hyvin osakkaiden keskuudessa 
ja on sellaisiakin taloyhtiöitä, 
joissa vastaprosentiksi on saatu 
sata.

Asukaskyselyn lisäksi linjasa-
neerauksen ensi töihin kuuluu 
taloyhtiön asiakirjojen kokoa-

minen ja niiden muuttaminen 
sähköiseen muotoon. Myös 
tämä työ kannattaa jättää Eino 
Rantalan mukaan ammattilai-
sen käsiin.

Tämän jälkeen on aika kut-
sua paikalle kuntoarvioija. Hän 
tekee kiinteistössä tarvittavat 
kuntoarviot ja tutkimukset 
huoneistoittain ja laatii yhteen-
vedon kiinteistön ja putkiston 
kunnosta.

Eino Rantala tietää, että mitä 
vanhempi taloyhtiö on kysees-
sä, sitä enemmän asukkaat ovat 
ehtineet vuosikymmenen mit-
taan tehdä omia remonttejaan. 
Näistä ainakin osa on mahdol-
lista soveltaa yhteen suunnitel-
missa olevan remontin kanssa.

Hankesuunnittelija 
kartoittaa 
vaihtoehdot

Kun asiakirjapatteristo 
on saatu kasaan, vali-
taan hankesuunnitteli-

ja. Hänen tehtävänään on selvit-
tää millä menetelmillä remontti 
on mahdollista toteuttaa, mitä 
mikin vaihtoehto maksaa ja mi-
ten nämä vaihtoehdot istuvat 
taloyhtiön ja sen osakkaiden 
tavoitteisiin.

Hankesuunnittelijalta kysy-
tään niin ammattitaitoa, koko-
naisuuden hallintaa, kokemusta 
kuin sosiaalisia taitojakin. Spar-
raajana toimiva Eino Rantala 
tietää, että inhimillinen ote vie 
asioita eteenpäin. Hän tähden-
tää, että taloa täytyy tarkastella 
kokonaisuutena: nähdä niin sa-
notusti koko pelikenttä, pun-
taroida eri reititysratkaisuja ja 
huomioida elinkaariajattelu.

Hänen mukaansa ei voida 
kylliksi korostaa sitä, että jo 
hankesuunnitteluvaiheessa si-
dotaan remontin kustannukset. 
Jos hankesuunnitelma on tehty 
huolella ja asianmukaisesti, väl-
tytään jatkossa ikäviltä yllätyk-
siltä, lisäkustannuksilta ja aika-
taulutusongelmilta.

Linjasaneeraushankkeissa 
täytyy huomioida erilaiset to-

➺ JATKUU

Senior adviser, tekniikan tohto-
ri Eino Rantala Ekosto Oy:stä 
korostaa linjasaneerauksen en-
si askelmien, kuten hanke-
suunnittelun tärkeyttä.

Koko prosessin vaiheittainen hallitseminen auttaa hahmottamaan hankkeen ja sen mitä missäkin 
vaiheessa tehdään. Kaavio Eino Rantala.
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Linjasaneerauksien 
määrä kasvaa

Eino Rantala laskee, että 
seuraavan kymmenen 
vuoden aikana linjasa-

neeraus on edessä noin puoles-
sa miljoonassa asunnossa. Rahaa 
putkiremonteissa liikutellaan 
noin 10-14 miljardia euroa.

– Linjasaneeraus alkaa olla 
ajankohtainen, kun 30-40 vuot-
ta sitten valmistuneessa talossa 
putkiston käyttöikä rupeaa tu-
lemaan tiensä päähän. Iän li-
säksi muita indikaattoreita ovat 
lisääntyneet putkirikot ja vahin-
kojen määrän kasvaminen.

– Paikoin maksetaan sitä 
vaihetta elementtirakentami-
sessa, jossa putket upotettiin 
rakenteisiin. Vuotokohtaa on 
hankala havaita, ja näin ollen 
saattaa mennä pitkäkin aika 
ennen kuin se huomataan. Mo-
nesti tässä vaiheessa tuhoa on 
syntynyt laajasti ja korjaaminen 
maksaa maltaita.

Tekniikan tohtori Eino Ranta-
la toivookin, ettei enää sorrut-
taisi näihin vanhoihin ratkai-
suihin.

– Saman ongelman ei tarvit-
se toistua sukupolvelta toiselle. 
Tänä päivänä on olemassa uu-
denlaisia menetelmiä ja näitä 
voidaan myös yhdistellä. Sekä 
paineputkistolle että viemäri-
putkistolle voidaan suunnitella 
erilaiset remonttiratkaisut, Ran-
tala huomauttaa.

– Reitityksen täytyy olla sel-
keä ja avattava. Tämä on elin-
kaariedullisuutta. Kun linjasa-
neeraus toteutetaan kunnolla 
ja valvonta toimii, vältytään 
monelta harmilta.

Eino Rantala toivookin, että 
yhä enenevässä määrin linjasa-
neerauksen eri vaiheissa kiin-
nitettäisiin huomiota laatuun, 
eikä tuijotettaisi pelkästään tar-
jottuun hintaan - voi olla että 
halvin tarjous on käytännössä 
kallein toteutus.

– Kalliiksi tulee, jos useam-
maksi kymmeneksi vuodeksi 
tarkoitettu systeemi menee ha-
jalle parissa vuodessa.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Työkaluja linjasaneerauksen 
tilaajille ja toteuttajille

Putkisaneerausmarkkinat ovat valtavat, sillä 60-ja 70-luvun 
asuinkerrostalojen remontin tarve kasvaa lähivuosina mer-
kittävästi. Lukuina tämä tarkoittaa yhteensä noin 470 000 
kerrostaloasuntoa. Tarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan tehok-
kaita menetelmiä, toimivia apuvälineitä, innovaatioita sekä 
tuottavuuden kasvua, tekniikan tohtori Eino Rantala Ekosto 
Oy:stä alleviivaa.

Monia taloyhtiöitä koskettavaan linjasaneerauksen pu-
reutuu Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin uusi ohje 
"Asuinkerrostalojen linjasaneeraus - hankeprosessi ja tekni-
set ratkaisut 60- 70-lukujen kerrostaloissa", jonka päätoimit-
tajana ja pääkirjoittajana Eino Rantala on toiminut. Julkai-
sussa käsitellään muun muassa hankeprosessin eri vaiheita, 
eri osapuolten tehtäviä, rahoitusmuotoja ja viestinnän hal-
lintaan.

– Olisi tärkeätä, että kaikille muodostuu yhtenäinen kuva 
linjasaneerausprosessista ja sen vaiheista nimikkeineen, jot-
ta lopputuloksesta saadaan laadukas ja osapuolia tyydyttävä. 
Kirjassa kuvataan hankkeen kulku suunnittelusta teknisiin 
ratkaisuihin sekä tuotantoon ja työmaavaiheeseen.

Eino Rantala on ajattelut kirjan palvelevan niin osakkeen-
omistajia, hallitusten jäseniä, isännöitsijöitä, rakennuttaja-
konsultteja, suunnittelijoita, urakoitsijoita kuin materiaali-
toimittajiakin, eli hyvin laajasti eri tahoja, joiden yhteistyönä 
linjasaneeraus toteutuu.

Kirja antaa Rantalan mukaan etenkin tilaajalle työkaluja 
tarve-, hanke- ja suunnitteluvaiheiden hallintaan.  Näissä 
vaiheissa taloyhtiöllä ja sen osakkailla on suurimmat mah-
dollisuudet vaikuttaa urakan laatuun, elinkaariedullisuuteen, 
energiatehokkuuteen, toimivuuteen ja hintaan.

– Tavoitteena on tuottaa osaavampia ja tiedostavampia 
tilaajia. 

Itsekin useassa taloyhtiön hallituksessa jäsenenä ja neu-
vonantajana toimiva Rantala muistuttaa, että työkalut tilaa-
jan aseman vahvistamiseksi ovat tarpeellisia. Erityisesti tämä 
ilmenee alueellisissa korjaushankkeissa, joissa tavoitteena 
on toteuttaa hankkeet suurempina kokonaisuuksina edulli-
semmin ja laadukkaammin.

Alueellisten yhteisten hankkeiden hän soisi lisääntyvän. 
Tyyppitalojen pohjien ja toteutuksen yhdenmukaisuus mah-
dollistaa teollisen korjaamisen ja paremman tuottavuuden.

Monelle mattimeikäläiselle tämän päivän linjasaneeraus-
menetelmät ovat vieraita. Uusia menetelmiä on kehitetty ja 
osasta niistä on ehtinyt kertyä kokemuksiakin. Rakennusin-
sinöörien liiton julkaisemassa ohjeessa selvitetään eri linja-
saneerausvaihtoehtoja, muun muassa moduuli- ja järjestel-
märatkaisuja sekä sujutusta ja pinnoitusta.

Kirjasta löytyy myös suunnittelijoiden malliratkaisuja ku-
vineen ja perusteluineen. Mukana on niin ikään 3D-kuvia, 
joiden Eino Rantala arvelee helpottavan päätöksentekoa 
mottonaan "sitä saa mitä tilaa".

teutustavat, koska niillä vai-
kutetaan kustannusten lisäksi 
kiinteistön toimivuuteen, käyt-
tökustannuksiin ja koko kiin-
teistön elinkaareen pidemmällä 
aikavälillä.

– Hankesuunnittelija tekee 
tavallisesti kolme neljä ehdo-
tusta, joiden pohjalta taloyh-
tiön hallitus tekee esityksen 
yhtiökokoukselle. Hankesuun-
nittelu auttaa osakkaita teke-
mään tietoisia päätöksiä siitä, 
millaisia hankekokonaisuuksia 
lähdetään suunnittelemaan ja 
toteuttamaan.

Taloyhtiön yhtiökokouk-
sen tehtyä oman päätöksensä 
päästään yksityiskohtaisempiin 
suunnittelu- ja urakka-asiakirjoi-
hin. Yhtä kaikki kokousväki voi 
myös hylätä kaikki hankesuun-
nittelun vaihtoehdot tai pyytää 
lisäselvityksiä.

Viestintä 
avainasemassa

Linjasaneerausta toteutet-
taessa kannattaa panostaa 
viestintään. 

– Viestintä on suunniteltava 
ja sillä on oltava vastuuhenki-
lö hankesuunnittelun alusta 
lähtien. Viestintävastaava on 
keskeinen henkilö. Hänelle 
toimitetaan tietoa ja hän jakaa 
sitä kaikille osapuolille. Oman 
asiansa osaamisen lisäksi hä-
nen on myös oltava luonteel-
taan sellainen, että hän tulee 
toimeen ihmisten kanssa, Eino 
Rantala teroittaa.

Linjasaneerauksesta puhutta-
essa epätietoisuus lisää tuskaa. 
Jos taloyhtiössä mennään hu-
hujen varassa, on luvassa val-
tava vyyhti. Sen purkamiseen 
menee tolkuttomasti aikaa ja 
vaivaa kuin, jos tiedonkulku 
olisi hoidettu ajoissa ja asian-
mukaisesti.

– Viestinnän tarkoitus on 
oike an ja oikea-aikaisen tiedon 
toimittaminen kaikille hank-
keen osallisille ja kohderyhmil-
le. Tehokas viestintä sitouttaa 
osakkaat hankkeeseen ja toimii 
samalla ongelma- ja riitatilantei-
den ennaltaehkäisijänä, Rantala 
tietää.
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“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni
- Eerolan hoidettavaksi”

Vesi- ja viemäriverkoston 
sekä ympäristöhuollon 

ammattilaiset palveluksessasi

Loka- ja viemärihuollot

Pumppaamohuollot

Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot

Ympäristönhuoltopalvelut

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset

Putkisto- ja viemärisaneeraukset

Norsu WC:t tilapäistarpeisiin

Puhdasvesipalvelut

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

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

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen palvelu-

yritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuu-

riin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu. 

Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja 

punakeltaiset norsuautot ovat aina puhtaita. 

Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia, 

kohteliaita ja joustavia kaikissa olosuhteissa.

Eerola-Yhtiöt täytti viime vuonna 40 vuotta 

ja perheen omistamaan yritysryppääseen 

kuuluvat Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu H. 

Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy, 

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lokapalvelu 

Häme Oy sekä Lehile Oy. 

Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia vuoro-

kaudessa seitsemänä päivänä viikossa, 

ympäri vuoden.

Tarjoamme: 40-vuotias perheyritys

Vesi- ja viemärijärjestelmien ylläpitämisessä 

kannattaa tehdä ennakoivia huoltotoimen-

piteitä. "Jos kiinteistössä havaitaan 

viemäreistä tulevia pulputtavia ääniä tai vesi 

valuu hitaasti lavuaarista tai wc-pöntöstä 

viemäriin, ne ovat aina merkkejä ongelmis-

ta", kuuluu asiantuntijan neuvo. Yksi keino 

välttää ongelmia on pestä ja puhdistuttaa 

viemäriputket. Jos ongelmat toistuvat, 

kannattaa pesettämisen lisäksi kuvata ja 

selvittää sen avulla, missä vika on ja mistä 

ongelmat johtuvat. Kuvauksesta saadaan 

raportti, jonka pohjalta voi sitten suunnitel-

la tarvittaessa myös mittavammat huolto- ja 

saneeraustyöt.

Ennakkohuoltaminen 
kannattaa aina

Lähellä Sinua

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

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

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Kuljetus- ja vaihtolava-
palvelut sekä norsuWC:t

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

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H

www.eerolayhtiot.fi



www.katepal.fi

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

www.katepal.fi

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

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

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

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

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

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

UUSIMAA

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

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

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

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

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

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

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

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

POHJOIS-SUOMI

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

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

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

KESKI-SUOMI

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

ETELÄ- JA
KESKIPOHJANMAA

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

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

VARSINAIS-SUOMI

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

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

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

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

KATTAJAT

SUOMALAISET 
KUMIBITUMIKATOT

VARSINAIS-SUOMI

HÄME

HÄME SAVO



P U T K I S T O S A N E E R A U K S E T

-Putkiremonttien suun-
nittelussa on päästy 
siinä mielessä hyvälle 

tolalle, että remontin jakaantu-
minen kolmeen vaiheeseen - 
hankesuunnitteluun, suunnitte-
luun ja toteutusvaiheeseen -  on 
mennyt kentällä varsin hyvin 
läpi. Nykyisin hankesuunnitte-
lua pyydetään poikkeuksetta, 

koska on ymmärretty, että se on 
tärkein vaihe - siinä selvitetään 
menetelmät, millä tehdään, mi-
ten tehdään ja sen jälkeen pis-
tetään suunnitelma paperille, 
toimitusjohtaja Reijo Patronen 
kommentoi oman insinööritoi-
mistonsa kokemuksia viimeis-
ten kymmenen vuoden ajalta, 
jolloin hän työntekijäkuntineen 

on ollut mukana varsin monen 
taloyhtiön putkiremontin suun-
nittelussa, mukana myös kaksi 
Suomen  suurinta asunto-osake-
yhtiötä, lähes 800 huoneiston 
taloyhtiö Helsingin Kalliossa ja 
lähes 700 huoneiston taloyhtiö 
Vuosaaressa.

– Mutta vaikka sanoinkin, 
että hankesuunnittelu on 

Hyvässä putkiremonttisuunnitelmassa selvitetään kaikki korjaustavat

Kuntotutkimus, vuotohistoria ja 
hankesuunnitelma

hallituksen tärkein selusta 
putkiremonttipäätöksille

Jos julkisivuremontti lähti 15-20 vuotta sitten liikkeelle niin, 

että paikalle kutsuttiin urakoitsija, joka arvioi, mitä julki-

sivuille pitäisi tehdä ja mitä se maksaa, näin ei toimita enää. 

Nyt teetetään kuntotutkimukset ja laaditaan hanke- ja toteu-

tussuunnitelmat ennen kuin varsinainen työ voi alkaa. Sa-

mansuuntaista kehitystä on tapahtunut putkiremonteissakin. 

Jos taloyhtiö vielä muutama vuosi sitten innostui putkiston 

pinnoittamisesta taloyhtiölle helppona ja edullisena korjausta-

pana, nyt siihen voidaan edelleenkin päätyä, mutta huomatta-

vasti perusteellisemman ja kattavamman valmisteluprosessin 

kautta. Taloyhtiöt osaavat jo kiitettävästi käyttää apunaan 

alan asiantuntijoita, putkiston kunto selvitetään etukäteen, 

hankesuunnitteluvaiheessa puntaroidaan remontin laajuutta 

ja saadaan tietoa käytettävissä olevista korjausvaihtoehdois-

ta, joista valitaan ”meidän taloyhtiölle paras”ja tehdään lopul-

linen päätös korjaamisesta.

mennyt hyvin taloyhtiöissä lä-
pi, niin siitä huolimatta meille 
tulee vieläkin tarjouspyyntöjä, 
joiden perusteella näyttää siltä, 
ettei taloyhtiö ole osannut teh-
dä hankesuunnitelmansakaan 
pohjalta päätöstä, miten putket 
pitäisi korjata, Patronen kuvai-
lee.

Tai sitten hankesuunnitelma 
on ollut toimistopäällikö Esko 
Lahtisen mukaan siinä määrin 
vaatimaton, ettei se ole antanut 
selkeitä suosituksia korjausta-
vasta. Silloin saattaa käydä niin, 
että vaikka hankesuunnitelma 
on jo olemassa, varsinaisessa 
suunnitteluvaiheessa joudu-
taankin käymään korjaustapa-
vaihtoehdot uudestaan läpi.

– Hankesuunnitelmien laatu 
on osoittautunut melko tavalla 
kirjavaksi, koska monenlaisia 
tekijöitä tuntuu olevan, lvi-in-
sinööri Esko Lahtinen lausuu.

Putkiremonteissa, joissa läh-
detään uusimaan esimerkiksi 
kylpyhuoneita ja niiden vede-
neristeitä, uudistetaan käyttö-
vesiputkistoa, tehdään jotakin 
uudistuksia keittiönkin, liite-
tään mukaan käyttämättömien 
kellaritilojen saneeraamiset 

➺ JATKUU

n  Teksti: Riina Takala
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vaikkapa saunalle tai kiinteistö-
pesulalle, harkitaan ullakkora-
kentamista, silloin hankesuun-
nittelu astuu kuvaan mukaan 
automaattisesti. Mutta teettääkö 
taloyhtiö hankesuunnitelman 
silloin, kun se etukäteen toivoo 
remontin tekemistä niin sano-
tusti kevyemmin esimerkiksi 
vain viemäriputkien pinnoitta-
misena, Esko Lahtinen?

– Kyllä hankesuunnitelma pi-
täisi tehdä silloinkin, koska se-
hän on tällaisissakin remonteis-
sa yhtä tärkeä. Hankesuunnitte-
lun aikana pohditaan juuri sitä, 
mitkä ovat oikeat menetelmät 
korjata putkistoa, minkälaisessa 
kunnossa kiinteistön putkistot 
nyt ovat, onko ne mahdollista 
peruskorjata tai käsitellä jolla-
kin ei-uusivalla tavalla vai pitää-
kö käyttää muilla menetelmillä. 
Hankesuunnittelu on tärkeä 
ai na ja siksi, että se antaa todel-
liset tiedot päätöksenteon poh-
jaksi ja sillä voidaan myös var-
mistua, että taloyhtiön putket 
voidaan käsitellä ja uusia pin-
noittamalla, Lahtinen korostaa 
hankesuunnittelun merkitystä 
kaikissa tapauksissa.

