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DNA Welholta saat kerralla koko taloyhtiöön huippunopeat

nettiyhteydet sekä Suomen laajimman valikoiman tv-kanavia, 

myös HD:na sekä kaapeli- että antennitalouksiin.
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Kiinteistöposti 20 vuotta
Taloyhtiöelämän arkipäivää

Putkiremonttien tarve kasvaa
Toteuttajien valitsemisen vaikeus 20
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Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa, 
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys. 

•	 Loka- ja viemärihuollot
•	 Putkistojen sulatukset
•	 Pumppaamohuollot
•	 Hajutta –viemäri- ja 	 rasvaerotin-

huollot
•	 Ympäristönhuoltopalvelut
•	 Suurtehoimuroinnit ja

-puhallukset
•	 Putkisto- ja viemäri-	 	

saneeraukset
•	 NorsuWC:t tilapäistarpeisiin
•	 Puhdasvesipalvelut
•	 Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

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

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

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

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

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666

Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.�

Sulatamme 
myös jäätyneet 

rännit.

http://www.eerolayhtiot.fi


sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Taloyhtiölainojen muutoksesta 
pysyvä ilmiö
Taloyhtiöiden on turha haikailla vanhojen matalien marginaalien ja 
itsestäänselvinä pidettyjen edullisten taloyhtiölainojen perään. Pank-
kisääntely on johtanut siihen, että pankkeja kiinnostaa nyt osakkaiden 
remonttilainoittaminen taloyhtiöiden lainoittamista enemmän. Näin 
sanoo toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi Finanssialan Keskusliitosta.
Lisäksi hän kehottaa taloyhtiöitä varautumaan siihen, että monien 
muiden maksujen joukossa myös kiinteistövakuutusten hinnat jatkavat 
nousuaan, sillä vuotovahinkokehitys pakottaa vakuutusyhtiöt hinnoit-
telemaan riskinsä aikaisempaa tiukemmin.

Tämä on Kiinteistöpostin valtakunnallinen 

puheenjohtajanumero. Lukijakunnan muodostavat 

asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, 

sivutoimiset ja ammatti-isännöitsijät sekä muut 

sidosryhmät. Jakelulevikki yhteensä 64 576 kpl.

Isännöitsijän arki on
”kenttämiestyötä” taloyhtiöissä
Isännöitsijä Fred Packalén pohtii isännöintityössä 
tapahtuneita muutoksia 20 vuoden ajalta. Asiakas-
palvelun tärkeyttä ei saisi unohtaa, hän sanoo.
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Asumisen tulevaisuudessa 
elämyksellistä uusyhteisöllisyyttä
Professori Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutki-
muskeskuksesta visioi, minkälaista asuminen voisi 
olla 20 vuoden päästä. Se on kuitenkin selvää, että 
teknologiaa otetaan käyttöön nykyistä enemmän, 
esimerkiksi 3D-printterit tavaroiden tulostamiseen.

2/2013
“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni - Eerolan hoidettavaksi”

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.
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5 Pääkirjoitus

6 Lakipostia-palstalla vastikeperusteista  
parvekelasituksissa            
Varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäestä 

kertoo, miten vastike määräytyy parvekeremontissa. 

8 Asunto Oy Koivistontiellä on toimittu uuden 
asunto-osakeyhtiölain hengessä 
Hallituksen puheenjohtaja Cristian Seres kertoo, miten.

18 Taloyhtiölainoituksen uudet kuviot
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi Finanssialan Keskus-

liitosta selittää sitä, miksi taloyhtiöiden remonttilainoitta-

minen on muuttunut.

23 Asumisessa haetaan tulevaisuudessa mm. 
elämyksellistä uusyhteisöllisyyttä
Professori Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskes-

kuksesta visioi, miten asuminen muuttuu. 

28 Yrittäjäjärjestössä tehdään 
työtä pienten yritysten puolesta                                                                   
Varatoimitusjohtaja Timo Lindholm Suomen Yrittäjistä 

kehottaa varautumaan sukupolvenvaihdoksiin.

32   Isännöintityö on ”kenttämiestyötä” 
taloyhtiöissä 
Fred Packalénin katsaus isännöintialaan.

48   Kiinanmuurin putket korjataan - kolmen 
asunto-osakeyhtiön yhteinen jättihanke
Porissa on meneillään ryhmäkorjaushanke, jossa 191 

asunnon vesi- ja viemärijärjestelmät uusitaan.

68 Tamperelainen taloyhtiö aikoo vähentää 
energiankulujaan lämmöntalteenotolla
Isännöitsijä Pekka Kuusela ja hallituksen jäsen Jukka Ka-

leva kertovat, miten LTO-järjestelmä toimii ja minkälaisia 

tavoitteita sille on asetettu.

76 Kestävällä rakentamisella uusia ulottuvuuksia
Kestävän rakentamisen professori Harry Edelman...

86 Karpan Keittiössä:
”It´s time for lobster...” Hummerin hurmaa....
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Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten 
puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät saavat lehden maksutta.



HB-BETONITEOLLISUUS OY
Laastitie 1  I  40320 Jyväskylä  I  Puh. (014) 3348 200, Fax (014) 3348 292  I  www.hb-betoni.fi

Suositun HB-Priima 
-tuoteperheen uusin!
HB-Priima 130 Silence on uusi ratkaisu kohteisiin, joissa välisei-
nältä odotetaan poikkeuksellisen hyvää ääneneristävyyttä. Sen 
ilmaääneneristävyysluku on huippuluokkaa eli 48 dB siitäkin 
huolimatta, että sen levypaksuus on vain 130 mm! HB-Priima 
130 Silence on muiden HB-Priima-väliseinälevyjen tapaan erit-
täin mittatarkka ja helposti työstettävä, nopeasti asennettava 
huipputuote. HB-Priima 130 Silence soveltuu myös kantavien 
väliseinien rakentamiseen.

HB-Priima130 Silence 
- väliseinälevy sekä kulmaharkko

Koot: 398 x 198 x 130 mm, 334 x 198 x 130 mm
Painot: 15,5 kg / kpl, 15 kg / kpl

Tiheys 2200 kg / m3, lujuus 12 MPa
Menekki 12,5 m2, 15 m2, laastimenekki n. 3-4 kg / m2

HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY

HB-PRIIMA 

130 Silence:

ilmaääneneristyskyky

dB!48

http://www.hb-betoni.fi


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

Uusi Esteri ilmankuivaaja tekee pyykistäsi sopivasti 
kuivaa. Valitset vain mieleisesi kuivuusasteen 
mankelikosteasta erittäin kuivaan, ja aina Esteri 
tietää kun pyykki on valmista. Se ei käy turhaan, ja 
säästää näin sähköä. 

Alue-edustajat:

Uusimaa Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
 Jyrki Haatainen, 040-566 6687
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233

Pirkanmaa  Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi  Kari Tiihonen, 040-730 0077
Pohjanmaa  Arto Kuparinen, 0400-663 484
Itä-Suomi  Risto Ollila, 0500-543 099
Pohjois-Suomi  Pekka Kurttila, 040-527 5871

Sopivasti
kuivaa

Helppokäyttöinen
Selkeät näppäimet ja opastava 
näyttö tekevät käytöstä helppoa. 
Pyykin mukaan on valittavissa 
kolme eri  kuivausohjelmaa. 

Uusia ominaisuuksia
Esteri ilmankuivaajissa on paljon 
uusia, käyttäjäystävällisiä ominai-
suuksia. Katso www.esteri.com tai 
ota yhteyttä edustajaamme.

http://www.esteri.com


KIINTEISTÖPOSTIN 20-vuotisen taipaleen kunniaksi lehti 

järjestää Juhlaseminaarin upeissa puitteissa Finlandia-talossa 10. 

huhtikuuta.

Päivän mittaisessa seminaarissa vieraat saavat kuulla mie-

lenkiintoisia esitelmöitsijöitä moninaisista kiinteistönpitoon ja 

korjausrakentamiseen liittyvistä aiheista.

Lavalle nousee myös tohtori Tapsa Kiminkinen, joka pitää 

räväkän luennon otsikolla Terveys pidentää ikää.

Lehti yhteistyökumppaneineen tarjoaa seminaarivieraille 

aamukahveet, maukkaan lounaan ja seminaaripäivän päätteeksi 

nostetaan kuohuviinimalja juhlivalle Kiinteistöpostille.

Seminaarin yhteydessä on lehden läheisten yhteistyökump-

paneiden toimesta järjestetty Juhlanäyttely, jossa yritykset esit-

televät taloyhtiöille suunnattuja tuotteitaan ja palveluitaan.

Tule mukaan juhlimaan kanssamme. 

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu oheisesta linkistä: 

http://www.kiinteistoposti.fi/juhlaseminaari

Kiinteistöposti juhlii Juhlaseminaarissa 10.4.2013

20 
vuotta sitten hyvänä isännöitsijänä 

pidettiin sellaista, joka oli pitänyt 

vastikkeen alhaisena. Nyt on toisin. 

Yhtiövastikkeen suuruuteen tun-

tuvat vaikuttavan paljon enemmän ulkopuoliset ta-

hot kuin taloyhtiön osakkaat, niin paljon esimerkiksi 

energian ja jätehuollon maksut ovat nousseet ja ve-

rotuskin kiristynyt.

20 vuotta sitten keskusteltiin entistä useammin 

korjaamisesta ja varsinkin työllisyyden edistämiseksi 

perustetuilla korjausavustuksilla saatiin moni julkisi-

vukorjaushanke vauhtiin. Korjausavustusten myön-

täminen myös asunto-osakeyhtiöille herätti pahaa 

verta - onko oikein tukea verorahoin omistustalojen 

korjaamista? Unohdettiin samalla, miten tärkeää oli 

saada yhteiskunnan rattaat pyörimään ja rakennus-

miehille töitä. 

Tuli julkisivukorjaamisen buumi. Betoni ei 

kestänytkään sille arvioitua 30-50 vuoden 

käyttöikää.

Silloin puhuttiin myös korjausvelasta - 

siitä, että rakennuksia ei ole korjattu ajal-

laan ja rakenteet ovat osin elinkaarensa 

päässä. Joudutaan tekemään isoja korja-

uksia kerralla. 

Edelleenkin puhutaan korjausvelas-

ta, sillä 20 vuoden aikana velkaa ei ole 

saatu kurottua umpeen, päinvastoin, 

sillä velka vain kasvaa vuosittain. Sen 

verran hitaasti korjaaminen taloyhti-

öissä etenee.

Nyt eivät kestä putket. Vesivuoto-

vahinkoja tapahtuu toista sataa jo-

ka päivä  ja niitä korvattiin vakuu-

tuksista esimerkiksi vuonna 2011 

yhteensä 162 miljoonaa euroa. Nyt 

meillä on putkiremonttibuumi.

Kun te osallistutte tänä keväänä yhtiökokouk-

seenne ja käsittelette tulevia korjaustarpeita ja kor-

jaussuunnitelmia, pitäkää huolta, ettette ”hurmaan-

nu” naapuritaloyhtiöiden innoittamista korjausbuu-

meista. 

Älkää ryhtykö korjaamiseen liian kevein perustein 

tai puutteellisin lähtötiedoin. Tutkituttakaa julkisi-

vut ja vesi- ja viemärijärjestelmät, ellette tiedä, mis-

sä kunnossa ne ovat. Esimerkiksi betonijulkisivujen 

kuntotutkimusten tilaamiseen ilmestyi viime vuon-

na erinomainen opas. Vastaavanlainen tilaajaa opas-

tava kirja on tehty Kosteus- ja hometalkoissa vesi- ja 

viemärijärjestelmien kuntotutkimusten tilaamiseen.

Arvioikaa oikeaa korjaamisen tapaa asiantunti-

joiden avulla - kevyesti, lyhyen käyttöiän mallilla vai 

perusteellisesti, laajasti ja palkintona pitkä käyttöikä.

Valmistelkaa rahoitus huolellisesti ja suunnitel-

kaa toteutus. Ei niin, että tänä kesänä tehdään 

sitten se julkisivukorjaus. Tai niin, että käsitel-

lään viemäriputket, kun se on asukkaan kan-

nalta helppoa, vaikka kylpyhuoneiden vede-

neristykset kaipaisivat perusteellista kun-

nostamista kosteusvaurioiden vähen-

tämiseksi.

Korjaamisessa ei ole muoti-ilmiöi-

tä. Siellä pitää olla yksilöityjä, räätä-

löityjä korjauksia kunkin taloyhtiön 

osakkaiden ja asukkaiden tarpei-

den mukaisesti. Yhdessä päättäen.

Riina Takala
päätoimittaja

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

Vastikeperuste 
parvekelasituksissa

Yhtiö oli päättänyt asentaa julkisivuremon-

tin yhteydessä kaikkien huoneistojen parvek-

keisiin parvekelasit, myös niihin, joissa niitä ei 

jo ollut. Miksi jotkut osakkeenomistajat yhtiön 

suorittaman huoneistojen parvekelasituksen 

yhteydessä joutuvat maksamaan vähemmän 

kuin yhtiöjärjestyksen mukainen vastikeperus-

te osoittaa? Tämä kysymys askarruttaa yleen-

sä niitä osakkeenomistajia, jotka siten joutu-

vat konkreettisesti laittamaan enemmän rahaa 

uudistukseen toisiin verrattuna ja siten koke-

vat tulleensa koko uudistuksen maksumiehiksi. 

Etenkin silloin kun huoneistoon ei edes kuulu 

parveketta.

lakipostia

LÄHTÖKOHTA on aina se, että kunkin huoneis-

ton osalle tuleva osa yhtiön remontointikustannuk-

sista lasketaan yhtiöjärjestyksessä määritellyn vasti-

keperusteen mukaan. Vastikkeet voivat siten olla jo 

lähtökohtaisestikin erisuuruisia.

KORKEIN OIKEUS on parvekelasituksia koskien 

linjannut, että nekin huoneistot, joissa ei ole par-

veketta ja siten lasitustarvettakaan, ovat velvollisia 

osallistumaan parvekelasituskustannuksiin. Tämä 

ei loukkaa osakkaiden yhdenvertaisuutta, vaikka 

hanke näyttääkin hyödyttävän vain osaa huoneis-

toja, mikäli voidaan osoittaa yhtiölle tulevan sääs-

töjä myöhemmissä remonteissa tai vaikka säästöjä 

energiankulutuksessa. Näinhän asia yleensä on täl-

laisissa tapauksissa.

VARSINAISEN uudistuspäätöksen lisäksi yhtiö-

kokous voi enemmistöpäätöksellä päättää tavan-

omaista uudistusta, esimerkiksi parvekelasitusta, 

varten yksittäiseltä osakkeenomistajalta perittävän 

vastikkeen alentamisesta, jos tämän huoneistossa 

aikaisemmin tehty työ vähentää yhtiölle aiheutuvia 

uudistuskustannuksia. Jos kustannussäästöä ei tu-

le, alennukseen ei ole oikeutta.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos huoneiston osalle 

nyt tuleva remontointi todella maksaa huoneistos-

sa aiemmin tehdyn työn vuoksi yhtiölle vähemmän 

kuin se ilman aikaisempaa huoneiston remontoin-

tia maksaisi, voidaan yhtiökokouksessa päättää re-

montointia varten perittävän vastikkeen alentami-

sesta tämän huoneiston osalta. 

Alennus on tätä yhtiön nyt teettämässä remon-

tissa todella syntyvää säästöä vastaava määrä, mut-

ta enimmillään niin, että tämän huoneiston osalta 

vastiketta ei tätä remonttia koskien peritä lainkaan. 

MIKÄLI osakas on joutunut maksamaan esimer-

kiksi omasta aikaisemmasta parvekelasituksestaan 

enemmän kuin mitä yhtiö nyt tämän huoneiston 

kohdalla ilman tehtyä remonttia joutuisi huoneis-

ton osalta maksamaan, ei yhtiö ole maksuvelvolli-

nen suhteessa osakkaaseen. 

Kysymys ei ole tämän osalta enää yhtiön todel-

lisuudessa saamasta säästöstä tulevassa remon-

tissa. Myöskään asunto-osakeyhtiölaki ei velvoita 

yhtiötä korvaamaan tai palauttamaan tältä osin mi-

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

Vastikeperuste 
parvekelasituksissa

lakipostia
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KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla 

käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimi-

tukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin 

kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen 

tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen 

jutun aiheena.

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.

takala@kiinteistoposti.fi tai postitse Riina Takala, 

Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela. 

Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.

tään osakkaalle. Osakkaan tekemän oman remontin 

kustannuksia ei oteta lainkaan huomioon hyvitystä 

määriteltäessä. 

YHTIÖLLÄ ei ole oma-aloitteista velvollisuutta 

selvittää vastikkeen alentamisperusteita, vaan tämä 

jää osakkeenomistajan selvitettäväksi ja vaatimuk-

sen varaan. 

Selvitykset ja vaatimus on esitettävä niin ajoissa, 

että ne voidaan yhtiökokouksessa käsitellä. Asunto-

osakeyhtiölaissa ei ole yksityiskohtaista säännöstä 

siitä, miten säästö on laskettava tai missä tilanteissa 

alennus on annettava. 

Yhtiökokouksella onkin varsin laajat valtuudet 

päättää näistä. Laissa on vain määritelty, että alen-

nuksesta päättää yhtiökokous, jos yhtiö tosiasialli-

sesti säästyy osasta remontointikustannuksia huo-

neistossa aikaisemmin tehdyn remontin vuoksi.

EDELLÄ lausutusta johtuu se, että jollekin osak-

keenomistajalle uudistuksesta maksettavaksi tuleva 

vastike voi olla pienempi yhtiöjärjestyksen vastike-

perusteen mukaisesti laskettuun vastikkeeseen ver-

rattuna. 

Hyvitykseen oikeutettu ja hyvityksen osalleen saa-

nut huoneisto ei siten joudu maksamaan muiden 

huoneistojen osalle nyt tulevaa remonttia tai sen osaa.

KYSY LISÄÄ ALAN ASIANTUNTIJALTA

O4OO 518 O12

Mitä tiukemmat vaatimukset, sitä parempi meille. 
Puolueeton tutkimuslaitos tutki vuonna 2012 kaikki 
valmistuneet kohteemme. Pipeliner merkitsee 
asukkaille tutkitusti turvallista ja puhdasta käyttövettä. 

Putkisaneeraus  
pinnoittamalla

PIPELINER-PUTKISANEERAUKSESSA VANHAT 
PUTKET PUHDISTETAAN JA PINNOITETAAN

Asukasystävällisesti. Menetelmä hyödyntää talon 
olemassa olevan putkiston – ei raskaita purkutöitä.
Asukas voi asua kotonaan saneerauksen ajan.

Luotettavasti. Suomen markkinajohtaja – lähes 100 
valmistunutta kohdetta. Laajennettu takuu.
Laatuserti�koitu työmenetelmä, aina laadukas lopputulos.

Katso referenssit ja tutkimustulokset www.pipeliner.fi

tään osakkaalle. Osakkaan tekemän oman remontin 

Mitä tiukemmat vaatimukset, sitä parempi meille.
Puolueeton tutkimuslaitos tutki vuonna 2012 kaikki 
valmistuneet kohteemme. Pipeliner merkitsee 
asukkaille tutkitusti turvallista ja puhdasta käyttövettä. 

pinnoittamalla
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Tekstit: Irene Murtomäki

ASUNTO OY KOIVISTONTIEN RINTAMAMIESTALOISSA

Uudella lailla ollut vähän 
merkitystä arjessamme
Taloyhtiöissä on eletty uuden asunto-osakeyhtiölain 
aikaa pian kolmen vuoden ajan. Laki ei ole tuonut suuria 
muutoksia ainakaan tamperelaisen asunto-osakeyhtiö 
Koivistontien rintamamiestalojen arkeen. 

Taloyhtiössä elettiin jo ennen lain voimaantuloa pitkälti 
sen mukaisesti. Esimerkiksi remonttien tarvetta oli 
totuttu tarkastelemaan usean vuoden aikavälillä.

K
oivistontien rintamamiestalojen hallituk-

sen puheenjohtaja Cristian Sereksen mu-

kaan velvoite esitellä yhtiökokouksessa 

viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys 

ei ole tuottanut päänvaivaa.

– Lähinnä toivoisin sen herättävän osakkaiden 

keskuudessa myös keskustelua. Selvitys jää monelle 

vain yhdeksi paperiksi muun kokouskutsumateri-

aalin joukossa, Seres harmittelee.

Hän toteaa kunnossapitotarveselvityksen palve-

levan myös asunnon ostajaa.

– Olisin ainakin itse hyvin kiinnostunut taloyh-

tiön remonttitarpeesta, jos olisin ostamassa asun-

toa.

Koivistontien rintamamiestalojen kuntoarvio on 

vuodelta 2007.

– Kunnossapitotarveselvitystä laatiessani olen 

käyttänyt apuna kuntoarvion kunnossapito-ohjel-

maa. Hallituksen kanssa olemme hieman muutta-

neet remonttien aikataulua ja tärkeysjärjestystä.

Uusi kuntoarvio on parhaillaan työn alla.

– Asiantuntija laatii sekä kuntoarvion että pitkän 

tähtäimen suunnitelman (PTS). Niistä on varmas-

ti paljon apua tulevien vuosien remonttien ajoitta-

misessa.

Asunto-osakeyhtiölain pelättiin ainakin sen val-

misteluvaiheessa nostavan taloyhtiön kuluja. Serek-

sen mielestä näin ei ole tapahtunut.

– Kuntokartoituksesta ja mahdollisista muista 

asiantuntijoiden lausunnoista toki voi tulla lisäkus-

tannuksia, mutta ne maksavat itsensä takaisin, jos 

ne kannustavat suunnitelmalliseen korjaamiseen ja 

auttavat korjaamaan viat ennen kuin niistä aiheu-

tuu isompaa vahinkoa.

Seres arvelee taloyhtiössä syntyneen marginaa-

lisia säästöjä toisen HTM-tilintarkastajan poisjättä-

misestä, mihin uusi laki antoi mahdollisuuden.

Runsaan kuu-
den vuoden 
puheenjohtaja-
kokemuksella 
Cristian Seres 
kuvailee tehtä-
vää erittäin 
kiinnostavaksi 
ja vaihtelevaksi. 
Tosin välillä 
tuntuu, että 
kehitettäviä 
asioita olisi 
enemmän kuin 
on aikaa.
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Taloasema on suomalainen yrittäjävetoisesti toimiva isännöinnin palveluyritys. Taloaseman palkitun palvelukonseptin takana on 
vuosikymmenten kokemus suomalaisesta kiinteistönpidosta. Toimimme Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Järvenpäässä, Lohjalla, 
Turussa ja Tampereella. Laajennamme jatkuvasti uusille alueille uusien yrittäjien voimin.

Varmaa isännöintipalvelua 
taloyhtiöille

Valitse joustava ja 
kustannustehokas isännöintipalvelu!

Taloyhtiöt ovat erilaisia ja siksi Talo-
asema räätälöi sopivan isännöinnin 
palvelupaketin taloyhtiösi tarpee-
seen. Tarjoamme myös kattavat kiin-
teistötekniikan ja juridiikan palvelut 
sekä reaaliaikaisen oman taloyhtiön 
ja taloushallinnon verkkopalvelun. 

Kiinnostuitko?
Lue lisää ja pyydä tarjous:
www.taloasema.fi

Mahdollisuuksia uusille 
isännöintiyrittäjille

Tule menestyväksi 
isännöintiyrittäjäksi Taloasemalle!

Taloasema-ketju kasvaa ja nyt 
etsimme isännöintiyrittäjiä avaa-
maan uusia toimipisteitä pääkau-
punkiseudulle ja koko Suomeen. 
Uusilta isännöitsijöiltämme 
toi  vomme paikallistuntemusta ja 
yrittäjähenkisyyttä.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä:
Saku Pekkala, liiketoimintajohtaja
Puh. 0400 585 707
saku.pekkala@talosema.fi

– Kaiken kaikkiaan uskon, että nappikaupasta on 

kyse, hän kuvaa lain vaikutusta asunto-osakeyhtiön 

kustannuksiin suuntaan tai toiseen.

Remontti-ilmoitukset 
hallituksen tiedoksi

Kolmisen vuotta sitten voimaan tulleeseen asun-

to-osakeyhtiölakiin sisällytettiin osakkeenomistajan 

velvollisuus ilmoittaa huoneistossa tehtävistä re-

monteista. Cristian Sereksen mukaan tämä on toi-

minut hyvin Koivistontien rintamamiestaloissa.

– Tietoon on tullut ainoastaan yksi tapaus, jossa 

osakas on ehkä tehnyt remontin ilman ilmoitusta. 

Jos joku jättää ilmoituksen tekemättä, kyseessä on 

todennäköisesti tietämättömyys. Osakkaita pitäisi 

varmasti tästäkin asiasta muistuttaa säännöllisesti.

Taloyhtiön hallitus on valtuuttanut isännöitsijän 

hyväksymään tavanomaiset remontti-ilmoitukset.

– Hallituksen koollekutsuminen jokaista kaapis-

to- tai parkettiremonttia varten ei ole järkevää, Se-

res tuumaa.

Isännöitsijä lähettää hyväksymistään remonteis-

ta tiedon sähköpostitse hallituksen puheenjohtajalle 

ja hallituksen kokoontuessa ne merkitään tiedoksi. 

Mutta jos kyse on isommasta remontista, päätetään 

sen hyväksymisestä ja mahdollisista lisäehdoista 

hallituksessa yhdessä.

Isännöitsijätoimisto tallentaa remontti-ilmoi-

tukset sähköisesti. Koivistontien rintamamiestalot 

on vaihtamassa isännöintitoimistoa, joten taloyhtiö 

saa pian käytännön kokemusta ilmoitusten siirty-

misestä. 

Taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa huo-

neistoremonttia. Osakkeenomistajalle siitä koituvat 

lisäkustannukset herättivät asunto-osakeyhtiölain 

valmisteluvaiheessa keskustelua. 

Cristian Sereksen mukaan heidän taloyhtiössään 

ei ole kuulunut valituksia.

– Osakkaiden etu on, että asiantuntija käy var-

mistamassa esimerkiksi keittiöremontissa viemä-

riliitosten tiiviyden ja sähkökytkentöjen turvalli-

suuden. Vastuu remontista säilyy osakkaalla jopa 

kymmenen vuotta. Näin ollen velvollisuuksista luis-

taminen voi kostautua myöhemmin, jos huoneis-

tossa tapahtuu esimerkiksi vesivahinko tai seuraa-

va asukas saa sähköiskun vaarallisista sähkökytken-

nöistä.

Hallituksen kasvanut 
vastuu ei pelota

Asunto-osakeyhtiölain on todettu lisäävän halli-

tuksen vastuuta, minkä arveltiin vaikuttavan ihmis-

ten halukkuuteen olla mukana päätöksenteossa.

– Uusi laki ei ole meillä pelottanut pois yhtään 

hallituksen jäsentä. Tiedän kyllä erään taloyhtiön, 

jossa hallitus oli ensimmäiseksi kiinnostunut pa-

rantamaan vastuuvakuutusturvaansa. Minulle riit-

tää, että hallitus ja isännöitsijä varmistavat, että toi-
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mitaan lakien ja suositusten mukaan, Seres sanoo.

Vastuuttomimpina hän pitää niitä hallituksia, jot-

ka vähättelevät remonttitarpeita ja keskittyvät jouta-

vanpäiväisten pikkuasioiden vatvomiseen.

– Kasautuneista remonteista lankeaa kuitenkin 

jossain vaiheessa iso lasku osakkaille.

Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyyn pitäisi 

Sereksen mielestä saada mukaan taloyhtiön asioista 

aidosti kiinnostuneita henkilöitä. Jos tällaisia ei löy-

dy omasta takaa, olisi hänestä parempi maksaa koh-

tuullista palkkaa ulkopuoliselle pätevälle henkilölle.

– Yksi vaihtoehto voisi olla siirtyminen kokous-

palkkioista kannustinpalkkioon. Sen määräisi seu-

raava yhtiökokous saavutettujen etukäteen sovittu-

jen tulosten perusteella ja jonka hallitus jakaisi kes-

kenään sopimallaan tavalla.

Yksi kannustin jäsenten saamiseksi hallitukseen 

on Sereksen mukaan ajatus siitä, että hyvällä halli-

tustyöskentelyllä on mahdollista korottaa omaisuu-

tensa arvoa.

Puheenjohtajuus erittäin 
kiinnostavaa ja vaihtelevaa

Cristian Seres valittiin Koivistontien rintama-

miestalojen hallituksen puheenjohtajaksi vuon-

na 2007, jolloin hän oli vielä alle kolmekymppinen. 

Pontimena oli tyytymättömyys silloisen hallituksen 

toimintaa kohtaan.

– Hallitus esitti julkisivuremonttia kivimurskele-

vyillä, eikä muutenkaan tuntunut välittävän raken-

nusten 60-luvun alun hengestä. Lähestyin osak-

kaita kirjeellä, jossa toin esille rappausvaihtoehdon. 

Kun se lopulta voitti äärimmäisen täpärästi äänes-

tyksessä, tiesin haluavani jäädä yhtiöön asumaan ja 

vaikuttamaan itse asioihin. 

Nuoren miehen päätä ei huimannut, kun hän 

tarttui yhdeksän asuinrakennusta hallinnoivan 

asunto-osakeyhtiön hallituksen ruoriin. 1960-luvun 

alkuvuosina rakennetuissa taloissa on 138 asuin-

huoneistoa ja 9 liikehuoneistoa. 

Nyt runsaan kuuden vuoden puheenjohtajako-

kemuksella Cristian Seres kuvailee tehtävää erittäin 

kiinnostavaksi ja vaihtelevaksi. Tosin välillä tuntuu, 

että kehitettäviä asioita olisi enemmän kuin on ai-

kaa.

Diplomi-insinööri Cristian Serekselle arvelisi 

olevan teknillisestä koulutuksesta hyötyä taloyhtiön 

puheenjohtajana.

– Koulutuksella on loppujen lopuksi aika vähän 

merkitystä. Enemmän apua on ollut vanhemmil-

ta sekä ystäviltä saaduista malleista, miten ongel-

mia voi ratkoa ja isoja tärkeitä asioita viedä hitaasti 

eteenpäin.

Miettiessään pahoja tilanteita, joita puheenjoh-

tajana on kohdannut, Seres toteaa niiden tulleen 

yleensä yllättäen.

– Autotallien jakoperusteet ja huomautukset häi-

ritsevästä käyttäytymisestä ovat välillä kuumen-

taneet tunteita. Yleensä pienet arkiset asiat, kuten 

pihojen siisteys, herättävät enemmän intohimoja 

kuin suuret remontit.

Onnistumisen tunteet puheenjohtajan tehtäväs-

sä tulevat Sereksen mukaan yleensä hitaasti ja pit-

kän työn jälkeen.

– Kiinteistönvälittäjän myynti-ilmoituksessa 

monta kertaa näkynyt “hyvin hoidettu taloyhtiö” on 

lämmittänyt eniten mieltä.

Asunto Oy Koi-
vistontien rin-
tamamiestalo-
jen puistomai-
nen pihapiiri 
tarjoaa viihtyi-
sät puitteet yh-
dessäololle. 
Kuva on vuo-
den 2009 piha-
juhlista, taloyh-
tiön hallituksen 
puheenjohtaja 
Cristian Seres 
on kuvassa va-
semmalla.

”Yksi vaihtoehto 
voisi olla siirtymi-
nen kokouspalk-
kioista kannus-
tinpalkkioon. Sen 
määräisi seuraava 
yhtiökokous saa-
vutettujen tulosten 
perusteella ja jonka 
hallitus jakaisi kes-
kenään sopimal-
laan tavalla.”
Cristian Seres

Kuva Cristian Seres
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Luo-
tettu suku
polvesta 
toiseen.

Kun puhutaan laadusta ja varaosien saatavuudesta, Geberit 
laskee sukupolvia, ei vuosia. Korkea elämänlaatu pitää sisällään 
myös kestäviä, ongelmattomia tuotteita.  
Varsinkin kylpyhuoneissa.

25 vuotta vara-
osiensaantitakuu 
tyhjennys - ja 
huuhteluventtii -
leille. 
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KOIVISTONTIEN rintamamiestaloissa on menos-

sa mittava putki-, sähkö- ja tietoliikenneremont-

ti. Kunhan urakka on saatu valmiiksi, on edessä 

todennäköisesti porrashuoneiden maalaus, talo-

yhtiön hallituksen puheenjohtaja Cristian Seres 

suunnittelee. Näin ollen taloyhtiön yhtiökokous 

saa tänä keväänä vähemmän teknisen remontti-

listan kuin mihin se on viime vuosina tottunut.

Talojen viemärit remontoidaan yhdistelmä-

menetelmällä, eli osa korjataan perinteisesti ja 

osa pinnoitetaan tai sukitetaan paikasta riippu-

en.

– Esimerkiksi talojen väliset viemärit uusitaan 

kokonaan perinteisesti. Sen sijaan kylpyhuonei-

den osalta päädyttiin pinnoitukseen, koska noin 

kolmannes oli uusinut kylpyhuoneensa kymme-

nen vuoden sisällä. Hyvänä puolena voidaan pi-

tää sitä, että ihmiset ovat voineet asua asunnois-

saan, eikä heidän ole tarvinnut muuttaa korjaus-

töiden aikana muualle.

Taloissa uusitaan sähköt sekä vedetään huo-

neistoihin tietoliikennekaapelit. Lisäksi poistoil-

makoneet uusitaan ja kaikkiin kylpyhuoneisiin 

tulee ilmankosteuden mukana tehostuva pois-

toilmaventtiili.

Saunaosastot on uusittu täydellisesti. Toisessa 

avarrettiin ikkunaa, ja nyt tiloista avautuvat upe-

at maisemat Tampereen ylle. Pesutupaa remon-

toidessa sinne asennettiin toinen pesukone.

Jokaiseen rakennukseen asennetaan oma ve-

simittari ja vuotovahti. Lisäksi huoneistoihin tu-

lee verkkovirralla toimivat palovaroittimet.

Taloyhtiö haluaa kannustaa myös osakkaita 

tekemään täyden kylpyhuoneremontin. Yhtiö on 

teettänyt suunnitelmat ja kilpailuttanut osakkai-

den puolesta remontit tukien niitä 1 000 euron 

vesieristekorvauksella. Talojen 138 kylpyhuo-

neesta yli 30 uusiutuu mukaan lukien taloyhtiön 

omistamat huoneistot, joissa tehdään myös ke-

vyt keittiöremontti sekä asennetaan huoneisto-

kohtaiset vesimittarit.

Remontointi ei koske vain rakennuksia, vaan 

myös kulkuneuvoille saadaan uutta tekniikkaa.

– Sähköautoja varten rakennetaan muutama 

latauspaikka. Sähköautojen määrä kasvaa tule-

vaisuudessa, joten siihen on hyvä varautua - ja 

se onnistui nyt hyvin, kun sähköt uusittiin.

Asunto Oy Koivistontien rintamamiestalo-

jen remontti aloitettiin syksyllä. Jos työt etenevät 

suunnitellusti, valmista on heinäkuussa.

Sereksen mukaan laajan ja monia urakoita si-

sältävän remontin aikataulu on pitänyt hyvin, 

mutta itsestään se ei ole tapahtunut. Takana on 

paljon työtä ja suunnittelua.

– Panostimme erityisesti projektinjohtoon, 

tiedottamiseen ja valvontaan, Seres tiivistää on-

nistuneen remontin reseptin.

Mittava 
talotekniikkaremontti 
meneillään

TUOTESERTIFIKAATTI

VT
T EXPERT SERVICES OY

VTT-C-6460-11

Se. Kotimainen. Luotettava.Se. Kotimainen. Luotettava.

PUTKIREMONTTI 
VAIVATTOMASTI!

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

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

info@newliner.�        www.newliner.�        020 790 2000
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Silja Serenade 23.-25.5.2013

Kiinteistöpostin järjestämä alan ammattilaisille suunnattu 

seminaari tarjoaa jo kahdeksatta kertaa laadukkaita ja ajatuksia 

herättäviä luentoja korkeatasoisten luennoitsijoiden toimesta.

Monipuolinen ohjelma, huipputasokkaat järjestelyt mielen-

kiintoiset yhteistyökumppanit ja maistuvat kokoustarjoilut, 

mm. a´la carte-päivälliset mennen tullen, luovat puitteet 

antoisalle seminaarille.

Lähde sinäkin mukaan ja ilmoittaudu osoitteessa:

www.kiinteistoposti.fi/tiseminaari 

Luova rohkeus  ja villit ideat Mato Valtonen

“Nyt puhelin kiinni ja ovikellosta helistin pois!”
Kuinka varmasti epäonnistun median kanssa.

Reijo Ruokanen
päätoimittaja, Talouselämä-lehti

Kiinanmuuri - taloyhtiöiden putkiremontti kimpassa Eino Taulu
toimitusjohtaja, Sakipa Oy

Neljännesvuosisata nykymuotoista tulityöturvallisuus- 
koulutusta

Seppo Pekurinen
Vahingontorjuntapäällikkö, Finanssialan Keskusliitto

Esimerkillinen julkisivukorjaushanke Heikki Käkönen
As.Oy Näsinamuri

Työuupumus, tuttu ”vieras” kaikille Luennoitsija vahvistetaan myöhemmin

Lakikammari, ajankohtaista asunto-osakeyhtiölaista Pasi Orava, asianajaja
Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy

Workshop Isännöinnin tulevaisuuden työpaja

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ohjelmassa

Yhteistyössä

www.ti-seminaari.fi
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Silja Serenade 23.-25.5.2013

Kiinteistöpostin järjestämä alan ammattilaisille suunnattu 

seminaari tarjoaa jo kahdeksatta kertaa laadukkaita ja ajatuksia 

herättäviä luentoja korkeatasoisten luennoitsijoiden toimesta.

Monipuolinen ohjelma, huipputasokkaat järjestelyt mielen-

kiintoiset yhteistyökumppanit ja maistuvat kokoustarjoilut, 

mm. a´la carte-päivälliset mennen tullen, luovat puitteet 

antoisalle seminaarille.

Lähde sinäkin mukaan ja ilmoittaudu osoitteessa:

www.kiinteistoposti.fi/tiseminaari 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit,
tutustuminen yhteistyökumppaneihin

9.20 Seminaarin avaussanat ja puheenjohtajan esittäytyminen
Jussi Mattila, toimitusjohtaja, Betoniteollisuus r.y.

9.30 Tulevaisuuden asuminen ennen, nyt ja huomenna 
Mika Pantzar, tutkimuspäällikkö, Kuluttajatutkimuskeskus

10.00 Onnistuneen korjaushankkeen avainasiat
Mikko Tarri, puheenjohtaja, Julkisivuyhdistys r.y.

10.30 Korjausrakentamisen energiamääräykset
Luennoitsija vahvistuu myöhemmin

11.00 Lounas ja tutustuminen yhteistyökumppaneihin

12.45 Ajankohtaista asunto-osakeyhtiölaista
Pasi Orava, asianajaja, Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy

13.15 Hallitustyöskentelyn kipupisteet
Mika Artesola, puheenjohtaja, Puheenjohtajien Klubi

13.45 Taloyhtiöjournalismin tulevaisuuden haasteet
Riina Takala, päätoimittaja, Kiinteistöposti

14.15 Terveys pidentää ikää
Tohtori Tapsa Kiminkinen

15.00 Yhteenveto

15.10 Cocktail, tutustuminen yhteistyökumppaneihin

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ohjelma:

Kiinteistöposti 20 vuotta 
–juhlaseminaari 10.4.2013

Kiinteistöpostin täyttäessä vuosia kokoamme taloyhtiöpäättäjät 

Finlandia-taloon 10.4.2013 pidettävään laadukkaaseen Juhlasemi-

naariin. Tilaisuuteen mahtuu 350 lehden lukijaa, joille on tarjolla 

ajankohtaisista kiinteistönpidon aiheista koostuva päivän mittainen 

seminaari. Seminaari on maksuton. Lisäksi tarjoamme yhteis-

työkumppaneittemme kanssa päivän aikana aamukahvin pienen 

suolaisen palan kera ja maittavan lounaan. 

Seminaaripäivän päätteeksi nostamme kuohuviinimaljan juhlivalle 

lehdelle.

Ilmoittautumiset:

www.kiinteistoposti.fi/juhlaseminaari

Voit myös ilmoittautua puhelimitse 09 2238 560.

http://www.kiinteistoposti.fi/tiseminaari
http://www.kiinteistoposti.fi/juhlaseminaari


Paperinkeräys-konserni tarjoaa 
yrityksille ja yhteisöille kattavat ja 
luotettavat kierrätys- ja ympäris-
tönhuoltopalvelut sekä tuotteet 
kaikkialla Suomessa. 
Metsäteollisuuden omistama ja 
vuonna 1943 perustama Paperinke-
räys Oy huolehtii myös keräyspaperin 
tuottajavastuusta koko maassa: 
tarjoamme veloituksetta yli 40 
huoneiston kiinteistöille kotikeräyspa-
perin keräysjärjestelmän. Huoleh-
dimme veloituksetta myös paperin 
kuljetuksesta.
Ota yhteyttä.

www.paperinkerays.�

Kiinteistöposti on kiinteistönpidon, 
isännöinnin ja korjausrakentamisen 
ammattilehti. Lehden suurimman luki-
jakunnan muodostavat asunto-osakeyh-
tiöiden hallitusten puheenjohtajat sekä 
sivutoimiset- ja ammatti-isännöitsijät.
Kiinteistöposti on ilmestynyt jo 20-vuoden 
ajan. Juhlaseminaari pidetään 10.4.2013 
Finlandia-talossa. Juhlan kunniaksi lehti 
on saanut uuden ulkoasun. Lehden uudet 
kotisivut palvelevat monipuolisen vuo-
rovaikutteisesti lukijoitamme ja kaikkia 
kiinteistöalalla toimiva ihmisiä.

