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

Asumismukavuutta lisää myös Sonera Kaapeli-TV. Se tarjoaa monipuolisen 
valikoiman maksuttomia televisio- ja radiokanavia, ja tarjontaa on helppo  
täydentää sopivilla maksullisilla kanavapaketeilla.
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Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa,
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys. 

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

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

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.fi

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
Loviisa 040 912 8117

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

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666

Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

NYT!
Sadevesikaivojen

tyhjennykset.

http://www.eerolayhtiot.fi
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Robotiikan avulla uusia toimintamalleja 
kiinteistöalallekin
Robotics Finland -hankkeeseen osallistuva Cristina Andersson kehot-

taa myös kiinteistöalaa miettimään aktiivisesti, miten se voisi edistää 

ja hyödyntää robotiikkaa. Olisiko taloyhtiöiden pihamaalla vaikkapa 

tällainen ”Workpartner”, joka kasaisi lumet ja tekisi niistä kuutioita ja 

kokoaisi ne lumiukoiksi poiskuljettamisen sijaan.

VTT:n tutkija Ilkka Kauppi on kehittänyt ”välikielen”, joka tulkitsee 

puhutun kielen tämän robotin ymmärrettäväksi ja siksi osaa tehdä sille 

määriteltyjä tehtäviä. Robotti ”asustelee” tällä hetkellä Airo Islandissa.

Tämä on Kiinteistöpostin valtakunnallinen 

puheenjohtajanumero. Lukijakunnan muodostavat 

asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, 

sivutoimiset ja ammatti-isännöitsijät sekä muut 

sidosryhmät. Jakelulevikki yhteensä 56 280 kpl.

• www.sonera.fi/taloyhtio  
• 0200 32 333  
 (mpm/pvm) ma–pe 9–15.

Pyydä tarjous huippunopeasta 
taloyhtiölaajakaistasta ja Sonera 
Kaapeli-TV:stä:

Arkkitehtiopiskelijat ideoivat uuden 
ilmeen 80-luvun lähiötalolle
Kerrostalon korjauksen ideakilpailu tuotti taas mie-

lenkiintoisia visioita tulevaisuuden lähiötaloista arkki-

tehtiopiskelijoiden näkemyksin.
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Väärän kytkennän vuoksi jättimäinen 
vesilasku
”Minä en voi yksin asuvana ihmisenä kuluttaa näin 

paljon vettä. Vaikka minulla olisi hanat koko ajan 

auki, minä en näin paljon vettä kuluta”, Katja Kostiai-

nen ihmetteli useiden satojen eurojen vesilaskujaan.

2/2015
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asunto-osakeyhtiön arkea
Olli Kaivanto (kuvassa vas.) ja Pertti Burman tuskailevat, 

miten saada hallintaan sosiaalisin perustein taloyhtiöön 

asutettujen vuokralaisten aiheuttamat ongelmat.

29 Aatunpihan kotisivuilla vaalitaan nopeutta ja 
helpoutta taloyhtiön asioiden tiedottamisessa
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44  Putkiremonttikisan voittaja satsasi 
sisustukseen
Ilmakuva Kulosaaresta on otettu 1930-luvulla. Kuvassa 

ovat muun muassa Kulosaaren Casino, Wihurin linna 

Kulosaaren kirkko ja Helsingin ensimmäiset 1900-luvun 

alussa rakennetut rivitalot, joita Risto Rytin tie 28:n pu-

heenjohtaja Sami Montonen esittelee. Kuvan yläkulmas-

sa näkyy metsäinen Herttoniemen ranta.

60   Onnellisessa taloyhtiössä on lupa unelmoida
Unelmien asuminen -työpajassa pohditaan, miten yhtei-

siä tiloja ja toimintaa voisi kehittää. Kuva: Katja Seppinen

66   Karpan Keittiö
Kanipaellaa Karpan tapaan.
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Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten 

puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät saavat lehden maksutta.2



Recair Oy, Honkanummentie 12, 01260 Vantaa, puh. 029 006 120, www.recair.fi

Recair
INDUTRADE GROUP

PUOLITA KERROSTALON
LÄMMITYSKUSTANNUKSET

NEROKAS UUSI 
RECAIR ECONOMIZER 
LÄMMÖN TALTEENOTTO-
JÄRJESTELMÄ

Käytännössä todistettu
asennusnopeus ja 
säästöpotentiaali

Tyylikäs ja kompakti järjestelmä
avaimet käteen -toimituksena

Pyydä ilmainen laskelma 

oman talosi säästöistä:

 Soita heti 029 006 120

tai täytä lomake netissä:

www.economizer.fi

Recair Economizer - älykäs lämmön talteenottojärjestelmä
Järjestelmän avulla voidaan säästää yli puolet kerrostalon 
lämmityskustannuksista helposti ja siististi läpivietävällä, 
jopa vain alle kuukauden projektilla. Sopii eri lämmitys-
muotoihin ja on erityisesti vanhoille asuinkerrostaloille 
suunniteltu. Ei vaadi muutoksia olemassa oleviin lämmi-
tyspaketteihin, vaan säästää energiaa niiden rinnalla. 

Ulkoyksikkö on pieni, kevyt ja matala eikä vesi kierrä ulko-
puolella - ei siis jäätymisvaaraa. Sisäyksikön ja lisälaitteiden 
vaatima lattiapinta-ala on optimoitu. 

Recairin kautta saat kaikki laitekomponentit: 
Economizer-järjestelmä sisältää ulkoyksikön, sisäyksikön 
ja automatiikan.

2011 Ei talteenottoa
2012 Economizer-järjestelmä

Kaukolämmön normitettu kulutus (MWh)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

KERROSTALO 32 ASUNTOA

Vuonna 2011        285 MWh
Vuonna 2012        132 MWh
Vuonna 2013        126 MWh

Sääs töä 159 MWh eli  55%
Kohteessa oli tehty jo aikaisemmin muut ener-
giansäästötoimet, mm. patteriverkoston säätö.

2013 Economizer-järjestelmä

http://www.recair.fi


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

kuivaa. Valitset vain mieleisesi kuivuusasteen 

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

kuivaa

Selkeät näppäimet ja opastava 

kolme eri  kuivausohjelmaa. 

Uusia ominaisuuksia
Esteri ilmankuivaajissa on paljon 

-
suuksia. Katso www.esteri.com tai 

http://www.esteri.com


KOKO rakennettu ympäristö eli rakennukset, liikenneverkot 

ja yhdyskuntatekniikka eri haaroineen vaikuttavat elämääm-

me 24/7. 

Rakennettu ympäristö on muun muassa 74 % Suomen kan-

sallisvarallisuudesta, 63 % investoinneista, 46 % kasvihuonepääs-

töistä, 41 % energian loppukäytöstä, 20 % bruttokansantuottees-

ta ja ehkä vähän yllättäen, vain 11 % työllisyydestä.

Suomen rakennuskannan arvo on 369 miljardia euroa, joka 

koostuu 2,4 miljoonasta rakennuksesta, joissa on 2,6 miljoonaa 

asuntoa ja 5,28 miljoonaa asukasta.

Tämä käy ilmi tuoreesta, vuoden 2015 rakennetun omaisuu-

den tila ROTI –raportista.

Raportissa ollaan aiheellisesti ehdottamassa, että Suomeen 

pitää perustaa maankäytön, asumisen ja liikenteen näkökulmat 

yhdistävä reakennetun ympäristön ministeriö. Ministeriön vas-

tuulle lankeaisi kansakuntamme kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin 

perusedellytysten turvaaminen ja kehitys. 

Sitä kyllä tarvittaisiin.

T
aas on se aika vuodesta, kun hallituksiin 

ollaan valitsemassa ”oman edun tavoitte-

lijaa”, ”pihistelijää”, ”myyrää”, ”oikeudessa 

tavataan” –tyyppiä”, ”besserwisseriä”, ”ai-

kaansaamatonta lepsuilijaa”, ”yli-innokasta intoili-

jaa”, ”tiedonpanttaajaa” ja  henkilöä, jonka päätöksiä 

kuitenkin ohjaa ns. varahallitus.

Ei kukaan tällainen karrikoitu ihmistyyppi halli-

tuksen jäsenenä halua olla. Ja nämä ovat karrikoituja 

hahmoja, mutta valitettavasti myös monen hallituk-

sen työskentelyn arkitasolla yhteistyön vaikeuttajia.

Hyvän ja toimivan hallituksen aikaansaaminen ei 

ole välttämättä helppo juttu. Entistä useammin teh-

tävästä kieltäydytään aikapulan tai muun syyn vuok-

si. Toisinaan siitäkin syystä, että ei vain kiinnosta 

yhtiön asiat. 

Puheenjohtajaksi ei halua kukaan ja tilanne voi 

johtaa siihen, että puheenjohtajana toimiikin isän-

nöitsijä tai ulkopuolinen hallitusammattilainen.

Isännöitsijät jännittävät, miten käy tämän kevään 

yhtiökokouksissa – kuinka moni hallitus menee täy-

sin uusiksi, kuinka moni säilyy 

entisellään – parhaassa tapauk-

sessa nimenomaan toimivana 

yhteistyökumppanina isännöit-

sijälle.

Joka ikinen, joka hallitus-

työskentelyyn lähtee mukaan, 

on inhimillinen ihminen, joka 

yrittää tehdä työnsä sillä tietä-

myksellä ja kokemuksella, joka 

on. Osakkaana tietysti oman 

asunnon arvon vaaliminen 

kiinnostaa, mutta kyllä halli-

tustyöskentely myös sitä laaja-

alaisempaa yhteisvastuullisuut-

ta vaatii. Tosiasia sekin, ettei kukaan yksin omasta 

huoneistostaan huolehtimalla pysty pitämään koko 

kerrostaloa kunnossa.