Pinnoittamisella, 
perinteisellä ja 
yhdistelmillä 
paikkansa 

-Pinnoittaminen on erit-
täin hyvä asia ja esi-
merkiksi kemian teol-

lisuudessa pinnoitetaan uusia 
putkistoja ihan systemaattisesti, 
jotta ne kestäisivät kemikaaleja 
ja materiaaleja, joita putkissa 
virtaa, Lahtinen toteaa. 

– Mutta silloin jos lähes lop-
puun käytettyä putkistoa, ku-
ten taloyhtiöissä yleensä käyt-
tövesiputket ovat, niin silloin 
tulee hyvin tarkkaan harkita  
pinnoittamista ja miettiä, mitkä 
ovat riskit ja huomioida, kuin-
ka pitkäikäinen putkisto sillä 
tavalla saadaan. On syytä arvi-

oida etukäteen niitä kustannuk-
sia, joita voi syntyä vahinkojen 
seurauksena, esimerkiksi mes-
sinkiliitosten murtumisista joh-
tuen, ja sitten vertailla niitäkin 
kustannuksia suhteessa siihen, 
kannattaako käyttövesiputkisto 
uusia vai pinnoittaa, Lahtinen 
miettii käyttövesiputkiston 
pinnoittamiseen liittyvistä sei-
koista.

Esko Lahtinen ja Reijo Patro-
nen korostavat sitä, että heidän 
tehtävänään alan asiantuntijoi-
na ja kokeneina ammattilaisina 
on kertoa taloyhtiöiden halli-
tuksille kaikista käytettävistä 

Reijo Patronen (vas.) ja Esko 
Lahtinen tutkimassa eräästä 
korjauskohteesta otettua put-
kea. Vaikka putki näyttää 
maalikosta huonon näköiseltä 
päältä, se ei sitä ole. Sisältäkin 
vaikuttaa kohtuullisen hyväl-
tä. 

Nykypäivänä kylpyhuoneremonteissa tilaajaa eli taloyhtiön osakkaita voidaan palvella ja visualisoida ja mallintaa ja sen avulla konk-
retisoida, miltä tuleva kylpyhuone voisi esimerkiksi väritykseltään olla. Kuva: Insinööritoimisto Reijo Patronen Oy.
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vaihtoehdoista, varsinkin kun 
taloyhtiöissä, eikä isännöitsijä-
kunnassakaan ole välttämättä 
riittävästi tietoa erilaisista kor-
jausmenetelmistä tai siitä, mi-
ten kiinteistön putkiston todel-
linen kunto mahdollisesti rajaa 
niiden käyttömahdollisuuksia, 
korjauskustannuksista tai put-
kiston tulevasta käyttöiästä.

– Hankesuunnittelussa jokai-
ses sa kohteessa lähdetään liik-
keelle valkoiselta paperilta, täy-
sin avoimelta pohjalta tarkas-
telemaan taloyhtiön putkiston 
saneeraamisen vaihtoehtoja 
kuntotutkimukseen ja taloyh-
tiön vuotohistoriaan perustuen. 
Eli mitkä realiteetit taloyhtiön 
putkistossa on ja miltä kannal-
ta asioita lähdetään tarkastele-
maan, mitkä todelliset vaihto-
ehdot ovat, Lahtinen kuvailee 
hankesuunnittelua.

Vuotohistoriaan ei pidä Lah-
tisen kokemuksen mukaan tui-
jottaa yksisilmäisesti, koska se-
hän yleensä kertoo menneistä 
tapahtumista, eikä sillä pystytä 

➺ JATKUU

”PINNOITTAMISESSA MUUTA MENETTELYÄ TAI MENETEL-

MÄÄ LAADUN VARMENTAMISEKSI EI OLISI KUIN SE, ETTÄ 

VALVOJA OLISI KOKO AJAN TEKIJÄN SELÄN TAKANA 

KATSOMASSA RUUTUA, MISTÄ NÄKYY, MITÄ TEKIJÄ TEKEE. 

TÄYSPÄIVÄINEN VALVONTA ON AINUT MAHDOLLISUUS JA 

SELLAISTA EI OLE VIELÄ MISSÄÄN KOHTEESSA TOTEUTET-

TU.” (ESKO LAHTINEN)

arvioimaan ja ennakoimaan 
tulevaa toisin kuin kuntotutki-
muksella.

– Eilisiltana viimeksi tästä 
asiasta keskusteltiin erässä hal-

lituksessa, kun yhtiön vuotohis-
toria ei näytä kovin huonolta, 
mutta kuntotutkimuksessa kui-
tenkin suositellaan, että vuo-
sina 2011 -2012 pitää ryhtyä 
remonttiin. Tilanne herättää ris-
tiriitoja ja osa uskoo mieluum-

min vuotohistoriaan ja osa kun-
totutkimukseen. Mutta onko 
vuotohistoria oikea indikaatto-
ri, mitäs jos taloyhtiössä tapah-
tuukin seuraavana vuonna viisi  

20 000 euron vahinkoa? Minun 
mielestäni vuotohistoria ei ole 
hyvä, eikä luotettava kuvaaja, 
koska se kertoo pelkästään, mi-
tä siihen mennessä on sattunut 
tulemaan, Lahtinen sanoo. 

VTT:n Insert-tutkimukseen 

sisältyneestä asukaskyselystä 
kävi ilmi, että noin puolessa 
putkiremontin tehneistä tai si-
tä suunnittelevista taloyhtiöis-
tä oli tehty kuntotutkimuksen. 
Patrosen toimiston tekemissä 
kohteissa kuntotutkimus on ol-
lut tehtynä suurimmassa osas-
sa. Jos kuntotutkimus puuttuu, 
se yleensä teetetään, koska sii-
tä hyötyy erityisesti taloyhtiön 
hallitus: – Silloin hallituksen on 
helpompi esittää ja perustella 
yhtiökokoukselle, minkä takia 
putkiremontti pitää tehdä,  Pat-
ronen mainitsee ja muistuttaa, 
että myös asbestikartoitus ja 
PAH-yhdisteiden selvittäminen 
kuuluvat aina putkiremontin 
valmisteluprosessiin.

– Viemäriputkien pinnoitta-
minen on yleensä aina se toinen 
vaihtoehto perinteiselle putki-
remontille monissa tai suurim-
massa osassa taloyhtiöitä. Jois-
sakin tapauksissa viemärit ovat 
kuitenkin kuntotutkimuksen 
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”PUTKET PINNOITETAAN 

JA ISÄNNÖITSIJÄNTODIS-

TUKSESSA LUKEE SEN 

JÄLKEEN, ETTÄ PUTKIREMONTTI ON TEHTY SILLOIN JA 

SILLOIN. ASUNNONOSTAJA ON SIINÄ KÄSITYKSESSÄ, ETTÄ 

PUTKIREMONTTI ON SIIS TEHTY. MUTTA MITÄ ON LOPPUJEN 

LOPUKSI TEHTY - PINNOITETTU VIEMÄRIPUTKIA, EHKÄ VE-

DETTY UUDET KÄYTTÖVESIPUTKET JONNEKIN - ONKO TEHTY 

OIKEA PUTKIREMONTTI VAI EI? (REIJO PATRONEN)

mukaan huonossa kunnossa,  
niissä on ollut paljon vuotoja 
ja kunto silmämääräisestikin 
tarkasteltuna niin huono, että  
silloin osakkaatkin ymmärtävät, 
ettei tällaisia putkia voi pinnoit-
taa, eikä pinnoittaminen tule 
silloin korjaustapana kysymyk-
seen. Olin yhdessä taloyhtiössä, 
minkä hallituksen kokoukseen 
pinnoittajaurakoitsijakin tuli 
mukaan. He olivat etukäteen 
tutustuneet kyseisen taloyh-
tiön putkiston kuntotutkimus-
raporttiin ja ilmoittivat sitten 
kokouksessa, että eivät suosit-
tele putkiston pinnoittamista, 
Lahtinen kertoo käytännön esi-
merkkinä ja osoituksena siitä, 
ettei ole urakoitsijankaan etu 
lähteä tekemään työtä, jossa on 
liian paljon riskitekijöitä ennus-
tamisen kannalta.

Missä kunnossa 
vedeneristeet?

Usein kerrostalon ala-
pohjassa kulkevien 
poh javiemäreiden sa-

neeraamisessa sukitus- ja suju-
tusmenetelmät ovat Lahtisen 
mukaan usein käyttökelpoisia: 

–  Se on ykkössuositus silloin, 
jos putkia ei tarvitse kaivaa 
esiin, vaan ne voidaan perus-
korjata sukittamalla tai sujutta-
malla, hän sanoo.

– Pystyviemäreiden saneeraa-
misessa taas tulee eteen se ky-
symys, tehdäänkö kylpyhuo-
neissa jotakin muutakin. Jos ne 
modernisoidaan, silloin kannat-
taa uusia viemärit ja vesijohdot,  
Patronen pohtii perusteita niin 
sanotun perinteisen putkire-
montin teettämisen suuntaan.

– Näin on, mutta korjausta-
van valinta ei lähde liikkeelle 
aina välttämättä siitä kylpyhuo-
neen modernisointitarpeesta, 
vaan vedeneristeiden tilasta. 
Joskus kylpyhuoneissa tehdään 
etukäteen kosteuskartoituksia, 
jotka voivat sitten kertoa omaa 
kieltään tilojen ja rakenteiden 
kosteuspitoisuuksista, vaikka 
kartoitukset ovat tekotavaltaan 
kovin vaihtelevia ja raportit ➺ JATKUU

tulkinnallisia tekijästä ja mitta-
ustavoista riippuen, Lahtinen 
mainitsee.

– Pintakosteusmittaukset an-
tavat erilaista tietoa riippuen 
siitä, mitataanko kosteuspitoi-
suuksia kylpyhuoneessa aamu- 
vai iltapäivällä, mutta siitä huo-
limatta, jos niissä todetaan, että 
kylpyhuoneiden vedeneristeet 
ovat peruskorjauksen tarpees-
sa, niin sitä kautta remontin 

lähtökohta ja kylpyhuoneiden 
systemaattinen peruskorjaus 
on mielekkäämpi toteuttaa. Ja 
sitä kautta tulee mahdolliseksi 
useampien erilaisten menetel-
mien käyttö niin viemäreiden, 
vesijohtojen uusiminen kuin 
niiden pinnoittaminenkin. Toi-
sin päin sanoen taas niin, että  
jos todetaan, ettei kylpyhuo-
neille tehdä mitään, viemärei-
den korjaamisessa ei ole oike-

astaan muuta korjausvaihtoeh-
toa kuin pinnoitusvaihtoehto, 
hän jatkaa.

Pinnoitusvaihtoehdoissa on 
siis huomionarvoista Lahtisen 
mukaan juuri se, että silloin ei 
tarvitse uusia esimerkiksi kyl-
pyhuoneisen vedeneristystä 
nykyvaatimusten mukaiseksi.

– Jos taas tehdään lattiaan 
reikä esimerkiksi uusien put-
kiliitosten vuoksi, silloin vede-
neristys pitää korjata ja tehdä 
muuten kuin paikkaamalla. 
Käytännössä se tarkoittaa kyl-
pyhuoneen rakentamista kaut-
taaltaan nykymääräysten mu-
kaiseksi, hän vielä jatkaa kor-
jaustavan valintaan liittyvistä 
vaiheista.

Lattiakaivojen vuotoriskeihin 
pitäisi Patrosen mielestä kiinnit-
tää huomiota erityisesti silloin, 
jos vedeneristystä ei lähdetä 
kylpyhuoneessa uusimaan: 

– Lattiakaivot kylpyhuoneis-
sa ovat usein tyy-
pillisin vuotokohta 
ja suuri riskikohta. 
Kylpyhuoneisiin 
on mahdollisesti 
vuosien saatossa 
tehty uusia lattioita, 
asennettu korok-
keita lattiakaivoi-
hin, liitetty pesuko-
neen tai ammeen 
poistoputkia, mut-
ta liitokset kaivoon 
eivät välttämättä 
ole kunnollisia ja 
riittävän tiiviitä, 
varsinkin jos latti-
assa onkin vanha 
valurautakaivo, Pat-
ronen muistuttaa 
liitoksista ja yksi-

tyiskohdista, jotka pitäisi myös 
korjaustarvetta arvioitaessa ot-
taa huomioon.

– Usein samassa tilassa lattia-
kaivon vierestä kulkevat myös 
kylpyhuoneen patterin putket. 
Putkihormista patterille tulevat 
putket siis kulkevat lattiassa ja 
ovat erittäin altiita ulkopuoli-
selle ruostumiselle. Tällaisiakin 
vuototapauksia on tapahtunut 
paljon, Lahtinen sanoo.

Tällaisiksi putkiston korjaustarve ennakoitiin kerrostaloissa 
VTT:n Insert-hankkeessa.
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Oulu
ammatti-isännöitsijät 103 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 103 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1097 kpl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan! 

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

Noin 54 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

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



”YHDESSÄ TAPAUKSESSA HALLITUS EPÄILEE PUTKIRE-

MONTTIIN RYHTYMISTÄ JA MIETTII UUDEN KUNTOTUTKI-

MUKSEN TEETTÄMISTÄ. 

KIINTEISTÖLIITOLTA SAADUN VASTAUKSEN MUKAAN 

AIEMMIN TEHTY KUNTOTUTKIMUS ON TEHTY YHTIÖKOKO-

UKSEN PÄÄTÖKSELLÄ JA SILLOIN VALTUUTETTU HALLITUS 

JATKOTOIMENPITEISIIN.

NÄIN OLLEN HALLITUKSELLA EI OLE VALTUUTTA TEETTÄÄ 

UUTTA KUNTOTUTKIMUSTA ILMAN YHTIÖKOKOUKSEN UUTTA 

PÄÄTÖSTÄ.

TOISAALTA HALLITUKSELLA ON MYÖS TIETYNLAINEN VAS-

TUU TOIMIA JO TEHDYN KUNTOTUTKIMUKSEN KORJAAMI-

SELLE ESITETTYJEN SUOSITUSAIKOJEN PUITTEISSA, JOTTEI 

HALLITUKSELLE TULE ETEEN VASTUUKYSYMYSTÄ ELI SIIS 

SITÄ, ETTÄ HALLITUS EI OLE TEHNYT MITÄÄN, VAIKKA KUN-

TOTUTKIMUS SANOO, ETTÄ OLISI PITÄNYT RYHTYÄ TOIMIIN.” 

(ESKO LAHTINEN)

Viime aikoina ovat lisään-
tyneet myös sellaiset 
putkiremontit, joissa 

käytetään ja yhdistetään erilai-
sia tarjolla olevia korjaustapo-
ja - voidaan sujuttaa ja sukittaa 
pohjaviemärit, pinnoittaa pys-
tyviemärit tai tehdä putkistolle 
uusia kulkuväyliä, piilottaa pin-
taan vedetyt putket esimerkik-
si valmiisiin elementteihin tai 
jättää putket pintaan. 

– Yhdistelmäratkaisuja käy-
tettäessä on kuitenkin tarkkaan 
suunniteltava ja pohdittava to-
teutus niin, että saadaan aikaan 
loogiset ja mielekkäällä tavalla 
kannattavat ratkaisut, Lahtinen 
muistuttaa.

Asunto-osakeyhtiölaki edel-
lyttää osakkaiden tasapuolista 
kohtelua ja tämä on yksi asia, 
jota ei voi Lahtisen mukaan 
jättää koskaan putkiremonteis-
sakaan huomiotta. Tasapuolisen 
kohtelun vaatimus on herkästi 
vastassa, jos korjaustapa merkit-
see sitä, että joihinkin asuntoi-
hin tulee uusia putkia ja toisiin 
ei. Yhtiöjärjestyksessä mainit-
tuihin neliöpinta-aloihin taas 
törmätään silloin, jos putkiston 
koteloimiseen tarvitaan lisäne-
liöitä jonkun asunnosta, jonkun 
kohdalla taas ei.

– Sen takia putkiremontissa-
kaan ei voi suinpäin lähteä 
toteuttamaan jotakin, vaikka 
se olisi fiksu ratkaisu, ellei ole 
otettu huomioon sitä asunto-
osakeyhtiölain tai yhtiöjär-
jestyksen kannalta. Siksi asiat 
täytyy pohtia kunnolla ja tar-
kastella monelta suunnalta, 
mitkä ovat ne todella järkevät 
ratkaisut ja saavutetaanko niillä 
todelliset hyödyt, Lahtinen ku-
vailee kokemukseenkin perus-
tuvaa toimintatapaa.

Asunto-osakeyhtiölain 
säädöksiä ei voi jättää huomioimatta

Hintavertailu 
on vaikeaa

Putkiremonttia ei voi aja-
tellakaan yhteismitalli-
sena käsitteenä, koska 

ei ole olemassa kaikkiin taloi-
hin sovellettavaa yleispätevää 
putkiremonttia. Taloyhtiöt ovat 
omansalaisia, niin myös raken-
nukset.

Lahtinen kertoo kolmesta 
taloyhtiöstä, joista kaksi niistä 
sijaitsee Tapiolassa, kolmas Ko-
nalassa.

– Olen tehnyt hankesuunni-
telmat kaikkiin kolmeen talo-
yhtiöön ja täytyy sanoa, että 
vaikka ne ovat saman arkkiteh-
din ja samoilla asuntopohjilla 
toteutettuja taloja, putket eivät 
kuitenkaan kulje niissä täsmäl-
leen samoissa paikoissa. Kaikis-
sa kolmessa tapauksessa put-
kiremontin loppuratkaisukin, 
mihin päädyttiin,  oli erilainen, 
hän kertoo.

Jos ei ole yleispätevää putki-
remonttia, ei ole keskimääräistä, 
eikä yleispätevää putkiremon-
tin hintaakaan. Miehet koros-
tavat sitä, että putkiremontin 
kalleutta tai halpuutta on käy-
tännössä mahdotonta vertailla. 
Yksi seikka on siinä, että put-
kiremontin neliöhinta ei kerro, 
mitä asioita remontissa on tehty 
- onko jouduttu kunnostamaan 
putkistoa kaikilta osin, vaikka-
pa tonttiliitymään asti, vai tehty 
vain pohja- ja pystyviemäriput-
kien pinnoittaminen? 

– Mikä on keskipinta-ala, se-
kin tässä vaikuttaa. Minun koh-
teissani putkiremontin  kustan-
nuksista puhuttaessa äärilaidat 
ovat olleet 300 euroa ja 980 
euroa per neliö, mutta molem-

n  Teksti: Riina Takala

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
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missa tapauksissa neliöjakaja 
on ollut erilainen. Huoneisto-
jen keskipinta-ala on tuossa 
pienemmässä ollut 37 neliötä 
ja suurimmassa 222 neliötä, 
Lahtinen nostaa esiin. 

Kenties remontin asuntokoh-
tainen hinta-ajattelu antaisi pa-
remman kuvan putkiremontin 
kustannuksista. Remonttihan 
on voinut ollut samanlainen 
taloyhtiön niin 37 neliön huo-
neistossa kuin kolmen huoneen 
ja keittiön kolmiossakin, koska 
niiden kylpyhuoneet ovat käy-
tännössä samankokoiset. 