Tilaa Uutiskirje
Viikoittain ilmestyvä Uutiskirjeemme 
on nopea tiedon välittäjä ja tarjoaa 
tuoreimmat alan uutiset sähköpostiisi vii-
koittain. Tilaa Uutiskirjeemme ja osallistu 
arvontaan osoitteessa:
www.kiinteistoposti.�/uutiskirje 

www.kiinteistoposti.�

EW-Liner Oy:n Tubus putkistosaneer-
aus-menetelmällä viemäriputkistot 
saneerataan ruiskuttamalla uusi 
putki vanhan putken sisään. Kyseessä 
on ehdottomasti yksinkertaisin, halvin 
ja joustavin tapa asentaa uudet putket 
olemassa olevaan viemärijärjestelmään. 
Tubus -ruiskutusmenetelmä vie tavallisesti 
yhden työpäivän huoneistoa kohti, ja 
asukas tuskin huomaa, että asunnossa 
on käyty.

www.ew-liner.�

Eerola-Yhtiöt Oy tarjoaa palveluita 
erilaisissa viemärijärjestelmiin 
liittyvissä ongelmatilanteissa. Tarjolla 
kattavat ja monipuoliset viemä-
ri- ja erotinhuoltopalvelut loka- ja 
sadevesikaivojen tyhjentämisistä 
viemärijärjestelmän saneerauksiin 
saakka. 
Eerola-Yhtiöt on yli 40-vuotias 
perheyritys, jonka palvelukulttuuriin 
kuuluu ensiluokkainen asiakaspalve-
lu – 24 tuntia 7 päivänä viikossa. 

“Mikään hätä ei ole liian suuri, 
eikä liian pieni - Eerolan hoidetta-
vaksi”.

www.eerolayhtiot.�

Eerola-Yhtiöt Oy Kiinteistöposti EW-Liner Oy Paperinkeräys Oy

TERVETULOA

Osastolla B-260 esittäytyvät

http://www.jklpaviljonki.fi/rak2013


VAKUUTUSYHTIÖIDEN KARUJA TILASTOJA 
VUODELTA 2011

Vuotovahinkoihin
450 000 euroa päivässä
Vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2011 korvauksia 
vuotovahingoista kaikkiaan 162 miljoonaa euroa 
eli noin 450 000 euroa päivässä. Viidessä vuodessa 
summa on kasvanut Finanssialan Keskusliiton 
mukaan 60 miljoonalla eurolla. 

Vuonna 2011 vuotovahinkoja kirjattiin 38 000 
kappaletta eli toistasataa päivässä.

V
akuutusyhtiöiden koti- ja kiinteistöva-

kuutuksista maksamat korvaukset vuo-

tovahingoista kasvoivat viiden vuoden 

aikana 50 prosenttia ja nousivat 140 mil-

joonaan euroon vuonna 2011. Loput 22 miljoo-

naa euroa maksettiin maatila- ja muista vastaavista 

omaisuusvakuutuksista.

Finanssialan Keskusliiton johtavan asiantuntijan 

Petri Meron mukaan vuotovahingot ovat euromää-

räisesti suurin vahinkolaji sekä koti- että kiinteistö-

vakuutuksissa.

- Vuotovahinkojen aiheuttamat korjauskustan-

nukset ovat itse asiassa paljon suuremmat kuin va-

kuutusluvut kertovat. Vakuutushan ei korvaa kos-

teusvahinkoja vaan ainoastaan vuotovahinkoja. Va-

kuutusehtoihin kuuluvat myös putkiston ikävähen-

nykset, jotka vanhan putkiston kohdalla voivat olla 

jopa puolet vahingon arvosta, Mero sanoo.

KIITOS-projektissa etsitty keinoja
Vuonna 2010 tähän ongelmaan tartuttiin ja 

käynnistyi “Kiinteistöjen vesijärjestelmien koko-

naisvaltainen riskienhallinta KIITOS” -projektin, 

jonka loppuraportti on juuri valmistumassa. Viime 

vuoden lopussa päättyneen projektin toteutti Vesi-

Instituutti WANDER yhteistyökumppaniensa kans-

sa.

KIITOS-projektin tavoitteena oli löytää keino-

ja muun muassa vuotovahinkojen ehkäisemiseen. 

Loppuraportin mukaan suunnittelun, asennustyön 

ja valvonnan laatua samoin kuin tuotetietoisuut-

ta on pystyttävä kohentamaan, koska vesivuotojen 

aiheuttamat vahingot johtuvat sekä suunnittelusta 

että virheistä ja laiminlyönneistä rakentamisen eri 

vaiheissa, käyttöönotossa ja käytön aikana. 

KIITOS-projekti muodostui kolmesta osa-aluees-

ta. Ensimmäisessä luotiin perustietokanta, joka si-

sältää kaiken oleellisen tiedon kiinteistöjen vesijär-

jestelmistä Suomessa. 

Toisessa kerättiin tietoa pilottikohteista ja luotiin 

käytännön toiminnan hallintaan keskittyvä kohde-

tietokanta. 

Pilottikohteina olivat Raumalle vuonna 2011 val-

mistunut Teknologiatalo Sytytin ja Porissa raken-

teilla oleva DiaVilla, joka on vuokrakerrostalo yli 

80-vuotiaille. 

Kolmannessa kokonaisuudessa pyrittiin kehit-

tämään kiinteistöjen vesijärjestelmien riskien arvi-

ointia ja hallintaa.

LVI-asentajien työ luvanvaraiseksi
LVI-suunnittelijoilla ja vastaavilla työnjohtajil-

la on Suomessa pätevyysvaatimukset, mutta itse 

asennustyön saa tehdä kuka tahansa.

KIITOS-projektissa todettiinkin LVI-asentajien 

luvanvaraisuus tarpeelliseksi, vaikuttaahan LVI-

asentajien työn laatu oleellisesti vesijärjestelmien 

luotettavuuteen ja käyttövarmuuteen.

Mikäli LVI-asentajien luvanvaraisuudesta ei saa-

da viranomaissäädöstä, asiaa olisi raportin mukaan 

edistettävä vapaaehtoisilla menettelyillä. Suoma-

laisten asentajien ammattitaitoa voidaan parantaa 

koulutuksella, mutta ulkomaiseen työvoimaan suo-

malainen koulutusjärjestelmä ei ulotu.
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”Taloyhtiöt eivät tule 
todennäköisesti saamaan 
lainarahaa samalla 
hinnalla kuin osakkaat ja 
siksi remontit kannattaa 
mieluummin “rahoittaa” 
osakas-asukas-luotoilla.”
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.
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Taloyhtiölainojen
muutos pysyvä ilmiö

VUOTOVAHINKORISKI NOSTAA KIINTEISTÖVAKUUTUSHINTOJA

Taloyhtiöiden on turha haikailla vanhojen matalien 
marginaalien ja itsestäänselvinä pidettyjen edullisten 
taloyhtiölainojen perään. Pankkisääntely on johtanut 
siihen, että pankkeja kiinnostaa nyt osakkaiden 
remonttilainoittaminen taloyhtiöiden lainoittamista 
enemmän. 

Toisaalta taloyhtiöissä on varauduttava siihen, 
että monien muiden maksujen joukossa myös 
kiinteistövakuutusten hinnat jatkavat nousuaan, 
sillä vuotovahinkokehitys pakottaa vakuutusyhtiöt 
hinnoittelemaan riskinsä aikaisempaa tiukemmin.

Teksti: Riina Takala
Kuvat: Aimo Holtari
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T
aloyhtiöiden edustajat ovat viime vuosi-

na ihmetelleet, miksi taloyhtiö ei voi saada 

enää yhtä edullisin ehdoin lainaa kuin en-

nen, kun se ryhtyy tekemään esimerkiksi 

julkisivu- tai putkiremonttia. Kysytään, miksi pankit 

haluavat mieluummin rahoittaa osakkaita.

– Tähän minulla on valitettavasti siinä mielessä 

kielteinen vastaus, että taloyhtiölainojen kallistumi-

sessa ei ole kyse ohimenevästä, akuutista talouteen 

tai pankkien tilanteeseen liittyvästä asiasta tai il-

miöstä, vaan siitä, että pankkien sääntely ja varain-

hankinnan rakenne ovat muuttuneet. Tämä “uusi” 

tilanne tulee olemaan normaali tilanne, toimitus-

johtaja Piia-Noora Kauppi Finanssialan Keskuslii-

tosta vastaa taloyhtiöiden suunnalta kuuluneeseen 

ihmettelyyn.

Perusta löytyy uudesta pankkeja koskevasta va-

kavaraisuussääntelystä, Basel 3:sta, joka jakaantuu 

kahteen osaan.

– Pankkien vakavaraisuusvaatimukset tulevat ki-

ristymään: niiltä vaaditaan jatkossa aiempaa enem-

män ja laadukkaampia omia varoja suhteessa anto-

lainaukseen. Se tarkoittaa sitä, että pankit pyrkivät 

kohdentamaan oman pääomansa mahdollisimman 

tehokkaasti. Alhaisen luottoriskin taloyhtiöille on 

aiemmin annettu pitkäaikaista luototusta, mut-

ta pankin pääoman tuotto on silloin jäänyt väistä-

mättä aika matalaksi. Siksi taloyhtiöiden remont-

tilainat eivät ole pankin vakavaraisuussääntelyn 

näkökulmasta katsottuna sellaisia tuotteita, joihin 

pääomaa kannattaisi erityisen paljon sitoa. Säänte-

ly siis muuttaa tätä dynamiikkaa, Piia-Noora Kauppi 

toteaa.

– Vieläkin suurempi vaikutus taloyhtiöiden kan-

nalta on uudistuksen toisella osalla eli maksuval-

miussääntöjen muuttamisella. Se tarkoittaa sitä, että 

pankit joutuvat jatkossa hankkimaan enemmän pit-

käaikaista rahoitusta, jolla ne rahoittavat luotonan-

tonsa. Tämä niin sanottu pitkä raha maksaa pan-

keille huomattavasti enemmän kuin lyhytaikainen 

raha, hän avaa toista suurta kokonaisuutta.

– Taloyhtiöt haluaisivat usein saada monien 

kymmenien vuosien pituisia luottoja. Vaikka pank-

kien varainhankinta on pidentynyt, pankit eivät 

yleensä kykene tarjoamaan taloyhtiöille näin pit-

käaikaista rahoitusta. Ja jos ne sitä tarjoavat, pan-

kit joutuvat hinnoittelemaan luoton niin, että hin-

ta ottaa huomioon pankin oman varainhankinnan 

hintaan liittyvät riskit koko laina-ajalta, Piia-Noora 

Kauppi kertoo. 

Näin ollen pankkia kiinnostaa usein enemmän 

taloyhtiön osakkaan lainoittaminen, koska siihen 

liittyy pankin varainhankintamielessä pienempi ris-

ki kuin taloyhtiön pitkäaikaiseen luottoon. 

– Osakkaan kohdalla laina-aika voi olla melko ly-

hyt, esimerkiksi putkiremonttiluotto, jolle voidaan 

tehdä vaikkapa viiden vuoden maksusuunnitelma, 

Piia-Noora Kauppi toteaa. 

”Putkiremonttialalle pitäisi 
saada yhteisesti hyväksyttävät 
toimintatavat ja sertifiointi, 
ettei markkinoille pääsisi niin 
helposti huonoa laatua tekeviä 
yrittäjiä. Sellaisten toimijoiden 
lisääntyminen korjaamisessa ei 
ole kiinteistönomistajien, mutta 
ei myöskään vakuutusalan etu.” 
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Taloyhtiöiden 
lainansaannissa
muutamia vuo-
sia sitten ta-
pahtunesta 
muutoksesta 
on tullut 
Finanssialan 
Keskusliiton 
toimitusjohtaja 
Piia-Noora 
Kaupin mukaan 
pysyvä ilmiö. 
Sen seuraukse-
na pankkien 
painopiste ta-
loyhtiöiden 
luotottamises-
ta on siirtynyt 
osakas-asukas-
tasolle. 
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Taloyhtiöiden laina-ajat ovat perinteisesti olleet 

kymmenestä vuodesta kahteenkymmeneen, jopa 

kolmeenkymmeneen vuoteen.

Vakuutusten 
hinnat nousussa

Remontoimaton taloyhtiö - sattuu vahinko. Va-

kuutusyhtiöiden riskikategorioinnissa tällaisen ta-

loyhtiön vakuutukset ovat huomattavasti kalliim-

mat kuin hyvin hoidetun tai uuden taloyhtiön.

– Vakuutusyhtiöissä on lähdetty siitä, että uudet 

tai vähän vahinkoja kokeneet taloyhtiöt eivät maksa 

vanhojen talojen vahinkoja vakuutusten hinnoissa. 

Tämä johtaa siihen, että silloin tulee huomattavasti 

kalliimmaksi vakuuttaa kohde, joka ei ole huolehti-

nut esimerkiksi vesi- ja viemäriverkoston korjauk-

sista ajallaan, toteaa Piia-Noora Kauppi tarkastelles-

saan vakuutustoiminnassa tapahtuneita muutoksia.

Vakuutusten hintoihin on joka tapauksessa tie-

dossa korotuksia tulevina vuosina.  

– Kun katsoo taloyhtiöiden vakuuttamista tulipa-

lojen osalta, niin ne ovat tänä päivänä hyvin hallin-

nassa. Vuotovahingot sen sijaan ovat selkeästi kas-

vava korvauslaji. Se näkyy myös vakuutusten hin-

noittelussa. Vuotovahinkoriski on taloyhtiövakuut-

tamisessa kallein komponentti, Piia-Noora Kauppi 

toteaa.

Tämä kehitys on johtanut siihen, että useimmat 

vakuutusyhtiöt ovat nostaneet kiinteistövakuutus-

maksujaan noin kymmenen prosentin verran vuo-

sittain. Piia-Noora Kaupin mukaan hintataso alkaa 

vähitellen olla oikeassa suhteessa vakuutusyhtiöi-

den riskeihin. 

– Korotustarve tulee nimenomaan siitä, että kun 

vuotovahinkoja sattuu enemmän, riskien kasvu 

laitetaan myös hintoihin. Jokainen vakuutusyhtiö 

tietysti hinnoittelee riskinsä niin kuin hinnoittelee, 

mutta kiinteistövakuutuksiin voi sanoa kohdistu-

van nyt trendinomaisesti korotuspaineita, hän vielä 

toteaa.

Vuonna 2011 vakuutusyhtiöt korvasivat vuoto-

vahinkoja 162 miljoonan euron edestä. Onko syynä  

ihmisten välinpitämättömyys asuntojensa tai talo-

jensa kunnosta ja huoltamisesta? Vai kenties ilmoi-

tusherkkyyden nousu?

– Finanssialan Keskusliitossa vuotovahinkojen 

valtaisan kasvun nähdään johtuvan suurelta osin 

60- ja 70  -luvuilla rakennetusta kiinteistömassasta, 

jota ei ole toistaiseksi vielä kuntokartoitettu ja tar-

peen mukaan korjattu riittävässä määrin. 

Suomessa tehdään noin 10 000 putkiremonttia 

vuodessa. Arvioiden mukaan tulevien vuosikym-

menten tarve on kaksin- tai kolminkertainen.

LVI-asentamisen 
luvanvaraisuutta tarvitaan 

LVI-asentajien työn laatu vaikuttaa vesijärjestel-

mien luotettavuuteen ja käyttövarmuuteen, joten 

asentajien tulee olla ammattitaitoisia. 

– Maassamme on asetettu pätevyysvaatimuk-

set LVI-suunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille, 

mutta varsinaisen asennustyön saa tehdä kuka ta-

hansa. Tämä aiheuttaa lisävaatimuksia työnjohdolle 

ja valvojille. Vakuutuksenottajan tulisi osata vaatia 

vain koulutettuja asentajia. Kiinteistöjen talousvesi-

laitteistojen asentajille voisi myös olla vastaava pa-

kollinen osaamistestaus kuin vesilaitoksilla työs-

kentelevillä.

Finanssialan Keskusliitto onkin esittänyt toi-

veensa LVI-asentajien luvanvaraisuudesta viran-

omaissäädösten avulla Suomessa.

Putkiremonttien 
uudet menetelmät

Ongelmallisia vakuutusyhtiöiden kannalta ovat 

olleet niin sanotuilla uusilla menetelmillä toteu-

tetut vesi- ja viemäriremontit. Ne ovat houkutel-

leet osakkaita ja asukkaita edullisuutensa ja help-

poutensa vuoksi. Epäonnistuneissa remonteissa 

on jouduttu kysymään, millaista työn jälki on ollut.. 

Erilaisista materiaaleista ja osaamisesta riippuen 

lopputulos on ollut hyvin vaihtelevaa.

– Uudet menetelmät eivät ehkä ole toimineet 

niin hyvin vahinkojen ehkäisemisessä kuin olisi ol-

lut toivottavaa, Piia-Noora Kauppi mainitsee.

Tästä ongelmatiikasta johtuu sekin, että Finans-

sialan Keskusliitto on osallistunut erilaisiin tutki-

mushankkeisiin, joissa on pyritty putkistosanee-

rausten, esimerkiksi pinnoitusmenetelmien, ja niitä 

tekevien asentajien sertifioimiseen.

– Alalle pitäisi saada yhteisesti hyväksyttävät toi-

mintatavat ja sertifiointi, ettei markkinoille pääsisi 

niin helposti huonoa laatua tekeviä yrittäjiä. Sellais-

ten toimijoiden lisääntyminen korjaamisessa ei ole 

kiinteistönomistajien, mutta ei myöskään vakuu-

tusalan etu, hän vielä painottaa. 

Kotivakuutus yhä useammalla
– Finanssialan Keskusliiton kahden vuoden vä-

lein tehdyn tutkimuksen mukaan kotivakuutus on 

yhä useammalla. Omistusasujista kotivakuutus on 

96 prosentilla ja vuokralla asujistakin 67 prosentilla, 

Piia-Noora Kauppi sanoo.

– Kiinteistövakuutuksesta korvataan taloyhtiön 

rakenteisiin ja teknisiin asioihin liittyviä vahinkoja. 

Kotivakuutus pitäisi ehdottomasti olla siksi, että sii-

tä korvataan sitten irtainta omaisuutta, pintama-

teriaaleja ynnä muita, mitä vahinkotapauksissa 

yleensä kuuluu korvauksen piiriin, hän vielä muis-

tuttaa. 

 Lue lisää, mitä toimitusjohtaja Piia-Noora 

Kauppi Finanssialan Keskusliitosta sanoo muun 

muassa kiinteistövakuutusten ja kotivakuutusten 

vastuunjaosta Kiinteistöpostin uudistuneilta 

kotisivuilta www.kiinteistoposti.fi/artikkelit
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Jäsenyritys esittäytyy:

Ammattilaiset palveluksessasi: Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n jäsenyritykset

JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAA JA KUIVAUSLIIKETOIMINTAA
HARJOITTAVIEN YRITYSTEN YHTEENLIITTYMÄ

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:
Liiton tarkoituksena on toimia jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla 
toimivien yritysten keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä sekä 
edistää alan yleistä kehitystä mm:

* Kohottamalla alan arvostusta intressipiirien, median ja 
  suuren yleisön keskuudessa
* Parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa
* Kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita 
* Edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaa 
* Kehittämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa
* Kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja

TARKOITUSTAAN LIITTO TOTEUTTAA:
* Antamalla julkisuuteen alaa koskevia lausuntoja ja muita tiedotteita
* Tiedottamalla toimialan asioista web-sivuilla, 
  os. www.vahinkopalvelut.net
* Kehittämällä yritysten ammattitaitoa järjestämällä koulutusta, 
  seminaareja ja näyttelyitä sekä jakaen jäsenilleen sisäistä 
  informaatiota
* Laatimalla alalle sopimusehtoja ja toimintaperiaatteita
* Pitämällä yhteyttä toimialan kansainvälisin järjestöihin ja 
  organisaatioihin

• A.Seppälä Total Quality Oy
• A-Kuivaus Oy
• Anticimex Oy Kiinteistökuivaus
• AT Kiinteistöcontrol Oy
• Beretta Palvelut Oy
• Cramo Finland Oy
• Delete Kunnostuspalvelut Oy
• Delete Puhdistuspalvelut Oy
• Easy Wash S-E Herrgård Kb
• Eerola-Yhtiöt Oy
• E-P:n Rakennuskuivaus Oy
• Erikoistyö Palotex Oy
• ISS Palvelut Oy Vahinkosaneeraus
• Itä-Suomen Jälkivahinkopalvelu Oy
• JK-Tekniikka Oy
• JVT- ja Pesutekniikka Oy
• Kartanon Vahinkopalvelut
• Korpikorpi Oy
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Lifa Air Oy
• LP-Vahinkosaneeraus Oy
• Master Kuivaus Oy
• Oulun Kosteustutkimus Oy
• Pesupalvelu Hans Langh Oy
• Polygon Finland Oy

• PS-Palosaneeraus Oy
• Rakennustoimisto Taitoneliö Oy 
• RKM-Kuivaustekniikka Oy
• SanMat Kunnossapito Oy
• Sartek Oy
• Satakunnan Rakennekuivaus Oy
• SOL Palvelut Oy
• Suomen JVT- ja 
  Vahinkopalvelut Oy
• Suomen Kuivaustekniikka Oy
• Tampereen Painepesutekniikka Ky
• Tehokuivaus Oy
• Tehopuhdistus Vesa Toiviainen Oy
• Vahinkopartio Oy
• Varsinais-Suomen 
   Kiinteistökuivaus Oy
• WD Kuivaus Oy
• Vesivahinkotekniikka VVT Oy

Liiton jäseneksi voidaan hyväk-
syä yrityksiä, jotka harjoittavat 

jälkivahinko- tai kuivausalaan liit-
tyvää toimintaa eri muodoissaan.

Ilmoitus

Polygon

Täyden palvelun ratkaisut! 
Vesi- ja palovahinkojen korjaukset – kosteusmittaukset, 
kuivaukset, purku- ja rakennustyöt, jälkivahinkotorjunnat, 
palosaneeraukset. Apu on aina lähellä! 
Toimipaikkaverkostomme kattaa koko maan. 

Asiantuntevaa palvelua jo yli 35 vuotta!

Polygon Finland Oy
Puh. 020 7484 01
24 H 0400 439 964

fi nland@polygongroup.com
www.polygongroup.fi 

Vesivahinko? Palovahinko?

Espoo, Forssa, Heinola, Helsinki, 
Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, 
Jyväskylä, Kajaani, Kankaanpää, 
Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, 
Lahti, Laitila, Lappeenranta, Mik-
keli, Mänttä, Nummela, Oulu, Pori, 
Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Salo, 
Seinäjoki, Tammisaari, Tampere, 
Turku, Vaasa.

elsinki, 
ensuu, 
anpää, 

Kuopio, 
a, Mik-
u, Pori, 
i, Salo, 
mpere, 
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N
ämä käytännön esimerkit asumisen tu-

levaisuudesta voivat ensin vaikuttaa 

utopistisilta, mutta ne ovat tosiasias-

sa esimerkkejä ratkaisuista, joita on jo 

käytössä tai teknisistä mahdollisuuksista, jotka eivät 

Teksti: Riina Takala Kuvat Aimo Holtari

ASUMISEN TULEVAISUUDESSA TEKNOLOGIAN 
AVUIN JA KEINOIN

Elämyksellistä
uusyhteisöllisyyttä

Taloyhtiö asennuttaa autotallin katolle viherkatteen, jotta osakkaat ja 
asukkaat voivat kasvattaa viljelypalstoilla vihanneksia ja yrttejä omaan 
käyttöönsä. 

Taloyhtiöt tuottavat korttelikohtaisesti energiaa omien talojensa ja 
asukkaidensa käyttöön esimerkiksi aurinkoenergiaa hyödyntämällä. 
Taloyhtiön yhteisissä tiloissa kulkee näkymättömiä hologrammiputkia, 
joista kuuluu musiikkia; 

Talossa on myös tiloja, joissa voi nauttia täydellisestä ”hiljaisuudesta”; 
Tai porrashuoneen seinää koskettamalla saa tietoa kyseisen kau pun-
ginosan historiasta tai taloyhtiön suunnitelleesta arkkitehdistä.

välttämättä ihan vielä ole käytössä, mutta mahdol-

listavat täysin uudenlaisia toimintoja ja asumisen 

filosofiaa asuinrakennuksiinkin.

Professori Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tut-

kimuskeskuksesta kehottaa ihmisiä pohtimaan asu-

– Haluaisin 
nostaa kaune-
uden samalle 
tasolle kuin 
kestävyyden ja 
käyttökelpoi-
suuden, koska 
kauneudesta 
saattaa tulla 
myös sellaista 
lisäarvoa, joka 
näkyy raken-
nuksen hinnas-
sa ja sen mer-
kitys voidaan 
mieltää sitä 
kautta, Sirkka 
Heinonen 
sanoo.

“Asumisen  
monimuotoisuutta 
enemmän 
toiminnallisina  
malleina, 
yhteisöasumisen 
mahdollistavia asumisen 
ratkaisuja ja lisää teknisiä, 
mutta myös sosiaalisia  
innovaatioita.”
Professori Sirkka Heinonen
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misen tulevaisuutta. Omia näkemyksiään voi testa-

ta esimerkiksi miettimällä, minkälaisia asioita pitää 

tulevaisuuden asumisessa mahdollisina, minkälai-

sia asioita pitää todennäköisesti toteutuvina ja min-

kälaisten asioiden toivoisi toteutuvan.

– Kun mietitään asumisen tulevaisuutta, sille pi-

täisi asettaa vahva tahtotila. Tahtotilan perusteel-

la voisi sitten pohtia, onko siihen liittyvät ratkaisut 

teknisesti mahdollisia toteuttaa, ovatko ne taloudel-

lisesti toteuttamiskelpoisia, riittävätkö resurssit ja 

ovatko ne sosiaalisesti hyväksyttäviä, Sirkka Heino-

nen opastaa.

– Tällaisissa luotauksissa on selvää, että ihmisten 

toiveissa on yksilöllisiä eroja, vaatimukset ovat ko-

via ja ratkaisujen halutaan palvelevan kaikkia, hän 

vielä jatkaa.

Tulevaisuuden tutkijoille asumisen tulevaisuut-

ta koskevien luotausten tekeminen on arkipäivää. 

Tulevaisuuden kuvien hahmottamisessa voidaan 

käyttää erilaisia työvälineitä, joina toimivat tulkin-

nat ja havainnot niin sanotuista megatrendeistä ja 

trendeistä sekä heikoista signaaleista.

Niiden avulla ennakoitaessa asumisen tulevai-

suutta Sirkka Heinosen mielestä korostuvat entistä 

enemmän mm. tietotekniikan kehittyminen ja sen 

hyödyntäminen monialaisemmin kuin ennen, uu-

denlainen tilasuunnittelu ja tilojen käyttö, energia-

tehokkuus ja -omavaraisuus sekä elämystalous ja 

yksilöllinen uusyhteisöllisyys.

Vertikaaliviljely ja asumisviihtyisyys
Vertikaaliviljely eli rakennuksen peittäminen viher- 

ja viljelykasvein sisä- ja ulkopuolelta on Sirkka Heino-

sen mukaan kovasti kasvussa oleva trendi ja sitä ote-

taan maailmalla käyttöön enenevässä määrin.

– Vertikaaliviljely on todella haastavaa, ettei tu-

le kosteus- ja homevaurioita tai pieneliöitä. Tähän-

kin on maailmalla jo vastattu eli tutkittu ja kehitetty 

tiettyjä lajikkeita, jotka kestävät ja oikein asennet-

tuina myös toimivat. Vertikaaliviljely lisää asumis-

Asumisen tulevaisuuteen liittyen Sirkka 
Heinosen mielestä tarvitaan rohkeita ja 
erilaisia kokeiluja. Varsinkin onnistu-
neista uusista ratkaisuista sekä koke-
muksista ja toteuttamisesta syntyneistä 
tarinoista pitäisi kertoa laajalti, koska 
niillä on todella suuri painoarvo.
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viihtyisyyttä, tilojen käytön viihtyisyyttä, mutta se 

kytkeytyy myös energia-asiaan, Sirkka Heinonen 

kuvaa yhtä uudenlaista asumisen tulevaisuuden 

kuvaa.

Vertikaaliviljelyllä voidaan pienentää energian-

kulutusta: – Esimerkiksi kuumissa maissa verti-

kaaliviljelyä hyödyntävissä rakennuksissa ei tarvita 

jäähdytysenergiaa. Siellä, missä taas lämmitysener-

giaa tarvitaan, vertikaaliviljely toimii energiapusku-

rina, joka säästää energiaa. 

– Vertikaaliviljely on siis asumisen kannalta yh-

tä aikaa uusi mahdollisuus ja teknisesti haastava 

erityisesti Suomen olosuhteissa. Maailmalla sitä ei 

pidetä pelkästään keinona säästää energiaa ja luo-

da asumisviihtyisyyttä, vaan myös ruokaomavarai-

suutta luovana toimintana - kasvatetaan itse omat 

hyötykasvit, hän vielä täydentää. 

Itse tuotettua energiaa jaetaan 
Energiatehokkuuteen liittyvien asioiden voisi tä-

nä päivänä sanoa olevan tietynlaista ”pakkopullaa” 

ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden kera, joihin 

asumisessakin on entistä enemmän otettava kan-

taa. 

– Tulevaisuuden asumisessa energiatuotannon 

täytyy olla hajautettua. Energiaa voidaan tuottaa 

esimerkiksi korttelikohtaisesti talojen käyttöön ja 

mieluiten lisätä uusiutuvia energiamuotoja hyö-

dyntäen, Sirkka Heinonen toteaa.

Esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämiseksi 

pitäisi asentaa ja käyttää aurinkokeräimiä ulkovai-

passa mahdollisimman paljon. Ennen kaikkea pitäi-

si Sirkka Heinosen mukaan kuitenkin yhdistää eri-

laisia energiamuotoja, esimerkiksi aurinko- ja tuuli-

energiaa, ja tehdä niiden pohjalta erilaisia kokeiluja.

– Energia-alalla mietitään jopa kineettisen eli 

liike-energian hyödyntämistä. Rakennuksissa 

liikkuvat ihmiset tuottaisivat energiaa, jota voi-

taisiin hyödyntää rakennuksessa. Sitä pohditaan, 

miten esimerkiksi portaikoissa ylös ja alas kulke-

vien ihmisten liike-energia voitaisiin ottaa tal-

teen, hän kertoo.

Pintakosketuksella nettiin
Teknologia on kehittynyt huikeaa vauhtia ja tuo-

massa entistä enemmän uusia mahdollisuuksia 

myös asumiseen. Sirkka Heinonen puhuu ”internet 

of things” -käsitteestä, esineiden internetistä.

– Internet muuntuu niin, että sen toiminta voi-

daan yhdistää esimerkiksi kosketusseiniin ja -pin-

toihin, huonekaluihin, porrashuoneisiin jne. Kos-

kettamalla jotakin pintaa voi saada tietoa, esimer-

kiksi porrashuoneen seinää kosketettaessa tietoa 

paikallisesta historiasta tai talon suunnitelleesta 

arkkitehdistä. Tai sitten asukas voi itse jättää käyt-

tökokemuksestaan merkkejä, osoittaa jotenkin käy-

neensä tilassa tai kertoa kokemuksistaan, Sirkka 

Heinonen jatkaa.

JOS NÄET RIVISSÄ AVAIMESI,

LUKITUKSENNE VAATII PÄIVITYSTÄ
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Myös ns. älykkäiden materiaalien käyttö tulee li-

sääntymään. Sirkka Heinonen mainitsee esimerkki-

nä lootuskukan toimintaperiaatteeseen perustuvat 

itsepuhdistuvat ikkunat tai muut vettä ja likaa hyl-

kivät pinnat.

– Pinnat ja tila voivat toimia myös vuorovaiku-

tuksessa asukkaan kanssa. Asukas tulee huonee-

seen ja huone aistii sen, valot syttyvät, lämpötila 

säätyy korkeammaksi, musiikki alkaa soida.... Sirkka 

Heinonen kuvaa uudenlaiseen tilankäyttöön ja toi-

mintaan liittyvistä mahdollisuuksista.

Printterillä itse tehden ja tuottaen
Hyvin voimakkaasti nousevana ja tärkeänä asia-

na tulevaisuudessa Sirkka Heinonen pitää kolmatta 

teollista vallankumousta. Miten se vaikuttaa asumi-

seen tai rakentamiseen?

Asumisessa se merkitsee yhdysvaltalaisen ta-

loustieteilijä Jeremy Rifkinin mukaan sitä, että 

energiaverkot ja -järjestelmät ja tietoverkot ja -jär-

jestelmät yhdistyvät.  Silloin on mahdollista, että 

asukkaat tuottavat itse energiaa, mutta voivat myös 

syöttää sitä verkkoon palvelemaan muitakin. 

– Rifkinin mukaan tällaisesta energia- ja tieto-

verkon yhteensulautumisesta voisivat hyötyä ta-

loudellisesti erityisesti ne, jotka tuottavat uusiutu-

vaa energiaa ja jakavat sitä eteenpäin, Heinonen 

toteaa. 

Toinen kolmannen teollisen vallankumouksen 

ilmentymä Sirkka Heinosen mukaan on ihmisten 

omat pienoistehtaat, 3D-printterit, joilla voidaan tu-

lostaa mitä erilaisimpia esineitä ja jopa ruokaa.

– 3D-printtereitä on jo olemassa ja tunnen itse-

kin ihmisiä, joilla sellaisia on. Printtereillä on tuotet-

tu esimerkiksi koriste-esineitä. Niillä voidaan tulos-

taa huonekalujakin, sohvia esimerkiksi, mutta sil-

loin tietysti tarvitaan suurikokoisempi tulostin kuin 

pienten esineiden tulostamiseen, Sirkka Heinonen 

kertoo täsmäsuunnitelman mukaisesti ja ekologi-

sesti tuotettavien esineiden aikaansaamisesta.

Rakennusten muotokieli muuttuu
– Rakennusalalla on jo suunnitelmia, että suuril-

la printtereillä voitaisiin tulostaa kokonaisia raken-

nuksia. Se ei varmastikaan ihan seuraavien 20 vuo-

den aikana toteudu, mutta suunnitteilla se kovasti 

jo on. 

– Arkkitehtikunnalle se olisi suoranainen unel-

ma, koska teollisessa tuotannossa ei kaikkia arkki-

tehtien muotokielen moninaisuuksia pystytä to-

teuttamaan. Tässä se olisi mahdollista, koska tulos-

taminen tapahtuu täsmällisen piirroksen mukaan, 

Sirkka Heinonen kertoo.

Teknologian keinoin on myös mahdollista vai-

kuttaa merkittävästi esimerkiksi rakennusten muo-

tokieleen ja biomimiikkaan - rakennuksen muoto-

kielessä jäljitellään luonnon ilmiöitä. 

– Rakennusten ei tarvitse olla kuutioita, vaan talo 

voi olla pyöreä, kupolitalo tai vaikkapa sudenkoren-

non siiven mallin mukainen talo, jollaista on suun-

niteltu Lontooseen, Sirkka Heinonen avaa jälleen 

uutta näkökulmaa asumisen tulevaisuuteen.

Suomalaista taiteilijaa Jan-Erik Anderssonia voi 

pitää tässä mielessä huikeana esiinmarssijana, sillä 

hän toteutti vuonna 2010 arkkitehtiystävänsä Erk-

ki Pitkärannan suunnitelmista lehden muotoisen 

omakotitalon Turun Hirvensaloon.

Asumisen elämyksiä
Asumisen tulevaisuus liittyy läheisesti elämysta-

louteen, jolla ei tässä Sirkka Heinosen mukaan tar-

koiteta ”extremen” kaltaisia äärielämyksellisiä koke-

muksia, vaan niitä arkisempia kokemuksia ja elä-

myksiä, miten asutaan, minkälaisissa rakennuksissa 

asutaan ja mitä rakennuksissa voi tehdä ja toimia.

Yksi esimerkki, miten elämystalous voi konkreti-

soitua tilasuunnittelussa, on talossa risteilevä näky-

mätön putkisto, jonka sisällä kulkee musiikkia, jota 

asukas voi sitä kautta kuunnella.  

– Tai tilasuunnittelulla saadaan aikaan tila, johon 

ei tule näkyvää valoa ja joka muodostaa hiljaisen ti-

lan, kuplan. Tilojen monimuotoisuus ja monipuoli-

nen tilasuunnittelu tulevat teknologisessa mielessä 

tarjoamaan tulevien 20 vuoden aikana hyvin mie-

lenkiintoisia asioita, Sirkka Heinonen jatkaa.

Tila liittyy asumisen sosiaalisuuteenkin
– Olemme mukana Tekesin Elävä esikaupun-

ki -hankkeessa, jossa on tarkasteltu tulevaisuuden 

esikaupunkia. Siellä tehdyissä tarkasteluissa on tul-

lut hyvin vahvasti esiin yksilöllinen uusyhteisölli-

syys, joka voisi tarkoittaa sitä, että ihmiset haluavat 

Taiteilija Jan-
Erik Andersson 
asuu perhei-
neen lehden 
muotoisessa 
talossa, joka 
valmistui vuon-
na 2010 Turun 
Hirvensaloon. 
Talo on konk-
reettinen esi-
merkki raken-
nusten uudesta 
muotokielestä, 
josta Sirkka 
Heinonen tässä 
haastattelussa 
puhuu.
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yksilöllisyyttä, mutta kuitenkin myös yhteisöllisyyt-

tä uudenlaisin keinoin, Sirkka Heinonen pohtii elä-

mysyhteiskuntaan selkeästi liittyvästä visiosta.

– Uusyhteisöllisyys liittyy myös tilankäyttöön. 

Taloissa ei ole välttämättä paljonkaan yhteisiä tiloja 

tai sitten niitä käytetään hyvin vähän, vaikka kysyn-

tää voisi olla. Pitäisi tietysti ideoida tilojen käyttöön 

liittyvää sisältöä ja organisoida asioita, mutta sen 

ansiosta siellä voisikin olla monenlaista toimintaa: 

talossa asuvan taiteilijan töitä tai joku asukas soit-

tamassa musiikkia kahvinkeiton ja seurustelun lo-

massa, Sirkka Heinonen jatkaa.

Taloyhtiöidenkin tiloja voitaisiin hänen mieles-

tään hyödyntää paljon tehokkaammin yhteisinä ko-

koontumispaikkoina, mutta myös kartoittaa poten-

tiaaliset tilat, ellei niitä talossa vielä ole.

Tilankäytössä ja asukkaan omassa suhteessa ti-

laan tapahtuu Sirkka Heinosen arvion mukaan sel-

lainenkin mahdollinen muutos, että työ ja asumi-

nen yhdistyvät entistä useammin yhteen.

– Ne tietyllä tavalla sekaantuvat toisiinsa, mutta 

myös julkisen ja yksityisen tilan yhdistelmät kietou-

tuvat uusilla tavoilla yhteen. Ne ovat nousemassa 

kokeiluina esiin, hän kertoo.

Tällä hän viittaa esimerkiksi asuntoihin, joissa 

asukkaalla on selkeästi oma yksityinen tilansa, mut-

ta sitten samassa talossa tai lähistöllä, ei pelkästään 

kirjastoja tai kahviloita, vaan julkisia olohuoneita, 

joissa voi viettää aikaa. 

Lisäksi yksinäisten ihmisten talouksien määrän 

jatkuva kasvu pakottaa Sirkka Heinosen mukaan 

etsimään uudenlaisia ratkaisuja yksinäisyyden ja 

turvattomuuden tunteen välttämiseksi asumisessa. 

Tässä kohdin yhtenä vaihtoehtona voisi nähdä sen, 

että ikäihmiset vuokraisivat huoneita opiskelijoille, 

jotka saisivat siten asunnon, mutta samalla sitou-

tuisivat huolehtimaan tiettyyn rajaan asti ikäihmis-

ten ulkoiluttamisesta tai ns. juoksevien asioiden 

hoitamisesta.

 Lue lisää, mitä professori Sirkka Heinonen 

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta kertoo esimer-

kiksi vaikuttamisen ja itse tekemisen halusta, ns. 

DIY-ilmiöstä Kiinteistöpostin uudistuneilta koti-

sivuilta www.kiinteistoposti.fi/artikkelit

       Elävä esikaupunki-hankkeen asumisen tulevaisuuteen 

liittyviä pohdintoja raporteissa:

• ”Elämykselliseen yhteisöllisyyteen”

http://www.utu.fi/fi/yksikot/�rc/julkaisut/e-tutu/

Documents/eTutu_2011_12.pdf     

• ”Ihmisten kaupunki” http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/

julkaisut/e-tutu/Documents/eTutu_2012-7.pdf

PÄIVITÄ 
TALOYHTIÖNNE 
TURVALLISUUS

Taloyhtiön avainturvallisuus on kun-
nossa vain, jos lisäavainten teettäminen
on rajattua ja valvottua. Käytännössä 
tämä vaatii patentoidun avainjär-
jestelmän. ABLOY® EXEC -patentin 
vanhentuessa 2013 on aika päivittää 
turvallisuus uudelle vuosituhannelle.

ABLOY®  OPTIMA -ratkaisu on ideaali-   OPTIMA -ratkaisu on ideaali-   OPTIMA
valinta taloyhtiöihin. Se helpottaa 
avainten hallintaa ja kulunvalvontaa 
yhdistämällä etäluettavan ABLOY
OPTIMA -järjestelmän ja patentoidun 
mekaanisen ABLOY® SENTO -avain-
järjestelmän.