Hyvä ja toimiva hallitus käyttää apunaan pitkän 

tähtäyksen suunnitelmia, strategioita tai muita kat-

selmuksiin ja tutkimuksiin perustuvia näkemyksiä, 

koska ilman sitä tietoa ei voi tietää riskeistä, prio-

risoida hankkeita, toteuttaa oikea-aikaisesti oikeita 

asioita.

Minä en haluaisi asua taloyhtiössä, jonka hallitus 

pitää kynsin hampain kiinni siitä, että yhtiövastike 

mahdollisimman alhaisena, mitään ei korjata en-

nakoidusti, vaan aina ns. hätätyönä, talous on niin 

kuralla, että kylmäkellarin kompressorin rikkoontu-

misen vuoksi joudutaan keräämään ylimääräinen 

yhtiövastike, ei tiedetä, kuinka paljon taloyhtiössä on 

tapahtunut vesivahinkoja, joiden korjaamiseen on 

käytetty taloyhtiönkin rahaa, saatikka maksettu ku-

kin yhtiövastikkeessa kiinteistövakuutusta jne. 

Korjaamisen tarve vain kasvaa, mutta sen lisäk-

si tarvitaan hyvää kiinteistönhuoltoa. Sitä ei synny 

karrikoitujen hahmojen kanssa. Sitä 

syntyy tavallisten tehtävänsä ym-

märtävien hallitusjäsenten kanssa. 

Osakkaat – mukaan yhtiökokouk-

siin, että tiedätte, mitä taloyhtiössän-

ne tapahtuu tai on tulossa. Muuten 

on turha itkeä, että pieleen menee, 

ellei ole edes kokoukseen osallistu-

misen verran ollut mukana yhteises-

sä meiningissä.

Riina Takala
päätoimittajapäätoimittaja

pääkirjoitus

Suomeen Rakennetun ympäristön ministeriö?kommentti

Karikatyyrejä vai inhimillisiä
ihmisiä hallituksen johdossa?
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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:

Isännöitsijän vastuu 
isännöitsijäntodistuksesta

lakipostia

Myyjän asemasta
MYYJÄ voi perustaa asemansa sekä asunto-osake-

yhtiölain että asuntokauppalain säännöksiin. Käy-

tännössä isännöitsijän vastuu virheellisestä isän-

nöitsijäntodistuksesta on perusteiltaan samanlaista 

riippumatta siitä, vaatiiko myyjä sitä asunto-osake-

yhtiölain tai asuntokauppalain perusteella. Vastuu 

on kummassakin tapauksessa tuottamusvastuuta, 

johon soveltuu tuottamusolettama. 

ISÄNNÖITSIJÄLLÄ on vastuu antamiensa tieto-

jen oikeellisuudesta. Lähtökohtaisesti isännöitsi-

jäntodistukseen luotetaan ja sen laatimisen onkin 

katsottu tästä johtuen sekä todistuksen käyttötilan-

teet huomioon ottaen edellyttävän erityistä huolel-

lisuutta. 

Tuottamusolettaman vuoksi isännöitsijänto-

distuksessa oleva puute tai virheellisyys oletetaan 

isännöitsijän huolimattomuudellaan aiheuttamak-

si, ellei isännöitsijä osoita toimineensa huolellises-

ti. Isännöitsijä siis voi osoittaa oman toimintansa 

huolellisuuden, jos todistuksessa on puute tai vir-

heellinen tieto.

ISÄNNÖITSIJÄN tuottamuksen arviointi on edellä 

kuvatulla tavalla varsin ankara, mutta toisinaan voi-

daan osoittaa, että isännöitsijäntodistuksen virhe ei 

ole peräisin isännöitsijän huolimattomuudesta. Ja 

silloin isännöitsijällä ei ole korvausvastuutakaan. 

Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun isännöitsi-

jäntodistuksessa annettava tieto perustuu ulkopuo-

liselta taholta saatuun informaatioon, jonka oikeel-

lisuutta ei ole syytä epäillä. 

Asunto-osakeyhtiölain esitöiden mukaan isän-

nöitsijä ei esimerkiksi vastaa osakkeenomistajan 

kunnossapito- ja muutostyöilmoitusten oikeelli-

suudesta. 

Vastaavanlaisia ulkopuolisilta saatuja tietoja voi 

sisältyä esimerkiksi ulkopuolisten kiinteistöalan toi-

mijoiden laatimiin yhtiön rakennusten energiato-

distuksiin sekä erilaisiin kunnossapitotarveselvityk-

siin ja -suunnitelmiin. 

Lisäesimerkkinä mainittakoon pinta-alatietojen 

osalta, että isännöitsijä yleensä ilmoittaa yhtiöjär-

jestyksessä mainitun pinta-alan ja sen, onko pinta-

ala tarkastusmitattu, mikä yleensä osoittaa riittävää 

huolellisuutta tietojen oikeellisuuden osalta.

 

KÄYTÄNNÖSSÄ vahingonkorvausvaatimuksen 

esittäjänä on yleensä joko osakkeiden myyjänä toi-

minut aiempi osakkeenomistaja tai osakkeiden os-

tajana ollut nykyinen osakkeenomistaja, jolle puut-

teellinen tai virheellinen isännöitsijäntodistus on 

annettu asuntokaupan yhteydessä. 

Koska kuitenkin myyjän virhevastuu suhtees-

sa ostajaan on asunto-kauppalain mukaan laajempi 

Tällä kertaa tarkastelemme isännöitsijän vas-

tuuta isännöitsijäntodistuksen tiedoista asun-

to-osakeyhtiön osakehuoneiston kaupan yh-

teydessä sekä myyjälle että ostajalle. 

Todettakoon kuitenkin aluksi, että isännöitsi-

jä ei välttämättä ole ainoa tai oikea vastuutaho, 

sillä asunto-osakeyhtiön isännöitsijä tai tämän 

sijasta isännöitsijäntodistuksen antanut yhtiö 

vastaavat isännöitsijäntodistuksessa olevien 

tietojen oikeellisuudesta. 
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kuin myyjän oikeus saada korvausta asuntokauppa-

lain tai asunto-osakeyhtiölain perustella isännöitsi-

jältä, myyjä voi olla virhevastuussa ostajalle saamat-

ta itse korvausta keneltäkään tai saaden vain osa-

korvauksen vastuutahon tuottamuksen asteesta tai 

muista syistä johtuen. 

Isännöitsijäntodistuksen ollessa virheellinen ei 

myyjälle yleensä voi aiheutua juurikaan suoranaista 

vahinkoa, vaan myyjälle vahinkoa aiheutuu lähinnä 

myyjän asuntokauppalain mukaisesta velvollisuu-

desta maksaa ostajalle hinnanalennusta ja/tai va-

hingonkorvausta. Hinnanalennus, joka ei edellytä 

myyjän huolimattomuutta, on näistä tavallisempi. 

Tyypillisesti sen jälkeen, kun myyjä on joutunut 

antamaan ostajalle hinnanalennusta, myyjä vaatii 

hinnanalennuksen suuruista vahingonkorvausta 

isännöitsijältä.

 

MIKÄLI isännöitsijäntodistus ei ole vastannut sille 

asetettuja vaatimuksia, isännöitsijän oletetaan toi-

mineen tuottamuksellisesti, ellei hän osoita huolel-

lisuuttaan. 

Tuottamusolettamasta huolimatta osakkeiden 

myyjänä olleen on näytettävä muut vahingonkor-

vauksen edellytykset, kuten syy-yhteyden olemas-

saolo, syntynyt vahinko ja vahingon määrä. 

Vahingonkorvauksen saaminen isännöitsijältä 

tällaisissa tilanteissa ei ole automaatio. 

Seuraavassa muutamia tavanomaisia 
ongelmakohtia:
ENSINNÄKIN osakkeiden myyjän tulee osoittaa, 

että hänellä on ollut aito velvollisuus antaa osakkei-

den ostajalle hinnanalennusta isännöitsijäntodis-

tuksen virheen perusteella. 

Jos isännöitsijäntodistuksen virhe on ollut niin 

vähäinen, ettei se oikeuta ostajaa saamaan hin-

nanalennusta, ei myöskään myyjälle voi syntyä kor-

vauskelpoista vahinkoa. 

Tältä osin myyjän asema voi olla ongelmallinen: 

yhtäältä myyjä ei tiedä, onko hänellä velvollisuus 

antaa ostajalle hinnanalennusta; toisaalta suostu-

essaan vapaaehtoisesti hinnanalennukseen myyjä 

ei voi olla varma siitä, voiko hän saada hinnanalen-

nuksen määrää vastaavan summan isännöitsijältä 

vahingonkorvauksena.

TOINEN ongelmallinen seikka liittyy isännöitsijän-

todistuksen virheellisen tiedon seurauksena anne-

tun hinnanalennuksen myyjälle synnyttämään va-

hingon määrään. 

Lähtökohtaisesti myyjälle aiheutuneen vahin-

gon määränä voidaan pitää ostajalle maksettua hin-

nanalennusta. Asuntokauppalain esitöissä todetaan 

kuitenkin, ettei koko myyjän ostajalle suorittama 

hinnanalennus välttämättä ole korvattavaa vahin-

koa, koska virheellinen tai puutteellinen tieto on 

voinut johtaa siihen, että myyjä on saanut asunnos-

taan sen todellista arvoa selvästi korkeamman hin-

nan. 