– Kallein putkiremontti, mikä 
meillä on ollut hankesuunnitte-
lussa, johon on tehty toteutus-
suunnittelu ja joka on nyt läh-
dössä urakkavaiheeseen, niin 
siinä asuntokohtainen urakka-
hinta on 120 000 euroa, Lah-
tinen mainitsee esimerkkinä 
rivitaloyhtiössä toteutettavan 
remontin kustannuksista. 

Kylpyhuoneiden suunnitte-
lemisessa on haasteensa. 
Vaikka mieli tekisi, usein 
joudutaan tyytymään al-
kuperäisen kokoisen kylpy-
huoneen uudistamiseen - 
laajentaminenkin usein 
käy mielessä ja niitäkin 
vaihtoehtoja selvitetään. 
Esko Lahtinen kuitenkin 
muistuttaa, että laajen-
nussuunnitelmat ja niiden 
käytännön vaikutukset on 
tutkittava perusteellisesti, 
ettei rikota osakkaiden ta-
sapuolista kohtelua tai 
tehdä toimia, joiden vuoksi 
yhtiöjärjestyskin menee 
uusiksi.
Kuva: Insinööritoimisto 
Reijo Patronen Oy/Esko 
Lahtinen.

Uusi innovaatio: 
Parman sooloparveke
Eläköön äänettömyys! 
Eläköön vapaus!

Betonista se tehdään; kestävä ja keveä

parvekerakenne vailla häiritsevää

kopinaa ja kuminaa. Hyödynnä

sooloparvekkeen arkkitehtuurinen

vapaus ja Parman kokonaistoteutuksen

helppous suunnittelusta asennukseen.

Sooloparveke soveltuu erinomaisesti sekä

uudis- että korjausrakentamiseen.

w
w

w
.p

a
rm

a
.f

i

KIINTEISTÖPOSTI  2/2010    61



➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Sähköjärjestelmän uusimi-
sia putkiremonttien yhte-
ydessä tehdään jo varsin 

paljon, mutta mitenkäs huomi-
oidaan ilmanvaihdon nykytila ja 
järjestelmien uusiminen? Reijo 
Patrosen mielestä ilmanvaihto 
pitäisi ottaa aina mukaan han-
kesuunnitteluvaiheeseen ja 
pohtia, mitä sille putkiremontin 
yhteydessä voidaan tehdä.

- 60- ja 70- luvun taloyhtiöis-
sä on sekä painovoimaista il-
manvaihtoa että toimimatonta 
yhteiskanavajärjestelmää ja sik-
si putkiremontissa kannattaisi 
aina selvittää sekin, mitä näille 
voidaan tehdä. Jos viemäriput-
ket uusitaan vanhoille paikoille, 

niin silloin siinä usein menee 
rikki myös ilmanvaihtohorme-
ja. Olisiko silloin perusteltua 
pistää sinne samassa yhteydes-
sä uudet peltiputket ilmanvaih-
toa varten ja saada näin aikaan 
moderni ilmanvaihto, koska 
seuraava putkiremontti on 
mahdollisesti tulossa vasta 50 
vuoden päästä, Patronen poh-
justaa.

- Tai voisi kai sanoa parem-
min, että alkuperäistä moder-
nimpi, koska siitä ei tule vielä 
ihan modernein. Remontissa 
voidaan tehdä asuntokohtai-
nen poisto, joka on parempi 
kuin entinen ja ilmanvaihto on 
asukkaan hallittavissa myös ke-

säaikana. Mutta se ei tietenkään 
ole modernein ratkaisu, koska 
esimerkiksi lämmöntalteenotto 
ei ole siinä uudistuksessa mu-
kana, Lahtinen mainitsee.

Lämmöntalteenoton saami-
nen mukaan ilmanvaihtojärjes-
telmien uudistamiseen ja yhdis-
täminen putkiremontteihin on 
hänen mukaansa vaikeaa. 

Haitat ovat asukkaiden kan-
nalta oikeastaan enemmän 
esteettisiä - asukkaat sanovat, 
etteivät halua asuntoihinsa 
tai taloonsa kotelointeja, joita 
lämmöntalteenotto edellyttäisi. 
Sen sijaan käytännön toteutuk-
sessa vaikeudet liittyvät tila- ja 
kanavakysymyksiin, Lahtinen 
sanoo.

Teknisiä vaihtoehtoja läm-
möntalteenoton toteuttami-
seen kuitenkin olisi runsaasti: 
on vesikiertoisia järjestelmiä, 
joissa saadaan lämpöä talteen 
tai lämpöpumppujärjestelmiä 
ynnä muita.

- Järjestelmät antaisivat 
mahdollisuuden periaatteessa 
vaikka mihin, mutta investoin-
tikustannukset ovat myös jon-
kinmoiset ja niiden perustele-
minen esimerkiksi muutoinkin 
kalliin putkiremontin yhteydes-
sä on vaikeaa. Jos putkiremont-
ti maksaa 600 euroa neliölle ja 
ilmanvaihtoremontista tulee sii-
hen 200 euroa lisää - ja vaikka 
se toisi oman hyötynsäkin - niin 
lisäkustannus on suhteellisen 
suuri ottaen huomioon esimer-
kiksi asunnon myyntihinnan. 
Jos myyntihinta on 1 600 euroa 
tai 1800 euroa per neliö, niin 
siihen asunnon myyntihintaa 
ajatellen ei voi tehdä noin tu-
hannen euron neliöhintaista 
remonttia, Lahtinen pohtii.

Ostaja ei välttämättä ymmär-
rä investointia tai miellä parem-
man ilmanvaihdon merkitystä, 
eikä ole siksi halukas maksa-
maan asunnosta korkeampaa 

hintaa.

Ilmanvaihto iso 
energiasyöppö

Energiatehokkuuden pa-
rantamisen kannalta il-
manvaihtojärjestelmien 

uudistamisella olisi Patrosen 
mielestä kuitenkin suuri mer-
kitys. Esimerkiksi 60-70 -luvulla 
rakennetun kerrostalon lämmi-
tyskuluista lasketaan menevän 
noin 45 prosenttia harakoille. 
Keskusilmanvaihtojärjestelmän 
uusiminen olisi Patrosen mie-
lestä nopein ja helpoin tapa 
säästää energiaa. Säästöpotenti-
aali voisi olla suurempikin kuin 
ulkovaipan paremmalla eristä-
misellä saadaan aikaan. 

- Julkisivujen lisälämmöneris-
täminen, eivätkä ikkunat enää 
paranna tilannetta, koska se tie 
on käyty loppuun, ne ovat jo 
niin hyviä tuotteita. Ilmanvaih-
to sen sijaan on se suurin tuh-
lari, jos ilmanvaihtoa käytetään. 
On kuitenkin taloyhtiöitä, jois-
sa ilmanvaihto pysäytetään yön 
ajaksi ja sitten se käy pari ker-
taa päivässä vähän isommalla - 
eihän sillä voi mitään oikeasti 
säästää, kun se ei kuluta mitään. 
Jos taas ilmanvaihtoa käytetään 
oikein, tilanne on toinen. Luu-
len, että nyt kun huhtikuussa 
tulee myönnettäväksi näitä 
energia-avustuksia, niin taloyh-
tiöissä on syytä pohtia enem-
män energiasäästötoimenpi-
teitä saadakseen avustuksen, 
Patronen pohtii.

Ilmanvaihtokin mukana hankkeissa 
entistä useammin

A-luokan
ENERGIA-
IKKUNA

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

PIENENNÄ TALOYHTIÖSI 
LÄMMITYSKULUJA ENERGIA-
TEHOKKAILLA JA KESTÄVILLÄ 

KARVIA IKKUNOILLA

Karvia takaa helpon ja turvallisen ikkunaremontin 
myös asukkaiden kannalta. Valitsemalla A-ener

p jp j
-

gialuokan ikkunat varmistat alhaiset lämmitysku
yy

-
lut vuosikymmeniksi. Tiukkasyisestä Lapinpuusta 
g yg

valmistetut ikkunat hylkivät kosteutta ja pysyvät 
y y p py y p p

mallissaan ja maalissaan reilusti kauemmin kuin 
y j py yy j py y

etelän puusta tehdyt.
jj

KARVIA IKKUNA- 
JA OVIPALVELU OY
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P U T K I S T O S A N E E R A U K S E T

Etenkin 1970-luvun talo-
yhtiöissä on valtavasti 
sellaisia, joissa kellot kil-

kattavat jo vahvasti putkistojen 
vaihtamisen tai korjaamisen 
välttämättömyyttä.

– Varmaan tulee tekijöistä 
pula, Sares ounastelee - eikä 
tarkoita pulaa valvojista, vaan 
koko ammattilaisten kirjosta, 
jota ko. hankkeissa kaivataan.

Töiden sujuvuudessa ei te-
kijöiden määrällinen riittävyys 
tietysti ole kaikki. Tekijöiden 
koko ketjun tulisi olla myös 
osaavaa, otteen huolellista, asi-
oiden oltava hallinnassa. Han-
keselvityksistä ja piirustuspöy-
dältä se lähtee.

– Huonot suunnitelmat aihe-
uttavat työmaavaiheessa paljon 
murheita, Sares tietää kokemuk-
siensa pohjalta.  

Valvojana hän on joutunut to-
teamaan, että osaaminen ei kai-

Valvoja tilaajan asialla
joka putkiliitos silmättäväksi ennen peittämistä

Tamperelaisen Insinöö-

ritoimisto LaRa Oy:n 

projektipäällikön Jussi 

Sareksen työnkuvas-

sa putkiremonttien 

valvonnat ovat yksi 

oleellinen osa. Niitä 

toimeksiantoja hänellä 

on takana paljon, ja 

edessäpäin niitä vasta 

onkin, hänelle ja muil-

le.

killa riitä. Eteen on tul-
lut laskenta-aineistoja, 
jotka eivät ole olleet 
Rakennusalan Yleisten 
sopimusehtojen mu-
kaisia tai ovat muuten 
puutteellisia.  Muuten-
kin, mutta myös siksi 
Sares ja kollegat LaRa 
Oy:ssä ovat nähneet 
parhaaksi menette-
lyn, jossa valvojalla on 
mahdollisuus liittyä 
hankkeeseen jo suun-
nitteluvaiheessa. 

Yrityksen omaan pal-
velutarjontaan ei kuulu 
itse suunnittelu - olipa 
kyse putkiremontista, 
julkisivuhankkeesta, 
vesikatoista tai uudis-
rakentamisesta. Laa-
jemmissa, valvonnan 
lisäksi myös rakennut-
tamisen sisältävissä  
asiakassopimuksissa 
sen sijaan hoidetaan 
suunnittelijoiden kil-
pailuttaminen ja suun-
nitteluttaminen tilaaji-
en puolesta. 

Kun kohteen suun-
nittelijat on valittu, 
yhteistyö heidän kans-
sa alkaa.  Rakennutta-
jakonsulttina ollaan 
mukana myös esitte-
lemässä suunnitelmia 

taloyhtiölle asukasinfossa tai 
yhtiökokouksessa, kuulemassa 
asiakkaiden mahdollisia muu-
tostoiveita ennen kuin hanke 
viedään eteenpäin.  Rakennut-
tajakonsulttina kilpailutetaan 
myös urakoitsijat ja laaditaan 
urakkasopimukset.

–  Mitä asiantuntevampi taloyhtiö/hallitus, sitä helpompi 
touhuta, kaikkia asioita ei tarvitse selittää juurta jaksain, 
Jussi Sares toteaa valvojan osasta. Joka yhtiöissä asiantun-
temusta hallitukseen ei löydy, mikä on ymmärrettävää. - 
Silloin me selitämme ja neuvomme, sitä varten me olemme, 
hän painottaa. Kuva: Hanna Rissanen.

n  Teksti: Hanna Rissanen

64    KIINTEISTÖPOSTI 2/2010



Silloinkin, kun sopimus asiak-
kaan kanssa on tehty vain val-
vonnasta, Sares pyrkii valvojana 
liittymään ketjuun viimeistään 
urakkaneuvotteluvaiheessa ja 
tarjoamaan oman asiantunte-
muksensa taloyhtiön hyväksi 
jo siinä vaiheessa. 

– Urakan sisällön on oltava 
selvä, katettava kaikki, mitä tar-
vitaan, jotta työ voidaan tehdä 
valmiiksi. Sudenkuoppia ei saa 
jäädä, Sares painottaa huolelli-
suuden merkitystä myös urak-
kaneuvotteluvaiheessa. 

Muussa tapauksessa uhkana 
on muun muassa työnaikaisten 
lisätöiden putkahtelu, niistä rie-
sana taas taloyhtiön hankkeelle 
laatiman budjetin pettäminen 
ja valvontaankin lisämutkia. 

Katse tarkkana 
työmaalla,
tai ruudussa, 
tai sekä että

-Näitä uusia pinnoi-
tussysteemejä tulee 
koko ajan lisää, Jus-

si Sares nostaa ajankohtaiseksi 
ilmiöksi putkiremonttiympy-
röistä. 

Hänen oma ensikokemuk-
sensa pinnoitusmenetelmällä 
toteutetun hankkeen valvojana 
on jo liki kymmenen vuoden 
takaa. Tuolloin, vuonna 2003, 
pinnoitettiin käyttövesiputket.  
Isännöitsijän pyydettyä Sarek-
sen valvojaksi, tämä muistaa 
joutuneensa toteamaan, ettei 
tiedä, miten moinen on valvot-
tavissa.

 – Olikohan se endoskooppi, 
mitä putkistossa kuljettivat, hän 
nyt hakee nimeä tuolloin put-
kiin ujutetulle ja kuvaa välittä-
neelle laitteelle, jolle sittemmin 
on tullut korvaavia välineitä ja 
menetelmiä.

Sitten ensimmäisen Sareksen 
valvoman pinnoituskohteen 
uusien menetelmien käyttö vai-
kuttaa painottuneen vahvem-
min viemäreihin kuin vesijoh-

toihin. Perinteisin menetelmin 
toteutettavilla työmailla Sares 
valvojana käyttää dokumen-
tointiin ahkerasti omaa kame-
raansa, tallentaen tärkeät osiot 
toteutuksista ennen kuin ne 
jäävät pintarakenteiden alle. 
Pinnoitus- ja sukitusjärjestelmiä 
sovellettaessa valvoja pääsee 
katsomaan työnjälkeä toimis-
tollaan, urakoitsijoiden kohteis-
taan toimittamien raporttien 
ja cd-levykkeelle tallentaman 
kuvamateriaalin pohjalta.  Näin 
tehtiin myös vuoden 2009 put-
kiremonttityömaalla Valkeakos-
kella. 

Alkuun Sares kertoo huomau-
telleensa tekijöille kuvissa nä-
kemistään viiruista, jotka tulkit-
si huonoksi työnjäljeksi.  Kävi 
kuitenkin ilmi, että ne olivat 
vaarattomia kameran piirtoja, 
jonka hän sittemmin pääsi itse-
kin toteamaan. Tulkintataidot 
ovat kehittyneet siinä missä 
kuvausmenetelmätkin. 

– Yllättävän selviä ne ovat, 
Sares toteaa saamistaan värilli-

sistä tallenteista.  
Vauhdikkaassa maailmassa ai-

ka tuo rakentamiseenkin muu-
toksia. Tilaajilla ja valvojillakaan 
ei  voi olla aina kaikesta tarjolla 
olevista materiaaleista ja mene-
telmistä valmiiksi tietoa saati 
kokemuksia. Alkuvaiheessa uut-
ta tarjoaviin toimittajiin on vain 
luotettava. 

– Rakennusalahan on sellai-
nen, että sodan jälkeen men-
tiin pitkään ennen kuin tuli 
mitään uutta. Sitten kun alkoi 
tulla, oltiin ihmeissään uusien 
ja vanhojen materiaalien yh-
teensovittamisessa. Eivät ne ai-
na sopineetkaan, ongelmitta ei 
selvitty, 1970-luvun puolivälissä 
rakennusinsinööriksi valmistu-
nut ja alalle tullut Sares toteaa.  
Tänä päivänä putkiremontteja 
tehdään perinteisesti märkäti-
lat ja putkijohdot uusien, put-
kijohdot pinnoittaen tai näiden 
yhdistelminä.

➺ JATKUU

Kysy ilmaista pihakartoituspalveluamme!
Helsingin KTK on luotettava kumppani oli sitten kyse pihojen kunnos-
tamisesta, talvikunnossapidosta tai perinteisistä talkoolavoista. 
Laaja palvelumme tarjoaa kaiken, mitä tarvitset: 

 • parkkipaikkojen kunnostukset
 • viheralueiden rakentamiset
 • talkoolavat
 • pihakalustekuljetukset
 • hiekkalaatikko- ja turvahiekkojen vaihdot
 • pihojen hiekoitukset
 • aurauspalvelut

 
 Helsingin KTK  Vaihde: (09) 777 871  Tutustu uusiin sivuihimme
 Kankiraudantie 1  Fax: (09) 777 872 66  osoitteessa www.helsinginktk.fi 
 00700 Helsinki  etunimi.sukunimi@helsinginktk.fi 

Soita (09) 777 87 300
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Valvoja pyrkii tarkastamaan tai tarkastuttamaan kaikki piiloon 
jäävät asennukset. Linjasaneerauksissa tehdään osavastaanotto-
tarkastukset linjoittain tai porrashuoneittain. Viimeisin valvojan 
käynti, takuutarkastus, ajoittuu kahden vuoden päähän putkire-
montin valmistumisesta.  

Kellarin 
löytyminen poiki 
suunnitelmiin 
muutoksen

Vaikka mahdollisimman 
aukottomat suunnitel-
mat ovat toivottavia, 

suunnittelijaa ei aina voi tuomi-
ta muutoksiin johtavista yllätyk-
sistä.  Etenkin ennen 1960-lu-
kua rakennetuissa taloissa ei 
ole ollenkaan harvinaista, että 
rakenteita on toteutettu piirus-
tuksista poiketen.  Totuuksia voi 
paljastua töiden jo ollessa käyn-
nissä, rakenteita auottaessa. 

Yllätyksellinen, mutta ei sen-
tään ennenkuulumaton asia 
pal jastui taannoin muun mu-
assa kaukajärveläisessä linja-
saneerattavassa kerrostalossa. 
Kohteesta oli Sareksen sanoin 
'jumalattoman hyväntuntuiset 
vanhat rakennesuunnitelmat".  

Lv-suunnitelmat uusiksi lait-
tanut yllätys paljastui pohjara-
kenteesta. Piirosten mukaan 
pohjalaatan piti olla maanvarai-
nen, vahvuudeltaan 6 - 7 sentti-
metriä. Piikkaajia vastassa olikin 
huomattavasti vahvempi, kanta-
vaksi raudoitettu rakenne  - jon-
ka alapuolella noin 2,5 metrin 
korkeudelta tyhjää tilaa.

– Viemäri meni aivan toisen-
laiseksi, Sares toteaa suunnitel-
mat uusiksi heittäneestä löy-
döstä.

Mitä aikeita tekijöillä lie 
aikoi naan ollutkaan; tilasta löy-
tyi puisia rakennustelineitä. 

Myös hormit voivat olla toi-
sin kuin kuvissa: piirrettyä hor-
mia ei ole ehkä ollenkaan tai 
mitat eivät ole suunnitelmien 
mukaisia. Rakenteiden todelli-
suus olisi tietysti hyvä selvittää 
ennen esisuunnitelmia, joiden 
pohjalta taloyhtiön hallitus  tai 
yhtiökokous päättää, laitetaan-
ko hanke ylipäätään käyntiin 
tai ei. 