TALOYHTIÖNNE TALOYHTIÖNNE TALOYHTIÖNNE TALOYHTIÖNNE 

 -ratkaisu on ideaali- 
valinta taloyhtiöihin. Se helpottaa 
avainten hallintaa ja kulunvalvontaa 

ABLOY®

 -järjestelmän ja patentoidun 
 -avain-

Lue lisää  
ABLOY® OPTIMA

-ratkaisusta:  
www.abloy.fi
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Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari

PIENIÄ ISÄNNÖINTIYRITYKSIÄ TARVITAAN 
TULEVAISUUDESSAKIN

Yrittäjäjärjestössä
työtä pienten puolesta
– Meidän näkökulmastamme katsoen olisi mainio tilanne,  
jos tulevaisuudessakin olisi pieniä isännöintiyrityksiä, 
jotka pärjäisivät ja jatkaisivat sitä hyvin asiakaslähtöistä 
toimintaa, mikä isännöintiyritysten toimintaan 
parhaimmillaan itsestään selvänä asiana kuuluu.

N
äin pohtii Suomen Yrittäjien varatoimi-

tusjohtaja Timo Lindholm keskustelta-

essa pienten isännöintiyritysten tulevai-

suudesta. 2000-luvulla monet, varsinkin 

pienehköt isännöintiyritykset ovat sulautuneet suu-

rempiin ja yritystoiminta on keskittynyttä - on suu-

ria yrityksiä ja valtakunnallisia isännöintiketjuja.

- Ensimmäinen ajatus yrittäjäjärjestössä on se, 

että pieniä yrityksiä tarvitaan. Keskittyminen ja ket-

juuntuminen on mennyt monella toimialalla aika 

pitkälle. Siinä kuitenkin usein käy niin, että tuntu-

ma asiakkaaseen tahtoo hävitä. Toiminta menee jo-

tenkin kasvottomaksi, Lindholm pohtii.

Hänen mielestään hyvään isännöintipalveluun 

kuuluu se, että isännöitsijä on tavoitettavissa koh-

tuullisen hyvin, isännöitsijän ja asiakastaloyhtiön 

välillä on hyvä keskinäinen tuntemus ja isännöitsi-

jällä ja hänen toimistollaan on halu palvella ja val-

mius siihen.

Laatupalveluille kysyntää
Isännöintipalveluiden hintataso ei ole kohdal-

laan. Halvin tarjous voittaa aina. Asiakkaat eivät 

tiedä, mitä ovat ostamassa tai mistä maksavat. Laa-

dusta pitäisi olla valmis maksamaan. Kilpailu asi-

akkaista on koventunut. Tässä lauseenparsia, joita 

“Mikä on se säännöstö, 
minkä puitteissa pienet 
yritykset toimivat ja mitkä 
ovat reilun pelin säännöt 
- siinä on meillä yrittäjä-
järjestönä loputtomasti 
tekemistä.” Timo Lindholm

Moni ajattelee, 
että yrityksen 
maine on sama 
kuin yrittäjä. 
Jos ottaa toi-
sen rinnalle, se 
on aikamoinen 
riski. Yrittäjällä 
on ammattiyl-
peytensä.
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kuulee hyvin usein puhuttaessa isännöintipalkki-

oista ja palveluiden hinnoittelemisen vaikeudesta. 

Miksi?

– On varmaan niinkin, että joidenkin isännöin-

titoimistojen palkkiot eivät ole kohdallaan ja riittä-

vällä tasolla kannattavuutta ajatellen. Toinen kysy-

mys kuitenkin on, miten isännöitsijätoimisto osaa 

perustella asiakkaille palveluidensa hinnoittelun ja 

sen, mistä kannattaa maksaa. Kokemuksiahan näis-

tä tilanteista on varmasti hyvin paljon, Lindholm 

miettii.

Hänen mielestään asunto-osakeyhtiön etu ja 

hyöty on se, että se saa ja maksaa sellaiselle isän-

nöitsijälle, joka on tavoitettavissa, palvelualtis ja jolla 

on sellainen verkosto, josta löytyy esimerkiksi ra-

kentamisen eri alojen hyviä tekijöitä. 

– Toinen vaihtoehto sitten on, että joku taloyh-

tiön asukkaista toimii isännöitsijänä ja lähtee ehkä 

ihan sokkona etsimään tekijöitä, kun on jo hätä kä-

dessä ja tilanne, että kunhan jonkun nyt vain löy-

täisi. Silloin lopputulos on yleensä huono, hän va-

roittelee.

– Ehkä taloyhtiöiden hallitukset eivät enää juok-

se sen halvimman tarjouksen perässä, koska niil-

le on varmaankin kertynyt sen verran kokemuksia, 

ettei halvin ole paras. Halukkuus maksaa oikeasta 

palvelusta on pikkuhiljaa kasvanut suuremmaksi, 

Lindholm vielä toteaa.

Hän uskoo myös, että samalla tavoin kuin talo-

yhtiöissä on arvostettu omia talonmiehiä ja talo-

yhtiön omasta talonmiehestä on tullut kiinteistön-

huollossa tietynlainen toiminnallinen käsite, sama 

käsite toimii isännöinnissä.

– Isännöitsijältä halutaan ja toivotaan vanhan 

ajan talonmiesmäistä toimintatapaa. Vaatimuksis-

sa on ehkä menty hieman liian pitkälle esimerkiksi 

tietotekniikan suomien mahdollisuuksien vuok-

si. On niin helppo kirjoittaa sähköpostia tai laittaa 

tekstiviesti ja vaatia, että isännöitsijä tekee sitä ja 

tätä ja tuota. Olisi kuitenkin syytä tässä kohdin hie-

man herätellä asiakkaita, että mikä on kohtuullista 

ja mikä ei, missä kulkee vaatimusten raja, Lindholm 

pohtii.

Hyvistä esimerkeistä “meteliä”
– Pienten voimaa voidaan mielestäni sillä tavoin 

perustella ja edistää, että pidetään esillä hyviä esi-

merkkejä, Lindholm sanoo.

Tällä hän tarkoittaa sitä, että mahdollisimman 

paljon tuotaisiin esiin esimerkkitapauksia, missä 

pieni isännöintiyritys on vienyt ansiokkaasti läpi 

esimerkiksi taloyhtiön korjaushankkeen.

Taloyhtiön kannalta on merkityksellistä verrata ja 

konkretisoida sitä, miten remontissa mukana ollut, 

asioihin paneutuva, vastuuta kantava isännöitsi-

jä tuottaa taloudellistakin hyötyä verrattuna siihen, 

että isännöitsijällä ei ole  ollut intressiä huolehtia 

remontin onnistumisesta ja on menty pieleen niin 

lopputuloksen, hinnan kuin aikataulujenkin suh-

teen.

Pienemmässäkin remontissa ammattitaitoinen 

ja pienen yrityksen toimintamallien mukaan toimi-
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va isännöitsijä tienaa Lindholmin mielestä hyvin-

kin helposti taloyhtiölle monen vuoden palkkionsa.

– Hyvistä esimerkeistä kannattaa pitää “meteliä” 

jopa kyllästymiseen asti, jotta taloyhtiöiden ja osak-

kaiden ajattelutapa muuttuisi siihen suuntaan, että 

halutaan ja suostutaan maksamaan laadusta, mikä 

on kohtuullista, hän vielä evästää.

Verkostoina toimitaan
Joskus isojen toimistojen argumenttina palvelui-

densa myymisessä on yrityksen taustatoimijoiden 

ja yhteistyökumppaneiden laaja verkosto.

– Isojen ja pienten yritysten verkostot ovat erilai-

sia. Voi ajatella niin, että pienillä isännöintiyrityksil-

lä on verkostoissaan kohtuullisen pieniä rakennus-

alan erilaisissa tehtävissä toimivia yrityksiä. Niille 

on elinehto, että jokainen remontti onnistuu, koska 

ne ovat aina hyviä referenssejä. Jos epäonnistu-

taan, eikä hyviä kokemuksia tule, yritys on vaarassa 

jäädä muiden jalkoihin, Lindholm pohtii.

– Siinäkin mielessä pieni toimisto ja sen kump-

panina tai verkostossa toimiva esimerkiksi raken-

Minkälaista 
joustavuutta 
voitaisiin saada 
yritysten tasol-
le, ettei käy 
niin, että liian 
jäykät työelä-
män pelisään-
nöt johtavat 
pienten yritys-
ten kaatumi-
seen?
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nusalan yritys ovat tietyllä tavalla samassa venees-

sä. En jaksa uskoa, että verkoston laatu tai laajuus-

kaan olisi kiinni siitä, onko isännöintitoimisto iso 

vai pieni, hän vielä muistuttaa.

Kenties pienistä yrityksistä muodostuvassa ver-

kostossa tiedetään paremmin yhteistyökumppani-

yritysten tai verkostossa toimivien yritysten taus-

toja.

Sukupolvenvaihdoksia tulossa
– Meillä on huoli siitä, että maassa on kaikki toi-

mialat yhteen laskien kymmeniä tuhansia pieniä ja 

vähän isompia yrityksiä, joilla on edessään suku-

polvenvaihdos, Lindholm toteaa.

Yrittäjäjärjestössä tästä huolesta kumpuaa tär-

keää viestiä yrittäjille, että ikääntyvät tai jo ikäänty-

neet yrittäjät rupeaisivat mahdollisimman aikaisin 

ja monipuolisesti miettimään sitä, kuinka omasta 

yrityksestä luovutaan.

– Sitä kannattaisi yrittäjille koko ajan tuputtaa, 

että sukupolvenvaihdon valmistelu pitää aloittaa 

hyvissä ajoin, Lindholm vielä kotiläksynomaises-

ti kertaa.

Hän arvelee monen yrittäjän pettyvän, kun on 

kuvitellut sukupolvenvaihdoksen tai yrityksen myy-

misen sujuvan helposti ja nopeasti.

– Onko yrityskin “lässähtänyt” ja ajautunut 

omassa elinkaaressaan alaspäin yrittäjän ikääntyes-

sä? Petytään, kun yritys ei ehkä olekaan sen arvoi-

nen kuin yrittäjä itse on ajatellut tai kuvitellut, Lind-

holm nostaa esiin yhtenä tärkeänä perusteena sille, 

miksi on syytä olla ajoissa liikkeellä myynnin ja su-

kupolvenvaihdoksen kanssa.

– Kaikki tämä puoltaisi sitä, että omistusjärjeste-

lyihin valmistauduttaisiin hyvissä ajoin, monipuo-

lisesti, puhuttaisiin rahoittajien kanssa, katsottaisiin 

lähipiiriä ja mietittäisiin ennakkoluulottomasti, mi-

ten sukupolvenvaihdoksen tekee tai kenelle myy ja 

miten. Yrityksen pitäisi myös pysyä kunnossa lop-

puun asti, koska muuten siitä ei saa riittävää hintaa, 

Lindholm vielä opastaa. 

Isännöintiyritystä asiakkaineen ei ole helppo 

myydä ulkopuolisellekaan.

– Mitä siinä myydään? Mikä on isännöintiyrityk-

sen arvo? Se arvo on tietysti osin sitä kaikkea, miten 

yrittäjä on yritystään pyörittänyt? Mutta kun yritys 

myydään ulkopuoliselle, mikä on silloin asiakkai-

den, taloyhtiöiden intressi pysyä asiakkaina?  

Myyntitilanteissa pitäisi jotenkin pystyä huoleh-

timaan siitä, että isännöintiyrityksen vanha toimin-

tatapa säilyy, koska muuten ei ole oikeasti mitään 

myytävääkään, Lindholm vielä pohtii.

Työssäoppimisen tie
Viiden vuoden kuluessa eläkkeelle on jäämässä 

lähes joka viides isännöitsijä. Mistä otetaan uudet 

tekijät heidän tilalleen, kun nykyiselläänkin on vai-

kea löytää rekrytoitavia? 

– Oppisopimustyyppinen kouluttautuminen on 

Suomessakin kovin pientä verrattuna moneen Kes-

ki-Euroopan maahan. Se olisi kuitenkin erittäin hy-

vä tie nuorille tulla  alalle. Sitä kautta oppisi amma-

tin ja nuori voisi parhaassa tapauksessa ryhtyä jat-

kamaankin yritystoimintaa, Lindholm pohtii.

Oppisopimustyyppiseen koulutukseen liittyy 

kuitenkin Lindholmin mukaan sellaista työelämän 

sääntelyä, josta pitäisi ehdottomasti löytyä enem-

män joustonvaraa pienten yritysten kohdalla.

– Usein pienissä yrityksissä ajatellaan niin, ettei 

ole helppoa sitoutua 2-3 vuoden oppisopimukseen 

ja varsinkin, jos koulutussuhde ei toimikaan. Pie-

nelle yritykselle on iso taakka se, ellei tällaista sopi-

musta voi purkaa kesken oppisopimuskauden jous-

tavasti. Siksi kynnys ottaa joku oppimaan on aika 

korkea, Lindholm mainitsee.

– RAKENTAMISESTA puhutaan kovin usein vain 

uudisrakentamisen näkökulmasta. Enemmän 

kannattaisi pitää meteliä korjaamisesta ja asun-

tojen ja kiinteistöjen varallisuudesta, miten sitä 

parhaalla mahdollisella tavalla hoidetaan ja ar-

voa nostetaan. Sehän korjausrakentamisen kaut-

ta ratkeaa, säilyykö arvo vai eikö säily, Suomen 

Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm 

lausuu.

Viimeaikaisista valtiovallan tekemistä päätök-

sistä Lindholmia harmittaa se, että esimerkiksi 

korjausavustuksia on supistettu ja kotitalousvä-

hennystäkin pienennetty.

– Jotkut tulkitsevat niitä ahtaasti verotuiksi. 

Ne eivät ole verotukia, vaan työkaluja harmaan 

talouden kitkemiseen ja tarpeellisten investoin-

tien yllyttämiseen, joiden toteuttaminen on ihan 

varmasti kokonaisuuden etu. Vaikka avustukset 

ja vähennykset voidaan tietyillä perusteilla sijoit-

taa verotukien “laariin”, niin moniin muihin tu-

kiin ja verotukiin verrattuina ne ovat perusteltu-

ja ja tarpeellisia. Siksi niitä ei pitäisi kovin kevyin 

perustein leikata, vaan miettiä, mitä niillä voitai-

siin saada aikaiseksi, Lindholm vielä korostaa.

– Tällaiset lyhyen ajan säästöpäätökset, joi-

ta valtiovalta on viime aikoina tehnyt,  vaikutta-

vat liian negatiivisesti. Niitä päätöksiä tehtäessä 

ei ole mietitty, mitä esimerkiksi korjausavustuk-

silla tai kotitalousvähennyksellä olisi voitu saada 

aikaan tulevina viitenä tai kymmenenä vuotena 

aikaiseksi, hän harmittelee.

Tukirahojen 
tarkoitus yllyttää
investointeihin

 Lue lisää, mitä varatoimitusjohtaja 

Timo Lindholm Suomen Yrittäjistä sanoo isännöit-

sijöiden ja pienten yritysten yrittäjien työmäärästä 

Kiinteistöpostin uudistuneilta kotisivuilta 

www.kiinteistoposti.fi/artikkelit
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F
red Packalén perusti yrityksensä Freddis Oy 

Ab:n vuonna 1991 silloisen isännöitsijän jä-

tettyä tehtävät.

– Olin silloin isohkon asunto-osakeyh-

tiön hallituksen puheenjohtajana. Elimme lasku-

suhdanteen aikaa ja silloisen työpaikkani tilanne 

vaikutti epävarmalta ja olin kyllästynyt palvelemaan 

toisen palveluksessa. Kun isännöitsijä ilmoitti, että 

hän jättää tehtävät, ajattelin, että tässä se nyt sitten 

on - isännöintiala, Fred Packalén muistelee koulu-

tuksen ja kotikonttorista alkaneen yrityksensä pe-

rustamisen vaiheita.

Tänä päivänä hänen poikansa Joakim ja Sebas-

tian Packalén ovat mukana pyörittämässä Munkki-

niemessä toimivan isännöintitoimiston arkea.

Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari

ISÄNNÖITSIJÄN ARKI FRED PACKALÈNIN SANOIN

”Kenttämiestyötä”
  taloyhtiöissä
– Olemme tulleet yrityksessämme siihen pisteeseen, 
että minun pitäisi löytää tilalleni uusi kenttämies, pian 
70 vuoden ikään ehtinyt vanhan ajan isännöintipalvelua 
ja -henkeä suosiva Fred Packalén sanoo.

Tietotekniikan yliarvostus
Tietojärjestelmien ja tietotekniikan suosiminen 

tulee Fred Packalénilla ensimmäisenä mieleen isän-

nöintialan muutoksista 20 vuoden ajalta.

– Tänä päivänä puhutaan, että isännöintiyrityk-

sellä pitää olla kotisivut ja tiedonsaanti on muu-

tenkin ihan erilaista kuin 90-luvulla. Kyllä tietotek-

niikasta on paljon hyötyä, mutta onko tässä menty 

vähän liiallisuuksiin. Talojen kotisivujen ylläpito ja 

kahdensuuntaisen information tarve lähes kaikis-

sa asioissa vaatii paljon aikaa ja päivittämistä, Fred 

Packalén pohtii.

Yksi esimerkki on interaktiiviivinen porrashuo-

netaulu , jossa on hienoja toimintoja. Taulusta näet 

päivän sään ja vaikkapa puheenjohtajan tuoreim-

– Olen odotta-
nut, että joku 
kävelisi sisään 
ja sanoisi ole-
vansa halukas 
tulemaan meil-
le töihin ja op-
pimaan isän-
nöitsijäksi. Työ 
on itsenäistä ja 
sitä voi meillä 
tehdä vanhan 
ajan tapaan, 
Fred Packalén 
pohtii “kenttä-
miestoiveis-
taan”.

”Isännöitsijän työssä näet 
konkreettisesti työsi tulokset. 
Olet saanut hoitoosi talo-
yhtiön, jossa on ensin kaikki 
hyvin ränsistynyttä. Sitten kun 
kaikki alkaa olla kunnossa, voit 
todeta muutoksen: 
Ihmisten ilmeet 
muuttuvat iloisiksi.” 
Fred Packalén.

34



http://www.kiinteistoposti.fi/uutiskirje


man blogikirjoituksen. Minä kuitenkin ihmettelin 

koko ajan, miksi osakas ja asukas tuollaisia asioi-

ta rupeaisi tekemään taloyhtiön porrashuoneessa. 

Onko menty liiallisuuksiin näissä asioissa?

Asiakaspalvelua halutaan
Isännöintiyritysten koko on selvästi kasvanut. 

- Isännöitsijän roolikin on tämän myötä muuttu-

nut. Isännöitsijä on siellä jossakin... pöydän takana, 

seinien sisällä, häntä ei näy.... Hän on asiakkaille ni-

mi, eikä hän näy kovin paljon asiakkaalle päin, Fred 

Packalén piirtää kuvaa nykypäivän tilanteesta.

Näkemys perustuu osin asiakaskunnalta tullei-

siin tarjouspyyntöihin, joista hänen mukaansa sel-

keästi näkee, että isännöitsijää ja toimistoa halutaan 

vaihtaa, vaikka aikaisempikin palveluntarjoaja on 

töistään ja tehtävistään sinällään selvinnyt. 

- Henkilösuhteet - siitähän työmme on kiin-

ni. Asiakkaat kokevat, että heidän asiansa eivät tu-

le huomioiduksi tai tehtyä sillä tavalla kuin ennen. 

Kun hallituksen jäsenet eivät pysty kommunikoi-

maan isännöitsijän kanssa, vaan heitä palvelee pu-

helinnumero, josta joku vastaa ja kysyy, mitä asi-

aa ja kenelle yhdistän, niin suhde isännöitsijään 

muuttuu etäiseksi. Tämä on minusta merkittävä 

muutos, joka on tapahtunut 20 vuoden aikana, Fred 

Packalén jatkaa.

Freddiksessä asiakaskunta on hyvin lähellä, suu-

rin piirtein kilometrin säteellä Helsingin Munkki-

niemessä. Asiakaskunta on myös keskimääräistä 

iäkkäämpää kuin kaupungissa yleensä.

- Varsinkin täällä on ihan selvä tarve asiakaspal-

velulle. Olemme palvelualalla ja palvelemme - hoi-

damme tietysti taloja, mutta ei talo elä ilman ihmi-

siä. Ihmisethän siellä asuvat ja esittävät ongelmansa 

meille. Tässä toimessa joudut kuuntelemaan paljon, 

eivätkä asiat ole aina vain asioita, Fred Packalén ki-

teyttää paikallisen isännöintityön ytimen.

Hänen mielestään isännöitsijä, joka ei halua tai 

jaksa kuunnella ihmisiä, on väistämättä väärällä alalla.

Hallitsematon tietomäärä
Isännöitsijätodistus oli alkuaikoina yhden sivun 

mittainen paperi, jonka yhteyteen asuntokauppaa 

varten liitettiin muutaman sivun mittainen tasekirja. 

– Nyt kun kokoat papereita asuntokauppaa var-

ten, joudut laittamaan kirjekuoren päälle vähintään 

150 gramman postimerkin, koska kirjekuori on niin 

paksu. Tasekirjan sivumäärä on kasvanut hirveäs-

ti. On tullut uusia asiakirjoja, kuten energiatodis-

tus, kunnossapitoselvitykset ja historiaa siitä, mitä 

taloyhtiössä on tehty vuosien aikana ja mitä aiotaan 

tehdä, Fred Packalén luettelee.

Häntä kiinnostaisi tietää, kuinka paljon kiinteis-

tövälitystä ja ostajakandidaatteja varten tehdystä 

työstä on tosiasiassa turhaa.

Tämän lisäksi asunto-osakeyhtiölakiuudistus toi 

muutama vuosi sitten remontti-ilmoitukset ja nii-

den tekemisen, käsittelyn ja töiden valvomisenkin 

velvollisuudet.

– Se ruljanssi on ollut aika työläs. Syntyi suuri 

kohu siitä, kun isännöitsijät lähtivät velottamaan re-

montti-ilmoituksista ja niiden käsittelystä. Siinähän 

tultiin sitten takaisinpäin, eikä maksuja saanut pe-

riä. Töitä remontti-ilmoitukset ovat kuitenkin teet-

täneet isännöintitoimistoissa todella paljon.

Erityisesti osakkaan korjaustöiden valvonnan 

järjestäminen ei Packalénin arvion mukaan toimi 

vielä käytännössä kovin hyvin.

Energiainvestointien merkitys
Jos yhtiökokouksessa ei synny osakkaiden kes-

kuudessa kovin suurta keskustelua esimerkiksi ta-

sekirjan luvuista ja sisällöistä, kunnossapidosta ja 

korjaamisesta keskustellaan Fred Packalénin mu-

kaan ihan eri sävyssä kuin 20 vuotta sitten.

Se on luonnollistakin, koska erityisesti 60-luvun 

asuntokanta ikääntyy ja vaatii korjaamista. 

– Hoitamani kiinteistökanta on etupäässä 50-lu-

vulla ja osin 60-luvun alussa rakennettua. Lähes 

kaikki paikalla rakennettuja taloja, joten elementti-

talojen rakenteisiin en ole onneksi joutunut pereh-

tymään. Se tietenkin helpottaa työtäni, koska tek-

niikka on lähes kaikissa taloissa sama ja ongelmat 

toistuvat niissä. Kun olen luonut vielä yhteistyö-

kumppaniverkoston, joka osaa asioita hoitaa, niin 

verkostoa on helppo käyttää hyödyksi koko kannan 

hoitamisessa verrattuna siihen, että olisi hyvin eri-

ikäisiä ja erityyppisiä taloja hoidettavana.

Energiatehokkuudesta ja energiankulutukses-

ta puhutaan Fred Packalénin mukaan taloyhtiöissä 

nyt hyvin paljon. Se johtaa hänen mukaansa siihen, 

että samaan hengenvetoon on puhuttava peruspa-

rantamisesta ja uusista teknisistä ratkaisuista. Siinä 

taas Packalénin kokemuksen mukaan tullaan sen 

ongelman eteen, etteivät hallituksen jäsenet vält-

tämättä ymmärrä, minkälaisia investointeja ener-

Kuka maksaa 
palkkasi, isän-
nöitsijä? Fred 
Pac kalénin 
mielestä se on 
kaikissa tapa-
uksissa taloyh-
tiö, ei se yritys, 
jonka palve-
luksessa olet.
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giatehokkuuden parantaminen vaatii ja saadaanko 

niillä kuitenkaan aikaiseksi säästöjä ja tehokkuutta.

– Kaikki asiat vaativat taloudellista panosta - ei-

vät ne ole ilmaisia. Ja jos hyöty tehdyistä toimis-

ta on tulossa 10-20 vuoden kuluttua, niin ei se hal-

lituksen jäseniä kiinnosta. He kysyvät, mitä sit-

ten, enhän minä sitten enää asu tässä talossa, Fred 

Packalén kuvaa ongelmatiikkaa.

Isännöinnin tulevaisuutta pohtineessa selvityk-

sessä vuonna 2011 ehdotettiin, että isännöitsijöistä 

tulisi energiankäytön portinvartijoita.

– Se on erittäin haasteellinen asia. Se tarkoittaa 

mm. sitä, että meidän pitäisi markkinoida ja saada 

ymmärretyksi uusia tekniikkaan liittyviä asioita.  Se 

ei ole helppoa. Jos esimerkiksi taloyhtiön lämmi-

tysjärjestelmä pitää tasata ja saada toimimaan te-

hokkaammalla tavalla, se maksaa useita kymmeniä 

tuhansia euroja. Kun hallituksen jäsenet sitten ky-

syvät, milloin se maksaa itsensä takaisin ja vastaat, 

että kyllähän sillä säästetään muutama tuhat euroa 

vuodessa.... Kannattaako siis edes tehdä ja saako 

sen ohella jotakin muuta lisää, parempaa asumis-

viihtyisyyttä, Packalén kysyy.

Hänen kokemuksensa ovat osoittaneet, että 

energiatehokkuuden parantamisen nimissä tehdyt 

toimet eivät saa aikaa automaattisesti säästöjä, vaan 

asioita on tarkasteltava kokonaisuutena ja tapaus-

kohtaisesti.

Konkretiaa ja mielenkiintoisia työpäiviä
– En ole katunut päivääkään, että lähdin alalle ja 

perustin yritykseni. Minusta on hyvä, että alan ar-

vostusta yritetään parantaa, koska tämä on vaativa 

ala. Toisaalta tämä on pienyrittäjälle ihanneala, kos-

ka kynnys lähteä liikkeelle on matala. Sinä et rikastu 

tällä alalla, mutta taloudellista toimeentuloa kuiten-

kin saat. Kultahippuja - pitäisikö niitä niin hirveästi 

saada? Minun vastaukseni on, ettei välttämättä. Pie-

niä yrityksiä tarvitaan koko maassa, ei pelkästään 

tällä alalla.

Tässä kiteytettynä Fred Packalénin yritystoimin-

nan motto. Hän harmittelee sitä, että isännöintityön 

monipuolisuus ei ole noussut ammatin arvostuk-

sessa siihen asemaan kuin sen pitäisi.

– Ehkä isännöitsijän työstä on myös sellainen 

kuva, että ihmiset aina haukkuvat ja ovat vihaisia, 

eikä isännöitsijä voi muuta kuin ottaa haukkumi-

set vastaan. Meillä ei oikeastaan ole tällaisia koke-

muksia. Henkilösuhdemaailma asiakkaiden kans-

sa toimii. Olipa asiakkaalla sitten pieni tai iso asia, 

pyrimme hoitamaan sen nopeasti pois, ettei se jää 

muhimaan.

 Lue lisää Fred Packalénin ajatuksia isännöinnistä 

ja isännöitsijän palkanmaksajasta Kiinteistöpostin 

uudistuneilta kotisivuilta

www.kiinteistoposti.fi/artikkelit
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Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari

TELEVISIO- JA TIETOLIIKENTEESSÄ TAPAHTUNUT
SUURIA MUUTOKSIA 20 VUODEN AIKANA

Kaapelitelevisiosta
laajakaistabaanoille
Taloyhtiön laajakaistayhteydet voidaan kattaa yhteisesti ja 
maksaa yhtiövastikkeella. Siinä vuonna 2010 uuteen asunto-
osakeyhtiölakiin kirjattu pykälä, joka sai aikaan suuren 
kysyntäpiikin ja suuri joukko taloyhtiöitä siirtyi kertaheitolla 
”tiedonsiirron valtaisille valtateille”.  

Nyt monilla eturintamassa hyvien laajakaistayhteyksien 
äärelle tulleilla taloyhtiöillä on sopimusten päivittämisen aika.

vuonna tilanne oli jo hieman rauhallisempi, kertoo 

myyntipäällikkö Jouko Teräsniemi DNA Welho:sta.

Tänä päivänä laajakaista on esimerkiksi uudis-

rakennuksissa palvelu, jonka rakennusliike usein 

asennuttaa valmiiksi. Suuret kiinteistönomistajat, 

kuten suuret vuokranantajat hankkivat taloyhtiöi-

Lakimuutokset 
ovat aina näky-
neet Welhon 
kytkettyjen ko-
titalouksien lu-
kumäärissä, 
myyntipäällik-
kö Jouko Te-
räsniemi sa-
noo:  vuosi 
2001, jolloin 
kaapelitelevi-
siopykälä uu-
distui ja vuosi  
2010, jolloin 
taloyhtiön laa-
jakaistahankin-
ta helpottui. 

”Olen tehnyt 20 vuotta 
yhteistyötä Kiinteistöpostin 
kanssa.  Lehden tavoittama 
asiakaskunta  ja ilmoitte-
lumme lehdessä on taannut 
osaltaan meidänkin 
menestyksemme tällä 
kovasti kilpaillulla alalla. 
Yhteistyö on ollut helppoa
ja mutkatonta.” 
Myyntipäällikkö Jouko Teräsniemi

T
aloyhtiölaajakaistojen kysyntä oli kor-

kealla ennen kuin uusi asunto-osake-

yhtiölaki oli vuonna 2010 edes astunut 

voimaan. Lain voimaan tultua patoutu-

nut kysyntä purkautui ja mekin teimme runsaas-

ti sopimuksia taloyhtiöiden laajakaistoista. Viime 

-
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hin laajakaistayhteyksiä, koska se on vuokralais-

markkinoilla merkittävä kilpailutekijä.

– Yksittäisissä taloyhtiöissä kiinnostus laajakais-

taa kohtaan riippuu esimerkiksi asukkaiden ikäja-

kaumasta. 

Tämä on tätä päivää, mutta Jouko Teräsniemel-

lä on pitkän Helsinki Televisiossa ja Welhossa te-

kemänsä työhistorian ansiosta erilaisia näkökul-

mia myös siihen, miten kaapelitelevisiotoiminta on 

muuttunut ja miten laajakaistasta on tullut sen rin-

nalle ”hittituote”.

Kaapelitelevisiopykälän muutostarve
Kuka muistaa, minkälaista kädenvääntöä yh-

tiökokouksissa oli 90-luvulla siitä, liittyykö taloyh-

tiö kaapelitelevisioverkkoon vai ei? Liittyminen oli 

mahdollista, mutta siitä ei saanut aiheutua kustan-

nuksia niille, jotka eivät halunneet kotitelevisios-

taan katsoa kaapelitelevisio-ohjelmia.

– Se oli hankalaa aikaa, koska vain osa huoneis-

toista kytkettiin kaapelitelevisioverkon piiriin. Hel-

sinki Televisiossa liittymät toteutettiin teknisesti 

vaikeimman kautta eli rakensimme rinnakkaisver-

kon huoneistoihin, jotka halusivat meidän palvelut. 

Emme halunneet asentaa ”filttereitä” niihin asun-

toihin, jotka eivät kaapelitelevisiota halunneet. Oli-

si ollut nurinkurista, että ne, jotka eivät halunneet 

meidän palveluitamme, olisivat aiheuttaneet kus-

tannuksia. Valitsemamme ratkaisu oli kallis, mutta 

teknisesti korkeatasoisin ja paras vaihtoehto, Teräs-

niemi muistelee.

Asunto-osakeyhtiölakia oli uudistettu edelli-

sen kerran vuonna 1992, mutta siihen sisältyvää ns. 

kaapelitelevisiopykälää, jolla helpotettiin päätök-

sentekoa, saatiin voimaan vuonna 2001.

Runsas kanavatarjonta houkuttimena
Kaapelitelevisioon liittymistä markkinoitiin alun 

alkaen sillä, että sitä kautta saa katseltavakseen huo-

mattavasti enemmän kanavia kuin mitä perintei-

sestä televisiosta näkyy. 

– Kun tulin Helsinki Televisioon 70-luvun lopul-

la, meillä oli kuusi kanavaa. Viihdekanava oli aloit-

tanut vuonna 1978 ja ensimmäinen satelliittikanava 

Sky Channel aloitti vuonna 1981. Tavallisesta tele-

visiosta oli silloin katsottavana vain kaksi kanavaa, 

ykkönen ja kakkonen, Teräsniemi kertaa.

Tänä päivänä DNA Welho tarjoaa kaapelitelevi-

sioverkossaan noin 170 kanavaa, mukaan lukien 

maan laajin teräväpiirtokanavien tarjonta.

Liitto kehittämään alaa
Silloisella Kaapelitelevisioliitolla, johon HTV kuu-

lui useiden alueellisten puhelinyhtiöiden kera, oli 

tärkeä tehtävä kehittää kaapelitelevisiotoimintaa ja 

vaikuttaa lainsäädäntöön.

– Liitto ajoi yhteisesti yhteisiä asioita. Neuvot-

teluja käytiin mm. ohjelmakanavien ja tekijänoike-

usjärjestöjen kanssa ja kerättiin tilastoja, DNA Oy:n 

viestintäpäällikkönä nykyisin ja aikoinaan HTV:ssä 

viestinnästä vastaavana ja Kaapelitelevisioliitonkin 

palveluksessa ollut Riitta Luhtala muistaa. 

PERINTEISET JA MODERNIT
PUTKIREMONTIT
-TAI NIIDEN YHDISTELMÄ
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Tietoliikenne- ja kaapelitelevisioalojen tekninen 

ja toiminnallinen yhdentyminen johti siihen, et-

tä Kaapelitelevisioliiton toiminnat yhdistettiin Tie-

toliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiComin 

toimintoihin vuonna 2008. 

Digitaalisuus monipuolisti palveluita
Digitelevisiosta kohistiin 90-luvulla paljon ja ta-

loyhtiöitä kehotettiin teettämään antennijärjestel-

miensä kuntokartoituksia ja hankkimaan valmiudet 

uudella tekniikalla vastaanotettaviin televisio-oh-

jelmiin.

– Kaapelitelevisioverkkoon kytketyissä kiinteis-

töissä digitaalisuuteen siirtyminen ei vaatinut talo-

yhtiöiltä toimenpiteitä, eikä aiheuttanut kustannuk-

sia, koska me hoidimme kaiken taloyhtiöiden puo-

lesta, Jouko Teräsniemi mainitsee.

Digiboksit piti kuitenkin osakkaiden ja asukkai-

den hankkia. Alkuvaiheessa kuluttajilla oli hieman 

epäselvyyttä, minkälainen boksin pitää olla ja min-

kälaisella kirjaintunnuksella varustettu, että sillä 

pystyy katsomaan nimenomaan kaapelitelevisio-

ohjelmia digitaalisesti.

Digitalisoinnin merkitys ja vaikutus oli Teräsnie-

men mukaan kuitenkin merkittävin siinä, että sen 

ansiosta kaapelitelevisionkin kanavatarjonta laajeni 

huomattavasti. Myös kuvan tekninen laatu parantui 

ja HDTV-tekniikkaa otettiin käyttöön.

Kuluttajalaajakaistalla aloitettiin
Kaapelitelevisioverkon kaksisuuntaistamiseen 

investoitiin voimakkaasti 90-luvulla. Sen ansiosta 

Welho tarjosi ensimmäisenä kaapelitelevisio-ope-

raattorina niin sanottua kuluttajalaajakaistaa verk-

koonsa liitettyihin koteihin. 

– Laajakaistakokeilu käynnistyi vuonna 1997 

osana kansallista multimediaprojektia ja kaupalli-

nen aloitus oli vuonna 2000, Welho Pro -nimellä, 

Riitta Luhtala muistelee uuden palvelun herättämää 

suurta kiinnostusta. 

Laajakaista tuotiin verkon kaksisuuntaistamisen 

myötä tarjolle uusiin kaupunginosiin alue kerral-

laan. Jo tuolloin Welhon verkko kattoi Helsingin li-

säksi Espoon, Vantaan ja Kauniaisen.

Tänä päivänä 
taloyhtiön laa-
jakaistahankin-
ta käynnistyy 
Jouko Teräs-
niemen mu-
kaan entistä 
useammin ta-
loyhtiöissä 
asuvan aktiivi-
sen osakkaan 
vauhdittamana. 
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KUN Jouko Teräsniemi muistelee, minkälaista oli 

uranuurtajana kaupata kaapelitelevisioliittymiä ja 

maksutv:tä taloyhtiöille, hän tunnustaa oitis, että 

ilman ”staramaisia” isännöitsijöitä kaapelitelevisio ei 

olisi edennyt, eikä nykypäiväisiä palveluita ja tarjon-

taa saavutettu.

– Kiitos niille isännöitsijöille, että he uskoivat 

meihin ja liittivät isännöimiään taloyhtiöitä kaapeli-

televisioon, Teräsniemi toteaa.

Tänä päivänä kanssakäyminen isännöitsijöiden 

kanssa sujuu hieman toisenlaisissa merkeissä, koska 

sekä laajakaistasta että kaapelitelevisiotarjonnasta 

on tullut haluttuja hyödykkeitä. Muutoksiakin on 

silti 20 vuoden aikana tapahtunut.

– En ole päivittäisessä kanssakäymisessä isän-

nöitsijöiden kanssa, mutta se viesti, jonka olen 

myynti-ihmisiltämme saanut on, että isännöintiala 

keskittyy voimakkaasti. Pienet yksityiset toimistot 

tuntuvat hiipuvan ja valtakunnalliset toimistot ja 

ketjut hankkivat pieniä yrityksiä ja sitä kautta ala 

keskittyy, Teräsniemi tarkastelee kehitystä.

– Esimerkiksi vielä Welhon aikoihin isännöitsi-

jä oli aikalailla keskittynyt omaan alueeseensa tai 

kaupunginosaan tai muutamaan läheiseen kau-

punginosaan. Paikallisen isännöitsijän etuna oli 

paikallistuntemus ja mekin tiesimme ja tunsimme 

talot osoitteiden perusteella, Teräsniemi jatkaa. 

Muutos on Teräsniemen mukaan tapahtunut 

siinäkin, että aikaisemmin tarjous kaapelitelevisiosta 

tai laajakaistasta tehtiin sataprosenttisesti isän-

nöitsijälle, joka vei sen hallitukseen, josta se meni 

yhtiökokoukseen ja asiasta päätti harvalukuinen 

joukko osakkaita.

– Tänä päivänä esimerkiksi laajakaistasta tar-

jousta ei välttämättä edes pyydä isännöitsijä, vaan 

taloyhtiön osakas, aktivisti, jolla on tietämystä 

laajakaista-asioista. Tällaiset asiakkaat ovat myös 

hyvin aktiivisia, kysyvät ja haluavat tietää paljon, hän 

jatkaa.

Aktiiviset osakkaat
liikkeellepaneva 
voima

– Welhon kaapelinetin liittymismaksu oli muista 

toimijoista poiketen hyvin edullinen ja palvelulla oli 

kiinteä hinta. Kiinteä hinta oli markkinoinnissa tär-

keä asia, koska puhelinyhtiöiden laajakaistayhtey-

dessä maksettiin sykäyksien mukaan eli siitä, kuin-

ka paljon yhteyttä käytit. Lisäksi muistan, että EU:ta 

myöden kiisteltiin siitä, mitä nopeutta voi sanoa 

laajakaistaksi. Muistaakseni silloin päädyttiin siihen, 

että 500 kilobitin ja sitä nopeampaa yhteyttä voi sa-

noa laajakaistaksi, Teräsniemi muistelee.

Tänä päivänä DNA Welho tarjoaa kuitupohjai-

sessa kaapeliverkossaan kuluttajille 350 megabitin 

nopeuksia - siis yli tuhatkertaisesti suurempia kuin 

alkuaikoina. 

- Kaapeliverkkoa on kehitetty määrätietoises-

ti, jotta voimme aina tarjota koko verkon alueella 

markkinoiden nopeimmat laajakaistat, Teräsniemi 

kertoo. 

Talo kerralla laajakaistaan
Taloyhtiöiden laajakaistahankinnoissa oli 

2000-luvun alkupuolella vaihe, jossa koko taloyh-

tiön yhteisen yhteyden sijaan turvauduttiin esimer-

kiksi HomePNA-tekniikkaan. Sen jälkeen yleistyivät 

kuitenkin hankinnat, joilla koko talo liitettiin kerral-

laan verkkoon.

– Se johtui siitä asunto-osakeyhtiölain muutok-

sesta. Meillä oli pääkaupunkiseudulla sellaisia ta-

loyhtiölaajakaista-asiakkaita, että ne malttamatto-

mina odottivat, että laki tulee voimaan ja koko talo 

kerralla saa laajakaistayhteyden, Teräsniemi mainit-

see vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölaissa tapahtu-

neen muutoksen vaikutuksesta.

– Alussa myytiin 2 megabitin nopeuksia, mutta 

nyt trendi näyttää kääntyneen siihen, että taloyhti-

öissä on perusnopeutena 10 megabittiä. Kehitys on 

johtanut siihen, että nopeudet nousevat, mutta liit-

tymien hinnat laskevat, hän pohtii.