Oikeuskirjallisuudessa on kiinteistönvälittä-

jän vastuuta arvioitaessa argumentoitu varsin voi-

Hämeen 
Laaturemonttiin 

voi luottaa: 

Lue asiakastarinoitamme
ja pyydä tarjous:  

laaturemontti.fi

Soita 03 3398 6722
Helsinki Tampere Turku Oulu Pori   

Lue asiakastarinoitamme
ja pyydä tarjous:

Soita 03 3398 6722
Helsinki Tampere Turku Oulu Pori 

9000
ja rapiat 
toteutettua 
kattoremonttia

97 %
taloyhtiö-
asiakkaistamme 
suosittelee!

100 % aikataulussa 
taloyhtiöiden 
remonteissa

1+1 1 toimittaja ja 
1 lasku, vasta 
kun työ on tehty.
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makkaasti sen puolesta, että hinnanalennus ei olisi 

myyjän kärsimää vahinkoa, koska myyjä on alun 

perin saanut virheellisen tiedon vuoksi osakkeis-

taan niiden todellista arvoa korkeamman hinnan.

PERIAATTEESSA isännöitsijä voi siis vedota siihen, 

että osakkeiden myyjän saama hinta on ollut isän-

nöitsijäntodistuksen virhettä vastaavan hinnan-

alennuksen määrän osalta ylisuuri. Jos tällainen ar-

gumentti hyväksyttäisiin rajoituksetta, osakkeiden 

myyjällä ei olisi juuri koskaan mahdollisuuksia saa-

da vahingonkorvausta isännöitsijäntodistuksen vir-

heestä antamansa hinnanalennuksen perusteella. 

Asuntokauppalain esitöiden mukaan on kui-

tenkin arvioitava tapauskohtaisesti, missä mää-

rin myyjän ostajalle suorittamaa hyvitystä virhees-

tä voidaan pitää korvattavana vahinkona ja missä 

määrin korvaus kenties tulisi evätä, jotta myyjä ei 

saisi asunnosta ylisuurta vastiketta. 

KORKEIMMAN oikeuden pinta-alavirhettä kos-

kevasta käytännöstä saa tukea sille ajatukselle, että 

hinnanalennus voidaan joissakin tapauksissa kat-

soa koko määrältään korvattavaksi vahingoksi. 

Ratkaisussa KKO 1983 II 92 asunto-osakeyhtiö, 

kiinteistönvälitysliike ja välitystehtävää hoitanut 

henkilö tuomittiin korvaamaan myyjälle tämän os-

tajalle maksama hinnanalennus. 

Myös ratkaisussa KKO 2003:61 korkein oikeus piti 

myyjän ostajalle pinta-alavirheen vuoksi maksamaa 

hinnanalennuksen koko määrää sellaisena vahin-

kona, joka selonottovelvollisuutensa laiminlyöneen 

kiinteistönvälittäjän tuli korvata myyjälle. 

Harkinta on kuitenkin tapauskohtaista, vastaako 

hinnanalennus todellisen vahingon määrää.

Ostajan oikeuksista
OSTAJA ei voi kääntyä vaatimuksensa kanssa isän-

nöitsijän puoleen asuntokauppalain ja erityisesti 

sen 7 luvun 1§:n perusteella, koska se koskee aino-

astaan isännöitsijän vastuuta suhteessa myyjään. 

Tämä ei kuitenkaan sulje pois ostajan mahdolli-

suutta vaatia korvausta asunto-osakeyhtiölain no-

jalla. 

Isännöitsijä voi olla asunto-osakeyhtiölain 24 

luvun perusteella vahingonkorvausvastuussa suo-

raan osakkeiden ostajalle. Tällöin osakkeiden osta-

jana olleelle kolmannelle taholle, josta myöhemmin 

tulee yhtiön osakkeenomistaja, on aiheutettu va-

hinkoa antamalla hänelle asunto-osakeyhtiölain ja 

-asetuksen vastainen isännöitsijäntodistus. 

Merkitystä isännöitsijän vastuun kannalta ei ole 

tällöin sillä, mistä ostaja on virheellisen isännöitsi-

jäntodistuksen saanut. 

ON luonnollista ja tavanomaista, että osakkeiden 

ostaja ei yleensä kohdista vahingonkorvausvaati-

mustaan suoraan isännöitsijään, vaan ensisijaisesti 

osakkeiden myyjään, jolla on tuottamuksesta riip-

pumaton vastuu tietojen oikeellisuudesta. 

Kun ostaja valitsee vaatimustensa kohteeksi 

osakkeiden myyjän, ostaja välttää tuottamukseen 

tai sen puutteeseen liittyvän edellä kerrotun arvi-

oinnin mahdollisessa riitatilanteessa. Tämä vähen-

tää selvitettäviä riitakysymyksiä ja yksinkertaistaa 

osaltaan tätä riitaprosessia. Ja on ennen kaikkea 

vaatimuksia esittävän ostajan oikeusturvan ja vaa-

timusten menestymisen kannalta hyvinkin perus-

teltua.

VIRHEELLISEEN isännöitsijäntodistukseen luotta-

neen ostajan on kuitenkin syytä tehdä tapauskoh-

taista tilannearviota vaatimustensa kohteen todelli-

sesta maksukyvystä ja maksuhalusta. 

Ostajan onkin joskus perusteltua kääntyä suo-

raan virheellisen isännöitsijäntodistuksen antaneen 

tahon puoleen ja erityisesti silloin, kun asunnon 

myyjää on syytä epäillä varattomaksi. 

On erityisen tärkeää kuitenkin muistaa, että vaa-

tiessaan korvausta isännöitsijäntodistuksen anta-

neelta taholta, ostajan on pakko vedota näiden tuot-

tamukseen ja tuottamusolettamaan, jolloin vaati-

muksen kohteella on mahdollisuus vapautua vas-

tuusta osoittamalla toimintansa huolellisuus. 

Suoran vetoamisen etuna on siis usein se, että 

isännöitsijällä ainakin voidaan olettaa olevan mak-

sukykyä. 

On esitetty, että ostajan suora vaatimus isän-

nöitsijää kohtaan myös lyhentäisi isännöitsijänto-

distuksen virheellisyyteen liittyvää riitaprosessia, 

kun myyjän ja ostajan välinen riitely jää pois, mutta 

omasta mielestäni tällaista todellista etua ei ole saa-

vutettavissa, koska asia voidaan käsitellä samassa 

oikeudenkäynnissä yhdellä kertaa. 

Isännöitsijäntodistuksen virheisiin liittyvät rii-

taisuudet siis yleisesti ratkaistaan siten, että ostaja 

vaatii korvausta myyjältä, joka vaatii edelleen korva-

usta isännöitsijältä. 

Käytännössä järkevät toimijat saavat aikaan suo-

ran keskinäisen sopimuksen tai vaikkapa kolmi-

kantasopimuksen (ostaja-myyjä-isännöitsijä), jolla 

kaikki riitaisuudet saadaan kerralla, nopeasti ja vä-

himmin kustannuksin päätökseen. 

Perusteeton vastuun välttely tai kieltäminen on-

kin yleensä se seikka, miksi riitaisuudet päätyvät 

käräjäoikeuksien ratkaistavaksi.

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.

8



www.mataki.fi

Suomeen sopivat vesikatot.

Vedenpitävät katot

Mataki on suomalaisen Nordic Waterproofing Oy:n rekisteröity tavaramerkki.

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

Ota yhteyttä oman alueesi Mataki-urakoitsijaan ja 
pyydä tarjous. 

Urakoitsijat löydät osoitteesta: www.mataki.fi

http://www.mataki.fi


Miten on 
asianlaita?

Onko mahdollista saada kotitalousvähennystä rivi-

taloyhtiön omistamaan ilmanvaihtokoneen uusimises-

ta johtuvista asennuskuluista?

Taloyhtiö uusii kaikki koneet EU-direktiivin mukai-

seksi  ja osakas joutuu osallistumaan taloyhtiölle tule-

vaan laskuun omistamansa neliömäärän mukaisesti.

Vastaus Veronmaksajain Keskusliitosta: 

Kotitalousvähennyksestä on tietoa verkkosivuillamme 

http://www.veronmaksajat.fi /Asunto-ja-auto/Kotitalo-

usvahennys/Kotitalousvahennykseen-oikeuttava-tyo/ 

ja sen perusteella kiinteistöön kohdistuvista huoltotoi-

menpiteistä voi saada kotitalousvähennyksen.

Asunto-osakeyhtiössä asukas voi kuitenkin saada 

kotitalousvähennyksen VAIN niistä kunnossapito- ja 

perusparannustöistä, jotka asunto-osakeyhtiölain tai 

yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat osakkeenomistajan 

kunnossapitovastuulle ja joita yhtiökokouksen päätök-

sellä ei ole siirretty yhtiön vastuulle.

Pelkän yhtiökokouksen päätöksen tai yhtiössä nou-

datetun käytännön perusteella ei voi saada kotitalo-

usvähennystä työkustannuksista, jotka kuuluvat yhtiön 

vastuulle.

Saako kotitalousvähennyksen taloyhtiön 
ilmanvaihtokoneen uusimistyöstä?

Minkälaisia kunnossapito- ja perusparannustöitä 

kotitalousvähennysoikeus koskee? 