Ongelma on, että välttämät-
tä ei löydy osakasta, joka siinä 
vaiheessa luovuttaisi huoneis-
toaan revittäväksi. Joissakin 

taloyhtiöissä hallituksen pu-
heenjohtaja tai muu jäsen on 
antanut suostumuksensa. Ra-
kennetta on rikottu sen verran, 
että hormin todellinen koko on 
saatu tietoon. 

Vasta sitten suunnittelija voi 
laskea, mitä hormiin todella 
mahtuu - mahtuvatko sekä ve-
si- että viemärilinjat, ja ehkä 
muutakin. Tai joudutaanko lin-
jasaneerauksessa sen lisäksi, et-
tä putkia asennetaan vanhoihin 
hormeihin, rakentamaan myös 
uusia hormeja. 

Parhaimmillaan, väljissä hor-
meissa on mahdollista enna-
koida myös mahdollisia tulevia 
tarpeita, sellaisia, joiden laadus-
takaan ei vielä tiedä. 

Kellaritasolta kaikkiin huo-
neistoihin ulottuvat, hormeihin 
asennetut 'varaputket' on aikoi-
naan helposti hyödynnettävissä, 
mikäli tarvitaan kulkuväyliä tie-
toliikenne- tms. lisäkaapeleille. 

Röntgensilmästä 
olisi apu, 
aina ei siitäkään

Ennalta ei voi aavistaa sel-
laisiakaan lisätöitä, joita 
aiheutuu silloin tällöin 

timanttiporauksen seuraukse-
na. Rakenteen sisässä olevien 
sähkökaapeleiden paljasta-
miseen on olemassa erilaisia 
skannereita, rakennetutkia yms. 
Täysin luotettavaa kuvaa niillä 
ei kuitenkaan aina saada. 

Muun muassa betoniteräkset 
saattavat hämätä tulkinnassa.  
Jäähdytysvettä käyttävä pora 
voi osua sähkökaapelia suojaa-
vaan muoviputkeen. Putkeen 
pääsee vettä, joka voi valua ulos 
yllättävästä paikasta, vaikka 
alempien kerrosten makuuhuo-
neen kattolampun juuresta. 

Etenkään pienissä kylpyhuo-
neissa kalusteiden kiinnityspai-
koissa ei ole vaihtoehtoja. Asen-

nusreiät on porattava juuri pii-
rustusten mukaisesti, muutoin 
mm. vesipisteen ja sähkölait-
teen etäisyys jää ehkä alle mää-
räysten, pyykkikoneelle ei jää 
riittävää tilaa tms. Porauslieriöt 
tarkastamalla mahdolliset säh-
köjohtoihin osumiset saadaan 
sentään heti havaituiksi. Samat 
paikoitusongelmat voivat toteu-
tua väljemmissäkin tiloissa. 

Sähkömääräykset sinällään 
ovat Jussi Sareksen mukaan 
melkoisen muuttuvainen kent-
tä, josta eivät aina ole yhtä miel-
tä suunnittelijat ja urakoitsijat-
kaan.

 – Sähkömiehet eivät voi oi-
koa missään, he ovat kovassa 
vastuussa. Sähköurakoitsija pi-
tääkin aina omantyön tarkas-
tuksen, jonka jälkeen tekee ul-
kopuolinen valtuutettu yritys 
varmennustarkastuksen, Sares 
kertoo. 

Linjasaneerauksen valvoja-
na hänen osuutensa putki-,  il-
mastointi- ja sähköasennusten 
osalta rajoittuu yleisvalvontaan. 
Isommissa, lvis-tekniikaltaan 
monimutkaisemmissa kohteis-
sa rakennusinsinöörin resurs-
sit eivät valvontaan riitä. Niissä 
palkataan erilliset lvis-valvojat.

Jos alkueräiset piirrokset 
eivät vastaa remontin myötä 
paljastunutta rakennuksen to-
dellisuutta, Sares pitää valvo-
missaan kohteissa huolen, että 
tulevilla sukupolvilla ei ole vas-
tassaan samoja ongelmia. Kor-
jaushankkeen jäljiltä arkistoon 
hoidetaan ns. loppupiirustuk-
set, jotka vastaavat todellisuut-
ta. Rakenteiden sisäosista jää 
tietoa arkistoon myös kuvatal-
lenteina.
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– ilmaa puhdistava kateratkaisu

Markkinoiden ekologisesti ylivoimaisin veden-
eristeratkaisu katoille neutraloi merkittävästi 
ilmakehän haitallisia typenoksidipäästöjä. 
Valitse pintasirote, joka puhdistaa ilmaa 
kuten auton katalysaattori.

Katso tarkemmat tuotetiedot osoitteesta: 
www.noxite.fi

VAADI PARASTA – VALITSE ICOPAL
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K O R J A U S R A K E N TA M I N E N

As Oy Lukionrinteen vii-
dennen kerroksen kul-
mahuoneiston osak-

kaaksi Mauno Koivisto tuli 
1990-luvun lopulla.  

Silkasta sijoitusosakkuudes-
ta ei kyse ollut. Alusta alkaen 
hänellä ja Terhi-vaimollaan on 
siintänyt mielessä ajatus, että 
viimeistään eläkkeelle siirryt-
tyään huoneisto tulee olemaan 
heidän kotinsa. 

– Seutu on kohtuullisen tut-
tu. Olen asunut tuossa 80-luvun 
alkupuolella, kun Hämeenlin-
naan tulin, Koivisto nyökkää As 
Oy Lukionrinteen lähettyvillä 
olevaan punatiiliseen taloon. 
Kulmakunnan ikkunanäkymät 

jäivät mieluisina mieleen. Talo-
jen otollisimmin sijoittuneista 
huoneistoista voi katsella lin-
naa sekä Vanajaveden pintaa  
ja sen ylitse Aulangon rinteitä. 
Koiviston havaintojen mukaan 
alueella myyntiin tulevia asun-
toja mielivien ei parane aikail-
la. Kaupungin keskustan lähei-
syyskin vaikuttanee, että ottajia 
löytyy.

Putkivuodot 
laittoivat 
hommat 
rullaamaan

Ensimmäiset asukkaat yk-
siportaiseen ja viisiker-
roksiseen As Oy Lukio-

rinteeseen muuttivat tammi-
kuun 1960 lopussa. Puolen 
vuosisadan etappia yhtiössä 
juhlittiin 23. tammikuuta.  Pai-
kallaan muuratussa talossa on 
19 huoneistoa,  pikkuyksiöistä 
116 neliömetrin huoneistoihin. 
Lukionrinne -kadun puoleisessa 
alakulmassa on yhtiön omista-
ma liiketila, ja pohjakerroksessa 
myös autotalleja.  Remonttihis-
toria taloyhtiöllä oli ennestään 
varsin ohkainen.

– Ensimmäiset 45 vuotta 
talos sa on eletty niin, että ei 
ole tehty juuri mitään. Voidaan 

Nyt kelpaa viisikymppisen taas 
- vuosien remonttiputki takana

Hämeenlinnalaisen As 

Oy Lukionrinteen halli-

tuksen puheenjohtajan 

Mauno Koiviston asu-

mista ei ole häirinnyt, 

vaikka viimeiset kolme 

vuotta talon uumenis-

sa ja ympärillä on 

uurastanut korjaus-

rakentajia.  Tosin hä-

nen viettämänsä aika 

kotona on saattanut 

jäädä myös vähem-

mäksi. Siis kotonaan 

Hattulassa. Vaikka 

Koivisto ei  itse asuk-

kaan Lukonrinteessä, 

hän myöntyi 2005 hä-

nelle tarjottuun luot-

tamustoimeen, tietäen 

hyvin, että taloyhtiö oli 

valmistautumassa his-

toriansa rankimpaan 

remonttiohjelmaan.

Aika näyttää, mikä vuosiluku on kalentereissa, kun As Oy Lukionrinteen asukkaat hurauttavat his-
sillä ullakolle saunomaan. Saunan piirustukset ja luvat ovat valmiina, toistaiseksi kiuas lämpiää 
vielä kellaritasolla.  

n  Teksti ja kuvat:
       Hanna Rissanen
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siis todeta, että talohan on ollut 
erinomainen. Harvat talot niin 
pitkää aikaa selviävät pienellä 
nyhräämisellä, Koivisto toteaa 
rehvakkaasti, pilke silmäkul-
massa. 

Muutama putkivuoto oli kui-
tenkin tehnyt selväksi, että ajan-
hammas nakersi myös tätä vii-
sikymppistä. Edeltänyt, seniori-
ikään varttunut puheenjohtaja 
oli Koiviston mukaan hoitanut 
hallituskuviot erinomaisesti, 
mutta oli halukas luovuttamaan 
korjaustarpeiden vääjäämättä 
lähetessä vetovastuun nuorem-
malle. Hankkeiden aloittami-
seksi oli koetettu jo saada pää-
töksiä, onnistumatta. 

Edellisen hallituksen aikana 
Hämeen ammattikorkeakou-
lulla teetetty kuntokartoitus 
rakennuksesta ja sen tulosten 
pohjalta annettu viitteellinen 
suositus korjausten marssijär-
jestyksestä olivat hyvä pohja 
lähteä pistämään todella töpi-
näksi. Ensin putkiremontti eri-
näisine lisukkeineen, sitten jul-

kisivujen kunnostus ja viimeksi 
täydellinen parvekeremontti 
lasituksineen sekä ikkunoiden 
vaihto uusiin; yhtiökokoukses-
sa nuija paukahti vihdoin hank-
keiden toteuttamisen puolesta. 

Loppuvuodesta 2005 käyn-
nistyi putkiremontin suunnit-
telu, sen toteutus 2007. Pinnoi-
tusvaihtoehtoakin oli väläytet-
ty, mutta Mauno Koivistonkin 
mieleisesti kannatus painottui 
uusien putkien hyväksi. Putki-
nousuille otettiin uusi linjaus 
tilavasta rappukäytävästä. Suo-
jakotelointi toteutettiin kipsi-
levyrakenteisena. Useimmissa 
huoneistoissa käytävästä oven 
yläpuolelta sisään johdetut put-
ket saatiin sujautettua viereistä 
palohormia hyödyntäen  mär-
kätiloihin ja keittiöihin. Näky-
vät pintavedot jäivät vähäisiksi. 
Tähän hankkeeseen sisältyivät 
myös huoneistokohtaisten vesi-
mittareiden asennus ja viemäri-
putkistojen uusiminen. Samoin 

➺ JATKUU

Ainakin niin kauan, kun lapset asuvat vanhempiensa luona, 
Mauno Koivisto ja vaimonsa pysyttelevät hattulalaisina. Kuuden 
kilometrin etäisyys kotoa As Oy Lukionrinteeseen ei ole ollut halli-
tuksen puheenjohtajalle este kantaa osuuttaan remonttihank-
keessa. Periaate on ollut vetää projekti niin, että ”kun täällä aika-
naan asustelen, ei tarvitse tulla haukkumaan, että tuli sitten se-
kin hoidettua huonosti”.  
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tehtiin kattavat  vesieristys-, laa-
toitus- ja uudelleenkalustustyöt 
pesu- ja wc-tiloissa - niissäkin 
muutamassa, joita oli remon-
toitu viiden vuoden sisällä.

– Nekin jouduttiin purka-
maan, yhteispäätöksellä. Ei voi-
nut mitään, sillä muuten takuita 
ja vakuutuksia ei olisi saatu kat-
taviksi, Koivisto sanoo. 

Taloyhtiössä ei ole huoneis-
tokohtaisia saunoja. Yhteissau-
na on pohjakerroksessa, tois-
taiseksi. Tulevia aikoja alustaen 
putkiremontin yhteydessä ai-
koinaan kaukolämpöön siirty-
misen yhteydessä virattomaksi 
jääneet kattila- ym. varustukset 
purettiin pois. Tilalle saatiin 
mahdutettua kahdeksan verk-
kokomeroa. Tulevaisuudessa 
ullakon varastosopukat saavat 
väistyä sinne jo suunnitellun 
ja rakennusluvankin saaneen 

saunan tieltä. Löyly- ja pesuti-
loille sekä takkahuoneelle on 
riittävän korkeaa tilaa tarjolla 
molemmin puolin piipun noin 
45 - 50 neliömetriä. Lisäarvoa 
saunomiselle tulee tarjoamaan 
tilaan liittyvä, kunnostettava 
kattoparveke. 

Mauno Koivisto ei tiedä kaik-
kinensa hiukan yli vuoden kes-
täneen putkiremontin hätyyt-
täneen ketään asumasta edes 
väliaikaisesti. 

Ilme kirkastui,
pieni jälkivääntö
selvimättä

As Oy Lukionmäen julki-
sivusta Mauno Koivisto 
kertoo 'naisväen' toden-

neen jo huoneistoa aikoinaan 

ostettaessa, että harmaat, likai-
set aaltomineriittilevytykset 
joutaisivat mennä vaihtoon.  
Näin sitten kävikin. 

Julkisivutyö toteutettiin ark-
kitehti Anne Ranta-Eskolan 
suunnitelmien mukaisina vuo-
den 2009 aikana. 

Irrotettujen levyjen alta pois-
tettiin vuosikymmenien aikana 
pahasti mustuneet, mutta ei 
sen pahempia 'luurankoja tai 
mörköjä' sisältäneet villat. 

Ennen tarkempia tutkimuk-
sia Mauno Koivisto kertoo 
eniten kantaneensa huolta, 
josko kalliiksi koituvia ilmiöi-
tä paljastuisi parvekelaatoista. 
Lasittamattomilla parvekkeilla 
betonilaatat olivat olleet säiden 
armoilla, etenkin ylimmät, jotka 
olivat täysin avoimina sateelle.  
Koeporausten ja näytteiden 
perusteella saatiin huojentava 

viesti: laattoja ei tarvinnut pois-
taa ja uusia. 

– Itse pelkäsin, että varmaan 
ovat ihan haperoa ainakin yl-
häällä, jossa laatan reunassa 
kasvoi sammaltakin, Koivisto 
huokaisee.  Kustannusten kan-
nalta tulos oli helpottava.

Levypintaisena olleet osat 
julkisivua saivat täysin uuden 
ilmeen lämpimän keltaisen 
lämpörappauksen myötä. Tiili-
muuratut osat julkisivusta ta-
loyhtiö pesetti ammattilaisilla. 
Alkuperäiset ikkunat vaihda-
tettiin ilmeeltään alkuperäisten 
kaltaisiksi, mutta kolmilasisiksi 
ja raitisilmaventtiilein varuste-
tuiksi. 

Talon parvekkeilla korjatussa 
muodossaan tulee arvatenkin 
olemaan tulevana kesänä käyt-
täjiä aivan toisessa määrin kuin 
aiemmin. Lasit paitsi suojaavat 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Epämääräiseksi läikittyneen aaltomineriitin oli aika väis-
tyä uuden julkisivuratkaisun tieltä.  Ilme sai aurinkoisem-
man sävyn lämpörappauksen myötä. Myös tiilimuurauk-
set saivat käsittelyn, ammattipesijöillä on konstit häivyt-
tää mustumat ja levät. 

Parvekkeissakin on uudet levyt - mutta, harmi, eivät tilaajan toi-
veiden mukaiset!  
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pölyltä, leikkaavat liikenteen-
melulta terävintä kärkeä. 

Ainoana takaiskuna koko 
monen vuoden hankeketjussa 
Mauno Koivisto kuvaa parvek-
keiden sivulevytysten materiaa-
livaihdosta.  Urakkasopimuksiin 
kirjattujen polymeeribetonis-
ten, lämpörappauksen sävyyn 
sovitettujen levyjen sijasta 
niihin ennätettiin asentamaan 
harmaat kuitusementtilevyt.  
Vaikka samaan käyttöön val-
mistettuja ovatkin, Koivisto ja 
muut osakkaat eivät myönny 
pitämään niitä 'vastaavina' le-
vyille, jotka olivat tilanneet. 

– Kyllä tässä maailmassa niin 
on mentävä, että vastaavan on 
todella oltava vastaava, eikä 
vain sinne päin. Tilaajalla on ol-
tava joku valta, että sitä asenne-
taan mitä tilataan. 

Tässä suhteessa taloyhtiön 
hallitus on katsonut valvojan-
kin nukahtaneen. Lisäksi lasku-
tus oli tilatun, kalliimman mate-
riaalin mukaan. Asiaa ei olekaan 

jätetty siihen. Vaihto ei työnä 
ilmeisesti ole valtaisa operaatio 
- kunhan yksimielisyys työn pe-
rusteesta on löytynyt. 

– Tärkeänä näissä taloyhtiö-
remonteissa pidän, että myös 
yksi osakkeen omistajista, esi-
merkiksi yksi hallituksen jäsen, 
on mukana koko ajan remontin 
edetessä, osallistuen myös työ-
maakokouksiin. Näin varmis-
tetaan, että asiat toteutetaan 
tilaajan haluamalla tavalla, Koi-
visto painottaa kokemuksen 
pohjalta.

 Koko kolmen vuoden re-
monttihankkeen kustannukset 
ovat olleet taloyhtiölle noin 
miljoona euroa. Valtion 10 pro-
sentin avustusmahdollisuus 
osui ajallisesti hyvin. Se saatiin 
julkisivu-, parveke- ja ikkunatöi-
den osuudelle.

Olethan huolissasi ympäristön puolesta?
Niin mekin.
Uuden sukupolven Mora MMIX hanan 
valmistus ja käyttö kuormittaa vähemmän 
ympäristöä.

Käy tutustumassa Mora MMIX
hanasarjaan osoitteessa 
moraarmatur.fi

EcoSafe™ 
paremman ympäristön 
puolesta!
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Yksikertaista ratkaisun 
löytäminen ei ole, sit-
keyttä tarvitaankin.  

Suunnitelmat maalämmön hyö-
dyntäjiin liittymisestä näyttävät 
Lahden Kiveriössä sijaitsevan 
kerrostalon osalta ainakin tällä 
hetkellä tyssäävään laskelmin 
osoitetun takaisinmaksuajan 
pituuteen, 20 vuoteen. Talon ka-
tolle kaavaillun 5 kW/h:n tuu-
ligeneraattorin toteuttaminen 
puolestaan on kokenut torjun-
nan  kaupunkikuvasta vastaa-
van arkkitehtikunnan mukaan 
soveltumattomana näkösyistä. 
Tosin päätös ei Ojalan mukaan 

Halvempaa ja ympäristö-
ystävällisempää energiaa, kiitos!

Vaihtoehto vaihtoehdolta tutuksi ja laskelmiin

Pöydän toiselle puolelle istahtanut Tapio Ojala 

ei ole vain pakollisimmat rutiinikuviot hoitava, 

helpoimman kautta luottamustehtäväänsä som-

paileva  yksilö taloyhtiöiden hallitusten puheen-

johtajien joukossa. Se tulee selväksi, kun häntä 

kuuntelee.  Lapsiperheen isä ja yrittäjä on näkö-

kulmasta jos toisestakin miettinyt ja selvitellyt 

muun muassa vaihtoehtoja asumansa As Oy 

Honkakydön nykyiselle lämmitystavalle ja säh-

köhankinnalle. Halu olisi leikata kustannuksia, 

mutta myös hiilijalanjälkeä.  

ole saavuttanut kirjallisessa 
muodossa hankkeesta ennakko-
lausuntoa hakenutta taloyhtiön 
hallitusta vieläkään, vaikka asia 
on ollut esillä julkisuudessakin.