Osakkaiden ja asukkaiden kannalta yhteises-

ti kustannettava laajakaistayhteys on siinä mielessä 

helppo, että kustannusta ei välttämättä juuri huo-

maa vuokrassa tai vastikkeessa. Nopeutta on mah-

dollista kasvattaa edullisesti omalla kustannuksel-

laan taloyhtiön perusnopeutta suuremmaksi. 

– Kun myimme palveluita aikaisemmin ns. te-

levisiopalvelut edellä, nyt palveluita myydään ns. 

laajakaistapalvelut edellä. Asiakkaat eivät liity mei-

dän verkkoomme pelkästään  televisiopalveluiden 

vuoksi, vaan erityisesti laajakaistan takia. 

–Muutos johtuu siitäkin, että televisio-ohjelmien 

katsomisen tavat ja välineet ovat muuttuneet, Jou-

ko Teräsniemi vielä pohtii.

 Nykyisin DNA Welhona tunnettu, aikaisemmin 

Welhona ja aikoinaan Helsinki Televisiona tunnettu 

yritys on pitkäaikaisia ilmoittaja-asiakkaita Kiinteis-

töposti-lehdessä sen 20-vuotisen toiminnan ajalta.

Helsingin Kaapelitelevisio Oy perustettiin vuonna 1973. Sään-
nölliset kaapelitelevisio-lähetykset aloitettiin vuonna 1975.

Nimeksi tuli Helsinki Televisio Oy (HTV) vuonna 1978. 
Laajakaistapalveluista tuttu nimi Welho otettiin koko yksikön 
nimeksi vuonna 2006. 

Suomalainen tietoliikennekonserni DNA Oy osti Welhon 
liiketoiminnan Sanomalta vuonna 2010. 

DNA:lla on yli kolme miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän 
verkon asiakkuutta, mukaan lukien noin 600 000 kaapeli-
tv-liittymää. Kaapeli- ja laajakaistapalveluja taloyhtiöille 
markkinoidaan DNA Welho -nimellä. 
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Kim (vas.) ja 
Harri Karlingille 
on karttunut 
kokemusta 
isänsä Fjalarin 
perustamasta 
yrityksestä 
vuodesta 1986 
alkaen. Perhe-
yrityksessä on 
vahva pyrkimys 
kehittää tuot-
teita niin, että 
ne palvelisivat 
mahdollisim-
man hyvin ta-
loyhtiöitä.

Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari

UUDENAIKAISET KONEET LUOVAT POHJAN 
TOIMIVALLE PYYKKIHUOLLOLLE

Käyttäjä ratkaisee
energiatehokkuuden
Kun taloyhtiöissä 90-luvun laman jälkeen alkaneena nousukautena 
saatettiin luopua kiinteistöpesulasta, kuivaushuoneista sen sijaan 
ei luovuttu. 

Kiinteistöpesulat ovat kuitenkin tehneet selvän paluun talo-
yhtiöiden palveluiksi viimeisten kymmenen vuoden aikana. 
Samalla on monin paikoin pistetty pyykkien kuivattaminen uuteen 
kuosiin ja saatu aikaan nopeaa ja tehokasta pyykkihuoltoa.

P
yykin kuivattamisesta huoneistossa aiheu-

tuvat kosteusvauriot ja homehaitat saivat 

monen taloyhtiön osakkaat ja asukkaat 

ymmärtämään, että pyykkihuolto pitää 

siirtää huoneistosta kiinteistöpesulaan, jos taloyh-

tiössä sellainen on. Kotikoneella pestyn pyykin kui-

vattaminen muodostui pullonkaulaksi, josta halut-

tiin eroon.

Harri Karling Jäähdytyskone Oy:stä sanookin, 

että nyt näkee, miten erityisesti 90-luvulla tehty työ 

tuottaa tulosta: – 90-luvulla mietittiin sitä, laite-

taanko kuivaushuoneeseen vesikiertoinen lämmi-

tyspatteri vai ilmankuivaaja. Tänä päivänä suun-

nittelijat eivät vesikiertoisia järjestelmiä suunnittele 

laisinkaan. Tässä on tapahtunut selkeä ero 20 vuo-

den aikana, Harri Karling toteaa. 

– Muistan myös sen, miten 90-luvulla lamakau-

den jälkeisenä nousukautena arvioitiin, että taloyh-

tiöt luopuvat kiinteistöpesuloistaan. Niin ei kuiten-

kaan käynyt tai jos kovan rahan asunnoissa pesu-

lasta luovuttiinkin, niin kuivaushuoneista ei luovut-

tu. Ymmärrettiin, että kylpyhuone ei ole kui-

”Pyykin kui-
vattamisen 
kosteusvaurio-
ongelmatiikka 
oli se, millä kui-
vaushuoneiden 
tarpeellisuutta 
voitiin perustella. 
Se on edelleen 
tärkeä, ehkä vie-
läkin tärkeämpi 
viestimme talo-
yhtiöille meidän 
suunnastamme.” 
Harri Karling
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vaushuone, eikä vastaa esimerkiksi ilmanvaihdol-

taan sitä tarvetta, mikä pyykin kuivattamiseksi tar-

vitaan, hän jatkaa.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana on Harri 

ja Kim Karlingin mukaan nähty kiinteistöpesuloi-

den paluu taloyhtiöihin.

– Kun esimerkiksi kylmäkellarista luovutaan vä-

häisen käytön vuoksi, voidaan sinne tehdä kiinteis-

töpesula. Tai taloyhtiössä on ylimääräinen, vähälle 

käytölle jäänyt sauna, jonne tehdään uusi kiinteis-

töpesula, Kim Karling mainitsee esimerkkeinä ti-

loista, joita on muunneltu uuteen käyttöön. 

Myönteinen kehitys johtuu Harri Karlingin mu-

kaan yksinkertaisesti siitä, että oikeankokoisilla lait-

teilla ja ennen kaikkea tehokkailla kuivureilla pyyk-

kihuolto tapahtuu asukkaan kannalta niin paljon 

nopeammin kuin omalla koneella.

– Kiinteistöpesulan käyttämisessä pitää olla sel-

laisia positiivisia asioita, että viitsit mennä pesu-

laan pesemään ja hoitamaan pyykkisi, Harri Karling 

muistuttaa.

Kotitalouskoneiden laaduttomuus - lyhyt käyt-

töikä ja se, että koneita ei voi, eikä kannata enää 

korjata - on Harri Karlingin mukaan johtanut myös 

osaltaan siihen, että asukkaat suosivat kiinteistöpe-

suloita.

– 70-luvun patarautakoneet ovat kiinteistöpesu-

loista 95-prosenttisesti kadonneet. Tilalle on tullut 

koneita, jotka esimerkiksi taloyhtiön käytössä kestä-

vät 20 vuotta, Harri Karling vielä toteaa.

Kuivaustekniikan uudet mahdollisuudet
– Pyykkien kuivattamisessa suuri hyppäys teh-

tiin silloin kun siirryttiin vesikiertoisista kuivureis-

ta kondensoiviin ilmankuivaajiin. Ja nyt ollaan niin 

pitkällä, että ilmankuivaajista siirrytään entistä te-

hokkaampiin ilmankuivaajiin, Harri Karling kuvai-

lee kuivuritekniikan kehitystä ammattitermein.

Kuivaushuoneen käyttäjälle laitekannan kehitys-

kaari voi konkretisoitua esimerkiksi niin, että perin-

teisestä ilmankuivaajasta väännetään ajastin mie-

luusti heti ”tappiin asti” eli esimerkiksi neljään tun-

tiin, koska halutaan pyykistä varmuudella kuivaa. 

Sen sijaan uusinta, nykyaikaista tekniikkaa edus-

tava kuivuri tunnistaa, milloin pyykki on kuivaa ja 

sammuu itsestään.

– Perinteisissä kuivureissa käytetään maksimi-

aikaa, koska ei valitettavasti tiedetä, mikä oikea kui-

vatusaika olisi. Ehkä se olisi 2,5 tuntia, jolloin kone 

pauhaa 1,5 tuntia turhaan, Harri Karling mainitsee.

Nykyaikaisella tekniikalla kuivuri voi toimia 

energiatehokkaammin ja paremmin sillä, että se 

varustetaan kosteustunnistimella. Harri Karlingin 

mukaan heidän kehittämässään systeemissä asia-

kas voi valita, haluaako pyykistään erittäin kuivaa, 

kaappikuivaa vai mankelikuivaa. Vanhoissa kuiva-

tusjärjestelmissä onkin se nurinkurisuus, että pyy-

kin annetaan kuivaa täysin kuivaksi ja sitten man-

kelointia varten se kostutetaan uudelleen.

– Kuivaushuoneiden suurin ongelma on siinä, 

että vaikka siellä olisi hienot laitteet ja prosessi toi-

mii, niin ellei asukas hae pyykkejään ajallaan pois, 

ne ovat joko jarruna seuraavalle käyttäjälle tai man-

kelikosteaksi kuivattu pyykki kuivuu täysin, Harri 

Karling mainitsee myös yhdestä tutusta ongelmasta.

– Nyt puhutaan lyhyestä pesu- ja kuivausajas-

ta, mikä tehostaa pesulan käyttöä ja sinne saadaan 

enemmän pesuvuoroja, hän vielä mainitsee hyö-

dyistä, jotka kuitenkin toteutuakseen edellyttävät si-

tä, että kiinteistöpesulaa ja kuivaushuonetta käyte-

tään oikein ja optimaalisesti.

Energiankulutusta alaspäin
Kiinteistöpesulan laitekantaa ja toimintaa ajatel-

taessa energiatehokkuus nousee entistä enemmän 

esiin. Harri ja Kim Karling muistelevat, miten lait-

teiden kilvissä menneinä vuosina  kerrottiin suu-

rimmasta nimellistehosta. 

Nykyisin koneiden tehokkuus ilmaistaan kes-

kimääräisenä energiankulutuksena per kuivat-

tu pyykkikilo. Se perustuu Harri Karlingin mukaan 

omaan testaukseen ja siitä saatuihin tuloksiin.

Vanhan ajan 
pyykinpesu-
meininkiä talo-
yhtiön pesutu-
vassa. Kuva 
Jäähdytys-
kone Oy:n ar-
kistosta ja jul-
kaistu vuonna 
2001, kun yri-
tys täytti 40 
vuotta.
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– Idea on, että saadaan kuivaushuoneen ener-

giankulutus alas, vaikka kuivaaminen tehostuu. 

Näinhän se on ollut aikaisemminkin, mutta nyt toi-

mintaa voidaan tehostaa, kun automatiikka pysäyt-

tää kuivauksen, eikä mennä käyttäjän arvioinnin 

mukaan, hän sanoo.

– Energiatehokkuus ja pyykin kuivattaminen on 

herkkä aihe taloyhtiöissä. Olen monta kertaa huo-

mannut, että puheenjohtajat kaipaavat apua siihen, 

ettei kuivaushuoneessa ilmankuivaaja käy turhaan 

pyykin ollessa jo kuivaa. Kuivaushuoneen toimin-

taa halutaan järkevöittää ja optimoida, Harri Karling 

mainitsee tilanteista, joissa heillä on tärkeä asian-

tuntijatehtävä - neuvoa ja opastaa niin, että talo-

yhtiön pyykkihuollosta tulee järkevää, tehokasta ja 

energiataloudellista.

Kone kertoo huoltotarpeesta
Uuden tekniikan ansiosta myös kuivureiden 

huoltotoimintaa voidaan järkiperäistää. 

– Me tarjosimme jossakin vaiheessa asiakasta-

loyhtiöille huoltosopimuksia, joiden mukaan ko-

neet olisi huollettu 3-5 vuoden välein. Ongelmaksi 

kuitenkin muodostui se, että sinä aikana taloyhtiön 

isännöitsijä tai kiinteistönhuolto saattavat vaihtua, 

eikä koneiden huoltaminen ole oikeastaan kenen-

kään hoidossa tai vastuulla, Harri Karling kertoo.

Huoltamisen tarve perustuu kuitenkin käytän-

nön kokemukseen siitä, että viiden vuoden välein 

tehdyt huoltotoimet varmistavat, että koneet kestä-

vät vähintään 20 vuotta.

– Nykyiset laitteemme on varustettu prosesso-

rilla, jonka avulla koneen toimintaa ja huoltotarvet-

ta voidaan valvoa paremmin, Harri Karling kertoo 

ominaisuudesta, jonka mukaan ohjauspaneeliin 

ilmestyy teksti huoltotarpeesta. Se ei estä koneen 

käyttämistä. Kone on pakko huoltaa siinä vaiheessa, 

kun ilmankuivaaja on niin tukoinen, että ohjausjär-

jestelmä toteaa käynnin estämisen.

 – Toimitimme erääseen kohteeseen viime 

vuonna kuivurin, jonka huoltamisesta tuli aika pian 

huoltopyyntö, koska kone ei käynnistynyt. Ihmet-

telimme, miksi kone vaatii jo nyt huoltamista, kun 

sen toimittamisesta on vain muutamia kuukausia. 

Kävi ilmi, että kuivaushuoneessa oli syystä tai toi-

sesta liian kylmä, vain +2 astetta, Harri Karling ker-

too tilanteesta, minkä ansiosta isännöitsijäkin sai 

sattumalta tarpeellista tietoa taloyhtiön tilanteesta.

Puhelinrahastaminen yleistynyt
Kiinteistöpesulavuorojen varaamisessa perin-

teinen vihko on edelleenkin monissa taloyhtiöissä 

toimintamalli, josta ei ole luovuttu. Rahastamisen-

kin osalta on edelleen taloyhtiöitä, joissa ei kiinteis-

töpesulan käytöstä peritä maksua. Maksullisuuteen 

on menneinä vuosina ollut vaihtoehtoja runsaasti-

kin - kolikkorahastimet, Avant-kortti eli ns. kolikko-

kukkaro ja tuoreimpana puhelinrahastaminen.

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

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

Vexve myöntää Verto-
järjestelmälle viiden  
vuoden takuun.

Vexve Verto

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

Huoneistokohtaisen 
vedenmittauksen  
edelläkävijä jo  
30 vuotta

Vesiverto  
on nyt Verto!

Myös netissä toimiva kulutus- 
tietojen seurantatyökalu  
VertoLive uudistunut!

Katso esittelyvideo täysin  
uudesta VertoLivestä!

www.vexve.com/vertolive

http://www.vexve.com/vertolive


Fjalar Karling perusti vuonna 1961 espoolaisen taloyhtiön 
kellariin jäähdytyspattereita valmistavan ja asentavan yrityk-
sen, Jäähdytyskone Oy:n. 

Vuonna 1965 yritys alkoi tuoda pesulakoneita Tanskasta. 
Öljykriisin vaikutuksesta pyykin kuivattamista piti 

tehostaa ja Fjalar Karling keksi yhdistää kylmä- ja pesula-alan 
kokemuksensa, josta syntyi lämpöpumpun avulla tapahtuva 
ilmankuivaus. 

Vuonna 1982 yritys rakensi oman teollisuushallin Vantaan 
Petikkoon. 

Esteri-tuotenimi otettiin käyttöön vuonna 1985. Harri, Jan 
ja Kim Karling tulivat mukaan yritystoimintaan vuonna 1986.

 Jäähdytyskone Oy on Kiinteistöpostin ja SIR 

Tietokannan pitkäaikaisimpia asiakkaita Kiinteistö-

postin 20-vuotisessa historiassa. 

– Kun puhelinrahastaminen kiinteistöpesulan 

käytössä alkoi, ensimmäinen kysymys usein oli, 

osaavatko meidän ikäihmisemme käyttää sitä. Nyt 

tällaista kysymystä enää harvoin esitetään, Harri 

Karling mainitsee.

Sitä Harri ja Kim Karling pitävät harmillisena, että 

maksuliikennelaki nosti pikkumaksujen kustannuk-

sia merkittävästi.

Tulevaisuutta kai lienee, että ainakin pyykkivuo-

rojen varaamisessa hyödynnetään entistä enem-

män internetiä ja taloyhtiöiden kotisivuja, joiden 

kautta voidaan varauksia tehdä samaan tapaan kuin 

saunavuorojen varauksia.

Toimivaa yhteistyötä
– Kiinteistöposti on meille tärkein media. Kun 

me olemme pieni, suomalainen yritys, joka kilpailee 

isojen kansainvälisten merkkien seassa, niin meil-

le on tärkeä tuoda oma tuotenimi esille ja sellaiseksi 

käsitteeksi, että kun hallitukselle tulee käsiteltäväk-

si kiinteistöpesulaa koskeva asia tai hanke, heidän 

mielessään  ”kilahtaa” nimi ”Esteri”. Kun hallituksen 

puheenjohtajalle saadaan Kiinteistöpostissa olevi-

en ilmoitusten kautta nimi Esteri tutuksi, niin silloin 

olemme onnistuneet ja siksi olemme tehneet vuo-

sia yhteistyötä Kiinteistöpostin kanssa, Harri Karling 

Jäähdytyskone Oy:stä toteaa.

– Ja yhtä tärkeä kohderyhmä ovat isännöitsi-

jät, koska heilläkin on painoarvoa kiinteistöpesula-

hankinnoista päätettäessä. Silloin he voivat kertoa, 

että Esteri-tuotteita on käytetty muuallakin ja että 

he ovat voineet lukea siitä Kiinteistöposti-lehdestä, 

Kim Karling jatkaa.

– Isännöitsijöitä voi tavoittaa muillakin medioil-

la, mutta hallitusten puheenjohtajien tavoittami-

seen Kiinteistöposti on todella hyvä väline, Karling 

vielä kiteyttää lehden merkityksen mediamarkki-

noinnissa.

Tubus-menetelmä sertifi oitu nyt myös Suomessa.

Huoneiston viemärisaneeraus jopa yhdessä päivässä?

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

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

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

 Nopeutensa ja saneeratun putkiston pitkäikäisyytensä ansiosta 
    viemäriputkiremontti on myös kokonaistaloudellinen.

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

• Espoo puh. (09) 8553 0410 • Kaarina puh. (02) 414 4100 • Jyväskylä puh. 0400 915 659 • Oulu puh. 0400 376 451
www.ew-liner.fi 
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Teksti: Riina Takala Kuvat: Markus Paajala

KUSTANTAJA MATTI KARPPANEN:

Taloyhtiöiden parhaaksi
”urakoitu” jo 20 vuotta
Mukana taloyhtiön arjessa ja juhlassa - sitä 20-vuotista 
juhlavuottaan viettävä Kiinteistöposti on ja lukijatutkimukset sitä 
käsitystä myös tukevat. Lehteä luetaan keskimäärin 49 minuuttia ja 
puheenjohtajalle tullutta lehteä kierrätetään hallituksessa. 

Pitkäjänteisellä, periksi antamattomalla ja ahkeralla työllä olemme 
saavuttaneet markkinajohtajan asemamme, kustantaja Matti 
Karppanen toteaa muistuttaen, ettei työ tähänkään lopu, edessä on 
positiivisia haasteita ja niistä haasteista otamme kopin.

K
iinteistöposti perustettiin 20 vuotta sitten 

syvän laman aikaan. Valtiovallan jakamat 

korjausavustukset tukivat taloyhtiöiden 

korjausrakentamista, kiitos valtiovarain-

ministeri Iiro Viinasen.  

Korjausrakentaminen alkoi käytännössä niistä 

toimenpiteistä, millä  valtiovalta piti silloin osaavan 

rakennusväen leivän syrjässä kiinni.

– Pitkän päivätyön lehtimiehenä ja lehtialan op-

piäitinäni toimineen Tellervo Ahtolan kanssa kes-

”Kuten olen monta kertaa sanonut 
innovaattoribingoa on kiva pelata, 
perässähiihtäjiä riittää, mutta voitta-
jalle mustikkasoppa maistuu maalissa 
tosi makealle.” Kustantaja Matti Karppanen

Kiinteistöpostin 
nykyisen ase-
man saavutta-
miseksi on tar-
vittu paljon pit-
käjänteistä, pe-
riksiantama-
tonta ja ahke-
raa työtä, per-
heyrityksen 
voimaan luot-
tava kustantaja 
Matti Karppa-
nen sanoo.
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kustelimme ja erään pitkän keskustelun tuloksena 

sovimme uuden kiinteistöalan lehden perustami-

sesta. Telle ryhtyi lehden päätoimittajaksi,kustantaja 

Matti Karppanen muistelee.

Alkuvuosina lehti ilmestyi neljä numeroa. Siitä il-

mestymistiheys on kasvanut ja jo vuosia Kiinteistö-

posti on ilmestynyt kymmenen numeroa vuodessa.

– Eihän alkutaival mitään ruusuilla tanssimista 

ollut, mutta en sitä odottanutkaan. Pitkäjänteinen, 

periksi antamaton työ on kuitenkin mahdollista-

nut sen, että Kiinteistöposti on tänä päivänä sel-

keä markkinajohtaja sarallaan, ollut sitä jo pitkään, 

Karppanen toteaa.

– Luonnollisesti iso kiitos kuuluu kaikille ilmoitta-

ja-asiakkaillemme, sillä ilman heidän meihin usko-

mista ei homma olisi onnistunut, Karppanen sanoo 

ja luettelee niiden yritysten nimiä, jotka ovat olleet 

mukana alusta saakka:  Jäähdytyskone, Icopal, Talo-

pesulat, Miele, SPEK, Electrolux, Helsinki Televisio - 

nykyisin DNA, Tele - nykyisin TeliaSonera.

– Osa vanhoista yrityksissä olleista henkilöistä 

ovat jo jättäneet työelämän ja siirtyneet eläkkeelle, 

uusia henkilöitä on tullut tilalle ja onneksemme yh-

teistyö yritysten kanssa jatkuu vieläkin.

– Kiinteistöpostin asema on myös sikäli vahva, 

että se toimii järjestösidonnaisuuksista riippumat-

tomana ja itsenäisenä ilman esimerkiksi järjestöjen 

omia lobbaus- ja jäsenviestintätarpeita, Karppanen 

vielä toteaa.

Kohderyhmäajattelu avainasia
Mediakenttä ja sillä sektorilla toimivien yritysten 

markkinat ovat hyvin erilaiset kuin 90-luvulla.

– Markkinat digitalisoituvat, vaikkei kiinteistö-

alalla niin nopeasti kuin esimerkiksi kuluttajapuo-

lella. Se johtuu siitä, että taloyhtiöpäättäjät ovat kui-

tenkin sen verran iäkkäämpää joukkoa, että muutos 

heidän arjessaan on hitaampaa kuin nuorten, Karp-

panen pohtii.

Kiinteistöpostissa digitalisoitumisen haasteisiin 

on lähdetty mukaan. Se näkyy esimerkiksi siinä, et-

tä Kiinteistöpostin kotisivut ovat uudistuneet täysin.  

Lisäksi Kiinteistöpostin uutiskirje ilmestyy viikoit-

tain.  

– Tässä kehityksessä korvaamattomana apuna 

on ollut poikani Eetu, joka tuli yrityksen palveluk-

seen puolitoista vuotta sitten. Nuoremmat suku-

polvet ymmärtävät internetin salat ja digitaalisen 

ja sähköisen maailman mahdollisuudet ihan toisin 

kuin me perinteiset printin tekijät, Karppanen sa-

noo.

– Kiinteistöpostin uudistetut ja viimeisen päälle 

päivitetyt kotisivut toimivat nyt vuorovaikutteisesti 

ja niiden hakukonenäkyvyyttä tuetaan kaikin mah-

dollisin keinoin, hän vielä jatkaa.

– Markkinoinnin ammattilaisena mietityttää 

kiinteistöalan yritysten voimakas tarve hakeutua 

sähköisiin medioihin. Jotenkin tuntuu olevan val-

lalla kuvitelma, että sähköisistä medioista, interne-

tistä ja sähköpostisuoramarkkinoinnilla markkina-

taivas aukeaa. Ei se ihan noin helppoa ole, Karppa-

nen arvioi.

– Tietyistä lainalaisuuksista on huolehdittava en-

sin. Ensin pitäisi analysoida kohderyhmä ja sen me-

diakäyttäytyminen. Miten esimerkiksi kohderyh-

mään kuuluvan ihmisen ikä vaikuttaa? Taloyhtiöi-

den hallitusten puheenjohtajien ja isännöitsijöiden 

ikä on keskimäärin varsin korkea, hän muistuttaa.

– Sen lisäksi pitää miettiä tarkkaan viesti, jol-

la haluttua kohderyhmää puhutellaan. Siinäkin on 

- Pitäisikö koh-
deryhmän mie-
lenkiintoa kui-
tenkin herättää 
ensin perintei-
semmin mark-
kinointikeinoin 
ja ohjata niitä 
kanavia pitkin 
asiakkaat yri-
tyksen omille 
kotisivuille, 
Matti Karp pa-
nen pohtii.

”Vaikka tietynlainen murros 
onkin menossa, olen 
varma, että painettu lehti 
pitää roolinsa vielä pitkään. 
Voi käydä niinkin, että 
printti kokee uuden 
renessanssin ihmisten 
kyllästyessä sähköisiin 
medioihin.” 
Kustantaja Matti Karppanen
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syytä huomioida median erilaisuus - miljoonien 

internet-sivujen kautta viestittäessä sanoman täy-

tyy olla sellainen, että se klikataan auki heti, muuten 

tilanne on menetetty. 

– Sitäkin olisi syytä miettiä, pitäisikö kohderyh-

män mielenkiintoa kuitenkin herättää ensin perin-

teisemmin markkinointikeinoin ja ohjata niitä ka-

navia pitkin asiakkaat yrityksen omille kotisivuille, 

Karppanen jatkaa pohdintaansa.

– Kun kohderyhmä on fokusoitu, sitten selvite-

tään keinovalikoima, millä sen voi tavoittaa. Näin 

toimien päästään varmastikin parempaan lopputu-

lokseen kuin syleillä kerralla koko maailmaa sähköi-

sessä markkinataivaassa, hän vielä kiteyttää.

Tiivis ja hyvä suhde lukijoihin
– Kiinteistöposti-lehden asema ei olisi varmas-

tikaan yhtä vahva kuin se nyt on, ellei sillä olisi 

tunnollisia, hyvän lukijasuhteen omaavia lukijoita, 

jotka kokevat lehden hyödylliseksi ja uusia ideoita 

antavaksi. Lukijatutkimukset, joita lehdestä on teh-

ty kahden vuoden välein, kertoo mm. pitkästä luku-

ajasta - keskimäärin 49 minuuttia per lukija per leh-

ti, Karppanen nostaa esiin.

Tärkein väline lehden saattamiseksi lukijoilleen 

on SIR Tietokanta - osoiterekisteri, johon jakelu pe-

rustuu. Kiinteistöpostin emoyhtiön, Suomen Me-

dia-Kamari Oy:n ylläpitämässä SIR Tietokannassa 

on nyt lähes 60 000 asunto-osakeyhtiöiden päättä-

jää - hallitusten puheenjohtajia, sivutoimisia isän-

nöitsijöitä ja ammatti-isännöitsijöitä.

– Tavoitamme SIRllä suoraan jo yli 60 prosent-

tia kaikista taloyhtiöistä. Hallitusten puheenjohtajat 

ja sivutoimiset isännöitsijät ovat omistajapäättäjiä 

ja siksi ilmoittajille paras mahdollinen kohderyhmä, 

Karppanen muistuttaa.

– Lukijakunnassamme on 3 750 ammatti-isän-

nöitsijää, joten Kiinteistöpostin peitto taloyhtiöiden 

päätöksentekoketjussa on todella korkea. Tavoi-

tamme suoraan ja isännöitsijöiden kautta kaikis-

ta asunto-osakeyhtiöstä lähes 100 prosenttia, hän 

jatkaa.

– Uskoni Kiinteistöpostin ja printtilehtien tule-

vaisuuteen on vahva. Vaikka tietynlainen murros 

onkin menossa, olen varma, että painettu lehti pitää 

roolinsa vielä pitkään. Voi käydä niinkin, että print-

ti kokee uuden renessanssin ihmisten kyllästyessä 

sähköisiin medioihin. Töissä käytetään mobiililait-

teita ja tietokoneita, mutta kotona tukeudutaankin 

perinteisesti painettuihin aikakausi- ja sanomaleh-

tiin, hän vielä sanoo.

Yhteisiä seminaareja ja tapahtumia
Kiinteistöposti järjesti ensimmäisen Tulevaisuu-

den Isännöinti -seminaarin kiinteistöalan ammatti-

laisille vuonna 2006.  Naisisännöitsijöille suunnattu 

ensimmäinen seminaariristeily toteutettiin vuonna 

2010. Lisäksi Kiinteistöpostin juhlavuosia on vie-

tetty juhlaseminaarien ja -näyttelyiden merkeissä, 

kuten nytkin Juhlaseminaari ja -näyttely Finlandia-

talossa 10.4.2013.

– Voi olla, että jatkossa tulemme lisäämään eri-

laisia seminaari- ja muita tapahtumia nykyisten 

Tulevaisuuden Isännöinti- ja naisisännöitsijöille 

suunnattujen seminaarien lisäksi, Karppanen sa-

noo seminaareista saadun positiivisen palautteen 

perusteella.

– Tämänkaltaiset tapahtumat ovat hyviä ja pal-

velevat osanottajia, kun ohjelmassa todella panos-

tetaan asiantunteviin luennoitsijoihin, jotka ovat 

aiheiden suhteen objektiivisia. Lisäksi yrityksille ta-

pahtumat tarjoavat kustannustehokkaan tavan koh-

data päättäjiä samalla kertaa yhdessä paikassa.

Juhlanumerosta kiitos
– Käsissänne on nyt meidän 20-vuotisjuhlanu-

meromme, jonka tekemisestä pitää lausua suuret 

kiitokset ammattitaitoiselle henkilökunnallemme 

- Jutta Teriölle, Riina Takalalle, Raili Stenbergille, Ti-

mo Hyrskeelle, Eetu Karppaselle ja Hanna Rissasel-

le. 

– Minulla on ollut onni työskennellä yrittäjähen-

kisten kollegoiden kanssa, jotka ovat uskoneet mi-

nuun, Kiinteistöpostiin ja kaikkeen tekemiseemme. 

Seisomme yhdessä selkä suorana ja ylpeinä tekemi-

sistämme.

– Ja kuten olen monta kertaa sanonut, innovaat-

toribingoa on kiva pelata, perässähiihtäjiä riittää, 

mutta voittajalle mustikkasoppa maistuu maalissa 

tosi makealle, Karppanen vielä toteaa.
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Teksti ja kuvat: Riina Takala

KOLMEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN 
KIMPPAPUTKIREMONTISSA SYNTYY TULOSTA

Kiinanmuuri uudistuu
perusteellisesti
Aravatalojen rakentamisen historiallista aikakautta Porissa 
ilmentävä Kiinanmuuri on uuden edessä - 186 metriä 
pitkässä ja kolmesta asunto-osakeyhtiöstä muodostuvassa 
asuinrakennuksessa tehdään yhdessä perinteistä, 
kylpyhuone- ja keittiöremontitkin sisältävää linjasaneerausta. 

Perusteellisen remontin uskotaan nostavan kiinteistön 
ja asuntojen arvoa, etenkin jos Asemanaukiolle kaupungin 
kaavailema yliopistokampus toteutuu.

Kiinanmuurin kor-
jaushankkeen 
taustalla vaikutta-
via hen kilöitä va-
semmalta lukien: 
Eino Taulu Sakipa 
Oy (rakennuttaja), 
isännöitsijä Jukka 
Kor ho nen, Juhani 
Salminen ja Jarmo 
Majuri Sakipa Oy, 
vastaava työnjoh-
taja Jari Koik ka lai-
nen MVR-Yhtymä 
Oy:stä sekä Sata-
kun nankatu 18:n 
edustajina halli-
tuksen jäsen Matti 
Pajala ja puheen-
johtaja Jorma Vir-
tanen. 

P
utkiremontti alkaa olla valmis Satakunnan-

katu 18:n ensimmäisen porrashuoneen ja 

siihen kuuluvien asuntojen osalta. Seuraa-

vassa portaikossa työt ovat jo alkaneet ja 

etenevät kolmen kuukauden välein muihin portaik-

koihin ja asuntoihin niin, että vuoden 2014 kesällä 

on kaikki kymmenen portaikkoa ja 191 asuntoa käy-

ty linjasaneerauksen merkeissä läpi.

Ensimmäinen vastaanottotarkastuskokous on 

juuri pidetty, keskustelua käyty siitä, miten on on-
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DNA Welho TV Mix HD -kanavapaketti on jokaisen televisionkatsojan unelma. Voit 

itse päättää mitä milloinkin katsot. Valitse noin 90 kanavan* joukosta kahdeksan

mieleistäsi kanavaa ja vaihda valintaasi vaikka joka kuukausi. Mukana on myös

teräväpiirtokanavia. Tarjolla on kanavia kaikille ja kaikenikäisille laidasta laitaan: 

urheilusta elokuviin, uutisista sarjoihin ja dokumenteista lastenohjelmiin.

 • 8 vapaavalintaista kanavaa

 • Voit vaihtaa kanavia vaikka joka kuukausi

 • Myös teräväpiirtokanavia

EN HALUA VALITTAA, 

DNA Welho TV Mix HD

12,48 €/kk 6kk
kaapeliin ja antenniin

-50%-50%-50%Nyt ensimmäiset 6kk

Nyt ensimmäiset 6kk

Tarkista saatavuus www.dna.fi/tv
DNA Welho TV Mix HD -kanavapaketin 6 ensimmäistä kuukautta -50 % eli 12,48 €/kk (norm. 24,95 €/kk). Lisäksi avausmaksu ja TV-kortti 6 kk 0 € (norm. 30 € 
ja 2,90 €/kk). Tilauksen 6 kk:n yhteishinta 74,85 €. TV-korttietu koskee vain uusia TV-korttisopimuksia, jotka tehdään kampanjatilauksen yhteydessä. Tilaus on 
määräaikainen, eikä sitä voi päättää ennen määräajan loppumista. Määräaikaistilauksen jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana hin-
naston mukaisella hinnalla.  Mikäli sopimus puretaan DNA-lähtöisesti kesken määräaikaisen sopimuskauden asiakkaasta johtuvista syistä, veloitetaan asiakkaalta 
edellä mainitut määräaikaistilaukseen liittyvät asiakkaan saamat edut, mukaan lukien määräaikaistilaukseen liittyvien alennettujen hintojen erotus verrattuna DNA:n 
kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisiin hintoihin. Edut eivät koske kampanjan aikana lopetettuja ja uudelleen samaan talouteen avattuja palveluita. Tilauk-
seen sovelletaan DNA:n yleisiä toimitus- ja erityisehtoja. Kampanja on voimassa DNA:n kaapeli- ja antenniverkossa 31.3.2013 saakka.

Tarkista saatavuus www.dna.fi/tv

Tarjolla mm. seuraavat kanavat:

SIKSI VALITSEN ITSE MITÄ KATSON.

(norm. 24,95€/kk) 
*Antennissa 13 kanavaa.

Suorat F1 lähetykset

Elämä hankalaa, DNA helpottaa.

http://www.dna.fi/tv


Isännöitsijä 
Jukka Kor ho-
nen Isännöinti 
Korhonen 
Oy:stä kertoo, 
että hänen ide-
ansa sijais-
asuntojen 
vuokraamises-
ta saman talo-
yhtiön sisältä 
on toiminut 
tälläkin kertaa 
yllättävän hy-
vin.

nistuttu ja korjaamista ja kehittämistä vaativat asi-

at kirjattu pöytäkirjoihin. Asianosaiset vaikuttavat 

tyytyväisiltä. Hanketta toteutetaan kolmen asunto-

osakeyhtiön, As  Oy Porin Satakunnankatu 18:n, Sa-

takunnankatu 20:n ja Satakunnankatu 22:n yhteise-

nä ryhmäkorjauksena. 

– Suunnitteluun olisi hyvä panostaa enemmän. 

Kun suunnittelija käy asunnossa aloituskatselmuk-

sessa, silloin hänen pitäisi vielä tarkemmin paneu-

tua kuhunkin asuntoon ja niiden yksityiskohtiin, 

Satakunnankatu 18:n hallituksen jäsen Matti Pajala 

pohtii.

Rakennuttajapäällikkönä toimivan Juhani Sal-

misen mielestä tämä on totta, että jatkossa asunto-

katselmusten sisältöön ja suunnittelijan rooliin on 

kiinnitettävä selvästi enemmän huomiota. Käytän-

nön ongelman siinä Salmisen mielestä kuitenkin 

aiheuttaa se, että tällaisessa hankkeessa on mukana 

useita eri alojen suunnittelijoita eli tässäkin hank-

keessa lvi-, sähkö- ja rakennesuunnittelijat. Pitäi-

sikö heidät kaikki ottaa mukaan aina asuntokatsel-

muksissa vai riittääkö vain esimerkiksi lvi-suunnit-

telija, siinä pohdinnan paikka.

Lähtötilanteeseen perehtymisen ja yksityiskoh-

taisen suunnittelemisen tarve Kiinanmuurissa syn-

tyy siitä, että asunnot ovat hyvin pieniä, keskimää-

rin alle 44 neliötä, ja huonetilaratkaisuiltaan hyvin 

erilaisia: Jollakin osakkaalla on pieni metri x metri 

pesuhuone, toinen osakas on tehnyt muutostöitä ja 

saanut aikaan tiloja yhdistämällä isonkin kylpyhuo-

neen; jonkun osakkaan keittiö on alkuperäisessä 

asussaan, toisessa huoneistossa tehty juuri muuta-

ma vuosi sitten tasokas keittiöremontti.

Yhdenvertaisuus haasteena
Rakennuttajakonsulttina toimivan Sakipa Oy:n 

toimitusjohtaja Eino Taulu kertoo, että yhdenvertai-

suusperiaatteen soveltamisessa tällaisessa tilantees-

sa on erityiset haasteensa. On pitänyt tehdä tietyn-

laisia kompromisseja esimerkiksi siinä tasossa, mi-

hin asti keittiöissä remonttia tehdään.

– Huoneistot ovat hyvin eritasoisia ja siksi ih-

misten käsitykset yhdenvertaisuuden tasosta voivat 

olla hyvin erilaisia. Joku pettyy siihen, että keittiöis-

sä uusitaan tietyiltä osin vain maalipinta, kun osak-

kaan mielessä on ehkä väikkyneet uudet kaakelit 

ja perusteellisempi remontti. Lopputulos ei silloin 

välttämättä vastaa odotuksia ja syntyy tunne, et-

tei ole toimittu oikein. Meidän on kuitenkin pitänyt 

vetää johonkin se raja, mihin asti tai mihin tasoon 

taloyhtiön remontissa keittiötä uudistetaan, Taulu 

kertoo.

Osakkailla on halutessaan mahdollisuus teettää 

taloyhtiön hankkeen yhteydessä myös omia huo-

neistokohtaisia remonttejaan. 

Lisäksi keittiöiden osalta on tehty linjapäätös, et-

tä jos osakas tai taloyhtiö ovat hiljattain uusineet 

keittiöitä ja niin, että siitä syntyy tässä remontissa 

taloyhtiölle säästöä, osakkaalle tai taloyhtiölle hyvi-

tetään syntyvä säästö.

Kylpyhuoneiden osalta sen sijaan hyvittämis-

käytäntöä on vaikeampi soveltaa, koska remontissa 

kaikki kylpyhuoneet saatetaan taloyhtiön ja osak-

keenomistajan vastuunjaon kannalta samalle tasol-

le ja yhtenäisiksi.

Vuotovahingoista “pakko”
Kiinanmuurin putkiremonttihankkeessa on 

edetty siinä mielessä oppikirjamaisesti, että Sata-

kunnankatu 18:ssa ensin tehtiin kuntoarvio ja sitä 

tarkennettiin ja täydennettiin lvis-järjestelmiä kos-

kevalla kuntotutkimuksella. Lisäksi vuonna 2011 

käynnistyi hankesuunnittelun vaihe, jossa kartoi-

tettiin osakkaiden toiveita ja tarpeita ja saatiin ne 

yhtiökokousten hyväksyttäviksi vuoden 2012 alku-

puolella.

– Selvityksiä oli tehty, mutta oikeastaan sitten, 

kun tuli useita putkirikkoja ja muutamana vuote-
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na käytettiin useampia kymmeniä tuhansia euroja 

niiden korjaamiseen, korjaamiseen tuli tietynlai-

nen pakko, Matti Pajala sanoo.

Kerralla laajasti
Remontissa kaikkien kolmen asunto-osakeyh-

tiön vesijohdot ja viemärit uusitaan perinteisellä 

tavalla. Vanhat kylpyhuoneet puretaan ja uusitaan, 

keittiöissä uusitaan kalusteet tiskipöydän puolelta. 

Lisäksi sähköistys ja taloverkot sekä kellarissa si-

jaitsevat sauna- ynnä muut yhteistilat korjataan. 

Remontissa sovelletaan nykyaikaisia teknisiä 

ratkaisuja esimerkiksi vesijohtojen ja pystyviemä-

reiden sijoittamisessa. Ne ovat tiivisteineen kaikki-

neen sijoitettu moduulimaisiin avattaviin koteloi-

hin, jotka sijaitsevat porrashuoneen puolella.

– Näin putkistot saadaan sijoitettua aika pie-

neen tilaan, mikä vähentää rakennustöiden mää-

rää. 

– Lisäksi kotelointi ja niiden sijoittaminen por-

rashuoneeseen perustuu siihen, että putket voi-

daan helposti vaihtaa. Vuodotkin tulevat nopeas-

ti näkyviin, koska putkiin on asennettu valmiiksi 

vuodonilmaisimet, Juhani Salminen kertaa.

Putkiremontti tuo taloyhtiöihin myös huoneis-

tokohtaiset mekaaniset vesimittarit. Isännöitsijä 

Jukka Korhonen Isännöinti Korhonen Oy:stä 

kertoo, että Porin kaupunki alkoi vaatia huoneisto-

kohtaisten vesimittareiden asentamista myös ole-

massa olevien talojen putkiremonteissa jo viime 

vuonna. 