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa kunnossapi-

to- ja perusparannustyötä on muun muassa keittiön, 

kylpyhuoneen tai muiden huoneiden remontointi, 

sauna- ja kellaritilojen remontointi, rakennusten maa-

laaminen, parvekelasien asennus, putki- ja sähkötyöt 

sekä lämmitysjärjestelmien uusiminen, parantaminen 

ja korjaaminen. 

Minkälaisia huoltotoimenpiteitä kotitalousvähennys-

oikeus voi koskea?

Kiinteistöön kohdistuvista huoltotoimenpiteistä voi 

myös saada kotitalousvähennyksen. Tällaisia ovat esi-

merkiksi lämmityskattilan öljypolttimon huolto, läm-

mityskattilan puhdistus, lämmityskattilan hyötysuh-

demittaus ja ilmanvaihtolaitteiden puhdistus, mittaus, 

säätäminen sekä huolto. Vähennystä ei kuitenkaan saa 

nuohouksesta.

Vähennykseen oikeuttavana kunnossapitotyönä ei 

pidetä kodin koneiden ja laitteiden, kuten kylmälaittei-

den tai astianpesukoneen, asennusta ja korjausta, ellei 

sitä tehdä suuremman korjaustyön yhteydessä.
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RAKENTAMISEN, REMONTOINNIN JA KODIN SISUSTAMISEN ERIKOISMESSUT

JYVÄSKYLÄN RAKENNUSMESSUT 6.-8.3.
Jyväskylän Rakennusmessut jatkaa tänäkin vuonna rakentamisen ja sisustamisen ammattilaisten sekä

tavallisten kodinrakentajien ja remontoijien ykköstapahtumana Keski-Suomessa. 

Tule yksin tai yhdessä kollegan, ystävän tai koko perheen kanssa nauttimaan Jyväskylän Rakennusmessujen

ainutlaatuisesta tunnelmasta, jonka voit kokea vain paikan päällä!

TERVETULOA
RAKENNUSMESSUILLE

JYVÄSKYLÄÄN!

Katso messujen tarkempi 

ohjelma ja lisätiedot

www.jklrak
ennusmessut.fi

MESSUISÄNTÄ
Aleksi Sariola

“KIINTEISTÖ-
KUNINGATAR”

Kaisa Liski pe 6.3.

SISUSTUS-
SUUNNITTELIJA

Milla Alftan
la-su 7.-8.3.

FOXILTA TUTUT
Arin ja Kirsin
kotirempat

pe-su 6.-8.3.

YLIPUUTARHURI
Arno Kasvi

pe-la 6.-7.3.

Ohjelmassa mukana:

Jyväskylän Messut Oy  |  puh. 014 334 0000  |  Lutakonaukio 12  |  40100 Jyväskylä

http://www.jklrakennusmessut.fi


60632
OIKEAA OSOITETTA.

SUOMALAINEN
ISÄNNÖITSIJÄ-

REKISTERI

SIR Tietokanta on osoiterekisteri, jossa on
suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden

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

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

Tavoitat 2 237 isännöitsijätoimistoa 
ja niistä 3 651 isännöitsijää.

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

www.sir.fi

suoramarkkinointikampanjan?

Määrittele kohderyhmä
Laadi myyvä ja puhutteleva viesti
Lähetä viestisi oikeisiin osoitteisiin

SIR Tietokanta tarjoaa sinulle kaikki nämä
- yhdessä tai erikseen.

http://www.sir.fi


Toimitusjohtaja 
Matti Karppanen

Puh. (09) 2238 5614
0400 464 236

matti.karppanen@media-kamari.fi

Myyntijohtaja 
Raili Stenberg

Puh. (09) 2238 5613
0400 408  902

raili.stenberg@media-kamari.fi

Myyntipäällikkö  
Timo Hyrske

Puh. (09) 2238 5612
040 5641 251

timo.hyrske@media-kamari.fi

Myyntijohtaja  
Ari Rytkönen

Puh. (09) 2238 5617
050 4624 133

ari.rytkonen@media-kamari.fi

Ota yhteyttä! Sinua palvelevat

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

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

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

Jyväskylä
amammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjäjätt 1111444 kpkpll
sisivuvutotoimimmmisisisi etet iisäsäännnnnnöiö tst ijät 18181 999 kpkpll
hahallititususteten n pupuheheennjojohthtaja at 1403 kplpl

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

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

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

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

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

Rovaniemi
ama mamatttti-i isisänännnöititsisijäjätt 51 kpl
sisivuvutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitstsijijätät 46 kpl
hah llitususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 555511 kpkpll

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

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

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

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

Kaikki taloyhtiöpäättäjät

http://www.sir.fi


Chef Karppa
jututti

B
oris, tuttavallisesti Boki, aloitti hommat 

vuonna 1974, joten ”seinäilyä” on takana 

40 vuotta. 

Hommat alkoivat Raitalinna Oy:n pal-

veluksessa, missä vierähti kymmenen vuotta. Tu-

tuiksi tulivat työn merkeissä mm. Leninin mauso-

leumi, Avaruusmuseo ja KGB:n uusi rakennus Mos-

kovassa.

Kremlin arkkitehdistä tuli oikein hyvä ystävä, 

mistä ei ollut bisnekselle haittaa, koska Neuvostoai-

kaan henkilökohtaiset suhteet olivat hyvin tärkeitä.

 – Oman yritykseni Saumalaakso Oy:n myötä 

tulivat tutuksi myös sotilaskylät ja silmäklinikat eri 

puolilla isoa maata. Tuli koettua 19 kaupunkia eri 

puolilla Neuvostoliittoa. Sekä Valko-Venäjä, Baltian 

JOKA IKISESTÄ TYÖPÄIVÄSTÄ OLEN NAUTTINUT

”En antaisi päivääkään
  pois elämästäni”
”Laalaa, laalaa. Reissumiestä laulattaa, kaunista tyttöä hän 
saa rakastaa... Boris oli toisenlainen, Boris oli reissumies, hän 
näytti muille miltä tuntuu kun saa...”

J. Karjalaisen Doris-biisiin sanat hieman tuunattuna 
kuvastavat hyvin rautaista saumausalan ammattilaista, 
karjalaiset sukujuuret omaavaa Boris Panschinia.

maat. Kiertelin luennoimassa ja kouluttamassa pai-

kallisia rakennusliikkeitä, suunnittelijoita ja arkki-

tehtejä elastisten saumojen saloista.

Alaa opittu kantapään kautta
- Olen joutunut opiskelemaan tämän alan. Itse olen 

joutunut kaivamaan ”maailmalta kaiken mahdolli-

sen tiedon”, sillä koulutusta ei ole ollut tarjolla, ker-

too Boris Panschin ja jatkaa: -Verkostoituminen on 

tärkeää. Tampereen teknillinen yliopisto ja siellä 

Matti Pentti ja Matti Haukijärvi ovat matkan varrella 

olleet isona apuna.

– Saumausala on tosi aliarvostettu toimiala, 

vaikka parempaan suuntaan ollaankin menty. Suo-

men Rakennussaumausyhdistys täytti viime vuon-

Teksti ja kuvat : Matti Karppanen

Boris Panschin 

on itseoppinut 

rakennussau-

mausalan am-

mattilainen,

jonka työuralle 

mahtuu monia 

maita ja mie-

lenkiintoisia 

kohteita mm. 

Moskovassa.
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na 20 vuotta, mutta on sääli, ettei yhdistyksen toi-

minta näy nykyään missään, pohtii Boki, joka oli 17 

vuotta yhdistyksen puheenjohtajana, nykyisin kun-

niapuheenjohtaja.

Saumaajilta ei vaadita nykyään esimerkiksi ”sau-

murin passia”, pätevyyteen riittää, kun perustat yri-

tyksen. Bokin mielestä se ei vie alaa eteenpäin.

– Onneksi olen saanut Julkisivuyhdistykseltä ar-

vokasta tukea viedäkseni tietoa oikean saumauksen 

tärkeydestä rakennuksissa. 

– Se on hyvä asia, että saumausaineet ovat kehit-

tyneet ympäristölle ja terveydelle ystävällisemmiksi, 

Boki kiteyttää.

Saumalaakso on vuosien aikana käyttänyt par-

haita markkinoilla olevia saumausaineita. Tämän-

hetkisten kokemusten perusteella parhaat aineet 

toimittaa nykyään tremco illbruck.

Yrittäjänä 29 vuotta
Boriksen perustama Saumalaakso Oy täyttää tänä 

vuonna 29 vuotta. Yrityksessä on juuri tehty suku-

polvenvaihdos. Boriksen poika Anton on nyt yrityk-

sen suurin omistaja ja toimitusjohtaja. Nuori mies, 

joka on työskennellyt jo pitkään Saumalaakson pal-

veluksessa.

– Oli oikea aika vaihtaa kapteenia, koska oma 

terveys on vähän kenkkuillut ja tällä muutoksella 

Anton päivittää koko fi rman nykyaikaan. Tietotek-

niikka on hänelle tuttua ja nyt on verkkokauppakin 

perustettu, juuri 60 vuotta täyttänyt saumausalan 

veteraani sanoo.

Boris on vielä yrityksen toiminnassa mukana 

toimimalla hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi 

hän kouluttaa sekä konsultoi.

Kokemusta näihin tehtäviin on: - Sain aikanaan 

kutsun Intiaan kertomaan saumaamisen saloista. 

Siellä oli kovat olosuhteet kuumuuden vuoksi. Toi-

nen ääripää on ollut Siperian kovat pakkaset, ääri-

olosuhteita molemmat, muistelee Boki.