– Olemme pyytäneet  lausun-
toa, mutta emme ole sitä ikinä 
saaneet, päätöksestä vain kaut-
ta rantain kuullut Ojala ihmet-
telee, mutta lieventää. 

– Onhan siinä tietysti mah-
dollisuus, että se on jäänyt isän-
nöitsijän arkistoon. Taloyhtiös-
sä vaihtui äskettäin isännöitsijä, 
isännöitsijätoimisto tosin ei.

Niin tai näin, Ojala on koke-
nut epäävän päätöksen jok-

- Tietoa on kyllä tarjolla, mutta lähes kaikilla toimittajilla systeemit ovat vasta pilotointivaiheessa, Tapio Ojala viittaa uusiutuvien 
energiamuotojen valjastamiseen vanhan rakennuksen käyttöön.  Jos on potentiaalisilla asiakkailla oppimista, sama tilanne on laitetoi-
mittajienkin kentällä. 

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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seenkin tyrmäävänä, etenkin 
kun Lahden kaupunki on ko-
rostanut profiloitumistaan vih-
reän energian käyttäjänä ja uu-
siutuvien energialähteiden keu-
lakuvana.  Lahtelaisen valmista-
jan tarkoitukseen esittämällä 
tuuligeneraattorilla vuotuinen 
sähköntuotto arvioitiin välille 
10 000-20 000 kW. Niissä rajois-
sa As Oy Honkakydön vuotui-
nen kiinteistösähkön kulutus 
on liikkunut. Kuusikerroksisen 
talon paikka harjun kyljessä on 
päätelty tuulien kannalta otolli-
seksi.  Ojala kummastelee, oli-
siko generaattori talon katolla 
todellisuudessa mitenkään hal-
litsevan näköinen. Keskuste-
luissa yhtiön osakkaista monet 
ovat Ojalan mukaan olleet tuu-
len hyödyntämiselle hyvinkin 
positiivisella kannalla.

– Totta kai pelkääviäkin on 
ollut, puheenjohtaja myöntää.

Epävarmojen huoli on koh-
distunut lähinnä siihen, mak-
saisiko järjestelmä itsensä ta-
kaisin, joillakin myös mahdolli-
siin ääniongelmiin. Suositellun 
kevyen ja valmistajan mukaan 
pienelläkin tuulella reagoivan 
'pikkuvoimalan' äänitasoa on 
verrattu jääkaapin hurinaan.  

Maalämpö oli hyvä, 
jos ja jos ...

Vaikka tämän jutunteon 
yhteydessä keskustelu 
liikkui nimenomaan 

1966 valmistuneen 28 huoneis-
ton As Oy Honkakydön  mah-
dollisissa remontti- ja energia-
muotopohdinnoissa ja -hank-
keissa, Tapio Ojala myöntää, et-
tä kiinnostus asioihin on omia 
nurkkia laajempikin. 

Yritystänsä Kiinteistöratkai-
sut T.O.C 1978 -nimistä osake-
yhtiötä hän kuvaa asuinkiin-
teistöjen kehitys-, -sijoitus ja 
-konsultointisektorin toimijak-
si. Oman taloyhtiön ongelmi-
en vaihtoehtoisten ratkaisujen 
kaivaminen ja vertailu niin tek-
nisten, ympäristöarvojen kuin 
rahallisten satsausten ja mah-
dollisten käyttökustannusten 
säästämisen näkökulmista ker-
ryttää samalla yrittäjän omaa 

ammatillista kokemusta. 
Vaikka maalämpö, jota Hon-

kakydössä ensimmäisenä ja 
oleellisimpana hankkeena läh-
dettiin kartoittamaan, osoit-
tautui oman yhtiön kohdalta 
ainakin nykyisin lähtökohdin 
sopimattomaksi, lämmitysmuo-
tona yleensä Ojala arvostaa sen 
parhaimmaksi. Lahden Ankkuri-
alueella hän tietää parhaillaan 
rakennettavan kahta maa- ja 
aurinkoenergiaan perustuvaa 
kerrostaloa. Uudiskohteessa so-
vellettaessa ei toki ole sellaisia 
kompastuskiviä, joita olemassa 
olevien kiinteistöjen lämmitys-
muotoa vaihtamaan havitelta-
essa on. 

Honkakydön rakennuksessa 
on rakennusajalleen tyypillinen 
ilmanvaihtosysteemi, ilma pois-
tuu  koneellisesti, raitis ilma tu-
lee miten ja mistä tulee. Ilman 
sisältämä lämpöenergia menee 
tällä hetkellä taivaalle. Lämmön 
talteenotto onkin osa-alue, jota 
Ojala sanoo viimeaikoina tutki-
neensa paljon. Ruotsissa hän on 
kuullut tutkimustuloksista, joi-
den lämmityskustannuksia on 
saatu vähennettyä 30- 40 por-
senttia  lämmön talteenotolla.  
Lämmön talteenottolaitteistolla 
otettu lämpöenergia siirretään 
joko tuloilman lämmitykseen 
tai patterijärjestelmän paluu-
kiertoon sekä käyttöveden 
lämmitykseen. Kummassa-
kin vaihtoehdossa pystytään 
pienentämään absoluuttista 
lämmöntarvetta, mutta lämmi-
tettävällä tuloilmaratkaisulla 
pystyttäisiin sen lisäksi paran-
tamaan maalämpöjärjestelmän 
hyötysuhdetta. 

Jos kyseistä systeemiä oli-
si mahdollista soveltaa As Oy 
Honkakytöön maalämpöä olisi 
saatavissa riittämiin paljon vä-
hemmällä porakaivomäärällä 
kuin laskemien mukaan nyt 
vaadittu määrä. Maalämmön 
tekniikkaan investoinnit pystyi-
si tiputtamaan budjettiystävälli-
semmälle tasolle, mutta:

– Jotta tuloilma olisi lämmi-
tettävissä, sen otto olisi ensin 
saatava hallituksi. Kun vedon-
tunne sen myötä jäisi pois, pat-
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tereiden lämpötilaa voisi laskea 
matalammaksi. Maalämmön 
hyötysuhde paranisi huomat-
tavasti, joten senkin kautta kai-
voja ei tarvittaisi niin montaa. 
Vaikuttaa vain siltä, että koneel-
lisen tuloilman edellyttämien 
putkistojen vetäminen tulisi lii-
an hintavaksi. Yksi vaihtoehto 
taas olisi huoneistokohtainen 
ilmanvaihto, Tapio Ojala pyörit-
telee ajatuksia. 

Toisaalta Ojalalle on syntynyt 
näkemys, että seinäpattereiden 
sijasta maalämmitetyssä raken-
nuksessa toimivampi ratkaisu 
olisi laajempialaisen lämmitys-
pinnan mahdollistava lattialäm-
mitys. 

Kun maalämmitys on siis  
ainakin näillä näkymin vaihto-

ehtona unohdettu As Oy Hon-
kakydössä, samalla on eliminoi-
tunut vireillä ollut ajatus myös 
aurinkopaneeleiden asentami-
sesta katolle. Alan toimittajan 
laskelmien mukaan 12:lla noin 
2,5  neliömetrin paneelilla oli-
si turvattu noin 70 prosenttia 
yhtiön lämpimän veden saami-
seen tarvittavasta energiasta. 

– Aurinkoenergia on äärettö-
män hyvä vaihtoehto osana ko-
konaisuutta, mutta pelkästään 
kyseistä järjestelmää ei pysty 
rakentamaan. Tarvittavan vesi-
varaajan rakentaminen vain sitä 
varten on liian kallista. Maaläm-
mön yhteydessä tilanne olisi 
ollut toinen. 

Energia energiana,
verot veroina

Ei maalämpöä, ei aurinko- 
ja tuulienergiaa - onko 
siis Honkakydössä tyyty-

minen jatkamaan nykyisellään, 
pääosin kivihiilellä tuotettua 
kaukolämpöä käyttäen, maksa-
en kiltisti laskuja sellaisina kuin 
ne tulevat?

– Kaukolämpö on epävarmaa 
hinnallisesti, tuntuu että se on 
muutamassa vuodessa noussut 
kipurajoille. Ajatus taloyhtiön 
itse tuottamasta energiasta 
hou kuttelisi, pidemmän päälle 
se olisi hinnallisesti turvalli-
sempaa, Tapio Ojala sanoo.  

Erityisesti nuorta miestä kir-
paisee kaksipiippuiseksi koke-
mansa tilanne. Kaukolämpöä 
sinänsä hän pitää erittäin hyvä-
nä ratkaisuna, mutta kun kau-
kolämpöyhtiön omistajana on 
kaupunki, politiikalla on taipu-

As Oy Honkakydössä on monta remonttia jo hoidettuna: 
mm. käyttövesiputket uusittu, huoneistokohtaiset vesimitta-
rit asennettu ja mittava parvekeremontti takana. 
Viimeaikoina kissana mietintäpöydällä on pyörinyt lämmi-
tystapa, voisiko se olla muu kuin kaukolämpö. 

mus tunkeutua vaikuttajaksi. 
 – Kaupungeissa on kovat 

tavoitteet tulouttaa rahaa ulos. 
Nousevissa lämmityslaskuissa 
kaukolämmön käyttäjät joutu-
vat herkästi maksamaan piilo-
veroa.

Hattua Ojala sanoo nosta-
vansa puolestaan Lahti Energia 
Oy:n Kymijärven voimalaitok-
sen hankkeelle, jossa nykyisin 
vahvasti kivihiilen varaan tu-
keutuvan tuotannon rinnalle 
on luvassa jätekaasuvoimala, 
jossa hyödynnetään ympäristö-
myönteistä huipputekniikkaa. 
Yksikön rakentaminen päässee 
käyntiin kesäkuussa, valituskä-
sittelyn viivästyttämänä. Luon-
nonsuojelijoiden nostamalle 
vastarinnalle Ojalalla ei oikein 
riitä ymmärrystä. Hän kokee 
hankkeen kaukolämmön hii-
lijalanjälkeä pienentävänä, ja 
toisaalta:

– Onhan aivan hullua kasata 
jätteitä ympäristöön tai kuljet-
taa niitä sadan kilometrin pää-
hän, jos ne voi hyödyntää pai-
kallisesti. 

Myönteiseksi kokemastaan 
kehityksestä huolimatta Tapio 
Ojala ei kuitenkaan ole täysin 
heittänyt rukkasia naulaan kau-
kolämpölaskujen maksajana. 
Tuoreimmillaan hän sanoo sel-
vitelleensä taloyhtiöönsä hake-
lämmitysvaihtoehtoa.  Kattilalle 
talon uumenissa ei ole kyllä-
kään tilaa. Laitteiston tulisi siis 
olla tontilla erillisessä kontissa, 
putket vedettynä sieltä taloon. 
Tähän vaihtoehtoon hän ei 
kertomansa mukaan ole testan-
nut kaupungin suhtautumista, 
vielä.  

– En tiedä, tuleeko näistä 
vaihtoehdoista lopulta mikään 
toteutumaan. Jos ei, sekin on 
sitten hyväksyttävä. Ratkaisuja 
ei pidä lähteä tekemään suin 
päin, vain siksi että niitä haluaa. 
Niiden on oltava laskennallises-
ti järkeviä, Ojala toteaa. Onnek-
si lämmitystekniikan puolesta 
taloyhtiössä ei ole akuuttia 
hätää, lämmönvaihdin on kun-
nossa, lämpöä riittää  - kun vain 
maksajien pinna kestää.
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Viime vuonna ARAlla oli en-
simmäistä kertaa käytettävis-
sään erillinen määräraha kehit-
tämishankkeiden tukemiseen. 
Määrärahaa käytettiin 12 hank-
keeseen, joiden tavoitteina on 
muun muassa energiatehok-
kuuden parantaminen uudis- ja 
korjausrakentamisessa, elinkaa-
rikustannukset, kohtuuhintai-
set asumisen kulut, yhdyskun-
tarakenteen kehittäminen, eri-
tyisasuntokannan suunnittelu 
ja asumisviihtyvyyden paranta-
minen. 

Osa projekteista valmistui 
viime vuoden aikana, mutta 
suurin osa projekteista on mo-
nivuotisia.

Määrärahoja käytettiin seu-
raaviin projekteihin ja hank-
keisiin:

1) Nollaenergiatalohanke, 
jossa toteutetaan Suomen en-
simmäiset nollaenergiatalot. 
Projektissa kehitetään matala-, 
passiivi- ja nollaenergiatalokon-
septit elinkaaritarkasteluineen.

2)  Energiatehokas asumis-
oikeuspientaloalue -projekti, 
jossa käytetään Hankintaklinik-
ka-mallia tuotantoprosessin 
kehittämiseksi. Projektissa ke-
hitetään toteuttamismalli, jos-
sa huomioidaan kaavoitus ja 
käytetään hyväksi uusia suun-
nittelu- ja hankintamenetelmiä 
energiatehokkuuden paranta-
miseksi ja ympäristövaikutus-
ten minimoimiseksi.

3)  SURE-projekti: hankitaan 
tietoa hyvistä pohjoismaisista 
korjausrakentamisen käytän-
nöistä. Lisäksi laaditaan omaan 
toimintaympäristöön sopeutet-
tu kestävän korjausrakentami-
sen ohjeistus. Projektin yhtey-
dessä on pilottihankkeita.

4)  Kerrostalon energiate-
hokkuuden parantaminen -pi-
lottiyhteistyöhanke, jossa osa-
na SURE-projektia käytetään 
koerakennuskohdetta.

5)  EcoDrive-yhteistyöpro-
jekti, jossa keskitytään energia-
tehokkaisiin kaupunginosiin. 
Projektissa hankitaan meto-
dinen perusta tulevaisuuden 
ekotehokkaiden asuinalueiden 
konsepteille. Sisältää suunnit-
telu- ja toteutuskeinot, vaikut-
tavuuden arvioinnin, erottautu-
misen ja arvon kehittämisen.

6) Lähiö metropolin laidalla 
-tutkimusprojekti. Kartoitettiin 
Riihimäen Peltosaaren yhdys-
kuntarakenteen ja asuntoalu-
een kehittämisen lähtökohtia.

7) Palvelutalon kehittäminen 
- kilpailu ja hanke.  ARA muka-
na rahoittamassa arkkitehtikil-
pailun järjestämistä.

8)  Innova passiivitalo -kilpai-
lu ja hanke, jossa alkuvaiheessa 
rahoitettiin taloyhtiöille suun-
natun kutsukilpailun järjestä-
mistä.

9)  Hyvän tuulen asuminen 
- projekti, jossa keskityttiin eri-
tyisasuntokantaan. Projektin 
kuluessa laadittiin raportti, jo-
ka käsittelee käyttäjäyhteisöjen 
osaamista ja käyttäjien valmen-
nusta.

10)  InSert Linjasaaneeraus-
ten uudet hankinta- ja palve-
luratkaisut - hanke. Kehitetään 
tekniikoita ja prosesseja linja-
saneerauksiin. Hanke alkanut 
jo ennen vuotta 2009.

11)  Kuntakohtaisten vuokra-
tie tojen tuottaminen asumistu-
kiaineistosta - projekti. Han-
kittiin tilastoja asumistukia 
saaneiden ja vuokralla asuvi-
en ruokakuntien/henkilöiden 
vuokratiedoista.

12) Pääkaupunkiseudun 
vuokranhakijoiden päällekkäi-
syysselvitys - projekti.

ARAn kehittämisrahalla tuetaan
 asumisen kehittämishankkeita

lisätietoja
puh. 020 129 211 
www.uponor.fi 

Uponor Cefo -elementit
Nopea ja kustannustehokas 
talotekniikan perusparannus
h e l p ot ta a  s u u n n i t t e lua
 esivalmistetut vakioidut reitityselementit 
 valittavissa jo hankesuunnitteluvaiheessa
 vakioidut ratkaisut helpposti siirretävissä 
 LVIS-suunnitelmiin

säästää energiaa
 huoneistokohtaiset vesimittarit
 käyttöveden paineensäätö
 energiatehokas kosteiden tilojen vesikiertoinen 
 lattialämmitys

a s u k a sy s t ä v ä l l i n e n
 nopea
 lyhyet putkivedot
 yksilöllisyyden mahdollistava

l a a d u k a s  ja  t u rva l l i n e n
 valmiit palo- ja äänieristetyt Uponor-viemärit
 luotettava Uponor-komposiittijärjestelmä
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I L M A N VA I H T O R E M O N T T I

Haapaniementie 22:ssa 
ja Hermanninaukio 
2:ssa on suomalaisille 

kerrostaloille tyypillisesti ko-
neellinen poisto. Jotta ilman-
vaihto toimisi, on talon jokaisen 
asunnon makuu- ja olohuonei-
siin sijoitettu rakentamisvai-
heessa vuonna 1996 tuloilma-
venttiilit. Ne aiheuttivat kuiten-
kin muun muassa veto- ja kos-
teusongelmia. Lisäksi venttiilit 
rikkoontuivat helposti ja niiden 
huolto oli hankalaa. Sisäilman 
laatukaan ei tyydyttänyt, sillä 
venttiilien suodattimien laatu 
oli "mitä sattuu".

– Venttiilit avattiin ja suljet-
tiin narusta vetämällä. Monessa 
asunnossa narut olivat men-
neet poikki tai luukun meka-
nismi jumiutunut muuten niin, 
että venttiilit olivat kovilla 
pak kasillakin aina auki. Vetoa 
yritettiin sitten torjua muun 

muassa tunkemalla niihin vil-
lasukkia tai peittämällä aukko 
muovilla. Kun koneellisesti 
poistuvaa ilmaa korvaamaan 
ei saatu tuloilmaa venttiileistä, 
sitä tuli asuntoihin muun muas-
sa viemäreistä yhdessä hajujen 
kanssa, kertoo Kiinteistö-KYS 
Oy:n kiinteistöinsinööri Jouni 
Mähönen.

– Tuloilmaventtiilit aiheutti-
vat asunnoissa myös kosteus-
vaurioita. Kosteus jäätyi venttii-
leihin pakkasella ja valui sitten 
sisäseiniin ja lattioille ilmojen 
lauhtuessa, Mähönen lisää.

Asukas huomaa 
eron

-Aloimme selvittää, mi-
ten taloissa voisi tu-
lossa olevan kanavis-

tojen puhdistustyön yhteydessä 
poistaa ongelmat ja asukkaiden 

Asukkaiden 
sisäilma-

valituksista eroon 
pienellä rahalla 

ja vaivalla

Kuopion Haapaniementie 22:n ja Hermanninau-

kio 2:n asukkaat valittivat jatkuvasti asunto-

jensa ilmanvaihdosta ja asumisoloista. Talon 

omistaja Kiinteistö-KYS Oy vaihtoi kanavien 

puhdistuksen yhteydessä kaikkiin 55 asuntoon 

nykyaikaiset tuloilmaventtiilit. Valitukset lop-

puivat. Omistajan kannalta hyvää olivat myös 

remontin helppous ja edullisuus sekä tulevien 

huoltotöiden helpottuminen.

www.julkisivuyhdistys.fi

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi

Puheenjohtaja Mikko Tarri, A-Insinöörit 

OY, puh. 0400 57 66 33

Sihteeri Riina Takala, Suomen 

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

Julkisivuyhdistys 
– asiantuntemusta 

alan huipulta

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

(sis. alv.  8 %) 
+ postimaksu 2,95 e. 