Valtakunnallisesti tämä vaatimus on tulossa 

käytännöksi korjausrakentamisen energiamäärä-

ysten astuessa voimaan. Uudisrakentamisessahan 

mittarointivaatimus on jo ollut pidempään. 

Vedenkulutusta mitataan Kiinanmuurissa se-

kä kylmästä, että lämpimästä vedestä. Matti Paja-

la kertoo, miten eräs nuukalta vaikuttava asukas 

pohti, pitäisikö mittareiden asennuksen jälkeen 

Satakunnankatu 18:n hallituksen jä-
senen Matti Pajalan mukaan päätök-
set korjauksista saatiin aikaiseksi yk-
simielisesti kaikissa kolmessa asunto-
osakeyhtiössä.

L&T:ltä saat ammattitaidolla kaikki kiinteistötekniikan palvelut, 

kuten sähkö-, putki-, IV- ja automaatiotyöt. Työt voidaan tehdä 

sopimuksen mukaan joko tuntityönä tai vuosi- tai määrä-

aikaissopimuksella. Saat kaikki tarvitsemasi ratkaisut nopeasti 

ja luotettavasti – yhdeltä kumppanilta. Ja muista, että vahingon 

sattuessa soitto L&T:lle riittää! 

Kysy lisätietoja tai tarjousta lämmönjakokeskusten uusi-

misesta: myynti@lassila-tikanoja.fi tai soita 010 636 6540.

JÄTEHUOLTO  /  KIERRÄTYS  /  VIEMÄRIHUOLTO  /  SIIVOUS  / 

KIINTEISTÖNHUOLTO  /  KIINTEISTÖTEKNIIKKA   /  YMPÄRISTÖTUOTTEET

Ammattitaidolla hoidetussa
kiinteistössä viihtyvät kaikki

http://www.lassila-tikanoja.fi


ruveta käymään vessassa kadun toisella puolella si-

jaitsevassa Citymarketissa - liekö sitten tosissaan, 

hän empii.

Huoneistokohtaisten vesimittareiden luenta - 

etäkäyttöisesti vai manuaalisesti - on Eino Taulun 

mukaan kysymys, jota tätä nykyä kaikissa putkire-

monteissa pohditaan. Siihen sysää laitteiden ja lu-

entajärjestelmien hintaero. Jukka Korhosella on ko-

kemusta eräästä kohteesta, jossa kolmen rivitaloyh-

tiön etäluettavien mittareiden hankinta maksoi 

7 000 - 8 000 euroa. Manuaalisesti luettavat mekaa-

niset laitteet olisivat maksaneet noin 2 000 euroa.

– Etäluettavissa on minun mielestäni se huono 

puoli, että osakkaat ja asukkaat eivät sen jälkeen tie-

dä yhtään mitään vedenkulutuksestaan. Silloin kun 

mittarilukemia seurataan manuaalisesti, saadaan 

tietoa, kuinka paljon vettä on käytetty, Jukka Korho-

nen vielä pohtii.

Sijaisasunto samasta pihapiiristä?
– Eräässä taloyhtiössä asui sotaveteraani, joka oli 

ollut viisi vuotta eturintamassa. Kun taloyhtiöön tuli 

putkiremontti, hän sanoi asuvansa huoneistossaan 

remontin ajan. Kahden viikon päästä hän kuitenkin 

lähti pois. Putkiremontti voitti siis talvisodankin ko-

kemukset, Matti Pajala tarinoi.

Jukka Korhosen muistissa taas on päinvastai-

nenkin tapaus - siis siinä mielessä, että sijoittaja-

osakas muutti Turussa omistamaansa huoneistoon 

valvomaan putkiremonttia.

– Siinä hän istuskeli kolme päivää keinutuolissa 

katsomassa remontin tekoa, mutta neljäntenä päi-

vänä ei enää tullut työmaalle, Korhonen lausahtaa.

Miehet ovat yhteisesti sitä mieltä, että tämänkal-

taisen, 50-luvulla rakennettujen talojen perinteisen 

linjasaneerauksen keskellä ei pysty asumaan. Siksi 

Kiinanmuurissa lähdettiin siitä, että pyritään löytä-

mään asukkaille sijaisasuntoja.

– Satakunnankatu 18:n taloyhtiön tiedotusvas-

taava on viestittänyt kotisivuilla ja muissakin tie-

dotteissa siitä, että hänelle voi jättää tietoja tyhjis-

tä asunnoista, joita voidaan käyttää sijaisasuntona 

niille, joiden huoneistoissa remontti on käynnissä. 

Tietoja vapaista asunnoista on jonkin verran tullut 

ja niistä on ollut myös kysyntää, Korhonen kertoo 

toimintamallista, jota hänen ideastaan on käytetty 

muutamassa muussakin kohteessa myönteisin ko-

kemuksin. Näin toimien myöskään taloyhtiöt eivät 

vastaa vuokra-asuntojen välittämisestä ja vuokraa-

misesta, vaan vuokrasopimukset syntyvät suoraan 

asuntojen omistajien ja sijaisasuntoa tarvitsevien 

välillä.

– Näissä taloyhtiöissä on paljon vuokralaisia, 

koska asunnoista kaksi kolmaosaa on sijoittajien 

omistuksessa. Vakituisten ja alkuperäisten asukkai-

den määrä on aika pieni, Matti Pajala mainitsee.

Kahden kuukauden rytmityksessä
Työt on saatu Juhani Salmisen mukaan rytmi-

tettyä niin, että työt alkavat seuraavassa portaassa 

Remontti kes-
tää kussakin 
porrashuo-
neessa kaksi 
kuukautta, 
jonka jälkeen 
kolmantena 
kuukautena on 
vastaanotto-
tarkastus. 
Portaikkoja on 
kaikkiaan 10.

Vesi- ja viemä-
riputket on ko-
teloitu porras-
huoneiden 
puolelle. 
Vesimittarit on 
piilotettu kat-
torakennel-
miin.
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kuukautta ennen kuin edellinen valmistuu. Loppu-

katselmus on kolmen kuukauden kuluttua töiden 

aloittamisesta. Näin on voitu minimoida sijoitus-

asumisen tarve kolmeen kuukauteen.

Tässä mielessä miehet hieman ihmettelevät ta-

pauksia, joissa perinteisen linjasaneerauksen kerro-

taan vievän kuudesta kahdeksaan kuukauteen.

Salminen pitää aikaa melkoisen pitkänä, mutta 

Korhosen mukaan se on aina riippuvainen kohtees-

ta ja asuntojen määrästä, joten kyllä puolen vuoden 

mittaisia ja pidempikestoisiakin linjasaneerauksia 

taloyhtiöissä tehdään.

– Tapauskohtaisesti on mietittävä asumisen kes-

keyttävän ajan pituutta. Siinä on kuitenkin tärkeää, 

että voidaan vaiheistaa töiden tekemistä, Eino Tau-

lu muistuttaa.

– Koska jokainen asunto on omansalainen, töi-

den sarjoittaminen ei ole ihan niin helppoa kuin 

silloin, jos kaikki asunnot ovat kutakuinkin saman-

laisia, vastaava työnjohtaja Jari Koikkalainen pää-

urakoitsijana toimivasta MVR-Yhtymästä sanoo.

– Omistajien tavoittamisessa on siinäkin omat 

hankaluutensa juuri siksi, että taloissa on niin pal-

jon sijoittajaomistajia, Jukka Korhonen mainitsee 

yhdestä töiden aloittamiseen vaikuttavasta seikasta.

Kylpyhuo -
neisiin osak-
kailla on ollut 
valittavana tie-
tynlaiset laatat 
ja vesikalus-
teet. 

L&T:n uusi TopLine -astiasuoja on maailman ensimmäinen, 

aidosti paloturvallinen astiasuoja, ja se on läpäissyt VTT:n 

palo turvallisuustestin. Astiasuojat luovat siistin ja yhtenäisen 

ilmeen jäte- ja kierrätyspisteisiin ilman kalliita ja tilaa vieviä jäte-

katoksia – perustuksia tai rakennuslupaa ei tarvita! 

Astiasuoja muodostaa toimivan ja tyylikkään kokonaisuuden 

myös DeepLine -syväsäiliöiden kanssa. Muista myös roska-

astiat, tuhkakupit, hiekka-astiat, roskapussit ja jätesäkit. 

Soita 010 636 2790, kerromme mielellämme lisää.
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S
akipa Oy:llä on rakennuttajana kokemus-

ta ryhmäkorjaushankkeista aikaisemmil-

ta vuosilta. Se veti läpi Porissa sijaitsevalla 

Eteläkoivulan alueella kahdeksan kerrosta-

lon julkisivukorjaukset vuosien 2004 ja 2006 välise-

nä aikana. 

Sitä pidettiin ja se varmasti lienee ollutkin Suo-

men suurin kerrostalojen julkisivujen ketjutettu 

korjaushanke, jollaisia ei vastaavia ole sen jälkeen 

tehty. 

Nyt puhutaan yleisesti ryhmäkorjaushankkeis-

ta ja tässä tapauksessa Porissa kolmen asunto-osa-

keyhtiön yhteisestä perinteisestä linjasaneerauk-

sesta oheistöineen.

Putkiremontin tekemisessä ryhmäkorjaushank-

keena on toimitusjohtaja Eino Taulun mukaan sel-

västi omansalaisia haasteita: Julkisivukorjaamises-

sa työvaiheita tehdään ulkopuolelta käsin, mutta 

putkiremontissa ihmisten kodeissa. Se on ainakin 

yksi merkittävä ero aikaisemman ryhmäkorjaus-

hankkeen antamiin kokemuksiin.

Kokemus luo luottamusta
Satakunnankatu 18:n näkemystä edustavan Matti 

Pajalan mielestä on tärkeää, että tällaisessa hank-

keessa on ryhmäkorjaushankkeesta kokemusta 

omaava taho mukana.

Tärkein syy kimppakorjaamiseen on kuitenkin 

ollut Matti Pajalan mukaan siinä, että näin säästet-

täisiin kustannuksissa: Alustavissa arvioissa kahden 

taloyhtiön kimpassa voitaisiin säästää 5 prosenttia, 

kolmen taloyhtiön kimpassa 10 prosenttia. 

– Tämä on tietenkin karkea arvio, Pajala toteaa ja 

mainitsee, että tuolla suuremmalla säästöpotentiaa-

lilla saatiin kaikki kolme yhteen, vaikka yksi taloyh-

tiö hieman pidempään empikin mukaan lähtemis-

tä.

Kokonaiskustannusarvio on kolmen taloyhtiön 

yhteisessä hankkeessa yhteensä noin 6 miljoonaa 

euroa. 

– Juhani Salmisen ja lvis-suunnittelijoiden kus-

tannusarviot ovat pitäneet tähän mennessä aika 

hyvin paikkansa. Jokaisessa korjaushankkeessa - 

Taloudelliset edut
tavoitteena - tässäkin

Vaikka ryhmäkorjaamisesta olisikin aikaisempaa 
kokemusta, toimintamallin läpivieminen perinteisessä 
putkiremontissa tuo eteen aivan uudenlaisia 
kysymyksiä kuin mittavassa julkisivuremontissa, joka 
Porissa toteutettiin 2000-luvun alkupuolella.

Putkiremontti 
alkoi As Oy 
Sata kunnan-
katu 18:sta (53 
asuntoa) ja 
etenee seuraa-
vaksi nume-
roon 22 (66 
asuntoa), joka 
näkyy tässä 
vasemmalla. 
Keskimmäi-
sessa taloyhti-
össä, joka teh-
dään viimeise-
nä,  on 72 
asuntoa.
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ja tässä varsinkin - se on omalla tavallaan herkkä 

vaihe, kun urakat on kilpailutettu ja saatu lopulliset 

hinnat, että ne olisivat mahdollisimman lähellä sitä, 

mitä on etukäteen arvioitu, Eino Taulu muistuttaa.

Matti Pajalan mukaan taloyhtiöissä on koettu tär-

keäksi sekin, että kerralla tehdään mittava ja perus-

teellinen remontti.

– Satakunnankatu 18:n yhtiökokousten päätök-

set kaikissa korjausta koskevissa asioissa ovat olleet 

yksimielisiä, Pajala mainitsee.

Yhdessä tekemisestä oli hyötyä Jukka Korhosen 

mukaan myös hankesuunnitteluvaiheessa, kos-

ka hankkeet voitiin käydä ryhmänä läpi yksittäisten 

käsittelyiden sijaan.

– Näin saatiin valmisteluvaiheen byrokratiaa vä-

hemmäksi. Hankesuunnittelun merkitys on kuiten-

kin suuri ja siitähän koko hanke lähtee, siksi se on 

tehtävä kunnolla ennen kuin ruvetaan tekemään 

tarkempaa suunnittelua ja pyytämään tarjouksia, 

Korhonen korostaa.

Kaikkia taloyhtiöitä koskevat hankkeet kilpai-

lutettiin samalla kertaa, mutta kuitenkin niin, et-

tä vaikka tarpeet eri yhtiöissä olivat kutakuinkin 

samanlaiset, suunnitelmissa on yhtiökohtaisia-

kin eroja. Kukin taloyhtiö on tehnyt urakoitsijoiden 

kanssa omat urakkasopimuksensa.

SATAKUNNANKADUN varrella sijaitsevat asunto-

osakeyhtiöt tunnetaan Porissa Kiinanmuurina. Nimi 

liittyy osin siihen, että taloyhtiö muodostuu 186 

metriä pitkästä rakennusryppäästä Rautatienpuisto-

kadun ja Kiertokadun välillä.

Satakunnankatu 18 valmistui vuonna 1956, nu-

mero 20 vuonna 1957 ja numero 22 vuonna 1958. 

Ne perustettiin alun alkaenkin asunto-osakeyhti-

öiksi. 

Kaikkien suunnittelijana oli Arkkitehtuuritoi-

misto Lappi-Setälä & Martas. Ryppääseen kuuluu 

myös Rautatienpuistokatu 14 siten, että sen A- ja B 

-portaat sekä Satakunnankatu 18:n C- ja D-portaat 

muodostavat yhdessä As Oy Porin Satakunnankatu 

18. 

Talot rakennutti Porin Sato Oy ja ne on tehty 

paikallaan muuraamalla. Taloryppääseen kuuluvissa 

taloissa ei ole esimerkiksi yhteisiä käytäviä, joita 

pitkin pääsisi talosta toiseen. 

Talojen rakentaminen liittyy myös 50-luvulla 

alkaneeseen aravalainoitukseen ja valtion haluun 

tukea asuntojen uustuotantoa. Kiinanmuurinkin 

asunnot on alunperin rakennettu arava-asunnoiksi. 

Varsinkin alkuaikoina niihin muutti paljon lapsiper-

heitä, ja pihan puolelle tehtiin puistoa ja leikkitilaa 

lapsille. 

Lähde: SK Lähde: Satakunnan museo 

Kiinanmuuri
porilaisittain

Sukitus säästää aikaa, rahaa ja hermoja. Nykyaikaisilla sukitus- ja 

ruiskuvalutekniikoilla saavutat kaikki uusien putkien edut huomat-

tavasti pienemmällä haitalla – tavallisesti rakennusta voidaan käyttää 

normaalisti koko kunnostustyön ajan.

Viemäriremontin suunnittelua varten saat meiltä myös viemäri-

verkoston ennakkokuvaukset ja huuhtelut sekä muut viemärihuolto-

palvelut! Soita 010 636 5155, kerromme mielellämme lisää.

Saisiko olla sujuva 
viemäriremontti? 

JÄTEHUOLTO  /  KIERRÄTYS  /  VIEMÄRIHUOLTO  /  SIIVOUS  / 

KIINTEISTÖHUOLTO  /  KIINTEISTÖTEKNIIKKA   /  YMPÄRISTÖTUOTTEET

Ei poimuja sisämutkassa

Vaivaton koon muutos 

Myös puhkikuluneet  
putket voidaan sukittaa 
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Teksti: Irene Murtomäki

PUTKIREMONTTIEN TARVE KASVAA HURJAA VAUHTIA

Määrä tuplaantuu
ensi vuosikymmenellä
Suomen 1,23 miljoonasta kerrostaloasunnosta noin  15 000 on 
vuosittain putkiremontin kohteena. Perusmassan muodostavat 
vanhat talot ja remonttiin ovat tulossa 70- ja 80-luvuilla rakennetut 
asunnot. 

Seuraavalle vuosikymmenelle eli 2020-luvulle tultaessa putki-
remontin arvellaan koskevan vuositasolla jopa 30 000 asuntoa.

L
VI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimi-

tusjohtaja Jari Syrjälä kertoo, että tuoreen 

selvityksen mukaan taloyhtiöissä toteute-

tuista putkiremonteista kolmessa kohteessa 

neljästä on käynnistämisen syynä olleet vuodot tai 

tukkeumat. Hän on huolissaan tilanteesta:

– Tähän pitäisi saada muutos, sillä mitä halli-

tummin ja harkitummin tilanteeseen varaudutaan, 

Korjausvelka 
kasvaa parin 
miljardin euron 
vuosivauhdilla. 
Toimitusjohtaja 
Jari Syrjälä to-
teaa korjaus-
velkapommin 
tikittävän. 
Velka kasvaa 
kaiken aikaa, 
sillä rakennus-
kannan kulu-
minen on kor-
jaamista suu-
rempaa.

”Ikävä kyllä taloyhtiöt ovat 
varsin haluttomia panostamaan 
elinkaaren aikaisiin huolto- ja 
kunnossapitotoimenpiteisiin. 
Yhtiökokouksessa ihmiset 
näkevät putkiremontin hinnan, 
mutta eivät välttämättä miellä 
sen arvoa.” Toimitusjohtaja Jari Syrjälä
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sitä parempi on lopputulos kaikkien osapuolten - 

niin taloyhtiöiden kuin urakoitsijoiden - kannalta, 

Jari Syrjälä korostaa.

– Myös vakuutusyhtiö voi patistaa taloyhtiötä 

putkiremonttiin nostamalla vakuutusmaksuja, ko-

rottamalla omavastuuta tai jopa päättämällä vakuu-

tuksen, ellei putkiremonttia tehdä. 

Syrjälä muistuttaa väistämättömästä tosiasiasta, 

että putkistojen perusparannus tulee eteen jokai-

sessa kiinteistössä ennemmin tai myöhemmin.

– Putket eivät korjaannu itsestään. Rakennuk-

sen saavuttaessa 40 vuoden iän olisi syytä kartoittaa 

putkien kunto ja alkaa varautua remonttiin.

– Ikävä kyllä taloyhtiöt ovat varsin haluttomia 

panostamaan elinkaaren aikaisiin huolto- ja kun-

nossapitotoimenpiteisiin. Yhtiökokouksessa ihmi-

set näkevät putkiremontin hinnan, mutta eivät vält-

tämättä miellä sen arvoa. Myyntikohteena putkire-

montoitu asunto lyö korjaamattomat kilpailijansa, 

Syrjälä mainitsee.

Ennakoinnilla voidaan välttää myös toisinaan 

keskusteluun nousevan tekijäpulan.

– Nämä puheet lähtevät liikkeelle tilanteesta, jos-

sa vuodon tai tukkeuman sattuessa taloyhtiö päät-

tää toukokuun ylimääräisessä yhtiökokouksessa, et-

tä “se putkiremontti alkaa kesäkuussa”. Kun tekijöitä 

ei siihen hätään löydy, uskotaan, että kyse on tekijä-

pulasta, eikä aikataulutuksesta, Syrjälä toteaa..

Toimitusjohtaja Syrjälä mainitsee, että LVI-töitä 

voidaan tehdä ympäri vuoden, minkä vuoksi put-

kiremonttiin ryhtyvän kannattaa harkita toteutus-

ajankohdaksi muutakin kuin kesää.

Uudet menetelmät 
rantautuneet Suomeen

Uudenlaiset putkien pinnoitusratkaisut alkoivat 

vallata alaa Suomessa vajaat kymmenen vuotta sit-

ten. Tänä päivänä viemäreistä noin kolmannes ja 

vesijohdoista kymmenisen prosenttia korjataan uu-

silla menetelmillä.

Toimitusjohtaja Jari Syrjälän mukaan remonteis-

sa suositaan entistä enemmän hybridimenetelmiä, 

eli yhdistellään perinteistä korjaustapaa ja putkien 

pinnoitusta. Pinnoitus ei välttämättä sovi joka paik-

kaan, eli jos putkistossa on täysin puhki ruostuneita 

osia, ei niitä voida korjata pinnoituksella.

Putkiremonttibarometrin mukaan koko maan 

hintataso uudella menetelmällä on noin 200, pe-

rinteisillä 400-500 ja yhdistelmällä noin 400 euroa 

neliömetriä kohti. Pääkaupunkiseudun hinnat ovat 

muuhun Suomeen verrattuna korkeammat.

– Eri menetelmien hintaerot johtuvat osaksi sii-

tä, että perinteisesti tai yhdistelmämenetelmällä to-

teutetun putkiremontin yhteydessä pannaan pal-

jon muutakin uuteen kuosiin kuin pelkkä putkisto. 

Esimerkiksi eräässä taloyhtiössä ihmeteltiin putki-

Kamstrup A/S Suomen toimisto · Puh. 09-2511 220 · info@kamstrup.fi · www.kamstrup.fi

• tarkka

• langaton etäluenta

• vuotovahti

• 16 vuoden paristo

• hermeettisesti suljettu – voidaan asentaa  
mihin asentoon tahansa – myös  
kylpyhuoneeseen tai mittarikaivoon

• tyylikäs muotoilu

• ympäristöystävälliset materiaalit

Etäluettava ultraäänivesimittari asuntokohtaiseen mittaukseen
MULTICAL® 21

hermeettisesti suljettu – voidaan asentaa  

Tarkempia tietoja saat myyntiorganisaatioltamme:

Olli Torikka, Espoo, puh. 040 900 2108 
Markku Haikonen, Vaajakoski, puh. 040 900 2105 
Raimo Liukkonen, Mikkeli, puh. 040 900 2114 
tai suomenkielisiltä nettisivuiltamme www.kamstrup.fi.
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Tätä nykyä 
putkiremont-
teja tehdään 
noin 15 000 
asunnossa 
vuosittain.

remontin kalleutta huomioimatta sitä, että kaiken 

muun lisäksi oli vaihdettu ala-aulaan uudet posti-

laatikot.

– Olisikin parempi puhua kokonaisvaltaisesta 

peruskorjauksesta. Yhdistelmämenetelmällä toteu-

tetussa tai perinteisessä putkiremontissa uusitaan 

hyvin usein sähkö- ja tietoliikenneverkkoja. Myös 

huoneistojen kylpyhuoneet saavat näissä kohteissa 

uudet pinnat, valot ja kalusteet, kun taas putkia pin-

noitettaessa huoneistojen kylpyhuoneet vanhoine 

vesikalusteineen jäävät useinmiten entiselleen.

Vesijohtoja korjattaessa putkien pinnoitus ei ole 

lyönyt niin vahvasti läpi kuin viemäripuolella.

– Tämänhetkistä tilannetta voisi kuvata tarkkai-

levaksi. Vesi-instituutti julkisti vuosi sitten selvityk-

sen, joka ei antanut vastauksia pinnoitusmateriaali-

en vaikutuksista. Tämä on hidastanut jonkin verran 

uusien menetelmien käyttöönottoa.

Onnistunut putkiremontti 
vaatii oman aikansa

Asianmukaisesti toteutettuun putkisaneeraus-

projektiin päätöksenteosta korjaustyöhön pitää va-

rata aikaa vähintään kahdesta kolmeen vuotta. En-

simmäinen askel kohti onnistunutta putkiremonttia 

on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitus-

johtaja Jari Syrjälän mukaan se, ettei taloyhtiön hal-

litus tai isännöitsijä yritäkään viedä yksin hanketta 

eteenpäin.

– Parasta on ostaa suunnittelijalta palvelu tai 

käyttää rakennuttajakonsulttia. Esimerkiksi tarjous-

ten käsittely vaatii osaamista, että pystyy vertaile-

maan erityyppisiä vaihtoehtoja ja yritysten suoriu-

tumista tehtävistä.

– Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä on syy-

tä kartoittaa potentiaaliset tekijät ja käydä läpi refe-

renssit. Paras olisi soittaa yritykseen ja kysäistä työ-

tilannetta, onko sillä ylipäätään mahdollisuutta jät-

tää tarjousta, ettei lähetä sokkona tarjouspyyntöjä.

– Taloyhtiö voi painottaa tarjouspyynnössään 

remontin sisällön eri ominaisuuksia saadakseen 

haluamansa lopputuloksen. “Katsotaan mitä tolla 

rahalla saadaan” -asenne on vääränlainen lähtö-

kohta. Hyvä ja halpa eivät ole aina samassa paketis-

sa, joten hintaan ei kannata tuijottaa liiaksi, Syrjälä 

opastaa.

 Saatujen tarjousten vertailu ei hänen mukaan-

sa ole rakettitiedettä varsinkin, jos tarjouspyyntö on 

ollut selkeä ja yksilöity.

– Henkilön täytyy kuitenkin olla riittävän osaava, 

että hän pystyy laittamaan ne yhteismitallisiksi, jol-

loin niitä voidaan verrata keskenään.

Energiatehokkuus esille
vahvemmin korjausrakentamisessa

Putkiremontin yhteydessä tehdään usein koko-

naisvaltainen perusparannus, mikä vaikuttaa talon 

energiatehokkuuteen ja sitä kautta ilmastonmuu-

tokseen.

– Asuinrakennusten osuus rakennusten käyt-

tämästä energiasta on kaksi kolmasosaa. Putkire-

monttien lisäksi tarvitaan muun muassa julkisivu- 
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ja ikkunaremontteja sekä taloteknisiä peruskorjauk-

sia. Jos energiatehokkuuden parantamista ei koros-

teta voimakkaasti käynnistyvissä peruskorjauksissa, 

menetetään ainutkertainen mahdollisuus vaikuttaa 

päästöjen hillitsemiseen, Jari Syrjälä alleviivaa.

Hän peräänkuuluttaa julkiselta vallalta ohjaus-

keinoja energiatehokkaan korjausrakentamisen 

vauhdittamiseksi.  Syrjälä toteaa, että vastuu omai-

suuden hoidosta on toki sen omistajilla, mutta jotta 

valtio pääsisi päästötavoitteisiinsa tällä vuosikym-

menellä, tarvitaan kannustimia.

Lisäksi Suomen rakennuskannan korjausvel-

ka uhkaa kasvaa hallitsemattomaksi. Rakennetun 

omaisuuden tilaa ja kehitystä seuraava ROTI-järjes-

telmä arvioi korjausvelaksi 30-50 miljardia euroa. 

Summa kasvaa vuosittain parilla miljardilla eurol-

la rakennuskannan kulumisen ollessa korjaamista 

suurempaa.

– Valtio ja kunta voisivat itsekin olla enemmän 

esimerkkinä korjaustoiminnan vauhdittamiseksi ja 

korjausvelan pienentämiseksi, Jari Syrjälä toteaa.

Uudet kalusteet energiaystävällisiä 
Energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa merkit-

tävästi putkiremontilla. Esimerkiksi kylpyhuonei-

den uudet vesikalusteet kuluttavat vettä niukemmin 

kuin vanhat kalusteet.

Lisäksi vesikalusteiden jatkuvasta vuotovedestä 

voi koitua yllättävän iso lasku vuositasolla.

– Esimerkiksi kraanan vuotaessa tipan sekun-

nissa, menee vettä hukkaan 7,6 kuutiota vuodessa. 

Ja entä jos wc-pönttö valuu jatkuvasti? Silloin vettä 

kuluu 3 000 kuutiota vuodessa maksaen Helsingin 

veden hinnoilla lähes 8 000 euroa, Jari Syrjälä esit-

telee laskelmia.

Yksinkertainen tapa vähentää veden- ja sitä 

kautta energiankulutusta on huoneistokohtaiset ve-

simittarit.

– Tutkimusten mukaan henkilön maksaessa 

suoraan itse käyttämästään vedestä on kulutus 80 

litraa vuorokaudessa. Kun kustannukset ovat yhtei-

set, kulutus nousee 160 litraan. Vuokra-asunnois-

sa määrä voi nousta jopa yli 200 litraan. Vertailun 

vuoksi voi todeta, että ihmisen on laskettu käyttä-

vän vettä ainoastaan 20 litraa vuorokaudessa, jos 

hän joutuu sen itse kantamaan.

      Vuosittain putkiremontin kohteena on noin 15 000 
asuntoa. 2020-luvulla arvioidaan putkiremontin koskevan 
vuositasolla 30 000 asuntoa.

Putkiremonttibarometrin mukaan koko maan hintataso 
on uudella menetelmällä noin 200 euroa, perinteiselle 400-
500 euroa ja yhdistelmällä noin 400 euroa neliömetriä kohti.

Kun käyttäjä maksaa itse vedenkulutuksestaan, kulutus 
on 80 litraa vuorokaudessa. Kun kustannukset ovat yhteiset, 
kulutus nousee 160 litraan.

Vertailu

® 

SYDÄN PUHDASTA FINNFOAMIA
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K
oska muutaman vuoden takainen maa-

lauskorjaus ei tuottanut toivottua tulosta, 

oli As Oy Asemakatu 36:ssa suhteellisen 

helppo tarttua uuteen mahdollisuuteen ja 

teettää “järeämpi” julkisivukorjaus, jolla saavutetaan 

myös maalauskorjausta huomattavampi pidempi 

käyttöikä.

– Maalausremontti tehtiin muutama vuosi sit-

ten, koska mineriittijulkisivut olivat likaisia ja pa-

hannäköisiä. Nyt voi tietysti jälkikäteen sanoa, että 

Teksti ja kuva: Riina Takala

SASTAMALALAINEN TALOYHTIÖ UUDISTI 
PARAATIPUOLENSA

Julkisivuremontilla
tehokas ”lämpölukko”
Sastamalalaisen asunto-osakeyhtiön paraatijulkisivu 
näyttää vielä toistaiseksi “raakileelta”, mutta luvassa on, 
että pintaan tulee vaaleasävyinen ohutrappaus, kunhan 
lämpötilat kevään korvilla lämpenevät. 

As Oy Asemakatu 36 korjautti tämän julkisivun osin 
ulko näöl lisistä syistä, mutta ennen kaikkea 
parantaakseen talon lämmöneristävyyttä.

mineriittilevy on materiaalina sitä mitä on, eikä jul-

kisivua saatu maalauskorjauksella hyvännäköisek-

si, muutama viikkoa sitten valmistunutta julkisivu-

urakkaa taloyhtiön puolesta valvonut Marko Naskali 

tunnustaa.

Taloyhtiön puheenjohtajana vasta vuoden päivät 

ollut Seppo Karimäki arvioi, että maalausurakkaan 

oli varmaankin ryhdytty aikanaan tehdyn kunto-

kartoituksen perusteella, mutta sillä tavalla ei toivot-

tua lopputulosta todellakaan saatu.

As Oy Ase-
makatu 36:n 
hallituksen pu-
heenjohtaja 
Seppo Ka ri-
mäki (vas.)  ja 
julkisivukor-
jausta valvonut 
Marko Naskali 
keskustele-
massa loppu-
tuloksesta.
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Huono lämmöneristävyys
Ulkonäköasiaakin merkittävämpi syy korjaa-

miseen tuli miesten mukaan kuitenkin siitä, että 

60-luvun alkupuolella rakennetun kaksikerroksisen 

talon lämmöneristävyys oli huono.

– Piirustustenkin mukaan talon julkisivuissa oli 

riittämätön määrä lämmöneristettä. Sen lisäksi tie-

dettiin, että rakenteessa oli virhe, lämmöneristeet 

asennettu väärin, Naskali jatkaa.

Talon tiilirungon ja eristeen väliin oli jäänyt il-

marako, minkä seurauksena lämmöneristeestä ei 

ollut energiatalouden kannalta periaatteessa mitään 

hyötyä.

– Ilmarako oli siis väärässä välissä rakenteissa. 

Asemankadun puoleiselle julkisivulle ei oltu tehty 

tätä aikaisemmin mitään muuta kuin se maalaus-

korjaus, joten nyt saatiin korjattua tämä rakennevir-

hekin, Naskali vielä taustoittaa.

Vanhat pois ja uutta tilalle
Julkisivukorjauksessa vanha verhous vedeneris-

teineen, lämmöneristeineen ja koolauksineen pu-

rettiin kokonaan pois aivan talon runkoon asti, mis-

tä paljastui hyväkuntoinen tiilirunko. 

– Vanhat mineraalivillat olivat paikka paikoin 

aika mustia, Seppo Karimäki mainitsee yhtenä ha-

vaintonaan vanhan eristeen kunnosta.

Purettujen rakenteiden tilalle tehtiin uusi ran-

kasysteemi, jossa runkorankojen väliin ruiskutettiin 

umpisoluista polyuretaanieristettä, eli PU-eristet-

tä lämmöneristeeksi. Paksuus sovitettiin olemassa 

olevaan rakenteeseen ja eristettä tuli 120-150 milli-

metriä  riippuen siitä, kuinka paljon sisäseinä heitti 

ja kuinka ikkunat oli asennettu.

Tämän rakenteen päälle kiinnitettiin rappausle-

vyt, jotka siis toistaiseksi odottavat jatkotoimia.

Koska ikkunat oli kiinnitetty purettavaan koola-

ukseen, ne piti kiinnittää karmikenkien kanssa van-

haan tiilirunkoon. Lisäksi räystäsliittymien ja sok-

kelin osalta noudatettiin levyrappausjärjestelmän 

materiaalitoimittajan ohjeita.

Koska tässä kohteessa ei tarvinnut vaihtaa ikku-

noita, uusi julkisivulevy tuli samaan tasoon kuin 

purettu mineriittilevy oli ja päädyissä oleva tiiliver-

hous päättyi. 

Kunnalle hankkeesta riitti toimenpideilmoitus, 

jossa oli mukana piirustukset uudesta rakenteesta ja 

valokuvat vanhasta.

“Lämpölukko” ulkovaipan suojana
Valvojana toiminut Naskali kehuu urakan suju-

neen joutuisasti ja ongelmitta.

– Ruiskutettava polyuretaanilämmöneriste on 

vielä aika uusi asia varsinkin asuinkerrostaloissa. 

Mielestäni se on siinä mielessä hyvä, että se tekee 

julkisivusta tiiviin ja saumattoman, eikä tule ilma-

vuotokohtia, kertoo rakennus- ja lvi-suunnittelua 

sekä energiatodistuksia laativa Marko Naskali.

Julkisivure-
montissa kaik-
ki vanhat läm-
möneristeet 
poistettiin. 
Tällaista tuli 
vastaan mine-
riittilevyjen alta

Kysy
tarjous
nyt!

A-Tiilikateasennus Oy
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YHDEKSÄN asuinhuoneistoa ja kolme toimistoti-

laa käsittävän talon vieressä komeilee 50-luvulla 

toimintansa aloittaneen Vammalan Vaneri Oy:n 

punatiilinen tehdasrakennus ja toisella puolella hy-

väkuntoinen, siniseksi maalattu puutalo, josta löytyy 

perinteikäs, yli satavuotias hotelliravintola Kestikie-

vari Liekoranta. Toki yritysnaapureiden historiassa 

on ollut monenlaisia käänteitä, mutta rakennukset 

kuitenkin muistuttavat mielenkiintoisesta vammala-

laisesta historiasta.

Asemakatu 36:n rakentaminen liittyy Marko 

Naskalin mukaan Vammalan vaneritehtaaseen, 

koska talossa on ollut aina toimistotiloja, vaikka se 

asunto-osakeyhtiöksi onkin alunperin perustettu.

Tänä päivänä taloa asuttavat ensisijassa vuok-

ralaiset, koska suurin osa asunnoista on sijoittajien 

omistuksessa. Vuokraustoiminta johti Seppo Kari-

mäenkin joitakin vuosia sitten tekemisiin taloyhtiön 

kanssa.  

– Tarvitsimme työntekijällemme asunnon ja sitä 

kautta tulin tähän taloyhtiöön mukaan, FinnPelti Oy 

-nimistä alihankintayritystä vetävä Seppo Karimäki 

kertoo.

Miehet arvioivat julkisivuremontin lisäävän myös 

taloyhtiön arvostusta ja asuntosijoittamisen hou-

kuttelevuuttakin.

Vaneritehtaan ja 
kestikievarin
vaikutuspiirissä

Uusi julkisivu täyttää myös seinille asetetut uu-

det lämmöneristevaatimukset eli u-arvo on 0,17 W/

mK. 

– Sen lisäksi siis, että eristevahvuus kasvoi, van-

ha vaihtui parempaan eristemateriaaliin, hän vielä 

mainitsee.

Tässä tapauksessa voidaankin sanoa eristysky-

vyn lähes kolminkertaistuneen vanhaan verrattu-

na. Näin siksi, että eriste on tuplasti parempi kuin 

vanha ja sitä on saatu samaan tilaan 30 prosenttia 

enemmän kuin aikaisemmin, koska villan ja mine-

riittilevyjen välissä ollut koolaus- ja tuuletustila käy-

tettiin tehokkaasti eristämiseen.

Seppo Karimäki nimittää uudistuneen julkisi-

vun rakennetta “lämpölukoksi”, minkä ansiosta ta-

lon energiatehokkuudenkin arvioidaan paranevan 

merkittävästi. Sitä päästäänkin pian seuraamaan, 

koska kiinteistönhuolto toimittaa kuukausittain 

energiankulutusraportit ja tarvittaessa tietoja saa-

daan kaukolämpöyhtiöstäkin. Taloyhtiö siirtyi öljy-

lämmityksestä kaukolämpöön muutama vuosi sit-

ten, joten vertailutietoa löytyy sieltäkin jo useam-

man vuoden ajalta.

Esimakua sisälämpötilojen paranemisesta kuul-

tiin jo loppukatselmuksessa, jossa eräs asukas kertoi 

sisälämpötilan olleen aikaisemmin vain + 19 astetta, 

vaikka patteri hohkasi täysillä. Nyt patteri on melkein 

kiinni ja lämpömittari näyttää sisällä + 24 astetta.

 

Kolmen julkisivumateriaalin yhdistelmä
Tällä hetkellä julkisivua verhoavat ohutrappaus-

levyt, jotka kestävät kosteutta ja voivat odottaa tar-

vittavat kuukaudet rappauksen tekemiseksi. 

Taloyhtiön julkisivut ovat sikäli erikoiset, että 

mineriittilevyä on käytetty ainoastaan suhteelli-

sen vilkkaasti liikennöidyllä Asemankadun puolel-

la, päädyssä on tiiliverhous ja toisella puolella taloa 

karkeapintainen rappaus. 

Marko Naskali pohtii talon aikanaan rakentanei-

den ehkä kokeneen, että levytys on helpompi pitää 

puhtaana ja huoltaa ja siksi sijoittaa likaantumis-

herkemmälle puolelle taloa.

- Karkeapintainen rappaus ei oikein toimisi tällä 

puolella, hän vielä toteaa.

Vanha mine-
riittilevyver-
hous purettiin. 
Uusi julkisivu 
on rappausta, 
joka tehdään 
kevään aikana.

Eristeitä ovat kivi-, lasi- ja selluvillat (sekä niiden puhal-
lusvillat), EPS, XPS ja polyuretaani eli PU.

PU Eristeteollisyys ry:ssä polyuretaanieristettä kutsutaan 
yleisnimellä PU-eriste. Ulkomailla käytetään sanaa PU-insu-
lation ja polyuretaanista käytetään yleisesti lyhennettä PU.

Solumuovieristeissä käytetään lyhennettä EPS, joka on 
expanded polystyrene (suomeksi paisutettu polystyreeni), ja 
lyhennettä XPS, joka on extruded polystyrene (suulakepuris-
tettu polystyreeni).
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Teksti: Riina Takala

LÄMMÖNERISTEIDEN MATERIAALIKIRJO 
LAAJENTUNUT KORJAAMISESSAKIN

Eristealalla käynnissä
kosteudenhallintatalkoot
Vaikka polyuretaani onkin vanha ja monissa kohteissa ja rakenteissa 
käytetty materiaali, ruiskutettavana polyuretaanieristeenä se 
ottaa ensiaskelia erityisesti asuintalojen lämmöneristeenä ja 
varsinkin yhtenä lämmöneristevaihtoehtona energiatehokkuuden 
paranemiseen tähtäävissä julkisivukorjauksissa.

R
akennusten ja erilaisten rakenneosien, 

esimerkiksi ikkunoiden tiivistysmateri-

aaliksi polyuretaania ryhdyttiin valmista-

maan ja käyttämään jo 70-luvulla. Vuosi-

kymmeniä  PU-eristeen valmistuksen ja eristys- ja 

levymateriaaliteollisuuden kanssa toimineen Heikki 

Tolosen mielestä polyuretaani on nyt löytänyt paik-

kansa myös asuinrakennusten eristemateriaalina. 

– Siellä, missä tarvitaan tehokasta eristämistä, 

siellä PU-eristeen käyttö on yleistynyt. Koska ener-

giatehokkuuden vaatimustaso nousee koko ajan, 

on myös tälle eristemateriaalille enenevässä määrin 

luonnollista kysyntää, hän toteaa.

Ruiskutettavia PU-eristeitä on käytetty Kimmo 

Siivosen mukaan asuinrakennuksissa 80-luvulta al-

kaen, mutta pienessä määrin verrattuna esimerkiksi 

teollisuusrakentamiseen.