Boriksen tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu 

päällimmäisenä toteuttaa pitkäaikainen unelma, 

kirjoittaa saumausalan historiikki. Sen aika on tule-

vana syksynä.

Jos Rakennussaumausyhdistyksellä olisi jäähalli, 

niin Boris Panschinin haalarit jäädytettäisiin hal-

lin kattoon ja selässä komeilisi isolla kirjaimet BP. 

(toim. huom).

· kerralla laadukasta  
 ja kestävää
· valmistetaan Ruotsissa
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”Sosiaaliasuttamisen” ongelmat 
kärjistävät asoy-arkea

Teksti ja kuvat : Riina Takala

Helsinkiläisen asunto-osakeyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja Olli Kaivanto haluaa antaa kasvot 
ongelmalle, jonka hän arvelee tuskastuttavan muitakin 
taloyhtiöitä – etenkin pääkaupunkiseudulla: asunto-
osakeyhtiöön sosiaalisin perustein asutetut vuokralaiset. 

H
allituksen puheenjohtaja Olli Kaivan-

non hartaana toiveena on, että vuok-           

ranantajat kiinnittäisivät huomiota asu-

kasvalintoihinsa, valvoisivat paremmin 

asumisen sujumista ja ennen kaikkea ottaisivat ta-

loudellista vastuuta silloin, kun vuokralainen on ai-

heuttanut vahinkoa taloyhtiölle.

Sosiaaliset perustelut eivät puheenjohtajaa pal-

jon lämmitä, kun teknisesti hyvässä kunnossa ole-

vassa taloyhtiössä on jälleen korjattu vesivahinkoa, 

eikä tuhansien eurojen maksulle taida tälläkään 

kertaa löytyä maksajaa asunnon omistajasta, saatik-

ka vuokralaisesta. 

Kenenkähän piikkiin menee yhden osakkaan si-

jaisasuminen, kun useampi huoneisto piti myrkyt-

tää lutikoiden vuoksi, puheenjohtaja uskaltautuu 

pohtimaan tietäen todennäköisen vastauksen täs-

säkin – taloyhtiö ja sen osakkaat.

Vahinkoja 
vahinkojen perään
Lutikkaongelma paljastui huhtikuussa, mutta vasta 

syyskuussa isännöitsijän toimesta saatiin tuholais-

torjunta käyntiin ja 5-6 asuntoa myrkytettyä. Yksi 

asukas ehti tänä aikana asua kolme kertaa sijais-

asunnossa myrkytysten vuoksi.  

Puheenjohtaja Olli Kaivanto pohti osakkaalta 

saamansa kirje kädessään, mitenkä neljännellä ker-

ralla käy – voiko asunnossa asua, onko lutikat saatu 

hävitettyä, kuka maksaa osakkaan sijaisasumisen ja 

paljonko lutikoiden tuhoamisesta kaiken kaikkiaan 

on taloyhtiölle syntynyt kustannuksia.
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Dementoitunut asukas ajatteli ilmeisesti ruve-

ta tiskaamaan, avasi hanan, mutta unohti sen päälle 

sillä seurauksella, että vesi valui astioita täpötäynnä 

olevan lavuaarin ylitse alempaan kerrokseen saak-

ka.

– Miten lie kauan valunut se vesi? Taloyhtiölle 

siitä aiheutui 30 000 euron vahingot, Kaivanto ker-

too.

15 000 euron kustannukset syntyivät siitä, et-

tä vuokralainen meni omin luvin suihkuun, vaikka 

kylpyhuoneessa tehtiin parhaillaan remonttia rikki-

näisen kaakelin vuoksi.

Yläkerroksen ikkunasta alashyppäämistä uhan-

nut asukas sai aikaan episodin, jossa paloautot tuli-

vat paikalle, murtautuivat asuntoon rikkomalla oven 

ja saivat siten asukkaan pelastettua. Rikkoutuneen 

oven korvaaminen uudella ovella maksoi 6 000 eu-

roa. Sitä summaa yritettiin saada vuokranantajalta, 

joka oli siirtänyt laskun vuokralaiselle, mutta sekin 

maksu koitui lopulta taloyhtiön maksettavaksi.

Miten tällaiseen 
tilanteeseen on oikein tultu?
Helsingin Kalliossa sijaitsevassa asunto-osakeyh-

tiössä on 98 asuntoa, joista vain kymmenkunta on 

vakituisten osakkeenomistajien hallussa. Sijoitus-

asuntoja eli sijoittajien omistuksessa olevia asun-

toja taloyhtiössä on 80. Taloyhtiössä on myös kuu-

si Helsingin Asuntohankinta Oy:n, Y-Säätiön ja 

Diakonissalaitoksen omistuksessa olevia asunto-

ja. Muutamat sijoittajaomistajat ovat vuokranneet 

asuntojaan suoraan vuokralaisilleen, mutta uusia 

vuokralaisia on tullut myös asuntojen vuokrausväli-

tyspalveluita tarjoavan Forenom Oy:n kautta.

– Silloin kun talossa vielä asui mummoja ja uk-

koja ja jokainen omassa osakehuoneistossaan, on-

gelmia ei ollut. Asukaskunta on muuttunut ja me 

vakituisia osakkeenomistajia edustavat olemme pi-

an vähemmistönä tässä talossa, hallituksen jäsen ja 

yli 30 vuotta taloyhtiössä asunut Pertti Burman sa-

noo.

Tekninen kunto 
talossa erinomainen
Hallituksen puheenjohtaja Olli Kaivantoa tilanne 

harmittaa erityisesti siksi, että taloyhtiössä on tehty 

paljon korjauksia ja se on teknisesti hyvässä kun-

nossa.

– Kuvittelin, että tätä kautta saamme hyviä osa-

kasasukkaita taloon. Viime aikoina minusta on kui-

tenkin alkanut tuntua siltä kuin talo olisi ruvennut 

”mätänemään” sisältäpäin näiden muun muassa 

sosiaalisin perustein taloon asutettujen vuokralais-

ten vuoksi, Kaivanto kertoo..

Hallituksen puheenjohtaja Olli Kaivanto (vas.) 

ja hallituksen jäsen Pertti Burman alkavat olla 

tuskastuneita varsinkin sosiaalisin perustein 

taloyhtiöön asutettujen vuokralaisten aiheut-

tamista häiriöistä ja kustannuksista.

www.iLOQ.com

Suomalainen iLOQ on 
maailman ainoa elektroninen 
lukitusjärjestelmä, joka kehittää 
tarvitsemansa sähköenergian 
avaimen työntöliikkeestä, eli toimii 
ilman paristoja. Pääsyoikeuksien 
hallinta on nopeaa ja helppoa, 
kadonneet avaimet voidaan poistaa 
järjestelmästä käden käänteessä.

Remontti tulossa, onko meillä 
yleisavaimia työmiehille?

Mitäpä jos laitetaan se iLOQin 
älykäs lukitusjärjestelmä jo 
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Hän muutti taloyhtiöön vuonna 1985. Sen jäl-

keen vuonna 1927 rakennetussa kerrostalossa on 

tehty sähkönousut ja huoneistojen porraskäytävä-

ovet, asennettu ovipuhelimet, kunnostettu anten-

niverkko tähtistandardin mukaiseksi, uusittu läm-

mönvaihdin ja tasapainotettu lämmitysverkosto, 

uusittu ikkunat ja parvekkeet, korjattu kadunpuolei-

nen julkisivu, uudistettu lukitusjärjestelmä, uusittu 

käyttövesiputkisto ja viemärijärjestelmä täydellises-

ti, uusittu rappukäytäviä, uusittu kiinteistöpesulan 

koneita, oikaistu takapihan pintaa ja tehty jätekatos, 

korjattu sisäpihan puoleinen julkisivurappaus, tehty 

lämmitysverkostolle tarkistussäätöä ja uusittu katto. 

Eli kaikki tämä vuoteen 2011 mennessä. 

Vahinkoja sattuu, 
mutta mistä oikeat maksajat
Ongelman ydin kiteytyy siihen, että erilaisten 

vuokralaisten aiheuttamien vahinkojen kustannuk-

sia on erittäin vaikea saada vuokra-asuntojen omis-

tajilta, saatikka vuokralaisilta itseltään. 

Tilanne voi olla se, että sosiaalisin perustein 

asutetun asukkaan yhtiövastikkeen maksaa yleis-

hyödyllinen vuokranantaja tai Kela, kotivakuutus-

ta ei ole, eikä isännöitsijältäkään ole saatu sitä apua, 

että hän aktiivisesti toimittaisi vahingosta aiheutu-

neet laskut niille tahoille, jotka taloyhtiön mielestä 

ovat korvausvelvollisia.

Olli Kaivanto sanoo yrittäneensä selvittää asun-

to-osakeyhtiölaista juridisia perusteita vahingon-

korvausvaateille. Miten vastuukysymyksiin vaikut-

taa myös huoneenvuokralaki, siitäkään ei ole oikein 

tarkkaa kuvaa.

Vuokralaisvalintaan 
ja valvontaan huomiota
Pertti Burmanin mielestä suurin ongelma asunto-

osakeyhtiön kannalta on se, että Helsingin Asunto-

hankinta, Y-Säätiö tai Diakonissalaitos eivät asun-

tojen omistajina tiedä, minkälaisia vuokralaisia 

asuntoihin tulee, koska asukasvalinta tai ylipäänsä 

asunnon järjestäminen asunnottomalle on annettu 

jonkin muun organisaation tehtäväksi.