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

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

Tilaukset: 
info@julkisivuyhdistys.fi  tai 

sihteeri Riina Takala 040 502 1769.

Hinta 

15,- 

76    KIINTEISTÖPOSTI 2/2010



valitukset. Kävimme yhdessä il-
manvaihtosuunnittelijan kanssa 
läpi toiminnallisesti ja hinnal-
taan kilpailukykyisiä vaihtoeh-
toja korjata tilanne ja kiinnos-
tuimme Suomen Terveysilman 
markkinoimista tuloilmavent-
tiileistä ja niissä käytettävistä 
suodattimista, Kiinteistö-KYS 
Oy:n toimitusjohtaja Matti Kor-
pela toteaa.

– Uusissa venttiileissä tuloil-
man määrä säätyy automaatti-
ses ti ulkoilman lämpötilan 

mukaan toimivan termostaatin 
avulla. Nyt vedon tunne on 
poistunut, eikä kosteuttakaan 
enää tule sisälle. Kiinteistön-
omistajalle hyvää on myös, et-
tä asukkaiden ei tarvitse enää 
koskea venttiileihin, eivätkä ne 
käytännössä voi mennä rikki, 
Mähönen jatkaa.

Vanhojen tuloilmaventtiili-
en suodattimien vaihdon han-
kaluus kiusasi myös kiinteis-
tönomistajaa. Nyt venttiili on 
helppo vetää ulos seinästä ja 
suodatinsukan vaihtaminen 
käy käden käänteessä. Pistokoe 
1,5 kuukautta seinässä olleesta 
venttiilistä osoitti suodattimen 
myös toimivan luvatulla tavalla. 
Jouni Mähösen, joka on perhei-
neen kokenut myös Haapanie-
mentie 22:n asukkaana korjaus-
töiden vaikutukset, ulkoilmasta 
tuossa ajassa suodatetun lian 
määrä hämmästytti.

– Suodattimen tummumises-
ta voi päätellä, että siivouksen 
tarve on vähentynyt. Asumiso-
lot ovat muutenkin parantu-
neet selvästi. Lapsemme sai-
rastelivat aiemmin aika usein, 
mutta venttiiliremontin jälkeen 
he ovat olleet terveitä. Aika on 
tietysti vielä lyhyt syvempään 
vertailuun, mutta alku on aina-
kin lupaava. Myös ulkoa tulevat 
äänihaitat pienenivät, Mähönen 
summaa kokemuksensa asuk-
kaana.

Korjaus osana 
huoltoa

Kuopion kaupungin ja 
Pohjois-Savon sairaan-
hoitopiirin omistamal-

la Kiinteistö-KYS Oy:llä on 
1 165 asuntoa. Kun pelkästään 
nyt korjattujen talojen 55 asun-
nossa on 304 tuloilmaventtiiliä, 
joudutaan asuntojen sisäolojen 
parantamisessakin käyttämään 
vahvasti euro-nimistä konsult-
tia. Kanavien puhdistus, jonka 
lakikin jo määrää tekemään 
vähintään kerran kymmenessä 
vuodessa, nähdään yhtiössä hy-
vänä hetkenä tehdä myös korja-
uksia ilmanvaihtoon.

➺ JATKUU

Jouni Mähösen tyttärille oli 
isän käynti kotona kesken työ-
päivän iloinen yllätys. 
Mähösen mukaan lasten sai-
rastelu on vähentynyt selvästi 
sen jälkeen kun asuntoon vaih-
dettiin uudet nykyaikaiset ja 
toimivat tuloilmaventtiilit ja 
-suodattimet.

Jouni Mähönen otti 1,5 kuukautta paikallaan olleen venttiilin pai-
kaltaan ja hämmästyi, kuinka paljon likaa oli jo ehtinyt tarttua 
venttiilin suodattimeen. Tämän likamäärän jääminen suodatti-
meen tuntuu sisäilmassa ja kodin siivoustarpeessa, Mähönen to-
teaa.
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– Ostimme omana hankinta-
na uudet tuloilmaventtiilit. 
Kaup paan sisältyivät myös 
venttiilien suodattimet sekä 
venttiilireikiin kadun puolella 
asennetut äänenvaimennusput-
ket, Korpela kertoo.

– Kun seinässä on valmis rei-
kä venttiilille, vaihto on help-
poa. Vanhan venttiilin aukko 
vain peitetään asennuslevyl-
lä sisäpuolelta ja sitten uusi 
kohteeseen sopivan kokoinen 
venttiili ja suodatinosa laitetaan 
paikoilleen. Haapaniementie 
22:ssa asennettiin lisäksi toimit-
tamiamme äänenvaimennus-
putkia reikään ennen asennus-
levyn ja venttiilin asentamista, 
projektipäällikkö Seppo Hurs-
kainen Suomen Terveysilmasta 
esittelee.

Koko työhön kului Kiinteis-
tö-KYS Oy:ltä rahaa noin 30 
000 euroa eli 500 - 600 euroa 
per asunto. Tällä rahalla tehtiin 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

S I S Ä I L M A

Ulkoilman huono laatu 
on säännöllisesti esillä 
muun muassa päivä-

lehdissä. Vaikka ihmiset viettä-
vät nykyään noin 90 prosenttia 
ajasta sisätiloissa, ovat useimmat 
alttiina huonon ulkoilman hait-
tavaikutuksille. Ilmanvaihdon 
yhteydessä nimittäin 60-70 pro-
senttia kaikkein haitallisimmis-
ta ulkoilman epäpuhtauksista 
eli pienhiukkasista kulkeutuu 
sisälle, ellei niitä suodateta tu-
loilmasta pois. 

Epäpuhdas hengitysilma voi 
Raimo O. Salosen mukaan vai-
keuttaa merkittävästi yli miljoo-

nan suomalaisen elämää. Pien-
hiukkasille herkkiä on noin 
30 prosenttia väestöstä. Niistä 
aiheutuva haitta on suuri eten-
kin kroonisista keuhkohengi-
tyssairauksista sekä sydän- ja 
verisuonisairauksista kärsivien 
joukossa. 

Vakavien haittojen riskiä li-
sää, että monet näistä sairaista 
ovat yli 65-vuotiaita. Epäpuh-
tauksien vuoksi myös pienten 
lasten hengityselinten oireet ja 
infektiot lisääntyvät. 

Lehtimäki ja Salonen totea-
vat tutkimusten osoittavan, et-
tä pienhiukkasten ja otsonin pi-

Sisäilmalla ja sairastamisella 
on usein syy-yhteys

Ulkoilman pienhiukkasista aiheutuu Suomessa 

noin 300 miljoonan euron vuosittaiset kustan-

nukset ja noin 1300 ennenaikaista kuolemaa, 

kertoo dosentti Raimo O. Salonen Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitokselta. Pääosa ulkoilman 

hiukkasista päätyy sisäilmaan. Hallittu tuloil-

man otto ja suodatus parantavat sisäilman 

laatua tehokkaasti, toteaa johtava tutkija Matti 

Lehtimäki VTT:ltä.

Haapaniementie 22:n uudet tu-
loilmaventtiilit sulautuvat sei-
näpintaan hyvin. Vanhoja 
venttiilejä säädettiin narusta 
vetämällä, uutta säätää ter-
mostaatti ulkolämpötilan mu-
kaan. Kiinteistönomistajaa 
miellyttää, ettei venttiilissä 
käytännössä ole rikki meneviä 
osia.

kanavien ja poistoilmakoneen 
puhdistus ja ilmanvaihdon sää-
tö parannustöineen, poistettiin 
304 vanhaa venttiiliä ja asen-
nettiin tilalle uudet venttiilit 
suodattimineen sekä laitettiin 
kadun puolelle äänenvaimen-
nusputket. Hinta sisältää myös 
osassa asuntoja verholaudan 
uusimisen.

– Ilmeisesti äänihaittojen 
vä hentämiseksi useassa verho-
laudassa oli reikä eri kohdassa 
kuin venttiili on. Nyt tämäkin 
huoltoa haitannut asia on kor-
jattu,  Jouni Mähönen sanoo 
tyytyväisenä.

Tehdyn remontin muista vai-
kutuksista Kiinteistö-KYS Oy:llä 
ei vielä ole seurantatietoa. Jou-
ni Mähönen arvioi kuitenkin, 
että kanavien ja päätelaitteiden 
puhdistus ja tuloilman nyt hal-
litusti tapahtuva otto vähentä-
vät poistoilmakoneiden ajoa 
täydellä teholla. Sitä kautta saa-
daan ainakin energiansäästöä.

Uusia 
asennuksia 
jo suunnitellaan

Kokemukset tehdystä re-
montista ovat toimitus-
johtaja Matti Korpelan 

mukaan hyvät. 
Kun työn kustannus on koh-

tuullinen, harkitsee Kiinteistö-
KYS Oy jatkossa vakavasti il-
manvaihdon parantamista niis-
sä talojensa huolto- ja korjaus-
töissä, joihin asian voi liittää.

– Meillä on nyt aktuaalinen 
asia 450 ikkunan vaihto. Tuon 
luukkuun laitettavan venttii-
lin hankinta on nyt vakavassa 
pohdinnassa, Korpela toteaa 
viitaten malliin, jossa tuuletus-
luukulla varustettuihin ikkunoi-
hin voidaan laittaa luukkuun 
asennettavia venttiilejä ja suo-
dattimia. 

Teksti ja kuvat:
Arto Rautio
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toisuuksissa ei ole tapahtunut 
laskua tällä vuosikymmenellä, 
vaikka ulkoilman laatu periaat-
teessa paranee koko ajan. Pien-
hiukkasia tulee paljon liiken-
teestä, jossa ajoneuvomäärän 
kasvu on syönyt autojen teknii-
kan ja polttoaineiden parantu-
misen tuoman.  

Puun pienpoltto talojen läm-
mityksessä ja pienet enintään 
5 MW aluelämpölaitokset ovat 
usein merkittäviä paikallisia 
hiukkaslähteitä.

– Me terveysasiantuntijat 
muistutammekin, että bioener-
gian käytön lisäämisen pitäisi 
perustua vain hyvään puhtaan 
polttotuloksen tuovaan tekniik-
kaan, Salonen tähdentää.

– Pääkaupunkiseudullakin 
melkoinen osa kaikista ulko-
il man pienhiukkasista voi 
tal vipakkasilla olla peräisin 
paikallisesta tai lähialueilla ta-
pahtuvasta biomassan poltosta. 
Isoista teollisuuden, energian-
tuotannon tai jätteenpolton yk-
siköistä ei nykyisin tule kovin 

merkittäviä hiukkaspäästöjä, 
vaikka niin usein luullaan. Sen 
sijaan ilmansaasteiden kauko-
kulkeuma ulkomailta heiken-
tää ajoittain merkittävästi ilman 
laatua, Lehtimäki kertoo.

Asiantuntijat tähdentävät, 
että etenkin sisätilojen ilman-
laadun parantamiseksi on syytä 
toimia heti, jos epäpuhtauksien 
haittoja halutaan vähentää

Lika hallitusti 
pois tuloilmasta

-Rakennuksissa on pe-
riaatteessa joko pai-
novoimainen poisto, 

koneellinen poisto tai koneel-
linen tuloilman otto ja poisto. 
Jos korvausilmaksi tarvittava tu-
loilma otetaan hallitusti ja suo-
datetaan hyvin, voidaan kaikissa 
järjestelmissä epäpuhtauksien 
tulo sisälle välttää tehokkaasti. 

➺ JATKUU

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen dosentti Raimo O. Salonen on 
hämmästynyt, kuinka pienellä rahalla asuntoihin ulkoilmasta tu-
levien haitallisten epäpuhtauksien määrää voi vähentää merkit-
tävästi. Hän pitää korjauskustannuksia vähäisinä verrattuna 

epäpuhtauksista usein aiheutuviin sairauskuluihin.
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Hyvillä suodattimilla saadaan 
tuloilman epäpuhtauksista jo-
pa 95 prosenttia pois. Toinen 
tapa on käyttää huoneistokoh-
taisia ilmanpuhdistimia, toteaa 
VTT:llä Tampereella puhdasil-
matekniikkaa ja tuotantoympä-
ristöjä tutkiva Lehtimäki.

– Mielestäni lähtökohdan pi-
tää aina olla tuloilman puhdis-
taminen. Huoneistokohtaisia il-
manpuhdistimia voi käyttää, jos 
tuloilman suodatusta ei ole tai 
sillä ei ole esimerkiksi sairaan 
henkilön asunnossa saavutettu 
riittävän puhdasta sisäilmaa. 
Minua hämmästytti Kiinteistö-
KYS Oy:n Kuopiossa teettämäs-
sä korjauksessa, kuinka edulli-
sesti tuloilman otto ja suodatus 
saatiin asianmukaisiksi, THL:n 
Ympäristöterveyden osaston 
Salonen lisää.

– Kiinteistönomistajien kan-
nalta yhtenä hankaluutena on 
markkinoilla olevien suodatti-
mien kirjava laatu. Tavoitteisiin 
päästään tietysti vain hyvillä 
suodattimilla. Toinen tuloksiin 
vaikuttava tekijä on rakennuk-
sen tiiveys eli miten hyvin tu-
loilman otto voidaan hallita. 
Painovoimaisessa poistossa li-
sähanluuksia tuo, että imu on 
kesällä heikkoa ja ikkunoita pi-
detään auki, kun ilma ei vaihdu 
muuten, Lehtimäki muistuttaa.

– Painovoimaista poistoa-
kin voi toki tehostaa. Hormin 
päähän voidaan asennettaa 
pyöriviä hormi-imureita, jotka 
aiheut tavat tuulen voimasta ali-
paineen poistohormiin ilman 
sähköä, kertoo toimitusjohtaja 
Peter Schlauf Suomen Terveys-
ilma Oy:stä.

Epäpuhtauksista 
satojen miljoonien
kulut

Ilman epäpuhtauksien vai-
kutuksia terveyteen on 
Raimo O. Salosen mukaan 

vaikea osoittaa ilman vaativia 
tutkimuksia. Pienhiukkaset pa-
hentavat salakavalasti krooni-
sesti sairaalle tyypillisiä oireita 

ja lisäävät muutenkin yleisiä 
hengitys- ja sydänsairauksia. 
Asianomainen itse huomaa eh-
kä keväisen katupölyn tai haise-
vien ja näkyvyyttä heikentävien 
metsäpalosavujen aikaa lukuun 
ottamatta vain harvoin yhtey-
den sairauden pahenemisen ja 
ilman epäpuhtauksien välillä. 

– Tämä lienee osasyynä sii-
hen, että ongelman vakavuutta 
ja laajuutta ei hahmoteta kan-
san, eikä päättäjienkään kes-
kuudessa, eikä sitä kunnolla 
uskota, Salonen arvioi.

– Pyramidin huippu ovat en-
nenaikaiset kuolemat. On arvi-
oitu, että pahimmin pienhiuk-
kasista kärsivät kuolevat 2-10 
vuotta aiemmin kuin muuten 
kuolisivat. Monelle sairaalle 
ulkoilun välttäminen on huo-
non ilmanlaadun aikana jopa 
elämän ja kuoleman kysymys, 
Raimo O. Salonen toteaa.

Oikein huono ilma vaikut-
taa kaikkien ihmisten elämään. 
Raimo O. Salosen mukaan ter-
veilläkin henkilöillä silmien 
ja hengityselinten ärsytystä, 
lisääntyneitä hengitystieinfek-
tioita ja työstä poissaoloja, kun 
ulkoilman laatu on huono.

– EU:n laajuisen CAFE-arvi-
oinnin mukaan pienhiukkasiin 
liittyvät suorat sairauskulut ja 
sairastamiseen liittyvät epäsuo-
rat taloudelliset menetykset 
ovat Suomessa noin 300 mil-
joonaa euroa vuodessa, Salonen 
kuvaa ongelman mittasuhteita.

– Todennäköisesti moni voisi 
elää kotonaan pitempään, jos 
epäpuhtaan ilman tuoma lisä-
rasitus ei pahentaisi kroonista 
hengitys- tai sydänsairautta, Sa-
lonen jatkaa.

– Kaikki tuo vaikutti osaltaan 
ratkaisuun panostaa asunto-
jemme ilman laatuun. Kun tuo-
tamme ensisijaisesti asumispal-
veluita omistajiemme KYS:n ja 
Kuopion kaupungin työnteki-
jöille, näkyy asukkaidemme hy-
vinvointi ja työkyky heti myös 
molempien organisaatioiden 
toiminnassa, toteaa kiinteistö-
insinööri Jouni Mähönen Kiin-
teistö-KYS Oy:stä.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTAJulkisivusaneerausten
 ammattilainen

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

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

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

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

www.lahiokunnostajat.fi
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• arki 
• elämä 
• asunto 
•as oy  

 

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

alarinteen puoleisesta päädys-
tä. Työhuoneeseen käännytään 
heti tuulikaapin jälkeen oike-
alle. Tai itse asiassa molempiin 
työhuoneisiin, vieressä on muu-

Tai no, juuri Merja Natu-
selle koti on kyllä työ-
paikkakin, mutta vain 

osa kodista eli heti sisääntulosta 
oikealla oleva huone. Tuon tilan 
sijainti olikin yksi oleellisimmis-
ta pointeista, mikä houkutteli 
hänet, kiinteistönvälittäjän LKV, 

YKV,  paneutumaan syvemmin 
ja omakohtaisesti syksyllä 2004 
ennakkomarkkinointiin tullee-
seen paritaloon  ympäristöi-
neen. 

Melkein kaikissa kahdessa ta-
sossa olevissa rivi- tai paritalois-
sa alakerrassa ovat olohuone 

ja keittiö, Natunen oli saanut 
todeta. Espoon Kuurinniittyyn 
kesäkuun 2005 lopussa valmis-
tunut, As Oy Hopearinteen ra-
kennuksiin lukeutuva paritalo 
on yhtiön ja koko alueen nimeä 
myötäillen rinneratkaisu. Pää-
sisäänkäynti huoneistoon on 

Omalla kodilla 
todella väliä, välittäjällekin

Pientaloja, pari-, rivi- ja kerrostalohuoneistoja, 

omia ja vuokrattuja, uusia, vanhoja ja siltä vä-

liltä; espoolaisella Merja Natusella on asumisen 

kokemusta monenlaisista asuinympäristöistä ja 

asunnoista. Kiinteistönvälittäjän työssä toimi-

valle jos kelle siitä on suuresti etua.  Silti - am-

mattilaisellekin oma koti on ennen kaikkea koti, 

ei vain itsensä kehittämisen väline ammatilli-

sessa mielessä. 

Koteja, koteja, koteja, muiden ja omia

➺ JATKUU

Merja Natusen työpäivä 
voi alkaa ja päättyä kodin 
alakerran työhuoneessa, 
mutta välillä lennättää 
ympäri pääkaupunkiseu-
tua. 
Tänä talvena espoolaiset-
kin ovat päässeet hiihtämi-
sen makuun. Sen sijaan pi-
hastaan suoraan metsään 
astuvan Merja Natusen 
mukaan marja- ja sie-
niapajilla ei juuri muihin 
törmää, vaikka puisto on 
isojen asuinalueiden ympä-
röimä.