– Kun uudisrakentamisen energiamääräyksiä 

vuonna 2010 kiristettiin, kysyttiin, miksei ruiskutet-

tavia  PU-eristeitä voitaisi käyttää myös asuinraken-

tamisessa. PU Eristeteollisuus ry:ssä näitä uusia aja-

tuksia uusista mahdollisista käyttökohteista on tut-

PU-eristeestä 
on tehtävä 
mahdollisim-
man tiivis. Se 
asettaa haas-
teensa asen-
nustyölle.

”Olipa kyse sitten 
uudisrakennuksesta 
tai korjattavasta raken-
nuksesta ja lisäämme 
lämmöneristystä, sillä 
on tiettyjä fysikaalisia 
vaikutuksia vaipan 
toimintaan.” 
Tutkimusjohtaja Juha Vinha
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kittu ja selvitetty niiden käyttöä myös korjausraken-

tamisessa, Purfin Oy:tä edustava Kimmo Siivonen 

kertoo taustaksi muutama vuosi sitten alan urakoit-

sijoista, erilaisten PU-eristetuotteiden valmistajista 

ja materiaaliteollisuuden edustajista muodostuneen 

yhdistyksen toiminnasta.

Kun purkava korjaaminen perusteltua...
Julkisivukorjaamisen yleistyttyä 90-luvulla saa-

tettiin kauhistella sitä, jos betonisandwich-talon 

ulkokuori eristeineen kaikkineen piti poistaa ja ra-

kentaa uusi ulkokuori. Näin ei kuitenkaan tarvinnut 

tehdä aina, vaan voitiin kuntotutkimuksiin ja suun-

nitelmiin perustuen tehdä uudelleenverhous van-

han ulkokuoren päälle. Purkavaa korjaamista pidet-

tiin katastrofaalisen kalliina, uudelleenverhoamista 

huomattavasti edullisempana korjaustapana.

Kimmo Siivosen mukaan käsitykset julkisivujen 

uudelleenverhouksen edullisuudesta tuntuvat ole-

van edelleenkin varsin tiukassa ja yleisiä.

– Kuvitellaan, että kun vanhan julkisivun päälle 

laitetaan 50 millimetriä lämmöneristettä ja uusi jul-

kisivuverhous, niin se on edullista ja saadaan pitkä 

käyttöikä sen sijaan, että purettaisiin vanha julkisi-

vu runkoon asti ja tehtäisiin uudelleen. Kun raken-

nuksessa on kivi- tai betonirunko, voidaan eris-

te, julkisivu sekä mahdolliset  vanhat koolaukset ja 

muut rakenteet  poistaa, tehdä uusi eristekerros ja 

uusi julkisivuverhous. Silloinhan julkisivu on täysin 

uusi ja sen elinikä on varmasti pitkä, Siivonen tote-

aa esimerkkinä korjausmenetelmästä, jossa voidaan 

eristeenä käyttää nimenomaan ruiskutettavia PU-

eristeitä.

– Toisaalta silloin, kun julkisivu on erittäin huo-

nossa kunnossa, rakenteet rapautuneet, silloin ei 

maalauskorjaus riitä, vaan tarvitaan joka tapaukses-

sa järeämpää korjaamista. Jos lisäksi on tarve uusia 

vanhat ikkunat ja parantaa lämmöneristävyyttä, on 

perusteltua - myös taloudellisessa mielessä - tehdä 

nimenomaan purkava korjaus, hän jatkaa. 

Tiiviys ja kosteuden hallinta
Kosteuden hallinta rakentamisessa ja varsinkin 

homevaurioiden syntymisen ehkäiseminen ovat 

puhuttaneet rakennusalaa pitkään - erilaisista syis-

tä. Viime aikoina on käyty keskustelua erityisesti 

lämmöneristämiseen liittyvistä kosteus- ja home-

riskeistä, koska uudisrakentamisen energiatehok-

kuusvaatimukset ovat edellyttäneet entistä pak-

sumpia eristeitä. Tutkimusjohtaja Juha Vinha Tam-

pereen teknillisestä yliopistosta luennoi aiheesta PU 

Eristeteollisuus ry:n koulutustilaisuudessa.
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– Olipa kyse sitten uudisrakennuksesta tai kor-

jattavasta rakennuksesta ja lisäämme lämmöneris-

tystä, sillä on tiettyjä fysikaalisia vaikutuksia vaipan 

toimintaan. Lisääntynyt lämmöneristys viilentää 

vaipan ulko-osia, minkä seurauksena ulko-osiin 

ei tule rakennuksen sisäpuolelta enää yhtä paljon 

lämpöä kuin aikaisemmin. Sen vuoksi kosteudelle 

ja homeen kasvulle otolliset olosuhteet lisääntyvät, 

Juha Vinha opasti viime vuoden lopussa päätty-

neeseen FRAME-projektiin viitaten.

Oikeanlaista tekemistä tarvitaan
Toinen tiiviiseen lämmöneristykseen liittyvä asia 

on Vinhan mukaan vikasietoisuuden heikkeneminen.

– Jos aikaisemmin julkisivussa oli pieni vesi-

vuoto, niin sisältä tuleva lämpö saattoi kuivattaa ra-

kenteen. Tai jos ilmansulussa oli vuotokohta ja sen 

seurauksena sisäilmasta pääsi virtaamaan kosteutta 

rakenteeseen, vanhassa julkisivussa se sisältä tuleva 

lämpö kuivatti rakenteen, Vinha alusti.

– Mutta nyt kun eristeen määrä kasvaa, eikä läm-

pöä tule enää yhtä paljon, pienempikin vesivuoto 

voi aiheuttaa paikallisen kosteusvaurion ja nope-

ammin kuin ennen, hän korostaa entistä tarkem-

man kosteudenhallinnan ja ratkaisujen merkitystä.

– Näistä syistä aina, kun lämmöneristystä lisä-

tään, pitäisi tulla kaksi muutakin asiaa mieleen: pi-

tää olla ilmatiivis rakenne, jotta kosteus ei pääse 

rakenteeseen ja haitalliset aineet sisäilmaan. Kun 

tehdään ilmatiivis rakenne, niin sitten on hoidet-

tava ilmanvaihto kuntoon. Jos tukimme, varsinkin 

vanhoissa rakennuksissa, tiiviillä lämmöneristeel-

lä vuotoreittejä, jotka ovat aikaisemmin toimineet 

ehkä rakennuksen ainoina korvausilmareitteinä, 

saamme aikaan 70-luvun pullotalosyndrooman, el-

lemme hoida ilmanvaihtoa kuntoon, Vinha jatkoi.

Kimmo Siivosen mielestä ruiskutettava PU-eriste 

toimii tiiviyden ja kosteudenhallinnan kannalta si-

käli hyvin, että vaikka julkisivu “vuotaisi”, niin eris-

teen sisäpuolella olevat rakenteet eivät siitä kosteu-

desta kärsi.

- Lisäksi kaikki sisältä ulospäin olevat ilmavuo-

dot tukkiintuvat. Eristämisen yhteydessä element-

tien tai kiviseinien halkeamat tukkiutuvat ja jos ra-

kenteiden ulkopuolella on ollut mahdollisesti ho-

mevaurioita, niin niidenkin vuodot sisäänpäin es-

tyvät, Siivonen kuvailee.

Ilmanvaihto kuntoon 
– Lisäeristäminen -ilmatiiviys - ilmanvaihto 

- siinä kolme isoa asiaa, jotka kulkevat korjausra-

kentamisessa käsi kädessä. Lisäksi ilmanvaihdos-

ta täytyy muistaa, että se tulee säätää oikein, Vinha 

opasti.

– Meillä oli 70-luvulla se ongelma, että kun ra-

kennuksia tiivistettiin, ei huolehdittu ilmanvaih-

dosta. Jos rakennuksen ilmanvaihto on perustunut 

osittain vaipan läpi tulevaan vuotoilmaan ja vaippa 

tiivistetään, niin sitten on laitettava korvausilma-

venttiileitä tai koneellinen tulo-poistoilmanvaihto, 

että ilmaa vaihdetaan riittävästi, Vinha korostaa. 

– Jos rakennuksessa on koneellinen tulo- ja 

poisto ja vaipasta on tehty tiivis, täytyy tulo- ja pois-

toilman määrä säätää, ettei synny isoja paine-

eroja. Jos julkisivuun jää jokin vuotokohta, voi sen 

kautta kulkeutua suurten paine-erojen seurauksena  

kosteutta merkittävästi rakenteisiin tai sisäilmaan 

voi tulla epäpuhtauksia, Vinha vielä muistutti toi-

– Lisäeristämi -
nen, ilmatiiviys 
ja ilmanvaihto 
- siinä kolme 
isoaa asiaa, 
jotka täytyy 
huomioida 
eristämisessä, 
tutkimusjohta-
ja Juha Vinha 
opastaa.

Ruiskutettavaa PU-eristettä käytettä-
essä vanha julkisivurakenne puretaan 
runkoon asti, jolloin uuden eristeen ja 
ulkoverhouksen alle ei jää esimerkiksi 
vanhoja lämmöneristeitä.
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– JOKAISELLA materiaalitoimittajalla on varmasti-

kin nykytilanteessa opiskeltavaa ja laadittava ohjeita 

omien tuotteiden käyttämiselle tietynlaisissa raken-

teissa, Juha Vinha nostaa esiin.

Tällä hän viittaa siihen, miten tärkeää esimerkiksi 

muovipohjaisia eristeitä käytettäessä, kuten PU-, 

XPS- tai EPS-eristeet, on ymmärtää lämmöneristä-

vyyden ja ennen kaikkea ilmatiiviyden merkitys.

– On tiettyjä paikkoja, joissa esimerkiksi polyure-

taanieristeiden PU-eristeiden käyttö on loogista ja 

niitä voidaan käyttää. Mutta koska on monenlaisia 

rakenteita ja materiaaleja, tietysti kaikkien mate-

riaalitoimittajien tulisi analysoida omien tuottei-

densa lähtökohdat ja selvityttää, minkä tyyppiset 

korjausvaihtoehdot ovat kosteusteknisesti toimivia 

lisäeristyksen kanssa, ettei synnytetä kosteusriski-

kohtia myöhemmin, Vinha muistuttaa materiaali-

teollisuuden vastuista.

PU Eristeteollisuus ry:ssä haaste on jo otettu 

vastaan, sillä Kimmo Siivosen mukaan parin vuoden 

ajan on hankittu tutkimustietoa ruiskutettavien PU-

eristeiden  käyttämisestä ja ominaisuuksista. Nyt 

ollaan siinä vaiheessa, että tietoa jaetaan omaan 

yhdistykseen kuuluville urakoitsijoille ja vähitellen 

laajennetaan tiedottamista suunnittelijakuntaan.

– Meidän tämänpäiväisen koulutuksemme tar-

koituksena on saada urakoitsijat ja tekijät tietoisiksi, 

mitä riskejä PU-eristeisiin liittyy ja minkälaisissa 

rakenteissa ne toimivat. Lisäksi käymme läpi erilaisia 

yksityiskohtia, jotka koskevat seinien, ala- ja ylä-

pohjien eristämistä tällä materiaalilla, PU Eristeteol-

lisuus ry:tä edustava Heikki Tolonen kertoo.

Kimmo Siivosen mielestä urakoitsijoiden koulut-

taminen on ensiarvoisen tärkeää:

– Jos asennetaan eristyslevyä, siinä pitää olla 

tarkkana ja tehdä sauman paikat oikein, ettei synny 

ilmavuotokohtia. Meillä on urakoitsijoita, joilla on 

pitkä kokemus ruiskutettavista PU-eristeistä, mutta 

heidänkin täytyy  ymmärtää rakenteiden kosteus-

tekniikka, käyttää ruiskutettavia PU-eristeitä oikeissa 

kohteissa ja saada aikaan täysin tiiviitä rakenteita, 

joihin ei synny ilmavuotokohtia. Kunhan ymmärre-

tään kosteustekniikka ja tehdään lähtökohtaisesti 

oikein, asennusvirheet tulevat olemaan minimaali-

sia, Siivonen arvioi koulutuksen merkitystä käytän-

nön työssä ja lopputulosten onnistumisen kannalta 

tulevaisuudessa.

Lisäksi ruiskutettavalle PU-eristeelle on valmis-

tunut tuotestandardi ja valmistajien on mahdollista 

tehdä tuotteilleen CE-merkintä. Nämä liittyvät osa-

na kaikkeen muuhunkin laadunvalvonnan kehittä-

miseen, jota koulutuspäivän aikana puhuttiin.

PU Eristeteollisuus 
ry:ssä nyt tiedon-
jakamisen aika

menpiteestä, joka pitäisi “automaattisesti” tehdä aina 

ikkuna- ja julkisivuremonttien jatkotoimenpiteenä.

Lämmöneristävyys paranee
– Jos rakennuksen seinä olisi pelkkää ruiskutet-

tavaa PU-eristettä, 150 millimetrin kerroksella saa-

vutettaisiin uudisrakentamisessa seinille asetettu 

energiatehokkuusvaatimus – U-arvo 0,17 W /(m2K). 

Koska seinässä on muitakin materiaaleja, saavute-

taan tuo U-arvo hieman ohuemmallakin lämmön-

eristepaksuudella, Kimmo Siivonen mainitsee ko-

kemukseen perustuen.

Tähän vaikuttaa sekin, että PU-eristettä käytet-

täessä pohjaa ei tarvitse suoristaa tai tasoittaa, vaan 

eristettä voidaan käyttää rakenteissa optimaalinen 

määrä. 

Juha Vinha katkaisee myös sellaisen harhakäsi-

tyksen, että mitä enemmän eristettä, sitä enemmän 

säästöjä.

– Turhan paljonkaan ei kannata eristää, koska se 

ei välttämättä ole edes taloudellisesti pitkällä aika-

jaksolla kannattavaa, Vinha vielä toteaa.

– PU-eriste 
toimii tiiviyden 
ja kosteuden-
hallinnan kan-
nalta sikäli hy-
vin, että vaikka 
julkisivu “vuo-
taisi”, niin eris-
teen peittämät 
rakenteet eivät 
siitä kosteu-
desta kärsi, 
Kimmo Sii vo-
nen sanoo.
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Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki

KERROSTALO KIERRÄTTÄÄ OMAA LÄMPÖÄÄN

Lämmöntalteenotto
vähentää energiakuluja
Harakat eivät enää juhli tamperelaisen asunto-osakeyhtiö 
Vellamonkatu 16:n katolla. Siitä pitää huolen taloon viime syksynä 
asennettu lämmöntalteenottojärjestelmä (LTO). 

Kun aikaisemmin poistoilmakoneet puhalsivat lämmön taivaan 
tuuliin, otetaan se nyt talteen ja hyödynnetään käyttöveden ja 
patteriverkoston lämmityksessä.

I
sännöitsijä Pekka Kuusela ja taloyhtiön halli-

tuksen jäsen Jukka Kaleva laskevat, että uuden 

järjestelmän ansiosta taloyhtiön kaukolämmi-

tyskulut putoavat noin puolella, 43 000 eurosta 

runsaaseen 20 000 euroon. Tätäkin iloisimpia luku-

ja lienee luvassa tulevina vuosina. Laskelmien mu-

kaan kerrostalo voi niin halutessaan pärjätä osan 

vuotta lähes ilman kaukolämpöä, ellei otettaisi 

huomioon sähkön kulutusta.

Vuonna 1974 valmistunut 84 huoneiston kerros-

talo on pilottikohde. Niiden talojen, joissa on vas-

taavanlainen poistoilmalämpöpumpulla toimiva 

lämmöntalteenottojärjestelmä, laskemiseen riittävät 

yhden käden sormet. Asunto-osakeyhtiönä nelirap-

puinen Vellamonkatu 16 on ainoa lajissaan.

Uusi LTO onkin herättänyt runsaasti kiinnostus-

ta. Taloyhtiön järjestämiin tiedotus- ja esittelytilai-

suuksiin on osallistunut kymmenittäin ihmisiä.

”Kaukolämmön hinta nousee koko 
ajan, joten sitä mukaa investoinnin 
takaisinmaksuaika lyhenee. Sen on 
laskettu olevan nykyisellä energian 
hinnalla noin kymmenen vuotta.” 
Isännöitsijä Pekka Kuusela
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Kerrostalon 
katolla oleva 
lämpö- ja 
paloeristetty 
putki kokoaa 
ilmastoinnin 
poistoilman, 
joka ohjautuu 
poistoilmaläm-
pöpumpulle.
  

Taloyhtiö rohkeasti mukaan
Lämmöntalteenottojärjestelmän rakentaminen 

lähti liikkeelle, kun tamperelainen Sähköpeko Oy 

otti yhteyttä isännöitsijä Pekka Kuuselaan tiedus-

tellen, olisiko tällä tiedossa pilottikohteeksi tasakat-

toista kerrostaloa. 

– Minun ei tarvinnut kauan miettiä. Vellamonka-

tu 16 oli hankkeeseen mitä sopivin kohde. Tasakat-

toisuuden lisäksi järjestelmän rakentamista helpot-

ti vanha hissikuilu, jota pitkin putket voitiin vetää 

ylhäältä alas lämmönjakohuoneeseen. Muutoin ne 

olisi pitänyt tuoda rappukäytävää tai ulkoseinää pit-

kin.

– Taloyhtiön katolla oli neljä huippuimuria, jotka 

puhalsivat kaikki lämmöt harakoille kesät talvet. Ti-

lanne oli jo mietityttänyt: ensin maksetaan kalliista 

energiasta ja sitten se menee taivaan tuuliin, Jukka 

Kaleva kertaa lähtötilannetta.

Vellamonkatu 16:n hallituksessa innostuttiin he-

timiten lämmöntalteenottojärjestelmästä, kuten 

isännöitsijä Pekka Kuusela oli arvellutkin.  Odote-

ERISTÄ TEHOKKAASTI
RUISKUTETTAVALLA POLYURETAANILLA
Ekospray 40E

Polyuretaanieriste, eli PU-eriste
täyttää uudet lämmöneristysvaatimukset ny-
kyisellä seinän paksuudella; räystäiden, par-
vekkeiden ja ikkunoiden syvyydet säilyvät.

PU-ERISTE KORJAUSRAKENTAMISEEN

www.pur�n.�/
Ekospray

040 532 2350

Lisätietoja 
urakoitsijoista:

www.pueristeet.�/urakoitsijat

Ruiskutettava PU-eriste soveltuu 
epätasaisen pinnan eristämiseen;  
ylä- ja alapohjat sekä julkisivut.

Ei alumiinikalvoa, eikä heikennä 
matkapuhelinten kuuluvuutta.

Tiivistää ja tukkii ilmanvuodot.

Ei homehdu eikä mätäne.

Säilyttää eristyskyvyn vuosikym-
menestä toiseen.
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tusti 179 000 euron investointi sai hyväksynnän 

myös yhtiökokouksessa.

– Kaukolämmön hinta nousee koko ajan, jo-

ten sitä mukaa investoinnin takaisinmaksuaika ly-

henee. Sen on laskettu olevan nykyisellä energian 

hinnalla noin kymmenen vuotta.

Kalevan mukaan pontimena lämmöntalteen-

ottojärjestelmän rakentamisessa oli - ei niinkään 

energiakustannusten säästö - vaan energian käytön 

minimointi.

– Yhtiökokouksessa investoinnin takaisinmak-

suaika kyllä kiinnosti, mutta ennemminkin pohdis-

keltiin sitä, miksei tätä otettu käyttöön jo 20 vuotta 

sitten.

Hankkeessa on ollut aktiivisesti mukana myös 

Tampereen Kaukolämpö.

– Tällä oli suuri merkitys, kun asiaa vietiin läpi 

yhtiökokouksessa. Taloyhtiö sai päätöksentekon-

sa pohjaksi puolueetonta asiantuntemusta, Kaleva 

kiittelee.

Isännöitsijä Pekka Kuusela mainitsee, että ener-

gian säästö on myös kaukolämpöyhtiön etujen mu-

kaista.

– Voimaloitten rakentaminen on kallista lystiä, 

isännöitsijä Kuusela toteaa.

Poistoilmasta lämpö talteen ja veteen
Lämmön talteenotto esilämmittää patteriveden 

sekä lämpimän käyttöveden. Nelirappuisen talon 

katolla on lämpö- ja paloeristetty putki, joka kokoaa 

ilmastoinnin poistoilman. Tämä ohjautuu poistoil-

malämpöpumpulle, joka ottaa ilmasta lämmön tal-

teen ja siirtää lämmön veteen.

– Lämmitetty vesi tulee vanhaan hissikuiluun 

vedettyä putkea pitkin kerrostalon lämmönjako-

huoneeseen. Luovutettuaan ensin energiaa patteri-

verkoston esilämmitykseen lämmin vesi kulkeutuu 

1400-litraiseen varaajaan. Käyttövesi esilämmite-

tään varaajassa 40-asteiseksi, ja viimeiset 15 astetta 

se lämpenee kaukolämmöllä. Myös patteriverkoston 

vettä lämmitetään tarvittaessa lisää kaukolämmöl-

lä. Kun katolta tullut vesi on luovuttanut siinä olleen 

lämmön, palaa se jäähtyneenä takaisin katolle ja 

hakee lisää lämpöä, Jukka Kaleva tiivistää järjestel-

män toiminnan.

– Meneillään olevana talvikautena haetaan pa-

rasta lämpömäärää, mikä laitteistolla kannattaa 

tuottaa. Parhaimmillaan sitä kuvaava kerroin on yh-

den suhde neljään, eli yksi yksikkö sähköä tuottaa 

neljä yksikköä lämpöä, mikä on jo ylitettykin, Kaleva 

kertoo.

– Lämmöntalteenottojärjestelmän tuottamal-

la lämmöllä pärjättäisiin kyllä pitkälle, mutta se ei 

ole välttämättä kannattavaa, mikä riippuu sähkön ja 

kaukolämmön hinnoista, isännöitsijä Pekka Kuuse-

la toteaa.

Kylmimmän lämmityskauden ulkopuolella tilan-

ne on toinen. Silloin kaukolämmön tarve on vähäi-

nen ja sitä tarvitaan lähinnä lämpimän käyttöveden 

viimeisten asteiden lämmitykseen.

Kaukolämmön kulutus on laskenut Vellamon-

katu 16:ssa neljän kuukauden aikana merkittävästi. 

Esimerkiksi jutuntekohetkellä 55 prosenttia energi-

asta otettiin lämmön talteenotosta. Kuusela muis-

telee lokakuussa olleen hetkiä, ettei kaukolämpöä 

Vellamonkatu 
16:n hallituk-
sen jäsen 
Jukka Kaleva 
(oik.) ja isän-
nöitsijä Pekka 
Kuusela tutki-
vat seinällä 
olevaa näyt-
töä, josta nä-
kee lämmönja-
koprosessin 
senhetkisen ti-
lanteen.
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mennyt yhtään. Kokonaiskuva saadaan, kunhan 

laitteisto on toiminut vuoden verran ja kaikki sää-

döt saatu kohdalleen.

Kokeiluvaiheessa säädöt kohdalleen
Isännöitsijän mukaan hankkeen onnistumista 

on edesauttanut se, että taloyhtiön hallituksessa on 

asiaa ymmärtävä ja siitä innostunut henkilö. Jukka 

Kaleva on hallituksen tekninen asiantuntija ja ura-

kan valvoja huolehtien edelleen järjestelmän seu-

raamisesta. Hän näkee kotikoneeltaan, mitä järjes-

telmässä tapahtuu.

– Kaikki on mennyt odotusten mukaisesti. Lait-

teisto on kauko-ohjattava ja toimii automaattisesti, 

kunhan säädöt saadaan kohdalleen.

– Vielä on menossa kokeiluvuosi. Tämä on vaa-

tinut laitteiston tarkkailua, ja tarvittaessa on tehty 

säätömuutoksia. Laitevalmistaja Ranskan Norman-

diasta saattaa ottaa yhteyttä, ja pyytää kääntämään 

jotakin vipua lämmönjakohuoneessa, Jukka Kaleva 

kertoo. 

Tamperelaistalo onkin tarkassa seurannassa. Tie-

toliikenneyhteydet välittävät laitteiston toiminnas-

ta dataa laitevalmistajalle Ranskaan, maahantuojalle 

Turkuun, laitteen asennuksesta vastanneelle ura-

koitsijalle Tampereelle sekä kaukolämpöyhtiölle.

Jukka Kalevaa ihmetyttää, että lämmöntalteenot-

tojärjestelmiä ei valmisteta Suomessa.

– Osaamista kyllä löytyisi, sillä tekniikka ja lait-

teisto ovat tuttuja.

Myös isännöitsijä Pekka Kuuselaa askarruttaa 

eräs hankkeen aikana esille tullut asia.  

– Olisi kuvitellut, että tällaiseen uraauurtavaan 

projektiin olisi saanut muutakin avustusta kuin 

Aran energiatukea. Mutta ollessani yhteydessä teol-

lisuusministeriöön sieltä kerrottiin, että avustusta 

tämänkaltaiseen investointiin saavat vain teolli-

suuskiinteistöt, eivät asunto-osakeyhtiöt.

Energiatehokkuutta lisää monin tavoin
Isännöitsijä Pekka Kuuselan mielestä lämmön-

talteenotto on kerrostaloissa ainoa vaihtoehto saa-

vuttaa energian säästöä kohtuullisella investoinnil-

la.

– Merkittävä tekijä on huoltokustannukset, jotka 

lämmöntalteenottojärjestelmällä ovat pienet verrat-

tuna muihin vaihtoehtoihin. Esimerkiksi aurinko-

paneelit vaativat paljon enemmän huoltoa, ja inves-

toinninkin takaisinmaksuaika on kymmeniä vuo-

sia, Kuusela vertaa.  

Vellamonkatu 16:ssa on lämmöntalteenottojär-

jestelmän lisäksi tehty myös muita toimia energia-

tehokkuuden nostamiseksi.

– Kiinteistön ikkunat ja ovet vaihdettiin nelisen 

vuotta sitten. Lisäksi lämmönjakolaitteisto on puh-

distettu. Energiakulut ovat laskeneet 20 prosenttia, 

kun sähkönkin hintaa saatiin pudotettua kilpailu-

tuksella. Viimeisimpänä energiatehokkuustoimena 

puhallettiin osaan talon vinttiä puhallusvillaa, jot-

ta lämmityksen tasoa saadaan säädettyä alaspäin, 

Kuusela ja Kaleva kertovat.

http://www.pintamestarit.fi


ENTELKOR
- artikkeli 6

Korjaustoimen vaikutus
todelliseen energiankulutukseen

E
rilaisten korjausten suuren kirjon vuok-

si korjaustoimenpiteet jaoteltiin suurem-

piin ryhmiin, jotta yksittäisiä toimia saatiin 

vähintään kymmenen rinnakkaista. Pie-

nemmistä ryhmistä tarkasteluja ja päätelmiä tehtiin 

vain yksittäistapauksina. Kohteiden kulutustietoja 

tarkasteltiin ennen ja jälkeen korjaus- tai säätötoi-

menpiteen.

Ulkoseinien 
lisälämmöneristys

Julkisivujen lisälämmöneristyksen todellista vai-

kutusta rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen 

tarkasteltiin erillisellä 37 kohteen aineistolla. Tässä 

aineistossa oleviin kohteisiin oli tehty joko pelkkä 

julkisivujen lisälämmöneristys (kohteet 1-10), lisä-

eristys sekä ikkunoiden uusiminen (kohteet 11-14) 

tai edellisten toimien lisäksi toimenpiteitä lämmi-

tysjärjestelmälle ja/tai ilmanvaihtojärjestelmälle 

(kohteet 15-37).

Kohteiden toteutuneet energiansäästöt vaihte-

levat suuresti -9,8 %:sta 34 %:ään. Tämä tarkoittaa, 

Entelkor-tutkimuksessa kerätyn tietokannan rakennuksiin oli 
tehty useita erilaisia korjaus- ja säätötoimenpiteitä. Yhteensä 119 
kohteeseen 727:stä oli tehty yhteensä 643 erilaista toimenpidettä 
vuodesta 1986 vuoteen 2009 mennessä.  Suurin osa korjauksista 
on tehty 1970-luvulla valmistuneisiin kohteisiin. 

että kolmessa kohteessa (kohteet 12, 29 ja 33) läm-

mönkulutuksen todettiin kasvaneen korjauksen jäl-

keen, katso kuva 1. 

Näissä kohteissa ei todettu mitään erityistä selit-

tävää tekijää kasvaneeseen energiankulutukseen. 

Todennäköisimmin kohteissa ilmanvaihdon mää-

rää on lisätty merkittävästi ennen korjausta olevaan 

tilanteeseen nähden. 

Koko aineistossa energiansäästöjen keskiarvo on 

(13,8 ± 1,6) % eli (5,6 ± 0,7) kWh/m3 ja mediaani 

14,8 % (5,5 kWh/m3) laskettuna normeeratuista ti-

lojen lämmittämiseen kuluneesta energiasta. Jos 

energiansäästö lasketaan normeeratusta kokonais-

kulutuksesta, joka sisältää myös lämpimän käyttö-

veden sisältämän energian, on säästön keskiarvo 

11,8 % ja mediaani 12,5 %. 

Koska kohteita on suhteellisen paljon saatavil-

la ja eri kohteiden väliset vaihtelut ovat suuria, so-

veltuu mediaani paremmin tämän tutkimusotan-

nan tulosten arviointiin. Mediaani kuvaa parem-

min keskimääräistä arvoa, koska siinä keskiarvosta 

paljon poikkeavat yksittäiset arvot eivät vaikuta niin 

suuresti tulokseen. Tuloksille esitetyt virherajat ovat 

keskiarvon keskivirheitä, jotka on laskettu jakamalla 

keskihajonta otosmäärän neliöjuurella.

Valtaosassa kohteista peittävässä korjauksessa 

lisälämmöneristyksen paksuus oli 50 mm (14 koh-

detta) tai 70 mm (15 kohdetta). Lisälämmöneristystä 

ei siis ollut asennettu seinään energiansäästömie-

lessä, vaan ensisijainen tarkoitus on ollut betonijul-

kisivun vaurioitumisen pysäyttäminen tai ainakin 

merkittävä hidastaminen. 

Lisälämmöneristepaksuuden vaikutus energian-

säästöön on havaittavissa toteutuneiden kohteiden 

energiansäästöissä. Kohteet, joissa lämmöneristettä 

on lisätty 50 mm, on energiansäästön mediaani 

10 %. Kohteet, joissa lämmöneristettä on lisätty 

70 mm, on energiansäästön mediaani 16 %. 

Säästöt on laskettu kaikista kohteista. Tällöin mu-

kana on myös kohteita, joissa on tehty lisäksi ikku-

noiden uusintaa ja/tai säätöjä lämmitys- tai ilman-

vaihtojärjestelmään. Tämä aiheuttaa tuloksiin epä-

varmuutta, mutta on looginen ja suuntaa-antava.

Kuva 1 
Kaikkien koh-
teiden toteu-
tunut lämmi-
tysenergian-
säästö (n=37 
kohdetta).
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Ikkunoiden uusimisen ja 
LVI-järjestelmien säätämisen vaikutus

Kohteissa, joissa on tehty pelkkä julkisivun lisä-

lämmöneristys (kohteet 1-10), energiansäästön me-

diaani on 9 % ja keskiarvo (11,7 ± 2,6) %. Kohteissa, 

joissa on lisälämmöneristyksen lisäksi uusittu ikku-

nat (kohteet 11-14), on energiansäästön mediaani 

12 % ja keskiarvo (13,1 ± 7,9) %. Keskiarvon suureen 

virhemarginaaliin (7,9 % -yksikköä) vaikuttaa näi-

den kohteiden pieni otosmäärä. 

Kohteissa, joissa on lisälämmöneristyksen ja ik-

kunoiden uusimisen lisäksi tehty myös toimenpi-

teitä lämmitysjärjestelmälle ja/tai ilmanvaihtojärjes-

telmälle on energiansäästön mediaani 16 % ja keski-

arvo (14,8 ± 2,0) % (kohteet 15-37). Säätötoimenpiteet 

parantavat merkittävästi korjauksen kannattavuut-

ta ja saavutettavaa energiansäästöä, mitä tukevat 

myös aiemmat tutkimukset.

Kohteen alkuperäinen ominaiskulutus vaikut-

taa osin saavutettavaan energiansäästöön. Kohteet, 

joissa ominaiskulutus on alun perin ollut korkea, on 

pystytty saavuttamaan pääosin suurempia säästöjä 

kuin kohteissa, joissa ominaiskulutus on ollut jo al-

kujaan alhainen. 

Teknisten järjestelmien 
korjaukset ja säädöt

Taulukkoon 1 on koottu kerätyn tutkimusaineis-

ton korjauskustannuksia ja korjausten vaikutuksia 

rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen.

Ilmanvaihto on suurin yksittäinen tekijä asuin-

kerrostalojen lämpöenergian kuluttajana, sen mu-

kana kuluu noin kolmannes rakennuksen lämmi-

tysenergiasta. Ilmanvaihto pitäisi mitoittaa suurim-

man tarpeen mukaan, mutta käyttää vain todellisen 

tarpeen mukaan. Tämän vuoksi ilmanvaihtoa pitäi-

si pystyä tarpeen mukaan ohjailemaan ja ilmavirto-

ja muuttamaan. 

Korjausikään tulevissa kerrostaloissa asuntojen 

ilmanvaihto on usein riittämätöntä ja täyttää vain 

harvoin nykyiset ohjearvot. Ilmanvaihdon vähim-

mäisvaatimus on nykyisten määräysten mukaan 

0,5 1/h. Ilmanvaihto on asuinkerrostaloissa usein 

varsin sekaisin, mikä voidaan havaita ilmanvaih-

toon tehdyistä korjauksista ja säädöistä, sillä ener-

giankulutus on lisääntynyt yhtä usein kuin vähen-

tynyt.

Painovoimaisen ilmanvaihdon muuttaminen 

koneelliseksi ilmanvaihdoksi on haastava ja kallis 

toimenpide. Purku- ja asennustyön osuus on tällai-

sissa toimenpiteissä korjauskustannuksista suurin. 

Myös koneellisen poistoilmanvaihdon muuttami-

nen koneelliseksi tulo-poistojärjestelmäksi on kal-

lista, koska tulokanaville joudutaan rakentamaan 

kokonaan uudet kanavat. 

Lisäksi kerrostalojen asuinpinta-alaa ei haluttai-

si vähentää. Peruskorjauksissa yleensä helpoin tapa 

on rakentaa huoneistokohtainen ilmanvaihtojärjes-

telmä ja sijoittaa tulo- ja poistoilmalaitteet ulkosei-

nille.  Keskitetyn tulo-poistoilmanvaihtojärjestel-

män kustannukset ovat yleensä noin 200-250 

euroa /h-m2 ja huoneistokohtaisen järjestelmän 

250-300 euroa/h-m2. 

Ilmanvaihtokorjauksilla mahdollisesti saatavat 

taloudelliset säästöt riippuvat rakennuksen alkupe-

räisestä ilmanvaihdosta sekä lämmöntalteenoton 

hyötysuhteista. Mikäli rakennuksen ilmanvaihto on 

alunperin ollut hyvin puutteellista, tulo-poistoil-

manvaihtoon siirtyminen lisää ilmavirtoja ja ener-

giankulutus kasvaa väkisinkin. Yleensä tällöin edes 

lämmöntalteenoton korkeilla hyötysuhteilla ei saa-

da energiankulutusta rakennuksessa pienennettyä. 

Korjauksilla saavutettavat muut hyödyt ovat kuiten-

kin usein korjauksien arvoisia.

Asuinkerrostalojen selvästi yleisin lämmitys-

muoto on kaukolämpö yhdistettynä vesikiertoiseen 

patterilämmitykseen. Varsinkin 1970-luvun ja tätä 

vanhempien kerrostalojen lämmitysverkoston mo-

net laitteet ja komponentit ovat tällä hetkellä elin-

kaarensa lopussa. Useissa kerrostaloissa vesi- ja vie-

märikalusteita onkin jo uusittu, mutta monesti kor-

jauksia kannattaisi suorittaa jo aikaisemmin, jolloin 

voitaisiin säästyä esimerkiksi monilta vesivahin-

goilta sekä laajemmilta korjauksilta.

Kuva 2 Lämmitysjärjestelmään liit-
tyvien korjausten ja uusimisten 
energiansäästö sekä toimenpitei-
den hinnat. Energian hinnan nou-
suna on käytetty 3 % vuodessa.
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Lämmitysverkoston perussäädöllä vesikiertoinen 

lämmitysjärjestelmä asennetaan toimimaan suun-

nitelmien mukaisesti eli varmistetaan, että kaikissa 

huoneistoissa on suunnitelmien mukaiset huone-

lämpötilat. Perussäätö parantaa asumisviihtyisyyttä 

ja liian korkeiden lämpötilojen alentaminen vähen-

tää allergiaoireita ja kuivan ilman sekä pölyn 

aiheuttamia ongelmia. 

Lämmönsäätö on melko edullinen toimenpide, 

säädön kustannukset ovat korjausaineiston perus-

teella 2,3 euroa/h-m2. Lämmönsäädöllä saadaan 

aikaan melko suuriakin energiakustannussäästöjä 

ja lisäksi asumismukavuutta saadaan parannettua, 

minkä vuoksi lämmönsäätö on lähes aina kannat-

tavaa korjattavissa kohteissa. Korjausaineiston pe-

rusteella lämmönsäätö alentaa lämpöenergiankulu-

tusta keskimäärin 3,8 %.

Kuvassa 2 on esitetty eri lämmitysjärjestelmään 

liittyvien korjaustoimenpiteiden vaikutusta ener-

giansäästöön. Toimenpiteiden hintoina on käytetty 

korjausaineistossa olleiden korjausten keskihinto-

ja, ja keskihintojen laskennassa on jätetty huomioi-

matta korkeimmat ja alimmat 10 % hinnoista. 

Saavutettavat energiansäästöt on laskettu kor-

jausaineiston perusteella saatavien energiansääs-

töprosenttien mukaan ja suurimmat ja pienimmät 

10 % säästöistä on jätetty huomioimatta. Pylväillä on 

kuvattu korjauksen käyttöiän aikaisia energiankus-

tannussäästöjä (€/h-m2), jotka on laskettu korjaus-

ten käyttöiän ja energian hinnan perusteella. Luon-

nollisesti samalla korjaustoimenpiteellä on mahdol-

lista saavuttaa merkittävämpi energiankustannus-

säästö sellaisessa rakennuksessa, missä kulutus on 

lähtökohtaisesti ollut korkeammalla tasolla. 

Kaukolämpölaitekomponenttien uusimisella ja 

muilla lämmitysjärjestelmäkorjauksilla saavutetaan 

jonkin verran energiakustannussäästöjä, ja kaikki 

kuvassa 2 esitetyt toimenpiteet maksavat itsensä ta-

kaisin niiden teknisen käyttöiän aikana. 

Ilmanvaihtokanavistojen nuohous ja ilmavirto-

jen säätö on edullinen toimenpide ja sillä saadaan 

aikaan pieniä energiasäästöjä. Keskimääräinen 

lämpöenergiansäästö oli korjausaineiston perus-

teella 0,7 % ja nuohouksen ja ilmavirtojen säädön 

hinta noin 0,9 euroa/h-m2. Hieman kalliimmista 

investoinneista patteri- ja linjasäätöventtiilien uusi-

Taulukko 1 
Erilaisten kor-
jaustoimenpi-
teiden kustan-
nuksia ja toi-
menpiteen 
vaikutus ra-
kennuksen ko-
konaisener-
giankulutuk-
seen.
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minen sekä lämmönsäätö samassa yhteydessä ovat 

aineiston perusteella hyvin kannattavia, näiden toi-

menpiteiden kustannukset ovat noin 8,4 euroa

/h-m2. Näillä toimenpiteillä keskimäärin lämpö-

energiankulutus laski korjausaineiston kohteissa 

5 %. 

Lämmönsiirtimen uusiminen kustantaa keski-

määrin 6,6 euroa/h-m2 ja on taloudellisesti hieman 

suurempi investointi kuin patteri- ja linjasäätövent-

tiilien uusiminen, mutta lämmönsiirtimen uusimi-

sella saadut kustannussäästöt jäävät pienemmik-

si. Näin ollen on yleensä järkevämpää uusia ensin 

patteri- ja linjasäätöventtiilit ja vasta tämän jälkeen 

tarpeen vaatiessa lämmönsiirrin. Joka tapaukses-

sa lämmönsiirtimen uusiminenkin on kannattava 

toimenpide, sillä korjausaineiston mukaan se laskee 

lämpöenergiankulutusta 4,7 %.

Huoneistokohtaisella
vedenmittauksella selvää säästöä

Aiemmin kirjoitetussa artikkelissa (8/2012) on 

vedenkulutuksen todettu olevan keskimäärin 143 l/

vrk/asukas. Tässä on kuitenkin huomattavan suurta 

vaihtelua rakennusten välillä mm. asukkaiden asu-

mistottumuksista johtuen. 

Niissä vuokrataloyhtiöissä, joissa on käytössä 

huoneistokohtainen vedenkulutuksenmittaus, on 

mitattu keskimäärin 20-30 l/vrk/as alhaisempaa ve-

denkulutusta verrattuna mittaroimattomiin huo-

neistoihin. 80 asukkaan kerrostalossa tämä mer-

kitsee vuositasolla noin 584-876 m3 pienempää 

vedenkulutusta. Huoneistokohtainen vesimittari-

järjestelmä kustantaa noin 500-700 euroa asuntoa 

kohden. Lisäksi laskutus-, luenta-, ja huoltokustan-

nuksia kertyy 10-30 euroa vuodessa.

Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva 

laskutus vaikuttaa rakennuksen lämpöenergianku-

lutukseen Ympäristöministeriön laskennallisen ar-

vion mukaan 3-9 %. Suurimmat säästöpotentiaalit 

ovat kohteissa, joissa mittarien asentamisen lisäksi 

uusitaan vesijohtoverkosto nykyaikaisin mitoitus-

periaattein sekä vanhat vesikalusteet vaihdetaan 

vettä säästäviksi. Vesijohtoverkoston painetasoa 

voidaan lisäksi säätää vakiopaineventtiilillä.