– Olen yrittänyt puuttua näihin ongelmiin ja 

yrittänyt löytää esimerkiksi Helsingin Asuntohan-

kinnasta ihmisiä, joiden kanssa voisimme näis-

tä sosiaalisista asumisen ongelmista puhua ja etsiä 

ratkaisuja. Olen tehnyt paljon taustatyötä, mutta 

tuntuu, että on todella vaikea löytää oikeita henki-

löitä, Olli Kaivanto kertoo.

– Lisäksi minua kiinnostaisi tietää, minkälaisilla 

ohjeistuksilla vuokraustoimintaa harjoitetaan, hän 

jatkaa.

Olli Kaivanto ja Pertti Burman ovat sitä mieltä, 

että vastuu vuokralaisista ja heidän asumisen val-

vomisestaan ei voi missään muodossa kuulua talo-

yhtiön hallituksen jäsenille.

– Minusta asunnon omistajalla pitäisi olla vastuu 

vuokralaisestaan. Jos vuokralainen aiheuttaa va-

hingon, niin omistaja vastaa, raha kulkee taloyhtiön 

kannalta oikeaan suuntaan, eivätkä ongelmat tule 

taloyhtiön maksettaviksi, Kaivanto puuskahtaa.

OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB omistaa 

noin 3 500 pääosin pientä asuntoa, jotka ovat yksit-

täisissä asunto-osakeyhtiöissä eri puolilla Helsinkiä. 

Se on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, jonka 

tehtävänä on tuottaa asuntopalveluita helsinki-

läisille ja vuokraamaan hallitsemiaan huoneistoja 

kaupungin osoittamaan käyttöön. Se on perustettu 

vuonna 1983.

- Ymmärtääkseni Asuntohallinnalla on ajatuksia, 

että se lopettaisi vuonna 2016 tällaisen matalan 

kynnyksen asuttamisen, Kaivanto kertoo.

Jossakin vaiheessa Asuntohankinnalta tuli pyyn-

tö, että isännöitsijä toimittaisi kaikki vuokralaisia 

koskevat laskut heille.

- He halusivat osoittaa sosiaalitoimelle, miten 

suuria todelliset asumiskustannukset ovat, jotka 

tällaisesta asuttamisesta syntyvät. 

Y-SÄÄTIÖ on yleishyödyllinen organisaatio, joka 

tarjoaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ihmisille, 

joiden on vaikea löytää asuntoa. Säätiö omistaa 

noin 6 500 asuntoa yli 50 paikkakunnalla. Suurin 

osa asunnoista sijaitsee yksittäin tavallisissa taloyh-

tiöissä, kokonaisia taloja Y-Säätiöllä on noin 40.

Osan asunnoista Y-Säätiö vuokraa itse, min-

kä lisäksi Y-Säätiön omistaja Y-Asunnot vuokraa 

asuntoja suoraan asunnonhakijoille. Se tekee 

myös tiivistä yhteistyötä järjestöjen, kuntien ja eri 

palveluntuottajien kanssa. Niissä vuokraustoimin-

ta perustuu pääsääntöisesti jälleenvuokraukseen, 

jolloin yhteistyökumppanit huolehtivat itse myös 

asukasvalinnoistaan.

Säätiö on toiminut vuodesta 1985. Sen perus-

tivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampe-

reen kaupungit, Suomen Kaupunkiliitto (nykyisin 

Kuntaliitto), kirkkohallitus, Suomen Punainen Risti, 

Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto, Alko sekä 

Suomen Mielenterveysseura.

HELSINGIN DIAKONISSALAITOS on yleishyödyl-

linen säätiö, joka esimerkiksi asumispalveluissaan 

toteuttaa ”Asunto ensin” –periaatetta, jonka mu-

kaan asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita. 

Diakonissalaitos tarjoaa tuettua asumista, jossa 

asukas kykenee melko itsenäisesti huolehtimaan 

itsestään ja asioistaan. Tehostettu tuettu asuminen 

kohdistuu henkilöihin, joiden toimintakyky on alen-

tunut, eivätkä he kykene kaikilta osin omatoimisesti 

huolehtimaan asioistaan, vaan tarvitsevat apua 

jokapäiväisessä elämässä. 

Lisäksi Diakonissalaitos tarjoaa palveluasumista. 

Se on mukana myös pitkäaikaisasunnottomuuden 

vähentämistämisohjelmassa kolmella kohteella, 

joista kaksi sijaitsee Helsingissä ja yksi Espoossa.

Vuokra-
asuntojen 
omistajatahoja

18



– Sarveni nousevat pystyyn, kun asuntojen 

omistajat pompottelevat meikäläistä, eikä kukaan 

ota vastuuta näistä sosiaalitapauksista. Kyllä ih-

misellä pitää olla asunto ja katto pään päällä. Kyllä, 

mutta..., hän jatkaa.

Kaivanto kertoo ehdottaneensa vuokranantajille 

ja asukkaiden kanssa toimiville sosiaali- ja terveys-

huollon virkamiehille, että ottaisivat jatkuvaan val-

vontaan tällaiset holhoamista tarvitsevat, itsenäi-

seen asumiseen kykenemättömät ”asiakkaansa”.

– Esimerkiksi Y-Säätiön edustaja on väittänyt, 

että he käyvät säännöllisesti tarkastamassa asun-

not. Kun teetimme pattereissa ilmenneiden vuoto-

jen vuoksi kaikissa asunnoissa kuntotarkastuksen, 

niin yhdessäkin asunnosta kävi ilmi, ettei sitä oltu 

siivottu kolmeen vuoteen. Kodinhoitajat ovat ilmei-

sesti tottuneet siihen tai sitten pelkäävät puuttua 

asiaan, Kaivanto pohtii.

Jossakin vaiheessa Burmanin mukaan kaupunki 

majoitti sosiaalihuollon asukkaita asuntoihin, jotka 

vuokrattiin yksityisen vuokra-asuntovälitysyrityk-

sen Forenomin kautta, mikä sekin johti vuokralais-

ongelmiin. 

– Asuntojen omistajat tietysti hyötyivät, koska 

saivat asunnoista hyvän ja varman vuokran, hän ar-

velee.

Varoitukset ja 
hallintaanotto eivät auta
– Meillä on talossa nyt sellaisia asukkaita, että em-

me saa heitä millään pois. Emme voi, koska ihmi-

sillä pitää olla asunto. Meitä ei auta lakikaan, joka 

antaa mahdollisuuden varoitusten antamiseen ja 

asuntojen hallintaanottoon. Miten niitä voisimme 

käytännössä käyttää, Kaivanto kysyy. 

Pertti Burmanin mukaan eräässä sijoittajaomis-

tajan tapauksessa näin tehtiin, että asunnon omis-

Pekka Aalto Stadin Grosarit Oy:stä kertoo, että aikaisem-

min vuokralaiset ovat ”ilmoittautuneet” siinä vaiheessa, 

kun tarvitsevat talonkirjaotteen esimerkiksi Kelan maksa-

maa asumistukea varten.  - Silloin heidät on saatu merkit-

tyä talonkirjoihin. Nyt Kela on poistanut menettelyn ja pel-

kään, että sen jälkeen taloissa tiedetään vielä vähemmän, 

keitä siellä oikeasti asuu.
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tajalle annettiin varoituksia vuokralaisen aiheutta-

mista häiriöistä.

– Mitään ei kuulunut. Omistaja ei korvaansa let-

kauttanut. Vasta sitten kun ilmoitimme suunnittele-

vamme asunnon hallintaanottoa, omistaja ilmoit-

tautui, Burman kertoo. 

Sijoittajaomistajien 
vähäinen mielenkiinto hämmästyttää
Ongelmia on ollut myös sijoittajaomistajien asun-

tojen vuokralaisten kanssa. Esimerkiksi ulkomaa-

laistaustaiselle vuokralaiselle vuokratun asunnon 

vedenkulutus herätti huomiota, koska se oli suuri. 

Paljastui, että toisinaan asunnossa vieraili toista-

kymmentä ihmistä, vaikka asunnossa ei muuten 

tuntunut asuvan kukaan. 

Olli Kaivanto herätti sijoittajaomistajien huomi-

ota yhtiökokouskutsun liitteenä olevalla kirjelmällä, 

jossa hän kehotti yksityisiä vuokranasunnon omis-

tajia tarkistamaan, mikä on heidän omaisuutensa 

tila ja missä kunnossa asunnot ovat. 

– Tällaisia omistajia on kuusi, joista vain yksi 

omistaja tarttui ehdotukseen ja kävi tarkistamassa 

asuntonsa kunnon, Kaivanto kertoo. 

Tosin nykyisten omistajien yhteystietoja ei ollut 

helppo löytää. 

Taloyhtiön kiinteistönhuollosta vastaava Pekka 

Aalto Stadin Grosarit Oy:stä ihmettelee, miksi ei vel-

voiteta siihen, että osakasluettelosta löytyvät myös 

omistajien yhteystiedot. 

– Jos osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouskut-

sua, niin hänhän voi moittia kokousta siitä, että se 

on laiton, Aalto toteaa.

Ilman isännöitsijän 
tukea vaikea toimia
Nykyinen tilanne on hankala myös huoltoyhtiön 

kannalta, koska yritys ei tietenkään halua ottaa ris-

kiä siitä, että jää huoltokeikan lasku maksamatta.