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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alla työskentelevän, mutta väi-
töskirjaansa kotona työstävän 
puolison työhuone. Varsinaiset 
asumistilat - olo-, makuu- ja 
kylpyhuone sekä keittiö ja par-
veke - ovat kerrosta ylempänä. 
Toisesta päädystä ylhäältä, olo-
huoneesta, lasketaan katetun 
terassin kautta muutama porras 
pienehkölle oleskelupihalle - ja 
milloin mieli tekee, sieltä edel-
leen suoraan suureen metsään. 
Ja mieli tekee niin usein:

– Talvella hiihdämme, kesäl-
lä lenkkeilemme, syksyisin 
mar jastamme ja sienestämme. 
Viime syksynä hain viimeiset 
suppilovahverot pari viikkoa 
ennen joulua, Merja Natunen 
kertoo. 

Optimaalisesti erilleen sijoit-
tuneen työhuoneen lisäksi huo-
neiston ostamisen kannalle vaa-
kaa oli vahvasti painamassa tä-
mä työstä irtautumisessa tärkeä 
elementti, Espoon keskuspuis-
to. Metsän katoamista muuhun 
kuin virkistyskäyttöön ei tarvit-
se pelätä. Alue on suojattu. 

Toisenlaista 
näkökulmaa
visiirin takaa 
katsoen

Rauhallisuus, turvallisuus 
ja kodikkuus, myös ne 
ovat tärkeitä kodin 

mää reitä Merja Natuselle. Ho-
pearinteen alue muodostuu sa-
moihin aikoihin valmistuneista 
yksityisistä omakotitaloista sekä 
asunto-osakeyhtiöihin kuuluvis-
ta yhden perheen erillistaloista 
ja paritaloista. 

Ulkopuolisia ajelijoita alueel-
la ei juuri näe, monen mutkan 
taakse kun ei ole ihan helppoa 
löytää hakemallakaan. Lähin 
bussi tuo ja vie 800 metrin 
päästä kaksi kertaa tunnissa, 
minkä maan toiseksi suurimmas-
sa kau pungissa monet saattavat 
hyvinkin kuitata huonoiksi lii-
kenneyhteyksiksi. Lähimpään 
kauppaan, Kauniaisten puolelle 
on kaksi kilometriä.

– Useassa taloudessa näyttää 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

olevan kaksi autoa, Natunen 
onkin havainnoinut. 

Omasta työstään hän tekee 
työhuoneessaan vain osan. Työ 
liikuttaa muualle, paitsi huo-
neistojen ja kiinteistöjen esitte-
lyihin myös asiakkaiden luok-
se ja pankkeihin. Helsinkiin, 
etenkin kulttuuriharrastuksiin 
mennessään, hänen tulee usein 
hypättyä junaan Kauniaisten 
juna-asemalta. Auton omistami-
nen ei siis aina merkitse, että 
julkisia liikennevälineitä ei hyö-
dynnettäisi. 

Ihmisten kanssa paljon jo 
työn kautta tekemisissä oleval-
le veto lähteä vapaa-aikana pois 
kotioloista ei ole kuitenkaan 
kovinkaan voimakas. 

– Mitä vanhemmaksi tulee, 

sitä enemmän haluaa olla per-
heen kanssa omissa oloissaan, 
ottaa omaa aikaa, Merja Natu-
nen myöntää - mutta kiistää 
olevansa silti epäsosiaalinen.  
Ammatin seurannaisiin kuuluu, 
että kaduilla ja kulmakunnilla 
liikkuessa tervehdyksiä saa tä-
män tästä. Asiakkaat muistavat 

Kiinteistönvälittäjän työssä puheet remonteista ovat väistämättömiä. Rakennuksenakin uuteen ko-
tiin muuttamalla pitkään aikaan niistä ei ole tarve puhua omakohtaisina. Rakentajan puolesta on 
ensin vuositakuu, ja vielä vastuu 10 vuoden ajan. 

Kuva-arkiston kertomaa: 
Mustikkapiirakka-ainekset löy-
tyvät kodin läheltä. 

Kuva-arkiston kertomaa: 
Tässä pienempi ja säyseämpi kaksipyöräinen.

välittäjänsä, mutta välittäjä ei 
välttämättä kaikkia, ainakaan 
äkkiseltään. 

– On vain kysyttävä, että mi-
ten olet viihtynyt, Natunen nau-
raa tuttuja tilanteita.  
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Espoon Kiinteistönvälitys 
-yritystään pyörittävä 
Merja Natunen kertoo 

tuntumansa taloyhtiöihin ja 
kiinteistömaailmaan juontavan 
jo 14-vuotiaasta. 

Soukkalaistyttö perkasi pai-
kallisen kiinteistöhuollon palk-
kalistoilla parina kesä tienestejä 
lähiön pihapensaissa. Lukioke-
sinä tuli jo ylennys toimistol-
le, naputtemaan muu muassa 
isännöitsijäntodistuksia. Vielä 
enemmän niitä tuli tuotettua 
ylioppilaskirjoitusten jälkeise-
nä välivuotena äitiyslomalla 
olevaa työntekijää tuuratessa. 

– Silloin jo hyvin tiesin keil-
le ja mihin tarkoituksiin niitä 
tarvittiin. Vuodesta oli minulle 
paljon hyötyä, ja viihdyin.  

Kaupallisten aineiden ja oi-
keustieteen opiskelut vetäisivät 
nuoren naisen sitten Turkuun. 

Siellä hän sittemmin aloitti 
myös kiinteistönvälitystyöt, toi-
mi jo yrittäjäkin. 1990-luvun 
alussa Natunen palasi takaisin 
Espooseen, joskaan ei Souk-
kaan. 

– Tiistilä, Haukilahti, Mank-
kaa, Natunen listaa espoolais-
kaupunginosia, jotka tulivat 
ko tialueina tutuiksi ennen 
Ku rinniityn Hopearinteeseen 
muut toa.  Myös paluumuuton 
Espooseen, mutta nimenomaan 
Soukkaan on sen sijaan tehnyt 
veli, joka murrosiässä oli kapi-
noinut vahvasti perheen muu-
tettua Helsingistä Soukkaan. 

– Mielellään hän nyt siellä 
asuu, joitain vuosia nuorempi 
Merja Natunen naureskelee 
muistellessaan isoveljen nuo-
ruuden uhoa.  

Vanhemmat asuttavat yhä 
samaa Soukan asuntoa, missä 

Minkä nuorena alkaa, sen ...
sisarukset espoolaistuivat. Siitä-
kin syystä Natusen tulee tämän 
tästä pistäydyttyä vanhoilla kul-
milla, mutta myös työasioissa, 
myös vanhalla työpaikalla. 

– Kovin montaa samaa ihmis-
tä siellä ei enää ole työssä, mut-
ta olen myynyt siellä muun 
muassa taloyhtiöiden vanhoja 
talonmiehen asuntoja. 

Yhden hengen yrityksenä 
toimiminen ei Natusen osalta 
ole yhtä kuin kollegattomuus. 
Yrittäjyytensä alusta asti hän 
on kuulunut muun muassa Suo-
men Kiinteistönvälittäjä liitto 
ry:n hallitukseen, ollut myös 
useita vuosia Helsingin alueyh-
distyksen puheenjohtajana. 

Tällä hetkellä hän toimii alan 
yhteiseksi hyväksi työnsä ohes-
sa Kiinteistöalan Koulutuskes-

➺ JATKUU

– Tai sitten kävelylle lähtiessä 
on vedettävä pipo syvälle pää-
hän. 

Irtiottoa ympäristöstä ja am-
mattiroolista merkitsee myös 
moottoripyörän selkään hyp-
pääminen. Viisitoistavuotiaana 
Natusella oli mopo, jota seura-
si moottoripyörä toisensa pe-
rään. 

– Välissä olin yhden kesän il-
man pyörää. Olin kuin kipeä.

Lääkkeeksi Natunen hankki 
aiempia pienemmän ja säyse-
ämmän kaksipyöräisen, Cus-
tom-luokan Yamahan. Talvella 
sinänsä mieluisissa kotioloissa 
asuen ja työtä tehden paljon 
oleskelleelle ajokelien koitta-
minen on osoittautunut asiaksi, 
josta ei niin vain ollutkaan ir-
tautumista. Pyörä ilmestyy siis 
jälleen keväisin pihakatokseen, 
eikä vain ollakseen. 
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kuksen kiinteistönvälittäjien 
ammattitutkintojen suorittajien 
arvioitsijana. 

– Näen kovin, kovin tärkeänä, 
että alan jatkokoulutusta lisä-
tään, että välittäjien osaamisen 
taso ja ammatin  profiili nou-
see.  Välittäjän on tiedettävä 
ihan hirveästi lainsäädöksistä, 
seurattava asioita koko ajan, 
kouluttauduttava lisää. Muuten 
ei pärjää, Natunen painottaa.

Suomessa kouluttautumaton-
kin voi kyllä toimia kiinteistön-
välittäjänä; minimivaatimukset 
täyttyvät, mikäli hänen työnan-
tajatoimistonsa vastaavalla hoi-
tajalla on välittäjän lupa.  

Merja Natunen uskoo Suo-
messa ennen pitkään siirryttä-

vän Ruotsin käytäntöön. Siellä 
alan tutkintoa suorittamaton 
pääse ei pääse edes näyttämään 
asuntoa, ammattitaitoisen välit-
täjän mukana olevalla opiskeli-
jallakin oltava näkösällä harjoit-
telijakyltti. 

Tämän päivän Suomessa yli 
85 prosenttia asuntokaupoista 
tapahtuu jo välittäjän kautta. 
Natusen mukaan se on ostajan 
turvaksi, sillä asuntokaupoissa 
on hänen mukaansa nykyään 
paljon selvitettäväksi muun 
muassa vastuuasioita, joissa 
alaan tuntematon on vaarassa 
kompastua. 

  
  

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Kiinteistövälitysalalle eurooppalainen 
standardi yhdentämään 

toiminnan vähimmäisvaatimuksia

Rakennusteollisuus RT ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ja  
Suomen Standardisointiliitto SFS  ovat yhteistyössä myötävaikutta-
neet eurooppalaisen kiinteistövälitysstandardin syntymiseen. 

Standardisoimisjärjestö CEN laati eurooppalaisen kiinteistön-
välitysstandardin, jonka SFS vahvisti tammikuussa. Se on tarkoitus 
suomentaa vuoden loppuun mennessä. 

Kiinteistönvälitystä ei ole aiemmin standardisoitu. Kyseessä on 
ensimmäinen eurooppalainen yhteiskäsitys kiinteistönvälityksen 
vähimmäisvaatimuksista. Toki useissa Euroopan maissa on aihees-
ta lainsäädäntöä ja sitä on edelleen noudatettava. 

Standardin noudattaminen on vapaaehtoista ja sitä tulevat nou-
dattamaan yritykset, jotka haluavat lainsäädännön lisäksi tarjota 
asiakkailleen standardissa määritellyn palvelutason.

Suomessa kiinteistönvälitys on säänneltyä. Välitysliikkeiden on 
rekisteröidyttävä aluehallintovirastoon ja vain kiinteistönvälittä-
jäkokeen suorittanut henkilö saa käyttää nimikettä kiinteistönvä-
littäjä tai lyhennystä LKV. Standardissa on kuitenkin uutta myös 
Suomen kannalta. 

– Suomen lainsäädäntö keskittyy kuluttajan suojaamiseen, mut-
ta standardia on tarkoitus soveltaa myös silloin, kun välittäjän 
asiakas on elinkeinonharjoittaja. Mielenkiintoisia ovat myös vaa-
timus asiakasvaratilin vakuuttamisesta ja määritelmät välittäjien 
osaamisvaatimuksista. Taitovaatimusten voi arvioida vaikuttavan 
myös alan koulutukseen, kertovat toimitusjohtaja Jukka Malila 
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitosta ja hankkeesta Suomen osalta 
vastanneen Rakennusteollisuus RT ry:n edustaja Kirsi Palviainen 
Skanska Oy:stä. 

Suomen työryhmässä on ollut edustus Kiinteistönvälitysalan 
Keskusliitosta, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitosta, työ- ja elinkei-
noministeriöstä, oikeusministeriöstä, Kuluttajavirastosta, Kulutta-
jaliitosta, Etelä-Suomen lääninhallituksesta ja Teknillisestä korkea-
koulustaw w w. s t e n i . f i
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J A P I T K Ä I K Ä I S I Ä

steni®nature ja steni®colour:
• 100%:sti vesitiiviitä
• kestävät pakkasta
• pitävät värin
• kestävät kemikaaleja
• helppoja puhdistaa

• ympäristöystävällisiä

Steni on kiveä

steni finland oy

tel: (09) 85 53 420, fax: (09) 85 534 260

J U L K I S I V U L E V Y

steni®nature jasteni®colour julkisivulevyt

ovat komposiittirakenteisia kivilevyjä.

steni®naturen pinta on luonnonkiveä.

steni®colourin pinta on akryylia ja siinä

on 30 vakioväriä. steni®julkisivulevyt

ovat pitkäikäisiä, jonka vuoksi annamme

niille 25 v. tehdastakuun.

Malminkaari 5, 00700 Helsinki
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U U T I S P O S T I A

Julkisivuyhdistys osallistui 
2. helmikuuta Helsingissä 
pidettyyn Korjausraken-

tamisen tulevaisuuspäivään 
osastolla, jolla esiteltiin muun 
muassa samaisena päivänä jul-
kistettavan arkkitehtiopiskelija-
kilpailuun liittyviä ehdotuksia 
kolmikerroksisen lähiökerros-
talon korjaamiseksi.

"Realistinen, kokonaisuuden 
hallitseva ote, mikä heijastaa 
tekijän vankkaa ammattitaitoa"  
oli yksi niistä palkintolautakun-
nan perusteluista, minkä vuoksi 
ensimmäinen palkinto päätet-
tiin antaa ehdotukselle nimeltä 
"Kotteria". "Kotteria" on viidettä 
vuotta Oulun yliopiston arkki-
tehtuurin osastolla opiskelevan 
Jalo Sippolan käsialaa.

Toisen palkinnon saavan 
ehdotuksen "Palat paikallaan" 
ansioina palkintolautakunta 
piti muun muassa sitä, miten 
ansiokkaasti ja materiaalimaail-
maltaan kauniisti ja luontevasti 
julkisivusommittelu on toteu-
tettu. Lautakunnan mielestä jul-
kisivuihin on saatu kiinnostava 
kokonaisote uudella, innovatii-
visella elementtitekniikalla. "Pa-
lat paikallaan" on viidettä vuotta 
Tampereen teknillisen yliopis-
ton arkkitehtuurin laitoksella 
opiskelevien Sini Kotilaisen ja 
Nea Tuomisen ideoima. 

Kolmannen palkinnon voit-
taneessa ehdotuksessa "Wrap" 
on palkintolautakunnan mie-
lestä esitetty ansiokkaasti uusia 
tapoja ja materiaaleja energia-
taloudellisten ongelmien rat-
kaisemiseksi. "Wrap" on Teknil-
lisessä korkeakoulussa kolmat-
ta vuotta opiskelevan Kuisma 
Rasilaisen ehdotus.

Lunastuspalkinnot palkinto-
lautakunta päätti jakaa ehdo-
tuksille "terassitalo", joka on 
Oulun yliopistossa opiskelevan 
Jussi Eskelisen käsialaa, sekä 
"Avaruuden ikkuna", jonka on 
tehnyt Teknillisessä korkeakou-
lussa opiskeleva Jari Mänttäri.

Kilpailu oli suunnattu OY:n, 
TKK:n ja TTY:n arkkitehtikou-
luissa opiskeleville. Palkintoina 
jaettiin yhteensä 7 000 euroa.

 Palkintolautakuntaan kuu-
luivat Julkisivuyhdistyksen 
puheenjohtaja, TkT Jussi Mat-
tila Suomen Betoniyhdistys ry., 
arkkitehti SAFA, päätoimittaja 
Maritta Koivisto Betoni-lehti, 
professori Yrjö Tuppurainen, 
professori Jouni Koiso-Kanttila 
Oulun yliopisto, professori Ka-
ri Salonen, yliassistentti Harri 
Hagan Tampereen teknillinen 
yliopisto sekä assistentti Anu 
Puustinen Teknillinen korkea-
koulu sekä  ja toimittaja Auri 
Häkkinen Rakennuslehti.

Kilpailuun saatiin kaikkiaan 
17 ehdotusta. Tehtävänä oli teh-
dä ehdotus, miten 1970-luvun 
elementtikerrostalon julkisivu-
jen ilmettä voitaisin kohentaa, 
energiatehokkuutta ja toimin-
nallisuutta parantaa sekä uusia 
pihamiljöötä. 

Kilpailulla haettiin myös en-
nakkoluulottomia ehdotuksia 
uudemman rakennuskannan 
korjaussuunnittelun kehittä-
miseksi sekä yleisemmin myös 
1970- ja 1980-luvun alueraken-
tamisen ns. ongelmakohtien 
ratkaisuvaihtoehdoiksi. 

Esittelemme ehdotukset ja 
palkintoperustelut tarkemmin 
seuraavassa Kiinteistöpostissa, 
joka ilmestyy maaliskuun lo-
pulla.

JSY perustettiin
edellisen laman
vaiheisiin

Julkisivuyhdistys valmistau-
tuu viettämään tänä vuon-
na 15-vuotisjuhliaan. Lisäk-

si jäsenistön aktivoimiseksi ja 
laajemman osanoton mahdol-
listamiseksi käynnistetään eril-
listen toimikuntien toiminta. 
Toimikunnat ovat tekninen toi-
mikunta, tuotantotoimikunta, 
taiteellinen toimikunta ja tie-

dotustoimikunta.
Viime vuoden lopussa pide-

tyssä syyskokouksessa yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi va-
littiin Mikko Tarri A-Insinöörit 
Oy:stä jatkamaan Suomen Be-
toniyhdistyksen toimitusjohta-
jaksi siirtyneen Jussi Mattilan 
viitoittamaa tietä.

Hallituksen varapuheenjoh-
taksi vuoden alussa valittiin 
Jukka Lahdensivu Tampereen 
teknillisestä yliopistosta. Sihtee-
rinä ja rahastonhoitajana jatkaa 
Riina Takala Kiinteistöpostista.

Hallituksen muu kokoonpa-
no: Tapio Kilpeläinen Thermi-
Sol Oy (varalla Boris Panschin 
Suomen Rakennussaumausyh-
distys r.y.), Jukka Sevón Paroc 
Oy Ab (varalla Matti Haukijärvi 
Parma Oy), Ossi Niemelä Lem-
minkäinen Oy Keski-Suomi 
(varalla Jukka Lahdensivu), 
Simo-Pekka Valtonen Insinöö-
ritoimisto Lauri Mehto Oy (va-
ralla Jyrki Hutri Lumon Oy), 
Ari T. Koski LTM Company Oy 
(varalla Jussi Pöllönen KR-Tiimi 
Oy), Maritta Koivisto Betonite-
ollisuus ry/Betoni-lehti (varalla 
Timo Rautanen maxit Oy Ab), 
Jani Nieminen Rautaruukki Oyj 
(varalla Mikko Auer Tikkurila 
Oy), Yrjö Suonto Studio Suonto 
Oy (varalla Anu Soikkeli Oulun 
yliopisto Puustudio). 

Julkisivuyhdistys palkitsi arkkitehtiopiskelijoita

Palkitut opiskelijat vasemmalta lukien: Jalo Sippola 1. palkinto, Nea Tuominen ja Sini Kotilainen 2. palkinto, Kuisma Rasilainen 3. pal-
kinto sekä lunastuspalkinnot Jari Mänttäri ja Jussi Eskelinen.
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KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 
”Hiukan liikaa on sopivasti minulle.”