Stina Linne, diplomi-insinööri, 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Ulrika Uotila, diplomi-insinööri, 
Tampereen teknillinen yliopisto, 

Rakennustekniikan laitos

Jukka Lahdensivu, tekniikan tohtori, 
Tampereen teknillinen yliopisto,

 Rakennustekniikan laitos

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

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

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

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.

• Sähköpostilla osoitteeseen:
   osoitteenmuutos@kiinteistoposti. 

mukana taloyhtiön arjessa ja juhlassa

PÄÄKAUPUNKI-
SEUTU

Taloyhtiön  julkisivuremontti
Korjaamisen kehittyneet keinot

KIINTEISTÖNPIDON, ISÄNNÖINNIN JA KORJAUSRAKENTAMISEN AMMATTILEHTI NUMERO 1/2013

Ä

SULATAMME JÄÄTYNEET PUTKET SEKÄ RÄNNIT.
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Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki

Kestävällä rakentamisella
useita ulottuvuuksia
Kestävä rakentaminen on paljon muutakin kuin rakenteiden 
teknistä kestävyyttä. Se pitää sisällään myös rakentamisen 
ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. 

Tampereen 
teknillisen yli-
opiston kestä-
vän rakentami-
sen professori-
na on aloitta-
nut arkkitehti, 
tekniikan toh-
tori Harry 
Edelman. 

“Taloyhtiön tulisi olla 
alueensa kehittämisessä 
ja elinvoimaisuuden li-
säämisessä mukana laa-
jalla sydämellä,
 jotta ei heti lähdettäi-
si vastustamaan uusia 
hankkeita - mieluummin 
“yes in my backyard” kuin 
“not  in my backyard”. 
Professori Harry Edelman.
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N
äitä asioita tutkii ja opettaa Tampereen 

teknillisessä yliopistossa (TTY) kestä-

vän rakentamisen professorina vuo-

den alussa aloittanut tekniikan tohtori, 

arkkitehti Harry Edelman. Professuuri sijoittuu sekä 

arkkitehtuurin että rakennustekniikan laitokselle. 

– Uusi professuuri on kansainvälisesti uraauur-

tava ja hieno mahdollisuus yhdistää arkkitehtuu-

rin ja insinööritieteiden näkemyksiä opetuksessa ja 

tutkimuksessa, Edelman toteaa.

Hän kokee tärkeäksi arkkitehtien ja insinöörien 

ammattikuvan muokkaamisen vastaanottavaiseksi 

ja keskustelevaksi. Edelman toivoo, että he osaisivat 

ottaa kestävyyden näkökulman eri muodoissa huo-

mioon sekä loisivat näitä arvoja lisääviä ratkaisuja. 

Akateemista tutkimusta 
ja käytännön kokemusta

Uusi kestävän rakentamisen professuuri on en-

simmäinen ja ainoaan laatuaan Suomessa. Harry 

Edelman toteaa professuurin olevan luonteva jatko 

hänen omalle työuralleen, onhan hän myös aikai-

semmissa tehtävissään ollut käynnistämässä uusia 

asioita.

Harry Edelmanilla on edelleen oma arkkitehtitoi-

misto Edelman Group Oy, joka painottuu kaupun-

kisuunnitteluun ja hankekehitysprosesseihin.  Li-

säksi hän on toiminut eri suunnittelutoimistoissa 

Suomessa ja ulkomailla. Työskennellessään Arkki-

tehtitoimistojen Liitossa hän sai kosketuksen koko 

rakentamisen kenttään.

– Innostuin sitä kautta tutkimuksesta ja siir-

ryin teknillisen korkeakoulun Decomb-tutkimus-

hankkeen (Desing Concepts and Management of 

the Built Environment) projektipäälliköksi. Tein sen 

puitteissa väitöskirjatutkimuksen ollessani tutkija-

vaihdossa Massachusetts Insitute of Technologyssä 

Yhdysvalloissa. Väitöskirja käsitteli kaupunkisuun-

nittelu- ja hankekehitysprosessin neuvotteluja sekä 

eri osapuolten toimintaa.

Decomb-tutkimushankkeesta syntyi puolestaan 

Urban Design Manegement  (UDM) -loppuraportti , 

joka on ohjeistus laadukkaaseen kaupunkiympäris-

töön tähtääville hankeprosesseille.

Korjausrakentaminen 
vaikuttaa kansantalouteen

Korjausrakentamisesta kestävän rakentamisen 

professori Harry Edelman toteaa, että se on iso kan-

santaloudellinen kysymys.

– Rakennusten osuus on yli 70 prosenttia kan-

sallisvarallisuudesta, joten ei ole yhdentekevää, mi-

ten rakennuksia hoidetaan ja korjataan. Korjausra-

kentamisessa on huomioitava niin käyttäjien tar-

peet, varallisuusarvot kuin kulttuuri- ja ympäristö-

arvotkin, Harry Edelman listaa.

Lisätietoja: 
info@julkisivuyhdistys.fi

Puheenjohtaja Mikko Tarri, 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 

puh. 0400 57 66 33
Riina Takala, 
Kiinteistöposti

puh. (09) 2238 5616

A

Onko taloyhtiössäsi tai isännöimissäsi 
taloyhtiöissä tulossa julkisivuremontti? 

Mietitään, missä kunnossa julkisivut ovat 
ja  miten ne pitäisi korjata?  

Julkisivuyhdistys on tehnyt betonivauriovi-
deon, jonka voit ladata osoitteesta  

www.julkisivuyhdistys. 
hallituksen tai yhtiökokouksen käyttöön.

Näin Kaisu Kärri johdattaa 
Julkisivuyhdistyksen 
Betonivauriovideon kuuli-
jat tietämään 
enemmän siitä, miten 
betonijulkisivut ja 
parvekkeet vaurioituvat, 
miksi ne vaurioituvat ja 
miksi niitä pitää korjata. 
ADE Oy:n videokuvat taas 
havainnollistavat 
perusasioita.

...”Kun betonielementtitaloja 
60- ja 70 -luvulla rakennet-
tiin – ja vielä 80- luvullakin 
– tietämys betonirakentei-
den säänkestävyydestä oli 
puutteellista. Syntyi vau-
rioita, joita nyt joudutaan 
korjaamaan.
Oikeiden toimien valitsemi-
seksi on hyvä tietää, mistä 
betonielementtien vaurioi-
tuminen johtuu ja kuinka 
niihin voidaan vaikuttaa. 
Betoni on”....

www.julkisivuyhdistys. 

Julkisivuremontti tulossa?
Betonivauriovideo avuksi Julkisivuyhdistys 

– asiantuntemusta 
alan huipulta
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Korjausrakentamisessa eri vaihtoehtoja on pun-

taroitava muun muassa energiataloudellisuuden, 

materiaalitehokkuuden ja takaisinmaksun näkökul-

mista.

– Jos rakennuksen osalla on elinkaarta jäljellä, 

silloin on tarkkaan harkittava se, onko sitä koko-

naistaloudellisesti ja ympäristön kannalta järkevää 

lähteä muuttamaan. Riskirakentamista on muun 

muassa eristepaksuuksien huomattava kasvattami-

nen, jolloin rakennuksen fysikaalinen toimintatapa 

muuttuu vaikuttaen lämmitykseen, jäähdytykseen 

ja kosteuskäyttäytymiseen, Harry Edelman mainit-

see esimerkin.

Hän muistuttaa, että valtaosa rakennuksen pääs-

töistä syntyy käytönaikaisesta toiminnasta.

– Rakennuksen päästökuormasta rakennusai-

neiden valmistuksen ja rakentamisen osuus on 10-

15 prosentin luokkaa, joten loppu syntyy käytönai-

kaisesta kuormituksesta. Näin ollen olisi syytä pu-

reutua etenkin siihen, miten sitä saataisiin pienen-

nettyä. 

Rakentamisella ohjataan
ihmisten käyttäytymistä

Kestävän rakentamisen piiriä laajentaen se voi-

daan ulottaa kaupunkisuunnitteluasteelle. Kaupun-

kirakenteella voidaan ohjata ihmisen käyttäytymis-

tä ja parhaimmassa tapauksessa lisätä hänen elä-

mänlaatuaan. 

Tähän liittyy muun muassa ajankäyttö, kuinka pal-

jon henkilöltä kuluu aikaa työmatkaan ja kuinka pal-

jon hänelle jää aikaa harrastuksilleen ja perheelleen.

Professori Harry Edelman näkisi kaupunkien ra-

kentuvan mieluummin sisäänpäin kuin ulospäin.

– Omakotitalo ei ole enää välttämättä ainoa 

ihanneasumismuoto. Kerrostalojen pitäisi pystyä 

vastaamaan entistä enemmän yksilölliseen asumi-

seen liittyviin tarpeisiin. Tuotantopuolelle kaivattai-

siinkin uutta näkemystä, jotta synnyttäisi kustan-

nuksiltaan kilpailukykyisiä uusia ratkaisuja. 

Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehti- ja 

insinööriopiskelijat pääsevät etsimään kestävän ra-

kentamisen ratkaisuja jo tänä vuonna studiosuun-

nittelukurssilla, jossa kohteena on Turkuun nouse-

va Skanssin kaupunginosa.

– Tavoitteena on tehdä ekologinen kaupungin-

osa, johon rakennetaan koti 5 000 - 8 000 asukkaal-

le. Pohdittavana ovat muun muassa erilaiset ener-

giaratkaisut, viherkattojen käyttö ja pikaraitiotien 

rakentaminen. 

Professori Harry Edelman myöntää, että uusien 

asioiden läpi vieminen rakentamisessa on haasta-

vaa ja vie oman aikansa.

– Mutta niihin liittyy paljon kiinnostavia mah-

dollisuuksia. Esimerkiksi viherkatoissa näitä ovat 

hulevesien käsittely ja passiivinen jäähdytys. Lisäksi 

viherkatoilla on esteettinen ulottuvuus.

Taloyhtiöillä tärkeä rooli 
kestävässä rakentamisessa

Pohdiskellessaan asunto-osakeyhtiöiden merki-

tystä kestävän rakentamisen vinkkelistä tarkasteltu-

na professori Harry Edelman korostaa taloyhtiöiden 

hallitusten roolia oman talon ja ympäristön hoidos-

Professori 
Harry Edelman 
kokee tärkeäk-
si uudella ta-
valla ajattele-
van arkkitehti- 
ja insinöörisu-
kupolven kou-
luttamisen.
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POHDITTAESSA asuinrakennusten tulevaisuutta voi 

asiaan löytää uusia näkökulmia esimerkiksi Raken-

netun ympäristön tila - ROTI 2011 -analyysistä:

”Asuinrakennusten osalta yleiskunto on tyydyttävän 

ja hyvän välillä. Uudistamistarve on suuri erityi-

sesti julkisivuissa ja putkistoissa. Kun tänä päivänä 

putkiremontti tehdään vuosittain 10 000 asunnos-

sa, tarve kasvaa seuraavien parin vuosikymmenen 

ajaksi 25 000...30 000 asuntoon vuodessa. Väestön 

ikääntyminen merkitsee myös lisää hissien rakenta-

mista. Nyt hissittömissä kerrostaloissa asuu 

100 000 yli 65-vuotiasta, mutta määrä tulee kasva-

maan nopeasti.

Tärkeitä korjauksia jarruttavat rakennusten 

arvoon ja omistajien maksukykyyn nähden suuret 

korjauskustannukset. Heikkokuntoisten ja vaikeasti 

korjattavien talojen purkaminen lisääntyy.

Energiatodistusten ja kuntoarvioiden laatiminen 

on parantanut sekä omistajien että mahdollisten 

ostajien tietoisuutta talon kunnosta ja kehitystar-

peista.

Yhdessä pitkän tähtäimen kehittämissuunni-

telmien (PTS) ja harkitusti ostettujen isännöinti- ja 

kiinteistöhuoltopalveluiden kanssa kiinteistönpi-

to voi rakennustyypistä riippumatta nousta sille 

ammattimaiselle tasolle, mitä tehtyjen investointien 

valtava arvo edellyttää. 

Toimialan on edelleen kehitettävä ja tuotteis-

tettava uusia malleja saneeraukseen ja kiinteistöjen 

kehittämiseen. Kunnallisten rakennuslupaviran-

omaisten on mahdollistettava merkittäviäkin 

toiminnallisia ja julkisivujen muutoksia. Tonttien 

lisä- ja täydennysrakentamista on hallinnollisesti 

nopeutettava ja helpotettava.

Rakennetun
omaisuuden tila

http://www.roti.fi/

sa. Hän toivoo, että taloyhtiöissä tarkasteltaisiin en-

nakkoluulottomasti eri vaihtoehtoja, oli kyse sitten 

talon peruskorjauksesta tai lähialuetta koskevasta 

hankkeesta. 

– Asunto-osakeyhtiöissä joudutaan vastaamaan 

muun muassa kaavoituskysymyksiin. Taloyhtiön 

tulisi olla alueensa kehittämisessä ja elinvoimaisuu-

den lisäämisessä mukana laajalla sydämellä, jotta 

ei heti lähdettäisi vastustamaan uusia hankkeita - 

mieluummin “yes in my backyard” kuin “not  in my 

backyard”. 

Liittyen asunto-osakeyhtiön hallituksen tärkei-

siin tehtäviin professori Harry Edelmanin mukaan 

voisi miettiä, millä keinoin asunto-osakeyhtiön hal-

lituksen jäsenyys saataisiin houkuttelevammaksi.

– Ratkaisuna voisi olla yhteisten pelisääntö-

jen kehittäminen. Laadittaisiin hyvän toiminnan ja 

käyttäytymisen säännöt: miten kuunnella, kannus-

taa ja kiittää hyvästä toiminnasta, hän summaa.

 

FMC  PRO 

 

 

 

  

 

http://www.fmcpro.fi


Teksti: Riina Takala

”Koto” -realistinen idea
lähiötalon uudeksi ilmeeksi
“Arkkitehtoninen kokonaisote on realistisuudessaan ansiokas. 
Ehdotuksessa on erinomaisesti hyödynnetty kuorielementtien 
käytön mahdollisuuksia korjaussuunnittelussa.”

T
ässä selkeimmät perusteet sille, miksi Ou-

lun yliopiston Juha Kivistön ja Katariina 

Knuutin ehdotus “Koto” saavutti ensim-

mäisen sijan ja 3000,00 euron palkinnon 

Julkisivuyhdistyksen järjestämässä Kerrostalon kor-

jauksen ideakilpailussa. 

   Toiselle sijalle sijoittui Tampereen teknillistä 

yliopistoa edustavien Annina Ruuhilahden ja Jark-

ko Niskasen ehdotus “Serpentiini”, jonka ansioina 

pidettiin mm. lisäkerrosrakentamisen ideaa. 

Kolmannen sijan saavuttaneessa Rafael Alonso 

Candaun ehdotuksessa  “Between yards” oli tuoma-

riston mielestä paneuduttu erinomaisesti kilpailun 

tavoitteisiin. Ehdotus oli lopputulokseltaan ammat-

titaitoinen ja arkkitehtoniselta otteeltaan vakuutta-

va.

   Lisäksi kilpailussa jaettiin kaksi lunastuspal-

kintoa. Toisen sai ehdotus nimeltä Nousu, tekijöinä 

Ulla Passoja ja Vesa-Pekka Kiiskinen Oulun yliopis-

tosta, ja toisen ehdotus Solstice, tekijöinä Juha Nis-

sinen Oulun yliopistosta ja Teemu Immonen Aalto-

yliopistosta

    Palkintojen saajat julkistettiin tiistaina 5.2.2013 

Korjausrakentaminen 2013 -tapahtumassa Helsin-

gissä.

Lähiötalon korjaamisen 
mahdollisuuksia ideoitiin

   Opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida 1970-lu-

vun elementtikerrostalon lisärakentaminen, julkisi-

vujen ilmeen kohentaminen, energiatehokkuuden 

ja toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamil-

jöön uusiminen. 

   Suunnittelukohteena oli tyypillinen 3-kerrok-

sinen (kellari ja kolme asuinkerrosta), elementtitek-

niikalla toteutettu tasakattoinen, hissitön asuinker-

rostalo, jossa on tällä hetkellä 45 asuntoa.

   Kilpailutehtävän valinnan taustana on se, että 

Suomessa on runsaasti 1960-luvulla ja sen jälkeen 

rakennettuja ns. elementtiaikakauden asuinkerros-

taloja, joista merkittävä osa on tullut tai on tulossa 

lähiaikoina ensimmäistä kertaa korjattavaksi. Ra-

kennusten energiatehokkuus on yleensä erittäin 

heikko verrattuna uudisrakentamiseen, tulevista 

energiamääräyksistä puhumattakaan. Osassa tästä 

rakennuskannasta julkisivun betonirakenteet ovat 

vaurioituneet siten, että tarvitaan suhteellisen ras-

kaita korjaustoimia. Näissä tapauksissa, kun raken-

1. palkinto, 3000 euroa, nimimerkki nro 21 “Koto”
Juha Kivistö ja Katariina Knuuti, Oulun yliopisto
Arkkitehtoninen kokonaisote on realistisuudessaan ansiokas. Ehdotuksessa on 
erinomaisesti hyödynnetty kuorielementtien käytön mahdollisuuksia korjaussuun-
nittelussa. 

Asuntopohjien muutokset ovat perusteltuja, samoin kaksikerroksiset asunnot 
ovat toimivia. Lisäkerrokset on toiminnallisesti ratkaistu hyvin ja uskottavasti. Kella-
rikerroksen uusiokäyttö on huolellisesti tutkittu ja ratkaisut ovat onnistuneita.

Pihasuunnitelmassa pihaa on aktivoitu ja autopaikat maisemoitu.
Piirustukset ovat helppolukuiset. Ehdotuksessa on esimerkillisesti käytetty 

korjausrakentamisen piirustusmerkintöjä, mistä tuomaristo haluaa erikseen antaa 
kiitoksen.

Lähtötilanne oli tällainen: oululainen 70-luvulla rakennettu asunto-osakeyhtiö
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2. palkinto, 2000 euroa, nimimerkki nro 22 “Serpentiini”
Annina Ruuhilahti ja Jarkko Niskanen, Tampereen teknillinen yliopisto
Esitystekniikka tuo sinällään tyylikkäisiin julkisivuihin raskautta. Lisäkerros erottuu 
omanaan ja rakennuksen kokonaisarkkitehtuuria rikastuttavana. Ehdotus on koko-
naisuudessaan uskottava ja järkevä.

Asuntojen toiminnallisuutta on parannettu tuomalla isot parvekkeet länsipuo-
lelle ja ranskalaiset parvekkeet pieniin asuntoihin, joissa aiemmin ei parvekkeita 
ollut. Kellarikerros on jätetty kokonaan esittämättä, mikä on työn selkeä puute. 
Toteamus kellarikerroksen jäämisestä varastokäyttöön ei vastaa tehtävänantoa. 

Pihasuunnitelma on viitteellinen ja siten puutteellinen.

Palkintojen saajat julkistettiin Korjausrakentaminen 2013 -tapahtumassa Wanhassa 
Satamassa Helsingissä. 
Kuvassa (oikealta eturivistä lukien) Juha Nissinen Oulun yliopisto ja Teemu 
Immonen Aalto-yliopisto Lunastuspalkinto “Solstice”, Jarkko Niskanen ja Annina 
Ruuhilahti  2. sija “Serpentiini”, Ulla Passoja Lunastuspalkinto “Nousu”, 
(takarivistä oikealta lukien) Julkisivuyhdistyksen edustajina palkintolautakunnas-
sa arkkitehti, SAFA Maritta Koivisto ja puheenjohtaja Mikko Tarri, Rafael Alonso 
Candau 3. sija “Between yards” sekä Juha Kivistö ja Katriina Knuuti 1.  sija “Koto”. 
Kuvasta puuttuu lunastuspalkinnon saaneen Nousun toinen tekijä Vesa-Pekka 
Kiiskinen.
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Pitää paikat puhtaana. Håller rent omkring.

Teollisuustie 11, Kangasniemi
Puhelin 045 138 2557
info@mitos.� 

TEHOKAAT, 
NOPEAT JA 

HELPOT!

Suojamuovit
Tehokkaaseen ja taloudelliseen suojaamiseen 
rakennus- ja maalauskohteissa. Sopii erinomai-
sesti seinien, kattojen, lattioiden ja huonekalujen 
suojaamiseen. Säästää aikaa, vähemmän roskaa 
ja puhdas lopputulos.

Asennustuki AT-360
UUTTA! Kätevä, normaalia pidempi
(190-365 cm) asennustuki väliaikaisten 
suojaseinien helppoon pystyttämiseen.

Vetoketjuovet
Vetoketjuovi-PVC on oviaukkoon nopeasti 
asennettava suojamuovi, jossa on kulkuaukko 
valmiina. Molemmin puolin avattava ja suljettava 
Vetoketjuovi estää tehokkaasti rakennuspölyn 
leviämisen työmaalla ja helpottaa liikkumista.

HELPOT!

Vetoketjuovet

UUTUUS! 
ASENNUSTUKI

190-365 cm
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nuksen ilme tulee korjaustoimien seurauksena joka 

tapauksessa muuttumaan, korjaamisessa on käytet-

tävissä hyvin monenlaisia arkkitehtonisia mahdol-

lisuuksia.

Ennätysmäärä ehdotuksia 
kilpailussa

   Ehdotuksia kilpailuun saatiin ennätysmäärä, 

33 kpl.

   Palkintolautakunta piti kilpailun yleistasoa erit-

täin korkeana. Ehdotuksissa oli perehdytty kiitet-

tävästi kilpailun tavoitteisiin ja mukana oli useita 

ennakkoluulottomia ehdotuksia sekä energiatehok-

kuuden, materiaalinkäytön että teknisten ratkai-

sujen suhteen. Elinkaariasumisen vaatimukset oli 

nostettu useassa ehdotuksessa ansiokkaasti esille.

   Parhaissa ehdotuksissa oli jalostettu nykyistä 

rakennusta ja saatu siitä arkkitehtuuriltaan aiempaa 

kiinnostavampi ja asuntomarkkinoilla vetovoimai-

sempi. Positiivisia muutoksia oli saatu aikaan hy-

vinkin hennoilla ja varovaisilla toimenpiteillä. Pa-

nos-tuotos -ajattelu on näin ollut kohdallaan. 

   Rakennusta voimakkaasti muuttaneet ehdo-

tukset sisälsivät joukon erittäin mielenkiintoisia eh-

dotuksia. Laajojen asuntoalueiden korjaustapana 

liiallinen muutos sisältää myös riskin kaoottisesta ja 

ylivirikkeellisestä lopputuloksesta, mikä parhaim-

missa töissä oli kuitenkin vältetty. 

   Muutamassa ehdotuksessa oli poikkeuksellisen 

ansiokkaasti tutkittu joko rakenteita, esteettömyyt-

tä tai ekologiaa, mikä otettiin arvostelussa myöntei-

sesti huomioon. Kilpailun luonteen vuoksi pidettiin 

arvostelussa ansiona myös ehdotuksen omaperäi-

syyttä ja poikkeamista rutiininomaisista ratkaisuis-

ta. Jokunen varmalla ja kokeneella ammattitaidolla 

tehty ehdotus ehkä kärsi arvostelussa tästä linjauk-

sesta.

Kerrostalokorjauksen 
ideakilpailu kuudennen kerran

   Kilpailu järjestettiin kuudennen kerran. Sen jär-

jesti Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä Aalto-yliopiston, 

Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopis-

ton arkkitehtikoulujen kanssa.

3. palkinto, 1000 euroa, nro 8 “Between yards”
Rafael Alonso Candau, 
Tampereen teknillinen yliopisto
Työssä on erinomaisesti paneuduttu kilpailun tavoitteisiin. 
Suunnitelma on tehty olemassa olevat rakenteet huomioon 
ottaen. Lopputulos on ammattitaitoinen ja arkkitehtoniselta 
otteeltaan vakuuttava.

Asunnot ovat osin puutteellisia ja esitetty viitteellisesti. 
Asuntojen toiminnallisuutta parantavat uudet parvekkeet on 
ratkaistu julkisivun osalta tyylikkäästi. Kattokerroksen uudet 
atriumtalot avautuvat vain omille pihoilleen, eikä niillä ole 
yhteyttä ympäristöönsä. 

Kellarikerros on aktivoitu kiitettävällä tavalla. 

   Palkintolautakuntaan kuuluivat Julkisivuyhdis-

tys r.y.:n nimeämänä Julkisivuyhdistyksen puheen-

johtaja, DI Mikko Tarri ja arkkitehti SAFA Maritta 

Koivisto, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä, Ou-

lun yliopiston edustajana professori Jouni Koiso-

Kanttila, Tampereen teknillisen ylipiston edustajana 

professori Kari Salonen ja Aalto-yliopiston edusta-

jana arkkitehti Pirjo Sanaksenaho.    

   Lisäksi tuomaristoon kuuluivat taloyhtiön 

edustajana Ilkka Höttönen ja toimittaja Auri Häkki-

nen Rakennuslehdestä.

   Palkintolautakunnan ulkopuolisena asiantunti-

jana toimi dosentti Anu Soikkeli.
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Lunastus, 500 euroa, nimimerkki nro 25 “Solstice”
Juha Nissinen, Oulun yliopisto ja Teemu Immonen, Aalto-yliopisto
Rakennuksen arkkitehtuuri on ilmeeltään miellyttävää ja hillittyä. Ehdotetussa 
asussaan rakennus kauniisti täydentäisi lähiötä. Valittu materiaalimaailma on miel-
lyttävä ja onnistunut. Ehdotus on realistinen.  

Asuntopohjien muutokset ovat harkittuja. Uusittuun porrashuoneeseen on si-
joitettu mitoiltaan niukka hissi varsin ahtaasti. Hissin ja porrashuoneen mitoitus on 
riittämätön, ja sisäänkäynnit jääneet esittämättä. Kellarin ja yhteistilojen suunnitte-
luun olisi pitänyt panostaa enemmän.  

Lunastus, 500 euroa, nimimerkki nro 14 “Nousu”
Ulla Passoja ja Vesa-Pekka Kiiskinen, Oulun yliopisto
Julkisivuideana vanhan rakennusmassan erottuminen uudes-
ta on onnistunut. Arkkitehtuuri on mietittyä, mutta “hiihto-
keskusarkkitehtuurin” sovittaminen suomalaiseen lähiöön on 
vaikeaa eikä välttämättä toivottavaa. Kilpailuehdotuksessa on 
ansiokkaasti esitetty aurinkoenergian hyödyntämistä. 

Nykyisen alakerran asuntojen laajentaminen kellariker-
rokseen on esitetty uskottavalla ja perustellulla tavalla, mutta 
muiden kaksikerroksisten asuntojen osalta korjaus muuttuu 
raskaaksi: muutokset aiheuttavat paljon purkamista. Uudet 
kattoterassit ovat hyvä toiminnallinen lisä rakennukseen.

Pihan toiminnot on huolellisesti suunniteltu.  

Elektroninen oviyksikkö Kaba C-Lever etälukijalla

- Sirukäyttö mahdollistaa avainjärjestelmästä  
riippumattoman ratkaisun

- Etäluku parantaa käyttömukavuutta ja lukon  
mekaanista kestävyyttä

- Ulko-oviin ja yhteisiin tiloihin kuorisuojaksi, jolloin  
kadotetulla avaimella ei pääse taloon sisään

- Kadotetut sirut on helppo ohjelmoida pois käytöstä

Siruavain voidaan liittää  
mihin tahansa avainjärjestelmään.

Avaimia kadonnut ja patenttisuojakin päättynyt?
Pyydä Kabalta  

fiksu ja kustannustehokas ratkaisu!
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N
iin teemmekin. Olemme startanneet 

isolla vaihteella lehden digitalisoinnin; 

uudet kotisivut, säännöllinen Uutiskir-

je... unohtamatta kuitenkaan perinteistä 

printtilehteä.

Aika on kuitenkin näyttänyt, että puolueetto-

malla, vailla minkäänlaisia taustavinkujia olevalla 

Kiinteistöpostilla on loistava asema pitää taloyhtiöi-

den puolta, kertoa isännöitsijöille neutraalisti alan 

tapahtumista ja ilmiöistä ja tarjota alalla toimiville 

yrityksille kattavin peitto alan markkinoihin. 

Tutkimustulokset kertovat Kiinteistöpostin ole-

van valtaosalle lukijoitaan ainoa alan media, mitä 

he säännöllisesti lukevat.

Oman tien kulkijana
Tämän kahdenkymmenen vuoden aikana meitä 

on ”kollegoiden” ja lakeijoidensa toimesta kampi-

tettu mitä kummallisimmin keinoin. 

Silti olemme saaneet paljon ystäviä, jotka ym-

märtävät taustoihin perehtyvän journalismin pääl-

le. Teemme taloyhtiöjournalismia isolla Teellä. Em-

me sorru nykytrendin mukaisiin pintaraapaisui-

hin.

Kaikki eivät aika-ajoin ravistelevasta 

linjastamme pidä. Uskomme kuitenkin, et-

tä vain keskustelua herättämällä tämä kovin 

konservatiivinen ala kehittyy. 

Juhlan kunniaksi - hummeria
Kotikokki Chef Karppa pohti kovin, 

mikä olisi sellainen ruoka, joka sopisi 

tähän Kiinteistöpostin juhlanume-

roon. Tein jo yhden version, mutta 

asiaa pohtiessani tulin siihen pää-

telmään, että kyllä hummeri on 

peuraa juhlavampi tarjottava 

tähän hetkeen.

Jos jollekin on jäänyt vielä epäselväksi, niin kerrattakoon, 
Kiinteistöposti täyttää tänä vuonna komeat 20 vuotta. 
Se matka on ollut mielenkiintoinen, paljon työtä, paljon 
saavutettu. 

Saavutuksen kruunaa ehdoton markkinajohtajuutemme. 
Mutta - tuleen ei auta jäädä makaamaan, toimintoja on 
vain kehitettävä entisestään. 

Darling, it´s time
for lobster. First...

Tiesin, että moniaasta tutusta kaupasta saa eläviä 

hummereita ja sinnepä suuntasin puolipohjalliseni.

Kyllä, altaassa oli tusinan verran näitä veijareita. 

Kauppiaan tiedustellessa, minkäs kokoista humme-

ria herra on ajatellut, sanoin, että suurinta ja kau-

neinta, kiitos. 

Kauppias nosti pihdeillä valitsemani mönkijän, 

vei sen vaa´alle ja hämmästyneenä totesi, ”Tämä 

painaa melkein kilon, harvinaisen suuri”. 

Sopii alan laajalevikkisimmän lehden linjaan... 

ajattelin. Oikein hyvin. Tavoittaahan Kiinteistöposti 

kaksi kertaa enemmän taloyhtiöpäättäjiä kuin muut 

yhteensä. 

Ajatuksia herättävä kokemus
Kyllähän hummeria on tullut laitettua, pakas-

teesta sulatettuna ja muun muassa cocktailina li-

sukkeineen tarjottuna. Ja ravintolassa syötyä, mutta 

nyt ensimmäistä kertaa kohtasin elävän hulivilin. 

Komea otus ja veikeät silmät hänellä, ne mulkoili 

minua milloin mitenkin roikkuen ja tapittaen.

Sitten kun oli aika pistää piste hulivilin elontai-

paleelle, niin kyllä heppua, joka on riistaa met-

sästänyt, suolistannut, nylkenyt ja vaikka mi-

tä, hetken aikaa mietitytti, hennonko?

Karaisin mieleni ja EU-direktiivin mukai-

sesti kiehuvaan veteen...

Jäähdytyksen jälkeen ”rapu” seläl-

leen leikkuulaudalle  ja keskeltä halki. 

Suolet ja muut ei syötävät rämmä-

leet pois. Ja sitten isompi hom-

ma eli tuhtien saksien avaami-

nen. Sekin onnistui kunnon 

Lapinleu`un ja kalasaksien 

avulla, kun hummeritongit 

eivät kuulu keittiöni vakio-

varusteisiin. 

Ainakaan vielä.

www.karpankeittio.fi • karppa.coffeeland@kolumbus.fi

Karpan 
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
Kaikki hyvä elämässä on joko laitonta, moraalitonta tai lihottaa.
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Hummeri on 
veikeän näköi-
nen kaveri. 
Värikäs ja mo-
ni-ilmeinen, 
melkein kuin 
kauhuleffan 
”enkeli”.
Jos se painaisi 
sata kiloa ja 
kömpisi  aamu-
yöstä kulman 
takaa vastaan, 
heikkohermoi-
simmat voisivat 
vähän säikäh-
tää.

www.facebook.com/karpankeittio

LAITA paistinpannulle reilu nokare voita ja sa-

lottisipulin sekä muutaman valkosipulin kynnen 

hakkelus. Kuullota ja laita mukaan revitty hum-

merin liha. Sekoita ainekset kunnolla, älä paista, 

ettei hummerinliha sitkisty. Mausta ripauksella 

suolaa ja myllytä mukaan mustapippuria.

Kauho sen jälkeen herkku hummerin panssa-

riin tasaisesti ja raasta parmesaania päälle. Sitten 

uuniin kuuman grillivastuksen alle, seitsemän 

kahdeksan minuuttia on hyvä aika. Liha ei pääse 

kuivamaan, mutta juusto gratinoituu hienosti.

Sitruunakastike
Raasta sitruunan kuori kattilaan ja purista me-

hu mukaan. Lisää keltuaiset, voi ja muut maus-

teet sekä kalaliemi. Sekoita ja anna homman kie-

hahtaa kevyesti, lisää kerma. Anna kastikkeen 

kuplia hennosti, älä keitä. 

Maista ja mausta tarvittaessa lisää.

Sitten homma alkaa ollakin paketissa. Hum-

meri lautaselle salaattimix-pedin päälle, sitruuna-

kastike erilliseen pieneen kuppiin ja se myös lau-

taselle, pala patonkia ja pullollinen kuivaa samp-

panjaa. Juhlat voivat alkaa. 

Meikäpoika korkkasi bondimaisittain Bollin-

ger-pullon, oikaisi rusetin ja totesi: ”My name is 

Karppa, Chef Karppa. Darling, it`s time for lobs-

ter. First...”.

Tovin kuluttua tarjosin jälkiruoaksi huoneen-

lämpöistä ranskalaista Morbier-tuhkaraitajuustoa 

kinuskikastikkeen kera. Hurjan tuoksuinen juus-

to, mutta nautinnollisen hyvää sekin.

Hummeri on herraskaista herkkua

to, mutta nautinnollisen hyvää sekin.

Kahvimaalla

16. helmikuuta 2013

Chef Karppa

Gratinoitua 
hummeria
• hummeri
• salottisipulia
• valkosipulia
• voita
• parmesaania
• mustapippuria
• suolaa

Sitruunakastike
• sitruuna
• 60 g voita
• kaksi munan keltuaista
• valkopippuria
• 1,5 dl kalalientä
• 1 dl kermaa
• 1 tl sokeria
• suolaa
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Uutispostia

HELSINGIN hovioikeus muutti 
tammikuussa antamassaan 
päätöksessä käräjäoikeuden 
aikaisempaa tuomiota ns. jää-
lohkareturmassa. Hovioikeuden 
päätöksen mukaan huoltoyhtiön 
toimitusjohtaja vapautettiin 
sakkorangaistuksesta.

Kyseessä olevassa tapaukses-
sa kiinteistönomistajana olleen 
asunto-osakeyhtiön ja huolto-
yhtiön välisessä sopimuksessa 
oli sovittu huoltoyhtiön katon 
lumitilanteen tarkkailuvelvolli-
suudesta. 

Käräjäoikeus oli ollut aiemmin 
sitä mieltä, että tarkkailu olisi 
pitänyt hoitaa katolta käsin, 
eikä pelkästään maan pinnalta 
suoritettu lumitilanteen tarkkailu 
ollut riittävää. Hovioikeuden 
päätöksen mukaan katutasosta 
tehtävä tarkkailu oli kuitenkin 
ollut riittävää, koska muuta ei 
ollut huoltosopimuksessa so-
vittu. Huoltoyrityksen toimitus-
johtajan ei näin ollen katsottu 
rikkoneen huoltosopimusta, 
koska jäätä ei voinut havaita 
katutasolta.

Hovioikeus toteaa ratkai-
sussaan yhtenevästi aiemmin 
vuonna 2007 annetun korkeim-
man oikeuden tuomion mukai-
sesti, että kiinteistönomistajalle 
kuuluvaa turvallisuusvelvoitetta 
voidaan siirtää sopimuksin kiin-
teistöpalveluyrityksille.

Ohjekortti auttaa 
ennakoinnissa
Parisen kuukautta sitten 
Rakennustietosäätiö julkaisi 

Huoltoyhtiön toimitusjohtaja 
vapautui sakkorangaistuksesta 

uuden kiinteistönhoidon kortin 
”Vesikaton talviturvallisuuden 
parantaminen”.

- Katoista pitäisi tehdä ta-
vallaan kuin tehtaita: kun sinne 
mennään, tiedossa on jo, mihin 
kiinnittää köydet ja homma 
pääsee käyntiin välittömästi, 
KH-ohjeen tekemisessä itsekin 
osallisena ollut Suomen Kiipei-
lytekniikka Oy:n toimitusjohtaja 
Marko Virtanen painottaa. 

  Monet muutkin ennalta 
kiinteistöissä hoidetut seikat 
edesauttavat, että kadulla kul-
kijoiden turvallisuutta vaaranta-
vien kattolumien poistamisessa 
ei tule turhia viivästymisiä, kun 
tilanne on jo akuutti. 

Esimerkiksi se, että jo pääsy 
ylipäätään katolle on turvallista. 
Alapuolella olevien vaara-alu-
eiden rajaamiseksi kiinteistöiltä 
olisi myös löydyttävä lippusii-
moja ja puomeja - eikä ainoas-
taan lumienpudotteluvaiheessa, 
vaan jo ennen sitä tilanteen 
vaatiessa.

   - Nykyään suunnittelu on 
aika lailla jälkijättöistä. Vasta kun 
lunta alkaa sataa, tai ehkä viikko 
sen jälkeen aletaan miettiä, että 
lumia pitäisi saada pois. 

  Toki kyseisistä asioista on 
viestitty isännöitsijöille ja kiin-
teistönomistajille ennenkin, silti 
kiinteistöille saapuvat lumen-
pudottajat saavat yhä törmätä 
samoihin tuttuihin ongelmiin. 
Kuten siihen, että pudotuspai-
kalla on pysäköityinä autoja. 

  - Voisiko merkitä liikenne-
merkein, että olisi yksi päivä 
viikossa, jolloin parkkeeraami-

nen sillä kohtaan olisi kielletty? 
Marko Virtanen vielä vinkkaa.

  Paikalle tuleville lumenpu-
dottajille pitäisi varautua myös 
ennalta näyttämään mahdolliset 
valomainokset, satelliittianten-
nit ym. rakenteet, jotta nämä 
tietävät varoa pudottamasta 

lumia ja jäitä niiden päälle. Vielä 
parempi tietysti olisi, että jo nii-
den sijoittelussa olisi ennakoitu 
kattolumityöt. 

Kiinteistöissä ei pidä jäädä 
Kiinteistöpalvelut ry:n toimitus-
johtaja Pia Graménin mukaan 
odottamaan talvea ja lumituis-
kupäiviä niihin ennalta varautu-
matta. 

  - Valvontasuunnitelma 
kattojen talviturvallisuuden var-
mistamisesta on tehtävä hyvissä 
ajoin, samoin kuin etsittävä 
sopimuskumppanit lumenpudo-
tukseen.

Kattolumien pudotukset 
laskutetaan erikseen; yleensä 
ne eivät sisälly kiinteähintaisiin 
sopimuksiin siitäkään syystä, että 
moni huoltoyhtiö ei edes hoida 
lumenpudotuksia. 

    Pia Gramén painottaa 
vanhojen palvelusopimuksien 
tarkistamisen tärkeyttä. 

Tarvittaessa ne tulee päivittää, 
ja päivityksen yhteydessä sopia 
KP YSE 2007 -ehtojen sekä 
uuden KH-kortin ohjeiden/suo-
situsten noudattamisesta. 

Taloyhtiöiden 
on kaikin kei-
noin huoleh-
dittava riittä-
vistä varoitus-
toimista jalan-
kulkijoita aja-
tellen lumen-
pudotuksissa.

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

• PARVEKELASITUKSET • ALUMIINIOVET •AURINGONSUOJASÄLEIKÖT
• PARVEKEKAITEET • ALUMIINI-IKKUNAT • LASISEINÄT 

Alutec – parvekelasitus nostaa kotisi arvoa, 
sekä asumisviihtyvyyttä.  Samalla se jatkaa 
parvekkeesi käytettävyyttä ja vaimentaa 
ulkoa kantautuvaa melua. Alutec - parveke-
lasitus suojaa parvekettasi  ja pitää sen aina 
houkuttelevana. 

Alutec - palvelukonseptin avulla autamme  
sinua uudis- ja saneerauskohteissa hankkee-
si suunnittelusta takuuvarmaan lopputulok-
seen saakka. Tuotevalikoimastamme löydät 
kaiken tarvittavan. 
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HELSINGIN kaupungin raken-
nusvalvontavirasto on halunnut 
helpottaa taloyhtiöiden mah-
dollisuuksia löytää kullekin aika-
kaudelle ominaiset julkisivuväri-
tykset. Sitä varten on perustettu 
hakupalvelu, jonka kautta voi 
käydä tutustumassa Helsingissä 
käytettyihin eri julkisivuväreihin.