– Oli eräskin tapaus, jossa osakkeenomistajan 

piti itse maksaa pistorasian asennustyö. Minä en 

suostunut tekemään työtä muilla ehdoilla kuin niin, 

että laskutan taloyhtiötä ja taloyhtiö laskuttaa sitten 

osakasta. Isännöitsijätoimiston kiinteistösihteeri 

soitti minulle, että he eivät tee läpilaskutuksia, hän 

jatkaa.

Puheenjohtaja Kaivanto arvelee, että tämäkin 

lasku on jäänyt isännöitsijätoimiston useiden sato-

jen asiakastaloyhtiöiden yhteisen kirjanpitojärjes-

telmän uumeniin. Hän on muutenkin jäänyt vaille 

kaipaamiaan talouslukuja erityisesti vuokralaisten 

aiheuttamien vahinkojen kuluista. Hän epäilee, lie-

kö laskuja edes toimitettu aina asianomaisille omis-

tajatahoille.

– Nyt kun talo on teknisesti hyvässä kunnossa, 

eikä tarvita enää korjausrakentamisen hallitsevaa 

isännöitsijätoimistoa, niin olen ajatellut ja hallitus 

minua tukenut, että etsimme sellaisen isännöitsijän 

ja toimiston, jolla on aikaa näiden meidän talomme 

nykyisten ongelmien selvittämiseen, Kaivanto vie-

lä toteaa. 
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-I
lmanvaihto- ja ilmastointipuolella ei ole 

aikaisemmin ollut kuntotutkimusme-

nettelyä. Näin ollen se on pitänyt luoda 

niin sanotusti tyhjästä, hankkeen vetäjä 

Markku Rantama toteaa.

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laittei-

den kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen lähti 

kolmisen vuotta sitten liikkeelle ympäristöministe-

riön kosteus- ja hometalkoiden puitteissa. Tarvet-

ta kuntotutkimuksen kehittämiselle asetti myös ra-

kennusten energiatehokkuusdirektiivin pykälä, joka 

koski jäähdytyslaitteiden energiatarkastusta.

Yhtenä lähestymiskulmana kuntotutkimusme-

nettelyn aikaansaamiseksi on ollut ilmanvaihtolait-

teiden ja ilmastointijärjestelmien ikääntyminen se-

kä viestit huonosta sisäilmasta.

– Laitteiden kunnossa on toivomisen varaa. Kar-

keasti arvioiden voi sanoa, että jos järjestelmät ovat 

saaneet olla viisi vuotta tai kauemmin rauhassa, on 

tarvetta kuntotutkimukselle.

Rantaman mielestä taloyhtiöissä tulisi tiedostaa 

ilmanvaihdon ja ilmastoinnin tärkeys.

– Ilmanvaihtokysymykset pitäisi nostaa sille 

kuuluvalle tasolle. Kun taloyhtiössä tehdään putki- 

tai ikkunaremontti, olisi samassa yhteydessä hy-

vä teettää IV-kuntotutkimus ja toteuttaa tarvittavat 

korjaukset.

Pilottikohteiksi 
toivotaan taloyhtiöitä
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden 

kuntotutkimushankkeen ensimmäisen vaiheen tu-

loksena syntyi ohjeisto tutkimuksen suorittamiseen 

laskentaohjeineen. Ohjeiston valmistuttua todettiin 

tarve testata se käytännössä. Muun muassa ympä-

ristöministeriön ja Suomen LVI-liiton rahoittama 

jatkohanke saatiin käyntiin tämän vuoden alussa. 

Liikkeelle lähdettiin suorittajien koulutuksella.

Perehdytystilaisuus kuntotutkijakandidaateille 

järjestettiin tammikuun lopussa. Koulutuksessa oli 

mukana noin 15 henkilöä. Markku Rantaman mu-

kaan tulijoita olisi ollut enemmänkin, mutta tilai-

suus haluttiin pitää tiiviinä ja keskustelevana.

ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN ETENEE

Pilottikohteissa testataan 
ohjeiden toimivuus
Ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimus-
menettelyn kehittäminen on edennyt pilotointivaiheeseen. 
Toimitiloissa ja asuinkiinteistöissä testataan ohjeiden 
toimivuutta käytännössä. Tavoitteena on, että menettely 
ohjeistoineen olisi julkaisuvalmis tulevana syksynä.

Nyt on alkamassa käytännön työt pilotointikoh-

teissa. 

– Toimitilakohteita on löytynyt mukavasti ja nii-

tä on kymmenkunta. Pilottikohteita ovat muun mu-

assa sairaala, hotelli ja laboratorio, joten vaativuus-

astettakin on riittävästi.

Pilotointiin toivottaisiin mukaan myös taloyh-

tiöitä. Taloyhtiöpuolen tuntien Markku Rantama to-

teaa sen olevan hankalaa, koska kyse on rahasta.

– Vaikka kiinteistön ilmanvaihdossa todettaisiin 

olevan parantamisen varaa, on vaikea löytää sen 

tutkimiseen euroja, Rantama tietää.

Nyt on porkkanaa tarjolla, sillä pilotointiin osal-

listuvien taloyhtiöiden on mahdollista saada rahal-

lista tukea IV-kuntotutkimuksen toteuttamiseen. 

Tuen määrä on tapauskohtainen, ja se neuvotellaan 

ennen hankkeen aloittamista.

Kuntotutkimuksessa 
tarkastuksia ja mittauksia
IV-kuntotutkimuksen tekijä tutustuu aluksi kiin-

teistön lähtötietoihin, kuten rakentamisvuoden il-

manvaihtomääräyksiin ja suunnitteluohjeisiin se-

kä huomioi mahdolliset puutteet. Hän haastattelee 

kiinteistön omistajaa, esimerkiksi taloyhtiön halli-

tuksen edustajaa, isännöitsijää ja huoltomiestä. Ky-

symyksissä käydään läpi ongelmakohdat ja koke-

muksia sisäilmasta.

Kiinteistötarkastuksessa rakennuksen ilmastoin-

ti- ja ilmanvaihtolaitteet tarkastetaan. Taloyhtiön 

ollessa kyseessä käydään osassa huoneistoja tutki-

massa tilanne.

Tarkastukseen sisältyy myös erilaisia mittauksia, 

joita isoissa toimitilakohteissa saattaa olla runsaas-

tikin. Mittauksissa tutkitaan muun muassa ilmavir-

rat, sähkönkulutus ja painetasapainot.

Kuntotutkija laati tutkimuksesta raportin toimen-

pide-ehdotuksineen. Siihen sisältyvät niin tarvitta-

vat lisätutkimukset kuin korjausta vaativat asiat.

– Yleisistä parannustoimenpiteistä tulee ensim-

mäisenä mieleen puutteet automaatiotoiminnossa. 

Ne eivät enää toimi niin kuin on alun perin suun-

niteltu. Isommat toimenpidesuositukset saattavat 

Teksti: Irene Murtomäki
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liittyä lämmöntalteenottolaitteisiin tai puhaltimiin, 

jotka ovat vanhoja puhaltimia tehokkaampia ja 

energiataloudellisempia.

Ohjeita täsmennetään 
palautteen pohjalta
Meneillään olevassa kuntotutkimusmenettelyn pi-

lotoinnissa kerätään sekä tekijöiltä että tilaajilta pa-

laute. Tämän perusteella ohjeistoon tehdään tarvit-

tavat korjaukset ja täydennykset. Ohjeiden valmis-

tuttua käynnistetään kuntotutkijoiden pätevöity-

miskoulutus.

IV-järjestelmien kuntotutkijan pätevyysvaati-

muksena olisi teknillisen yliopiston, ammattikor-

kean tai teknillisen oppilaitoksen insinöörikoulutus 

LVI-tekniikan tai talotekniikan alalta sekä vähintään 

kolmen vuoden soveltuva työkokemus.

– Käytäntö näyttää, miten tekijöitä löytyy ja saa-

daanko pystyyn pätevöittämistoiminta esimerkik-

si FISE:n kautta.  Uudistuvassa terveyslainsäädän-

nössä huomioitaneen rakennusterveysasiantunti-

jat, joten IV-kuntotutkijoille tulee olemaan tarvetta 

silläkin puolella.

Parasta Markku Rantaman mielestä olisi, jos IV-

kuntotutkimus tulisi pakolliseksi. Kuntotutkimuk-

selle olisi tarvetta vähintään kymmenen vuoden 

välein.

Rantama muistuttaa, että IV-kuntotutkimuksella 

voidaan välttää myös turhia investointeja.

– Monesti remonttia suunniteltaessa tai tilojen 

käyttötarkoitusta muutettaessa päätetään ykskan-

taan tehdä kaikki uusiksi paneutumatta siihen, mi-

kä voisi olla säilyttämiskelpoista. Kuntotutkija voisi 

jarruttaa tällaisia turhia investointeja.

Kiinteistöjä koskevia kuntotutkimusmenettelyjä 

on jo useita, joista talotekniikan puolella käytetyin 

lienee lämpö- vesi ja viemärilaitteiden kuntotut-

kimusmenettely. Muita rakennukseen kohdistuvia 

kuntotutkimuksia ovat esimerkiksi kosteus- ja ho-

mevaurioituneen rakennuksen sekä julkisivujen ja 

vesikattojen kuntotutkimukset.

Markku Rantama toteaa, että ennen kuin varsi-

naiseen kuntotutkimukseen ryhdytään, on taustalla 

usein kuntoarvio. Kuntoarvioijan pitää pystyä päät-

telemään rakennuksesta kohteet, jotka vaativat tar-

kempaa tutkimusta: onko tarpeen penkoa esimer-

kiksi julkisivua, putkistoa tai ilmanvaihtoa. Kunto-

tutkimus, kuten kehitystyön alla oleva IV-kuntotut-

kimus, voidaan nähdä myös energiatehokkuuden 

vuoksi tarpeelliseksi.