K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä

Matikka on veikeän 
näköinen kala viiksi-
neen ja luikeromaisi-

ne limaisine vartaloineen. Made 
kuuluu turskakaloihin ja sen 
syntyhistoriasta kertova tarina 
on mielenkiintoinen. 

Made on itsensä Vanhan Keh-
non tekemä. Kävi niin, että luo-
ja oli tehtaillut kauniita hopea-
kylkisiä kaloja pitkän päivän ja 
pirua se vähän potutti. Niinpä 
piru päätti itsekin tehdä jämä-
materiaaleista yhden kalan. 

Pirulla oli nokiset kädet, jois-
ta jäi kalan pintaan mustia läik-
kiä. Piru sylkäisi kalan päälle ja 
yritti hieraista tahrat pois, siinä 
onnistumatta. 

Made häpeää omaa noen tah-
rimaa ja limaista ulkomuotoaan 
niin paljon, että luomisen päi-
vistä asti se on lymynnyt järven-
pohjissa ja jatkanut sukuaankin 
vain kovimpien talvimyräköi-
den aikana.

Unionistien 
hokkuspokkus-
temppu

Nylje 
matikka 
tuppeen

Nylje matikka leikkaamalla 
terävällä veitsellä kalan niskasta 
nahka "ympriinsä auki". Sarhaa 
sormilla nahkasta "alku", jotta 
pääset vetämän nahan ehjänä 
"tuppeen" pyrstöä päin. 

Made on liukas, eikä ote oikein 
pidä. Huomasin sanomalehden 
olevan hyvä apuväline nahan 
poistossa. Vedä nahka varoen 
pyrstöön saakka ja kun nahka 
on irti, avaa mateen vatsa varo-
en, rikkomatta sisälmyksiä.

Allekirjoittanut osti noin kilon 
painoisen tyttömateen, ajatuk-
sena se, että masussa olevan 
mädin voi hyödyntää vaikkapa 

seuraavana viikonloppuna blini-
en päällä. 

Kilon painoisesta mateesta 
saa sopan kahdelle.

Made kutee helmikuussa ja 
sen huomasi, sillä ostamani tyt-
tösen vatsan mätipussissa oli 
125 grammaa tätä kotimaista 
kaviaaria. 

Ota myös kalan maksa talteen 
ja laita se keittoon.

Mateen voi fileroida tai pätkiä 
palasiksi. Meikäläinen pätki ka-
lan fileroimatta noin kymmenen 
sentin mittaisiksi paloiksi.

Liemi päästä ja ruodoista
Keitä kalan päästä ja ruodoista 

keitolle liemi. Pistä perkuut katti-
laan, päälle vettä, paloittele sipuli 
ja vedä sekaan juustoraastimella 
porkkanasta lastuja. Lisää muu-

Matin maukas 

Made kutee helmikuussa jään alla. Kuikka 

sen sijaan ”kutee” ja pesii sulan veden ai-

kaan. Madetta olen syönyt, kuikkaa en, sillä 

se on rauhoitettu lintu. 

Ennen muinoin kuikkakin on kelvannut ruo-

kapöytään. Isäni kertoman mukaan kuikan 

nahka oli hyvä kenkänahka, sillä sen nahka 

on paksu, kestävä ja pitää hyvin veden.

Löysin mielenkiintoisen reseptin kuikan 

laittoon, Kuikkakeitto lappalaiseen tapaan. 

Ohje on seuraavanlainen: ”Otethan kolomen 

litran kattila, kaarethan siihen pari litroo 

pontikkoo. Se vähä lämpiämmää. Sit otet-

han kuikka ja huljuutelhaan sitä siin aikas-

ha ja heitethän kuikka poekkee ja otethan 

huikka. Sekä toinenki ja piisoo siittä vaekka 

nuapurillehhii.”

Resepti on lainattu sanasta sanaan ja siinä 

saattaa olla murrevirheitä.

Edellä kerrottu tarina on 
totta, tai ainakin yhtä 
totta kuin isännöitsijä-

unionin uuden jäsenlehden lu-
kijatutkimus, joka julkaistiin jo 
ennen kuin aviisin ensimmäistä 
numeroa oli edes painettu. Äk-
kiseltään vaikuttaa tosi tehok-
kaalta ja melkein uskottavalta. 
Näin se näköjään unionistien 
maailma muuttuu reaalielämää-
kin nopeammaksi ja heidän 
"kiinteistö kehittyy" näppäräs-
ti hokkuspokkus-nimenvaih-
doksella. Toivottavaa olisi, ettei 
moinen kikkailu realisoituisi 
mitenkään hoidossa olevissa 
taloyhtiöissä. 

Moisesta kikkailusta tulee 
mieleen monjaan veljeskansan 
veijarin autokaupan teko: "Ter-
vee, osta sie tästä hyvä ja vähän 
ajettu auto. On ollut saaressa 
sokealla papilla ja sill on ajettu 
vain kesäisin. Katohan sie, ren-
kaatkin on niin uuvvet, ettei 
pinta oo ehtinyt viel kasvaa!"

matikkakeitto
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MATIKKAKEITTO

MADETTA

PERUNOITA

SIPULIA

VOITA

MAUSTEPIPPUREITA

SUOLAA

LAAKERINLEHTI

PORKKANAA

KERMAA

P.S. 
Aiemmin julkaistut 

Karpan soppajutut ja 
reseptit sekä Sautskin 

Hästnäs Newsit 
löytyvät osoitteesta: 

www.karpankeittio.fi

tama kokonainen maustepippuri 
ja laakerinlehti. Keitä lientä puo-
lisen tuntia ja siivilöi se ja kaada 
takaisin kattilaan.

Kun liemi kiehui, lisäsin suo-
laa sekä kuoritut ja muutamaan 
osaan halkaistut perunat. Pilkoin 
mukaan myös yhden sipulin li-
sää makua antamaan. Lisäsin 
tässä vaiheessa myös pätkityt 
kalat kattilaan ja annoin niiden 
kiehahtaa muutaman minuutin. 
Sitten kalat pois kattilasta ja lihat 
ruodosta. 

Lisäsin ruodottomat peuka-
lonpään kokoiset kalanpalat (ja 
maksan) takaisin kattilaan siinä 
vaiheessa, kun perunat alkoivat 

kypsyä. Kaloille ja maksalle riit-
tää kymmenisen minuutin keit-
toaika.

Kun perunat ovat kypsiä, lorau-
ta kattilaan pari desiä kermaa. 
Kevytkermakin käy, jolloin hen-
kilääkäri taputtaa punakynsisiä, 
ruttuisia käsiään ilosta yhteen.

Lisää keittoon kunnon nokare 
oikeata voita ja kourallinen sil-
puttua tilliä. Lappaa soppa lauta-
selle ja tarjoa tuoreen ruisleivän 
kera.

Made on hyvää, monet arvos-
tavat mateen parhaaksi ruokaka-
laksi ja näin keittokalana se kyllä 
kipuaa helposti paalupaikalle.

Kahvimaalla
Valentinin päivänä 

2010
Chef Karppa
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Kiinteistöalan Parhaat Palvelut 2010
Autotallit

Markiisit

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

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

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

Ikkunat

Ikkunat ja Ovet

Kiinteistöpesulat

Parvekekaiteet Väestönsuojat

A-luokan
ENERGIA-

  IKKUNA

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

ENERGIATEHOKKAAT 
JA KESTÄVÄT 

KARVIA IKKUNAT

KARVIA IKKUNA –
JA OVIPALVELU OY

Viiden tähden saneerauspalvelua!
®

Ulko-ovet

Ikkunat

Sisäovet www.skaala.com

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

Pyydä tarjous!
Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Vantaa Pori Forssa Turku Tampere

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Savontie 349

Maalauslaitteet

Kiinteistöpesulat

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

Kiinteistön hoitokoneet

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

www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

TURVALLISUUS-
MATERIAALIA

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

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

Wille - kotimaassa suomalaisille tehty

Viheralan ammattilaisille
ympäristönhoitokoneet Autolasta

19.-21.5.2010
www.tulevaisuudenisannointi.fi

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

Omasali Oy:ltä 
kuntosalit 
taloyhtiöille

Omasali Oy on tuonut uuden 
palvelukonseptin taloyhtiöiden 
ulottuville. Nyt voidaan ottaa talon 
yhteiset tilat hyötykäyttöön. Talo-
yhtiön oma kuntosali on edullinen 
ja vaivaton tapa tarjota liikunta-
mahdollisuudet asukkaille. Lisäksi 
se on tehokasta, sillä laitteet suun-
nitellaan juuri käyttäjien mukaan. 

Oma kuntosali monipuolistaa 
taloyhtiön palvelutasoa, nostaa 
neliövuokrahintaa sekä lisää asu-
misviihtyvyyttä. Asukkaille se on 
helppo ja vaivaton tapa kuntoilla.

Omasali Oy tarjoaa kaiken kun-
tosalille; Laitteet, valaistuksen, 
ilmanvaihdon, TV:t, stereot sekä 
peilit. Laitteiden lisäksi Omasali 
Oy:n palveluun sisältyy asennus, 
käyttöopastus sekä harjoitusoh-
jelmat. Henkilökohtainen ohjaus 

Kokousten sopiminen helpommaksi

Kokousaikojen sopiminen on usein tuskallista: Erityisesti silloin, 
kun kutsuttavat henkilöt tulevat eri organisaatioista, eikä käytettävis-
sä ole yhteistä kalenterisovellusta. Tästä syystä isännöitsijät joutuvat 
soittelemaan ja lähettämään useita sähköposteja löytääkseen yhtei-
sen ajan. Jos osallistujille ehdotetaan vain yhtä aikaa, se harvoin sopii 
jokaiselle. Tästä seuraa paljon työtä, johon tamperelainen ZapMeet 
Company tarjoaa helpotusta.

 ZapMeet-työkalulla voi neuvotella helposti parhaiten sopivan ko-
kousajan yli puolet totuttua nopeammin. Kutsuja täyttää Internetissä 
olevan lomakkeen muutamassa minuutissa ja ZapMeet neuvottelee 
tekstiviestejä ja sähköpostia käyttämällä kokousajan isännöitsijän 
puolesta. Lopuksi kutsuja vahvistaa ajan, ja osallistujat saavat kutsut 
automaattisesti. 

ZapMeetin avulla hallitusten kokousten sopiminen sujuu jouhe-
vammin, eikä enää tarvitse pitää kirjaa jokaisen vastauksesta, iloitsee 
Marika Kyrölä Lännen Isännöintipalvelusta.

Lisätietoja: ZapMeet Company Ltd, asiakkuuspäällikkö Kati Kaula-
mo, puh. +358 45 2797 135,  www.zapmeet.fi.

myös lisäpalveluna. 
Lisätietoja: Omasali Oy, Etelä-

Suomi Hannu Mäkelä 045 318 
8044,  Länsi-Suomi Markus Katai-
nen 045 318 8045, Keski-Suomi 
Jussi Ojala 045 321 7211, www.
omasali.fi  

Knauf Insulationilta 
rakennusaikana 
puhallettava 
lasimineraalivillla-
eriste

Knauf Insulationin uusille ja 
korjattaville rakenteille tarkoite-
tussa Perimeter PlusTM Blow-in-
Blanket® (BIBS) -järjestelmässä 
irtonainen lasimineraalivillaeriste 
puhalletaan puurakenteisiin sei-
niin ja harjakattoihin rakennuk-
sen sisäpuolelta rakennusaikana. 
Eriste puhalletaan läpinäkyvän 
verkkomateriaalin taakse, jolloin 
asennuksen laatu voidaan varmis-
taa visuaalisesti kaikilla alueilla. 
Tuote on nopea ja tehokas asen-
taa. Materiaali puhalletaan täysin 
kuivana.

Se soveltuu käytettäväksi sul-
jetuissa tiloissa ja koteloissa ja 
avoimien yläpohjien eristämi-
seen. Tällöin eriste voidaan puhal-
taa matalammalla tiheydellä kuin 
perinteinen puhallusvilla, jolloin 
asennus on kustannustehokkaam-
paa. Eriste voidaan puhaltaa myös 
korkeammalla tiheydellä, jolloin 
saavutetaan parempi lämmöneris-
tävyys.

Perimeter Plus -eriste asettuu tii-
viisti putkien, johtojen ja muiden 
kalusteiden ympärille varmistaen 
näin aukkojen täyttymisen. Se ei 
tarvitse sideaineita tai kosteutta, 
mikä tarkoittaa sitä, ettei työsken-
tely ahtaissakaan sisätiloissa ole 
ongelmallista. Järjestelmä ei tuota 
jätettä, eikä näin ollen tarvita jäl-
kisiivousta.
Lisätietoja: Knauf Insulation, 
www.knaufinsulation.fi.
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Hyvä Kiinteistöpostin lukija, 
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä, kerro 
meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut. 
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä siitä 
on suurin hyöty.
KIITOS!

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

KIINTEISTÖPOSTIN IRTONUMEROTILAUKSET 
3,50 EUR (sis. alv 22 %) + postikulut
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Y R I T Y S U U T I S P O S T I A

Asunto-osakeyhtiön hallitusten 
puheenjohtajia ja jäseniä kiinnos-
ti kovasti varatuomari Pasi Oravan 
Hallituksen vastuut ja velvoitteet 
- seminaariluento, jonka hän piti 
2. helmikuuta Korjausrakentami-
sen tulevaisuuspäivässä Helsingin 

Wanhassa Satamassa. Puolentoista 
tunnin mittaista luentoa oli ke-
rääntynyt kuulemaan noin satapäi-
nen joukko tiedonhaluisia taloyh-
tiöiden luottamushenkilöitä.

Seminaariluennon järjestivät 
yhteistyössä Kiinteistöposti ja Kal-

Hallituksen vastuut ja velvoitteet kiinnostavat
liolaw Asianajotoimisto Oy.

Seuraavan kerran Pasi Orava lu-
ennoi samasta aiheesta Jyväskylän 
Rakentaminen & Talotekniikka 
-messuilla Jyväskylän Paviljongissa 
5. maaliskuuta.

Korjausrakentamis-
päivä keräsi 
hyvin kävijöitä

Helsingin Messujen järjestämä 
Korjausrakentamisen tulevaisuus-
päivä keräsi yli 800 peruskorjaa-
misesta kiinnostunutta vierailijaa, 
jotka pääsivät tutustumaan kor-
jausrakentamisen palveluita ja 
tuotteita tarjoaviin yrityksiin yh-
den päivän ajan.

Päivän aikana kävijöille oli tar-
jolla myös seminaareja ja monia 
yritysten pitämiä luentoja korjaus-
rakentamisesta.

Kiinteistöpostin ja messujär-
jestäjän sopimuksen mukaan 
Kiinteistöposti kohdisti kävijä-
markkinointia taloyhtiöiden luot-
tamushenkilöille ja isännöitsijöil-
le, joka tuottikin hyvän tuloksen. 

Kiinteistöposti oli tapahtumassa 
esillä myös omalla osastollaan, jos-
sa vieraili hyvin lehden lukijoita ja 
asiakkaita.Yleisöä kuuntelemassa tarkkaavaisena Pasi Oravan esitystä.

Varatuomari Pasi Orava puhuu 
uudesta asunto-osakeyhtiölais-
ta seuraavan kerran Jyväs ky-
län Messuilla 5.-7.3.

Uponor hakee 
Tekes-hankkeeseen 
pilottitaloyhtiöitä

Taloyhtiöille suunnattu Teke-
sin rahoittama Kotitalot kuntoon 
-kilpailu käynnistyi 18.1.2010 ja 
päättyy 2.4.2010. Se on tarkoitet-
tu sekä asunto-osakeyhtiöille että 
vuokrataloyhtiöille. 

Pilottikohteeksi hankkeessa 
valittuihin 1960-1970 -luvuilla ra-
kennettuihin kerros- ja rivitaloi-
hin asennetaan Uponor CEFO 
-modulaarinen linjasaneerausjär-
jestelmä. 

Uponor kutsuu nyt osallistujiksi 
haluavia taloyhtiöitä ottamaan yh-
teyttä. Voittajille on luvassa tuntu-

via rahallisia kannustuspalkintoja.
Uponor CEFO on perusparan-

nusmenetelmä, jossa modulaariset 
linjasaneerauselementit valmiste-
taan ja varustetaan asennusval-
miiksi tehtaalla. Elementeillä huo-
neistoihin voidaan tuoda käyttö-
vesi, lämmitys ja viemäröinti. Jär-
jestelmään kuuluvat osana myös 
mm. sähkökeskuksilla varustetut 
sähköreitityselementit. Putkisto-
ratkaisuna on Uponor-komposiit-
tijärjestelmä sekä -viemärit.

Lisäksi pilotiksi valituissa koh-
teissa parannetaan energiataloutta 
mm. huoneistokohtaisilla vesimit-
tareilla ja laadukkaasti eristetyillä 
putkilla sekä muuttamalla vesi-
kiertoisella lämmönjaolla varus-
tettujen rakennusten kosteiden 

tilojen sähköinen lattialämmitys 
vesikiertoiseksi.

Uponor CEFO -elementeillä 
toteutettuna järjestelmä voidaan 
valita jo hankesuunnitteluvai-
heessa. Teknisten ja taloudellisten 
yllätysten riski pienenee, kun kus-
tannukset ovat määriteltävissä jo 
varhaisessa vaiheessa ja tuotteet 
on pitkälle teollisesti esivalmis-
tettu. Asennus työmaalla tehdään 
tehokkaana sarjavalmistuksena. 

Kerrostaloa kohden käyttöve-
si-, lämmitys- ja viemäriverkoston 
uusiminen linja-saneerauksena 
kestää noin 4-5 viikkoa, asuntoa 
kohden työskentelyaika nousuele-
menttien kiinnittämisessä on vain 
noin 3 tuntia.

Asennuksessa voidaan minimoi-

da asukkaiden kannalta raskaiden 
ja kalliiden rakennustöiden osuus. 
He voivatkin asua asunnoissaan re-
montin ajan. Hankkeessa kerätään 
asukaskyselyin tietoa asukkaiden 
remontinaikaisista kokemuksista.

LVIS-ratkaisujen osalta Uponor 
CEFO -perusparannus parantaa 
rakennuksen ääniominaisuuksia 
ja talotekniikan huollettavuutta. 
Joustava menetelmä antaa talo-
yhtiölle mahdollisuuden edetä 
saneerauksessa vaiheittain ja va-
rautua tilavarauksin tai nousuin 
tuleviin tarpeisiin.

Lisätietoja: Uponor, 
Torsten Lönnberg, 
puh.  050 358 6595,
torsten.lonnberg@uponor.fi
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Kiinteistöpesulan paras puoli.
Tietysti Miele.

Mielen uudet Octoplus -pesulakoneet ovat saapuneet. Entistä  
älykkäämmät, entistä monipuolisemmat ja entistä helpommat  
käyttää. Lisäksi niissä on enemmän kuin kahdeksan hyvää  
syytä, miksi kannattaa vaihtaa kiinteistöpesulakoneeksi Octoplus.  
Tietysti Miele.

Lisätietoja:
Miele Oy / Professional
Porttikaari 6, 01200 Vantaa
puhelin (09) 875970 

www.miele-professional.fi