Hakupalvelun kohderyhmiä 
ovat taloyhtiöt, arkkitehdit ja 
konservaattorit, jotka suunnit-
televat julkisivuvärityksiä. Koko-
elmassa on 378 väritysyhdistel-
mää 1700-1960-luvuilta. Palvelu 
auttaa löytämään eri aikakausien 
tyypillisimmät julkisivuyhdistel-
mät, ja se toimii apuna myös 
rakennuksen alkuperäisen 
värityksen selvittämisessä. 

 Helsinki-värit-palvelussa 
julkisivuvärityksiä voidaan hakea 
aikakauden tai alueen nimen 
mukaan. Aluevärityskokoelmia 
on neljä: Olympiakylä, Puu-
Käpylä, Puu-Vallila ja Tammisa-
lon Säästörinne. Eri aikakausien 
rakennuksia kuvaavat piirrokset 
teki arkkitehtiopiskelija Anna 
Heikinheimo.

”Rakennuksen alkuperäisen 
värin palauttaminen julkisivu-
korjaushankkeen yhteydessä 
on usein toivottavaa. Julkisi-
vuvärityksen suunnittelussa 
on syytä pitäytyä aikakauden 
värityksissä. Hakupalvelu toimii 
apuna alkuperäisen värityksen 
selvittämisessä. Aineistosta 
löytyy moneen helsinkiläiseen 

Julkisivuvärityksen voi 
tarkistaa hakupalvelusta

rakennukseen liittyvää tietoa 
värisuunnitelmien laatimisen 
lähtökohdaksi”, Rakennusval-
vontavirasto opastaa hakupalve-
lun sivustolla.

Lisäksi rakennusvalvonta ha-
luaa muistuttaa siitä, että julkisi-
vuvärityksen suunnitteluun tulee 
aina palkata ammattilainen, 
joka selvittää myös hankkeen 
luvanvaraisuuden rakennusval-
vonnasta. 

Kokoelma Helsinki-värit pe-
rustuu rakennuskonservaattori 
Thorvald Lindqvistin 1980-lu-
vulla suorittamiin tutkimuksiin ja 
taltiointeihin. 

 Hakupalvelu on toteutettu 
yhteistyössä Tikkurila Oyj:n 
kanssa. Se on tehnyt Helsingin 
värikaavan väreille sävytyskaa-

vat jo vuonna 1984 Thorvald 
Lindqvistin aineistosta. Nyt 
tämä arvokas aineisto haluttiin 
tuoda laajemmin ja helpommin 
hyödynnettävään muotoon ja 
siten edistää rakennusperinnön 
ja kaupunkikuvan säilyttämistä 
jälkipolville.

Julkisivuväritysten sähköi-
sen hakupalvelun luominen oli 
yksi designpääkaupunkivuoden 
hankkeista. 

Helsingin julkisivuväritysten ha-
kupalvelu löytyy osoitteesta:
http://www.hel.fi/static/rakvv/
varikaava/index.htm
Helsinki-värien yleisesittely 
löytyy osoitteesta:
www.tikkurila.fi/helsinkivarit

ENITEN kuluttajia askarruttivat 
vakuutusasiat, joista suurimpana 
ryhmänä kotivakuutuksiin liitty-
vät kysymykset sekä tapaturmat. 
Pankkiasioissa neuvoja kysyttiin 
lainojen hinnoittelusta, erityisesti 
asuntolainan marginaaleista, 
Vakuutus- ja rahoitusneuvon-
ta FINEn toimitusjohtaja Irene 
Luukkonen kertoo.

Vakuutus- ja rahoitusneu-
vonta FINE pyrkii neuvomaan 
nopeasti. Viime vuonna valtaosa, 
86 prosenttia, esitetyistä kysy-
myksistäselvisi jo alkuvaiheen 
neuvonnassa saman päivän 
aikana. Lähes 10 000 tieduste-
lusta ja valituksesta suurin osa, 
70 prosenttia liittyi vakuutuksiin, 
pankkiasioissa nousua edelliseen 
vuoteen oli 15 prosenttia. 

Noin 8 prosenttia yhteyden-

FINEstä nopeasti apu 
vakuutus- ja pankkiasioissa

otoista johti FINEn yhteydessä 
toimivien Arvopaperi-, Pankki- 
ja Vakuutuslautakuntien käsit-
telyyn. Lautakunnat käsittelevät 
asiakkaan valituksen ja antavat 
siitä kirjallisen ratkaisusuosi-
tuksen asiakkaalle ja palvelun 
tarjoajalle.

Vuonna 2012 lautakunti-
en ratkaisuja annettiin lähes 
800, joista valtaosa (700) oli 
vakuutusasioita, lähinnä vastuu-, 
tapaturma-. ja kotivakuutuksista. 
Pankkilautakunnan tyypillisin 
asiaryhmä oli maksukorttien 
oikeudetonta käyttöä koskevat 
asiat. Arvopaperilautakunnassa 
käsiteltiin arvopaperivälityk-
seen ja omaisuuden hoitoon 
liittyviä valituksia.Lautakunnissa 
käsiteltävät asiat ovat usein 
monimutkaisia ja niiden selvit-

tely vie aikaa. Ratkaisuista noin 
kolmannes muuttuu asiakkaan 
eduksi

- Vaikka lautakuntien antamat 
ratkaisut ovat suositusluonteisia, 
ovat finanssialan palveluntarjo-
ajat noudattaneet niitä erin-
omaisesti ja ongelmat on saatu 
hyvin ratkaistua”, Luukkonen 
painottaa.

Tyypillisesti asiakas on ollut 
ensin yhteydessä omaan pal-
veluntarjoajaansa, pankkiin tai 
vakuutusyhtiöön, jossa asiat 
usein selviävät. Jatkokysymyk-
sissä ja ongelmatilanteissa FINE 
antaa maksutonta selvittely- ja 
neuvotteluapua erimielisyyksien 
ratkaisemiseksi.

FINEn www.fine.fi -verkko-
sivuilta löytyy tietoa kuluttajia 
askarruttavista kysymyksistä.
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Laatikot avautuvat kätevästi 
etulevyjen vedinlistasta, joten 
vetimiä ei tarvita lainkaan.

Kilen-kalusteet on myös 
helppo puhdistaa, sillä niiden 
pinta on lakattu sekä kaapin 
rungoissa että laatikoiden etu-
levyissä.

Värivaihtoehtoina ovat val-
koinen tai antrasiitti.

Kaikki Kilen-kalusteet -kuten 
muutkin  Aspenin kalusteet - 
valmistetaan yhtiön Jönköpingin 
tehtaalla valmiiksi koottuina, ja 
ne on helppo asentaa paikoil-
leen. Niillä on viiden vuoden 
takuu.
Lisätietoja:
Sanka Oy, 
Marko Saarikoski,
puh. 050 372 1911

tuote- ja 
yritysuutis-

postia

Kiinteistöpostilla 
ennätyspeitto
KIINTEISTÖPOSTI tavoittaa tällä 
hetkellä suoraan jo yli 60 (ker-
rostaloyhtiöistä 70 %) prosenttia 
ja ammatti-isännöitsijöiden 
kautta likipitäen loput Suomen 
kaikista asunto-osakeyhtiöistä. 

Tieto käy ilmi Tilastokeskuk-
sen ja Kiinteistöpostin jakelure-
kisteri SIR Tietokannassa olevien 
eri asunto-osakeyhtiöiden 
määrästä. 

Viime vuoden lopussa Suo-
messa oli 84 121 asunto-osa-
keyhtiötä, joista Kiinteistöposti 
tavoittaa 50 564.

Tämän lisäksi Kiinteistöpostia 
lukee 3 784 ammatti-isännöitsi-
jää ja eri tutkimusten perusteella 
voidaan sanoa, että keskimäärin 
yhdellä isännöitsijällä on noin 

20 taloyhtiötä hoidossaan, joten 
Kiinteistöpostin peitto hipoo 
täyttä sataa prosenttia.

Vertailun vuoksi, Kiinteistö-
liiton internet-sivujen mukaan 
liiton alueyhdistyksiin ja sitä 
kautta liittoon kuuluu 23 500 
asunto-osakeyhtiöjäsentä.

Joten, tänä vuonna 20-vuo-
tista juhlavuottaan viettävä 
Kiinteistöposti on Suomen 
ylivoimaisesti merkittävin tiedon 
välittäjä asunto-osakeyhtiöpäät-
täjille.

Tuoreimman IROResearch 
Oy:n tekemän lukijatutkimuksen 
mukaan yhdellä Kiinteistöpostin 
valtakunnallisella puheenjohta-
janumerolla on pitkästi yli 
130 000 lukijaa.

ASPEN Kilen -kylpyhuonemallis-
tosta voi valita omaan kylpy-
huoneeseen kaiken tarvittavan: 
valkoisesta valumarmorista 
valmistettu, selkeälinjainen 
pesuallas, jonka saa myös 
kaksoispesualtaana, alakaapit 
siroine ja tilavine, vedettävi-
ne  laatikkoineen, isokokoinen 
LED-valaistuksella varustettu 
peili sekä korkeakaappi, joka 
tuo runsaasti lisää säilytystilaa 
kylpyhuoneeseen. 

Alakaappien tilavat laatikot 
sulkeutuvat pehmeästi ja ne 
voidaan vetää kokonaan ulos. 

Alalaatikoissa voi säilyttää 
esimerkiksi pyyheliinoja ja loke-
roiduissa laatikoissa kylpyhuo-
neen pikku tavaroita parranajo-
koneesta hiusharjoihin. 

Designia ja 
säilytystilaa 
kylpyhuoneeseen

ORMAX Polar -betonikatto-
tiilimassan koostumuksen ja 
valmistustekniikan lisäksi sen 
pitkäikäisyyteen vaikuttaa voi-
makkaasti uudenlainen pinnoite. 
Sen ansiosta kattotiili säilyttää 
luonnollisen sävynsä yli 30 % 
pidempään kuin muut vastaavat 
betonikattotiilet. 

Pinnoite mahdollistaa myös 
tiilen silkinhohtoiset, luonnol-
liset mattasävyt, jotka sopivat 
hyvin suomalaiseen makuun ja 
rakentamiseen.

Ormax Polarin pinnoite 
heijastaa tehokkaasti auringon 
lämpöä. Se auttaa pitämään 
sisäilman miellyttävänä myös 
moderneissa, erityisen ener-
giatehokkaissa rakennuksissa. 
Ero voi perinteiseen mustaan 
tiilikattoon verrattuna olla kuu-
mana kesäpäivänä sisätiloissa 
useampia asteita.

Kattotiilen värien nimet vievät 
suoraan Lapin luontoon: ruska, 

Pohjolan luontoon kehitetty 
Ormax Polar -betonikattotiili

kaamos, kelo ja kaarna.
Ormax Polarit valmistetaan 

Monierin Orimattilan kattotii-
litehtaalla, kuten myös Ormax 
Protector +, jolle uusi, kiiltävä 
pinnoite antaa kauniin, aiem-
paakin tehokkaammin likaa ja 
kasvillisuutta hylkivän ja erittäin 
kestävän pinnan.

Kestävillä Ormax Polar  ja 
Ormax Protector + -betonikat-
totiilillä on 30 vuoden takuu.

Monierin  betonikattotiilivali-
koimaan kuuluu myös laatta-
mainen kattotiili Minster  sekä 
savikattotiilivalikoimaan laatta-
mainen, kevytilmeinen Turmalin, 
lukkiutuva Nortegl, kaksoisaalto-
muotoinen Granat, mannermai-
nen Rubin 13V, edistyksellinen 
Nova ja perinteinen Vittinge.

Lisätietoja: 
Monier Oy,
Kim Henriksson,
kim.henriksson@monier.com 

GLOBAL Network Oy on osta-
nut Woodnet Oy:n kehittämän 
teXtari.net liiketoiminnan. 

Yritykset ja yhdistykset voivat 
lähettää tekstiviestejä sidosryh-
mille tai yksittäisille vastaan-
ottajille. teXtari.net järjestelmä 
soveltuu kaikkeen tekstiviesteillä 
tapahtuvaan viestintään, kuten 
tarjousten, uutisten, tiedottei-

den ja varausten välittämiseen. 
Lisäksi teXtari.net voidaan integ-
roida toisiin internetsovelluksiin 
http-rajapinnan kautta.

Tekstiviesti on vielä varmin 
tapa saada viesti perille. On 
kyse hälytyksistä, aikataulujen 
muutoksista tai muista tärkeistä 
asioista missä on tärkeätä saada 
viesti mahdollisimman nopeasti 

luetuksi. Esimerkiksi tervey-
denhuollon ajanvarauksissa 
säästetään tekstiviestien avulla 
henkilökunnan ja asiakkaiden 
aikaa sekä parannetaan asiakas-
palvelua ja hoitoon pääsyä.

Tekstiviesti luetaan n. 3 min 
kuluttua sen saapumisesta ja 
viestin lukeminen on lähes 100 
prosenttisen varmaa.

Kiireellisissä tapauksissa ja 
massaviestinnässä tieto liikkuu 
heti. Siten tekstiviesti soveltuu 
erinomaisesti suuronnetto-
muushälytyksien tekemiseen

Lisätietoja:
Global Network Oy 
mikko.soini@globalnetwork.fi 
puh. 050 565 1565 

teXtari.netillä tekstiviestejä kätevästi ja nopeasti
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Pihlavan Ikkuna Oy
Pihlavan Ikkuna 
Oy:n projektipääl-
liköksi on nimitetty 
1.1.2013 alkaen 
puuteknikko Kai 
Varis. Hänen vas-

tuualueensa on taloyhtiömyynti 
Pohjois-Suomen alueella ja toi-
mipaikkana Rovaniemi. Hän on 
aiemmin toiminut Aito-talojen 
Pohjois-Suomen taloedustajana.

Pihlavan Ikkuna 
Oy:n kuluttaja-
myynnin liiketoi-
minnan myyn-
tipäälliköksi on 
nimitetty 6.2.2013 

alkaen Sari Neva-aho. Hän on 
aikaisemmin toiminut mm. 
Aamulehti-konsernissa myynti-
johtajana. 

Suomen Sisäilmakeskus Oy
Suomen Sisäilmakeskus Oy:n 
toimitusjohtajana aloittaa 
4.3.2013 insinööri Keijo Tolonen. 
Tolosella on pitkä ja monipuoli-
nen liikkeenjohdollinen kokemus 
ja näkemystä kasvavan asiantun-
tijaorganisaation liiketoiminnan 
kehittämisestä. 
Suomen Sisäilmakeskus Oy on 
Hengitysliiton omistama raken-
nusterveyden asiantuntija, joka 
tekee lähinnä julkisten rakennus-
ten tarkastuksia ja korjaussuun-
nitelmia. 

Tulikivi Oyj
Tulikivi Oyj:n toi-
mitusjohtajaksi on 
nimitetty 16.4.2013 
alkaen insinööri 
Jouni Pitko 
(s. 1959). Hän siirtyy 
Tulikivi Oyj:n palve-

lukseen Abloy Oy:n sähkölukko-
jen liiketoimintayksikön johtajan 
tehtävistä. 

Säätölaitehuolto Oy
Säätölaitehuolto Oy:n uudeksi 
toimitusjohtajaksi on nimitetty 
insinööri AMK Tomi Silvonen (44) 
helmikuusta 2013 alkaen. Yri-
tyksen perustaja ja pitkäaikainen 
toimitusjohtaja Jorma Salakka 
siirtyy eläkkeelle, mutta jatkaa 
hallituksen puheenjohtajana.
Silvonen on toiminut vuodesta 
2006 yrityksen järjestelmä- ja 
suunnitteluliiketoiminnasta 
vastaavana johtajana sekä yhtiön 
johtoryhmän jäsenenä.

Kiinteistö Oy Auroranlinna
Noin 2000 Hel-
singin kaupungin 
vapaarahoitteista 
vuokra-asuntoa 
omistavan Kiin-
teistö Oy Auro-

ranlinnan kunnossapito- ja 
korjausrakennuttamisesta vas-
taavaksi tekniseksi isännöitsijäksi 
on nimitetty 28.1.2013 alkaen 
rakennusmestari Christian Tan-
nerkoski.  
Hän on toiminut aiemmin mm. 
kiinteistöpäällikkönä Espoon 
Asunnot Oy:ssä ja rakennusmes-
tarina SRV-yhtiöissä.
.
Neapo Oy

NEAPO Oy:n hal-
litus on nimittänyt 
rakennusinsinööri 
Esa Marttilan (49) 
toimitusjohtajaksi 
28.1.2013 lähtien. 

Marttila on tätä ennen toiminut 
NEAPOn projektijohtajana vas-
taten urakoista ja suunnittelusta. 
Aiemmin Marttila on toiminut 
SRV:ssä suunnittelupäällikkö-
nä - muun muassa Kalasata-
man keskuksen sekä Helsingin 
musiikkitalon ja Flamingon 
viihdekeskuksen hankkeissa.

RTK-Palvelu Oy
RTK-Palvelun 
myyntijohtajana on 
aloittanut 7.1.2013 
Kari Ämmälä (48). 
Ämmälä vastaa 
jatkossa RTK-

Palvelun  konsernitason myynnin 
ja markkinoinnin kokonais-
valtaisesta johtamisesta ja sen 
kehittämisestä. RTK-Palvelun 
myyntijohtajan tehtäviin Ämmälä 
siirtyy Oy  H.B. Fuller Nordic 
Ab:n myyntijohtajan tehtävästä.

Ami-säätiö, Amiedu
DI Pertti Niemi-
nen on nimitetty 
Rakentamispal-
velut-yksikön 
koulutuspäälliköksi 
5.11.2012 alkaen. 

Niemisen vastuulla on yksikön 
tulosvastuullinen johtaminen 
sekä asiakkuuksien ja palvelu-
tuotteiden kehittäminen.

nimityksiä

SUOMALAINEN Alupro Oy on 
kehittänyt uuden AluRail tör-
mäyskaidejärjestelmän. Tyy-
pillisiä käyttökohteita ovat 
pysäköintihallit ja -tilat, mutta 
järjestelmä soveltuu myös esim. 
lasijulkisivujen suojaamiseen. 

AluRail törmäyskaide koostuu 
ovaalin muotoisesta alumii-
nisesta kaideprofiilista, kuu-
masinkitystä teräsjalasta sekä 
haponkestävistä kiinnitysosista. 

Alumiinikaide voi olla 
käsittelemätön, anodisoitu tai 
jauhemaalattu. Valittavissa ovat 
kaikki RAL-värikartan vakiovärit. 
Myös teräksinen jalka voidaan 
maalata. 

Vaikka AluRail-kaide on alu-
miinin tapaan painoltaan kevyt, 
on se kuitenkin poikkeuksellisen 
lujatekoinen ja kestävä. AluRail 
täyttää uuden, 1.7.2013 voimaan 
astuvan Eurokoodi 1:n vaati-
mukset suuremmista törmäys-
kuormista. 

AluRailin ovaalin muotoises-
sa profiilissa on optimaalinen 
sisäpuolinen rakenne niin, että 
tarvittava lujuus on saavutettu. 
Rakenteen jäykkyyden täydentää 
vahva teräsjalka oikein mitoitet-
tuine pulttikiinnityksineen. Kaide 
voidaan tarvittaessa sijoittaa 
myös pilareiden tai muiden 
rakenteiden väliin. Tällöin profiili 
voidaan kiinnittää päädystään 
sisäputkikiinnikkeellä.

Sen etuina ovat kätevän 
asennettavuuden ja pitkäikäi-
syyden lisäksi erinomainen 
korroosionkesto, huoltovapa-
us ja helppo puhdistettavuus 
tavanomaisilla pesuaineilla ja 
-menetelmillä. Lisäksi kaikki 
käytetyt materiaalit ovat kierrä-
tyskelpoisia. 

Lisätietoja: 
Alupro Oy, 
puh. 020 742 1700

Kestävä ja näyttävä 
Törmäyskaide

ILMA- ja ilma-vesilämpöpump-
puja voi ohjata paikallisesti tai 
nyt myös etänä Intesis-ohjai-
men avulla. Lämpöpumppu ja 
lämmönjakojärjestelmä liittyvät 
kodin internet-yhteyteen lan-
gattomasti WLAN-tekniikalla. 
Silloin niitä voi ohjata mistä 
tahansa tietokoneen selaimel-
la, tabletilla sekä Android- ja 
Iphone-puhelimilla.

Intesis-ohjain liitetään Pa-
nasonicin lämpöpumppuun väli-
kaapelilla, tämän työn suorittaa 
valtuutettu asentaja. 

Käyttäjä luo Intesishome-
palveluun tilin, jonne hän rekis-
teröi kaikki Panasonicin ilma- ja 
ilma-vesilämpöpumppunsa. 

Ohjauksen perusohjelmisto 
on ilmainen, mutta siitä on myös 
lähitulevaisuudessa saatavilla 
maksullinen, monipuolisempi 
versio. 

Valmistajalta on myös saata-
villa ohjaimet, joiden avulla on 
mahdollista liittää Panasonic-
ilmalämpöpumput ja -jäähdy-
tysjärjestelmät suoraan muun 
talotekniikan automatiikkaan. 
Myös liitynnät muun muassa 
Modbus- ja KNX- väylille ovat 
saatavilla.

Lisätietoja:
Kaukomarkkinat Oy
Jukka Karjalainen, 
puh. (09) 521 5271

Panasonic-lämpö-
pumput nettiin

Nimitysuutisia sekä tuote- 
ja yritysuutisposteja voi 

toimittaa osoitteeseen
toimitus@kiinteistoposti.fi
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KiinteistöTori Jyväskylän
Rakentaminen&Talotekniikka 
-messuilla
RAKENTAMISEN ja remontoin-
nin erikoismessuilla tapaavat 
alan ammattilaiset sekä tavalliset 
kodinremontoijat.

Messujen yleisövetonauloina 
ovat Huvila&Huussi-ohjelmasta 
tuttu sisustussuunnittelija Anita 
Koponen ja kansansuosikki, 
valvova rakennusmestari Timo 
Harjakainen alias Aku Hirviniemi 
sekä kestomessuilija Remontti-
Reiska, Jorma Piisinen.

Messujen luento-ohjelma on 
monipuolinen ja tarjoaa paljon 
tietoa niin taloyhtiöpäättäjille 
kuin tavallisille kuluttajillekin.

KiinteistöTorilla 
tavataan

Kiinteistöpostin organisoi-
malla KiinteistöTorilla tuottei-
taan ja palveluitaan esittelevät 
Paperinkeräys Oy, Eerola-Yhtiöt 
Oy, EW-Liner Oy sekä Kiinteis-
töposti.

KiinteistöTori, osasto B-260, 
on kuin keidas keskellä 
kuhisevaa messutapahtumaa. 
Keskeisellä paikalla sijaitseval-
la torilla on oma Torikahvila, 
jossa Torikauppiaat kestitsevät 
asiakkaitaan maukkailla kahveilla 
ja viinereillä.

Rakentaminen ja Talotek-
niikka-messuille jo käsitteeksi 
muodostunut KiinteistöTori on 
20-vuotisjuhliaan viettävän Kiin-
teistöpostin yksi näkyvimmistä 
juhlavuoden tapahtumista.

Kiinteistöpostin messutee-
mana on: Tilaa Kiinteistöpostin 
Uutiskirje ja pysyt aktiivisesti 
mukana kiinteistönpidon ja kor-
jausrakentamisen ytimessä.

Uutiskirje ilmestyy viikoittain 
ja sen voi tilata omaan säh-
köpostiin osoitteesta: www.
kiinteistoposti.fi/uutiskirje

Turvatiimi ja 
Turvaykköset
yhteistyöhön
TURVATIIMI Oyj ja Turvaykkö-
set Oy aloittavat koko maan 
kattavan tiiviin yhteistyön, joka 
tarjoaa kokonaisvaltaisen turval-
lisuusratkaisujen palvelupaketin. 
Yhteistyö käynnistyy 15.2.2013 
alkaen. 

Turvatiimi vastaa asiakkuuk-
sista ja turvallisuuspalvelujen 
tuottamisesta ja Turvaykköset 
lukitus- ja hälytysjärjestelmi-
en asennuksista, ylläpidosta ja 
huolloista.

- Turvaykkösten kattava 
verkosto tarjoaa asiakkaillemme 
sujuvat ja ennen kaikkea luotet-
tavat turvatekniikan asennus-, 
ylläpito- ja huoltopalvelut, sa-
noo Turvatiimin toimitusjohtaja 
Juha Murtopuro. 

- Turvaykkösten asiantun-
temuksella haluamme kehittää 
lisää asiakaslähtöisiä palvelu-
kokonaisuuksia, joihin kuuluvat 
sekä turvatekniikan tuotteet että 
24/7 vartiointipalvelut.

Tyyliä 
pihalle

ELEGANTTI Avenue F LED 
on parhaimmillaan puistoissa 
ja kulkualueilla, joihin haetaan 
tyylikästä, hillittyä ja ympäristön 
ilmettä korostavaa valaisinta. 

Korkealaatuinen LED-mo-
duuli sekä helppo asennettavuus 
ja vähäinen huoltotarve pitävät 
elinkaarikustannukset matalina.

Avenue F LED -mallin otto-
teho on 42W. Valovirta on pyö-
rähdyssymmetrisellä optiikalla 
2840lm ja katuvalo-optiikalla 
2434lm. 

Myös Avenue F purkaus-
lamppumallit ovat uudistuneet. 
50/70W CL2 mallit E27-kannalla 
on nyt saatavana pyörähdys-
symmetrisellä (R/S) ja katuvalo-
optiikalla (STR). 

LED-valaisimissa on vakiona 
integroitu tehonalennustoimin-
to, joka voidaan ottaa käyttöön 
painamalla valaisimessa olevaa 
kytkintä. Tehdasasetuksena on 
50 % automaattinen himmennys 

8 tunnin ajan alkaen 3 tuntia en-
nen ja päättyen 5 tuntia jälkeen 
laskennallisen keskiyön.

Suositeltava asennuskorkeus 
on 3-5 metriä. Tyyliin sopiva 
pylväs löytyy Tehomet Architec-

tural-mallistosta.

Lisätietoja: 
Alppilux Oy, 
Toni Anttila, 
puh. 044 328 5344.

VUOKRANANTAJIEN on tällä 
hetkellä helppo löytää asun-
toonsa vuokralainen. Erityisesti 
uudiskohteita tai hyvillä paikoilla 
olevia hyväkuntoisia kalliimpia 
asuntoja voi olla vaikea saada 
vuokrattua, koska niissä vuokra-
hintojen kipurajat on jo saavu-
tettu, Realia Asuntovuokrausen 
johtaja Lasse Käck sanoo. 

Hyvien ja luotettavien 
vuokralaisten löytäminen ei 
kuitenkaan koskaan ole itses-
tään selvää. Vuokranantajien 
riskeihin kuuluu muun muassa 
se, että vuokralainen ei olekaan 
maksukykyinen ja vuokrat jäävät 
maksamatta. 

- Monet haluavat asuntosi-
joitukselleen vastaavantyyppistä 
palvelua, mitä he ovat saaneet 
pankista muun varallisuuden 
hoidossa. Uusi Huoleton-
palvelumme vastaa juuri tähän 
kysyntään tehden asuntosi-
joittamisesta mahdollisimman 
helppoa ja riskitöntä, Realia 
Asuntovuokrauksen johtaja 
Lasse Käck kertoo. 
Lisätietoja: 
Realia Asuntovuokraus, 
Lasse Käck,
puh. 0400 419 299,

Nyt on hyvä 
aika vuokrata 
asunto

SOITA JO TÄNÄÄN
010 830 3380OLISIKO ANTENNIREMONTIN AIKA?

ENNAKOI, ÄLÄ PANIKOI

www.antenniurakointi.fi

Olemme taloyhtiöiden tv- ja radiopalveluiden
vastaanotto- ja jakelujärjestelmiin erikoistunut
huippuammattilainen. Takaamme työmme
laadun aina 5 vuoden täystakuulla.

100%
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KEKKILÄ täydentää tyylikkäi-
den Koti & Piha -tuotteiden 
sarjaa tuomalla markkinoille 
valkoisen Jalallisen viljelylaa-
tikon, yksiovisen Vihervitriinin 
sekä Kehäkivi-pihalaatat. Kaikki 
tuotteet täydentävät aiemmin 
luotuja kokonaisuuksia ja lisää-
vät puutarhan ystävien valinnan-
varaa piha- ja parvekeunelmien 
toteuttamisessa.

Valkoinen Jalallinen viljely-
laatikko on tyylikäs ja ergono-
minen ratkaisu hyötykasvien 
ja kukkien kasvattamiseen 
parvekkeella tai terassilla. 
Se toimii myös parvekkeen 
tai terassin tilanjakajana ja 
näkösuojana. Mukana tulevalla 
metallisella köynnöstuella hel-
potat köynnösmäisten kasvien 
kasvua. Laatikko on valkoisek-
si maalattua mäntyä ja jalat 
sinkittyä terästä. Valikoimassa 
on ennestään myös puunväri-
nen ja mustajalkainen Jalallinen 
viljelylaatikko. Vihervitriinin 
pikkusisar, yksiovinen Viher-
vitriini sopii erityisesti pienelle 

Kekkilältä 
apuvälineitä 
parvekeviljelyyn

parvekkeelle tai terassille. Vitriini 
suojelee kasveja kaupungin 
pienhiukkasilta ja tuulelta. Sin-
kitetystä teräksestä valmistetut 
ritilähyllyt antavat ilman kiertää 
vitriinin sisällä. Hyllyjen paikkaa 
voit vaihtaa kasvien kulloisenkin 
kasvuvauhdin mukaan. Tuule-
tusikkunan automaattiavaajan 
ansiosta vitriinin lämpötila ei 
nouse liian korkeaksi. Kehäkivi 
laajentaa Askelpolku-laattojen ja 
Rajauskiven aloittamaa puutar-
halle lattia -teemaa. Siinä missä 
Askelpolku soveltuu polkujen 
ja oleskelualueiden rakentami-
seen, Rajauskivi rajaamiseen ja 
reunustamiseen, näyttävännä-
köisellä Kehäkivellä luot pihalle 
helposti kauniita ympyränmuo-
toisia oleskelualueita. Sen avulla 
voit rakentaa myös vesialtaan, 
yrttitarhan tai reunustaa pienen 
pihan nurmikon. Tummanhar-
maa Kehäkivi on valmistettu 
läpivärjätystä betonista.
Lisätietoja: 
Kekkilä Oy, Petra Temisevä
puh. 020 790 4838

PAROC on tuonut markki-
noille kerrostalojen tuulettu-
viin julkisivuihin soveltuvan 
energiatehokkaan Paroc Cortex 
One -eristeratkaisun, jossa kos-
teus- ja paloturvallisuuteen on 
kiinnitetty erityistä huomiota. 
Tuotteen ominaisuudet nouse-
vatkin parhaiten esille vaikeissa 
sääolosuhteissa, kuten meren 
läheisyydessä rakennettaessa.

Betonielementtiteollisuuden 
tarpeisiin tarkoitettu innova-
tiivinen Paroc Cortex One on 
kivivillasta valmistettu eristelevy, 
jonka pintaan on lisätty vesihöy-
ryä läpäisevästä ja palamatto-
masta materiaalista valmistettu 
Cortex-pinnoite.

Eristelevy kiinnitetään teh-
taalla valmiiksi betonielement-
tiin, jolloin se toimii jo raken-
nusvaiheessa lämmöneristeenä, 
sekä suojaa talon rakennetta 
tehokkaasti tuulelta ja sateelta. 

Tästä syystä seinärakenteeseen 
ei pääse tiivistymään kosteutta 
rakentamisen aikana.

Paroc Cortex One sopii 
ulkoseinien lisäksi käytettäväksi 
yläpohjiin ja tuulettuviin ala-
pohjiin, mikäli tuotteen pinnalta 
vaaditaan A2-s1,d0 -paloluoki-
tusta.

Merelliseen ympäristöön 
Helsingin Jätkäsaaressa raken-
teilla olevat Rakennusliike Repo-
sen kaksi asuinkerrostaloa ovat 
pilottivaiheen jälkeen ensimmäi-
set Paroc Cortex One -käyt-
tökohteet. Materiaalivalinnan 
keskeisenä kriteerinä oli tavoite 
välttää rakentamisen aikana 
helposti syntyviä kosteusvauri-
oita. Myös sijainti meren äärellä 
edellytti normaalia tiukempaa 
sääsuojausta.

Lisätietoja:
www.paroc.fi

Parocilta 
sääturvallinen 
lämmöneriste

SÄHKÖJÄRJESTELMÄN ongel-
mien selvittämiseksi If käynnis-
tää laajan sähköturvallisuustutki-
muksen. Tutkimuksessa selvite-
tään noin tuhannen suomalaisen 
pk-yrityksen sähköjärjestelmän 
akuutit tulipaloriskit. 

Tutkimus on seurausta Ifin 
tekemästä suurvahinkoanalyy-
sista, jossa käytiin läpi noin 200 
yrityksille sattunutta vähintään 

200 000 euron palovahinkoa. 
Analysoiduista tulipaloista jopa 
35 prosenttia oli seurausta säh-
kön käytöstä. Yleisimmät palon 
syyt olivat sähkölaitteen tai 
-järjestelmän vika tai sähkölait-
teen käyttöön liittyvä huolimat-
tomuus.
Lisätietoja:
If,Mika Luhtala, 
puh. 050 590 9390 

If käynnistää suuren 
sähköturvatutkimuksen

075 00 300260

ASIANTUNTEVA 
TILITOIMISTO SINUA VARTEN!
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OSOITTEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

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

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi

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

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

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

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

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

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

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

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

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

Asunto-osakeyhtiön talotyyppi Rivitalo Kerrostalo Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

Kiinteistö-
posti

maksaa
posti-

maksun

Tunnus 5001396
03003 vastauslähetys

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

Korjausrakentamisen 
teemapäivässä kerättiin tietoa
HELSINGIN Wanhassa satamas-
sa pidettiin helmikuun alussa 
Korjausrakentamisen teema-
päivä. 

Tapahtumassa oli yli 50 
näytteilleasettajaa ja lähes 1 000 
kävijää. Kävijöistä valtaosa oli 
taloyhtiöpäättäjiä, mikä oli erin-
omainen asia mukana olleille 
yrityksille.

Tapahtumapäivän aikana 
julkistettiin myös Julkisivuyhdis-
tys r.y:n arkkitehtiopiskelijoille 
suunnatun kilpailun tulokset. 

Opiskelijoiden tehtävänä 
oli ideoida, miten uudistaa 
perinteinen, hissitön lähiötalo. 
Ansiokkaimman ehdotuksen 
tekivät Juha Kivistö ja Katariina 
Knuuti Oulun yliopistosta, joiden 
ehdotus “Koto” sai ensimmäisen 
palkinnon ja tekijät 3 000 euroa.

Markkinointiyhteistyötä
Kiinteistöposti on ollut mu-

kana kaikissa kolmessa järjes-
tetyssä Korjausrakentaminen-
tapahtumassa. 

Tapahtuman markkinoin-
tia hoidetaan Kiinteistöpostin, 
lehden kotisivujen ja lehden 
jakelurekisterin, SIR Tietokannan 
avustuksella.

Kiinteistöpostilla oli tälläkin 
kertaa oma osasto, jossa oli 
mukana lehden yhteistyökump-
panina kuitusementtilevyjä julki-
sivuihin, parvekkeisiin, sokkelei-
hin ja märkätiloihin valmistava ja 
markkinoiva Cembrit Oy.

Kiinteistöposti 
on ollut kaikis-
sa kolmessa 
Korjaus -ra-
kentaminen
- tapahtumas-
sa mukana. 
Lehti on tehnyt 
markkinointi-
yhteistyötä 
messujärjestä-
jän kanssa ja 
sitä kautta ta-
pahtumaan on 
saatu laaja-
alainen joukko 
taloyhtiöpäät-
täjiä mukaan.



Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin  liittyvistä asioista tällä palstalla
esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi

Julkisivu-
yhdistyksen 

puheenvuoro

J
ulkisivuyhdistys on instituutio Suomes-

sa. Yhdistyksen merkitys on kasvanut vuosi 

vuodelta sen ajankohtaisten tutkimushank-

keiden ja kunnianhimoisten arkkitehtikil-

pailujen myötä. Tärkeänä yhteistyökumppanina 

koko toiminnan ajan on ollut Kiinteistöposti.

Julkisivuyhdistys viettää 20-vuotisjuhlavuot-

ta 2015. Kirjoitin peruskirjan yhdessä Matti Pentin ja 

Martti Karimiehen kanssa vuonna 1995. 

Matti Pentti aloitti perustetun yhdistyksen halli-

tuksen 1. puheenjohtajana, Martti Karimies sihteeri-

nä ja allekirjoittanut varapuheenjohtajana. 

Sääntöihin kirjattiin mm., että yhdistyksen tarkoi-

tuksena on edistää ja kehittää esteettistä ja teknistä 

rakentamistapaa. Lisäksi sääntöjen mukaan yhdis-

tyksen tuli tarjota keskustelufoorumi toimialaan liit-

tyville kysymyksille ja keskustelulle sekä rahoittaa ja 

ohjata tutkimustyötä.

Keskustelufoorumin järjestämisen taustalla oli ra-

kentaa arkkitehtien ja insinöörien välille kiinteää ja 

toisiaan kunnioittavaa yhteistyötä, jonka puute tuol-

loin koettiin ongelmana. Yhdistys nosti myös erääk-

si keihäänkärjeksi korjausrakentamisen kehittämi-

sen, jota ei silloin vielä tunnettu, eikä arvostettu.

Tiedottamisen asema oli keskeinen heti yhdis-

tyksen aloitettua toimintansa. 

Yhdistys pystyi tuottamaan ja 

luomaan paljon tietoa, eikä si-

tä jätetty pölyttymään hyllyihin. 

Halusimme etenkin tutkimus-

töissä saada yritykset mukaan 

hankkeisiin ja tuottaa niille tie-

toa ja taitoa, jota ne voisivat ka-

pitalisoida omassa liiketoimin-

nassaan. 

Toiminnan laajentuessa hal-

litus päätti kutsua  vuonna 1996 

Kiinteistöposti-lehden päätoi-

mittajan Riina Takalan yhdis-

tyksen sihteeriksi. Tarvitsimme 

myös tiedotuskanavan kasvaval-

le jäsenistölle ja sidosryhmille. Yhteistyö Kiinteistö-

postin kanssa alkoi samana vuonna.

Kiinteistöposti on tehnyt poikkeuksellisen laadu-

kasta ja suunnattua lehtityötä koko 20 vuotta kestä-

neen toimintansa ajan. Taloyhtiöiden hallitukset ja 

hallitusten puheenjohtajat ovat avainasemassa kor-

jausrakennushankkeita suunniteltaessa. 

Tämä kohderyhmä, jota haluamme valistaa ja in-

formoida, vaihtuu ja muuttuu vuosittain. Kiinteis-

töposti on omilla menetelmillään pystynyt ylläpi-

tämään kontaktitietoja, jotka ovat palvelleet yhdis-

tyksemme jäsenistöä ja tuottamaan informaatiota 

suoraan tärkeälle sidosryhmällemme eli tavallisille 

osakkeenomistajille, jotka ovat vastuussa kiinteistö-

jensä kunnossapidosta.

Julkisivuyhdistyksen ja Kiinteistöpostin yhteis-

työ on perusta yhdistyksemme asemalle rakentami-

sen vaikuttajana ja kehittäjänä. Kiinteistöjen omista-

jat ovat saaneet uutta tietoa ja voineet säästää rahaa 

yhdistyksemme rahoittamien tutkimusten ansiosta, 

joista Kiinteistöposti on jakanut tietoa lähes jokai-

seen osoitteeseen mahdollistaen yhdistyksemme 

peruskirjassa määritettyjen tavoitteiden saavuttami-

sen. 

Uskon, että sosiaalinen media ja Internet ovat 

seuraavat kehitysaskeleemme 

Kiinteistöpostin kanssa saavut-

taaksemme yhä laajemman kat-

tavuuden tiedon levittämiseksi.

Haluan onnitella omasta ja 

Julkisivuyhdistyksen puoles-

ta 20-vuotiasta Kiinteistöpostia 

ja toivottaa menestystä tuleville 

vuosille, sekä kiittää päätoimitta-

ja Riina Takalaa erittäin hyvästä 

yhteistyöstä. 

Rakentavaa kevättä toivottaen

Petri Ahonen
Julkisivuyhdistys ry.

varapuheenjohtaja

Kiitos 20-vuotiaalle
Kiinteistöpostille
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Tule hakemaan uusimmat ideat
osastoilta, työnäytöksistä

ja tietoiskuista .

Sisäänpääsy:
• yhden päivän lippu 14 €
• 2-3 päivän lippu 15 €
• opiskelijat, työttömät,

eläkeläiset, varusmiehet
sekä ryhmälippu 7 €  
(min. 10 hlöä, 1 päivä)

• alle 16 v. veloituksetta

Messut avoinna:
pe-su  klo 10–17

Rakentamisen, remontoinnin ja
kodin sisustamisen erikoismessut

Jorma Piisinen Huvila & Huussista tuttu
sisustussuunnittelija

Anita Koponen

”Valvova rakennusmestari
Timo Harjakainen”

Jyväskylän Messut Oy, Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä, puh. (014) 334 0000
        info@jklmessut.fi    www.jklpaviljonki.fi

Rakentaminen
     &Talotekniikka

Jyväskylän Paviljonki 8.-10.3.2013

Messuilla mukana mm.

Tilaa Rakennusmessujen uutiskirje
ja osallistut arvontaan. Palkintona 3 kpl

1 000 € lahjakortteja. Katso ohjeet:

www.jklpaviljonki.fi/rak2013

http://www.jklpaviljonki.fi/rak2013


http://www.katepal.fi