Kaba 
evolo
Täysin digitaalinen kulunvalvonta- ja hallintajärjestelmä erillaisiin 
käyttökohteisiin: 

• Kerrostalot  •  Toimistot  •  Yritykset  •  Koulut

Kulkutunnisteena käytetään RFID-avaimenperää tai korttia. Jokainen kulku-
tunniste on yksilöllisesti poistettavissa järjestelmästä. Ylläpito on kustannus-
tehokasta ja helppoa. Oikein suunniteltuna Kaba evolo toimii avainhallintaa 
itsenäisesti ylläpitävänä järjestelmänä, jossa turvallisuus on huippuluokkaa. 
Kaba evolo tuotteet on helppo yhteensovittaa kiinteistön olemassa olevaan 
lukitukseen ilman raskasta kaapelointia.

Käyttäjäystävällinen ja turvallinen kulunhallinta-
järjestelmä kaikkiin käyttötarkoituksiin

KABA AB
Klaus Björkman
Myyntipäällikkö
Puh. 040 352 22 68
kbjorkman@kaba.com
Särkiniementie 3, 4 krs.
00210 Helsinki

KABA AB
Jarmo Kvick
Myyntipäällikkö
Puh. 040 043 43 17
jarmo.kvick@kaba.com
Tulli Business Park
Åkerlundinkatu 11 A, 33100 Tampere

Ota yhteyttä meihin niin autamme 
teitä järjestelmän suunnittelussa.
 

www.kaba.fi 

 Lisätietoja hankkeesta osoitteesta http://www.sulvi.fi /

ajankohtaista/projektit/iv-kuntotutkimushanke/

Mikäli taloyhtiösi on kiinnostunut pilotoimaan 

kuntotutkimusohjeen kehittämistä, lisätietoja saat 

Markku Rantama, Rantama Consulting, 

sähköposti: markku.rantama@rantama.fi 
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K
atja Kostiainen osti Lohjan Routiolta ker-

rostaloasunnon vuoden 2013 elokuussa. 

Kuolinpesän omistuksessa ollut asunto oli 

ollut pitkään tyhjillään ja Katja päätti os-

ton jälkeen teettää siinä remontin. Siinä remontoi-

tiin mm.  keittiö, wc- ja kylpyhuonetilat pintoineen 

ja vesikalusteineen.  

Ensimmäinen puolen vuoden ajalta tullut 500 

euron vesilasku ihmetytti Katjaa, mutta hän myönsi 

ajatelleensa ensin, että ehkä hän siinä maksaa edel-

lisen asukkaan maksamattomia vesilaskuja.

– Mutta kun vuoden lopussa tuli vesilasku kol-

men kuukauden ajalta ja senkin loppusumma noin 

350 euroa, heräsin ymmärtämään, että tämä ei nyt 

ole mahdollista, että käytän näin paljon vettä. Soitin 

isännöitsijälle, joka oli ensin sitä mieltä, että kyllä se 

Väärän kytkennän vuoksi  
jättimäinen vesilasku
”Minä en voi yksin asuvana ihmisenä kuluttaa näin paljon vettä. 
Vaikka minulla olisi hanat koko ajan auki, minä en näin paljon 
vettä kuluttaisi”, lohjalainen Katja Kostiainen yritti vakuuttaa 
isännöitsijälle saatuaan useiden satojen eurojen vesilaskun.
Niiden mukaan hän olisi kuluttanut puolen vuoden aikana 
keskimäärin noin 700 litraa kylmää vettä ja noin 100 litraa 
lämmintä vettä päivää kohti.

nyt vain on mahdollista, Katja Kostiainen kertaa ta-

rinansa alkuvaiheita.

– Onpa Lohjalla tosi kallista vettä, Katja vielä 

muistaa harmitelleensa laskuja katsellessaan.

Selvittääkseen, voiko kulutusluvut pitää paik-

kansa, hän vertasi tätä vuoden lopussa tullutta ve-

silaskuaan yksin asuvan naapurinsa vesilaskuun 

samalta ajanjaksolta. 

Se osoitti, että Katjan vedenkulutus olisi ollut 

laskun mukaan kymmenen kertaa enemmän kuin 

naapurin.

– Siis naapurinrouvalla, joka asuu yksin ja talo-

udessa on pyykinpesukone, kuten minullakin, ve-

silasku on 36 euroa ja minulla yli 350 euroa. Ajat-

telin, ettei tämä ole totta, koska käyn usein salilla 

suihkussa, enkä käytä suihkua kotona joka päivä.

Teksti: Riina Takala

Katja Kostiai-

nen on tyyty-

väinen siihen, 

että jättisuuriin 

vesilaskuihin 

löytyi selitys - 

vaikkakin 

omasta kohdis-

ta ja virheelli-

sesti tehdystä 

kytkennästä.

KUVA RIINA TAKALA
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Lisäksi hän tutki ns. vessapaperikokeella wc-

pöntön ja totesi, että uudehko pönttö ei vuoda. 

Vikaa täytyy olla mittarissa
Kerrostalossa on huoneistokohtainen vedenmitta-

us kylmälle ja lämpimälle vedelle. Katja oli ehdotto-

masti sitä mieltä, että nyt on vikaa mittarissa. Muuta 

mahdollisuutta ei ole.

Isännöitsijä Mika Björkroth MB Kiinteistöt Oy:stä 

kutsui vesimittaritoimittaja Vercon Oy:n edustajan 

Tapio Raskin paikalle selvittämään asiaa.

– Vuotojen mahdollisuus tosiaan eliminoitiin si-

tä ennen. Täällä kävi putkimies ja kaksi huoltomies-

tä, jotka kaikki totesivat, että mikään kohta ei vuoda. 

He olivat myös kaikki sitä mieltä, että noin suuria 

vesimassoja ei ole mahdollista kuluttaa tässä huo-

neistossa, Katja muistelee.

– Huoneistokohtaiseen vesimittariin vaihdettiin 

jonkin osa ja kulutusta ryhdyttiin tarkkailemaan. 

Tarkkailussa selvisi, että erityisesti kylmää vettä ku-

luu huomattavat määrät, hän jatkaa kuvausta.

Kun ei ymmärrä itse tekniikkaa…
Katja selitti, miten pyykinpesukone on asennettu. 

Hän muistaa jo remonttivaiheessa ihmetelleensä 

liittämistä, mutta ei osannut ajatella asiaa tekniikan 

kannalta, vaan esteettisistä syistä.

– Minusta se oli epäesteettisen näköinen, mut-

ta minulle vakuutettiin, että kyllä se putki voidaan 

noin asentaa.

Siitä siis seurasi – kuten Katja nyt ymmärtää – 

se, että kone pyykkiä pestessä otti koko ajan vettä ja 

”läpijuoksutti” satoja litroja vettä. 

– En osannut kiinnittää asiaan mitään huomio-

ta, koska pyykinpesu ei aiheuttanut mitään erityistä 

ääntä, ulkoisesti ei näkynyt mitään, koska poisto-

putken pää oli viemärissä veden alla, eikä lattiakai-

vostakaan voinut havaita mitään poikkeavaa. 

– Ainut, mitä ihmettelin, oli pesukoneen pysäh-

tyminen aina kesken pesukertojen. Kun ohjelma 

keskeytyi, kävin sen laittamassa uudestaan päälle ja 

mietin, onkohan kone mennyt muutossa rikki. Pyy-

kinpesukone on kuitenkin suhteellisen uusi.

Kun vika oli löydetty, tehtiin vielä testit, miten 

vedenpoisto toimi, kun vedenpoistoputki oli vir-

heellisessä asennossa. 

– Ja kun vesipoistoputki asennettiin oikein sin-

ne lavuaarin alla olevan kaapin liitäntöihin ja testat-

tiin konetta, niin sitten se toimi oikein ja vesi meni 

sinne, minne kuuluikin. Minulle se oli iloinen asia, 

sillä saatoin todeta, että ”minullahan onkin ehjä ko-

ne”.

Kulutusseurantaa 
ja reaaliaikaisuutta
Katja pitää huoneistokohtaista vedenmittausta jär-

kevänä, mutta pitäisi vielä parempana sitä, jos asu-

kas voisi itse seurata omaa vedenkulutustaan. Kat-

jan asunnossa vesimittari on katon rajassa, mutta 

sitä ei voi sieltä itse lukea.

– Mittareiden luku tapahtuu netin kautta ja sen 

tekevät huoltomiehet. Minusta sekin olisi hyvä, jos 

lukemat olisivat reaaliaikaisia eli voisit itse seurata 

omaa kulutustasi reaaliajassa. Kun ajatellaan nyky-

aikaa ja maailmaa, veden ja luonnonvarojen tuhlaa-

mista, niin minusta se olisi hyvä suuntaus, että nä-

kyvillä olevien mittareiden ansiosta opittaisiin ta-

juamaan ympäristövaikutuksia ja käyttämään vettä 

varovaisemmin, Katja vielä pohtii.

Kokemus on ollut Katjan mukaan opettavainen 

ja hän tuo sen esiin siksi, että voisi tätä kautta eh-

kä auttaa muitakin välttämään väärien liitosten ja 

asennusten aiheuttamat vahingot ja tarpeettomat 

kustannukset.

Pesukonekauppiaille hän heittää ehdotuksek-

si, että laittakaa koneisiin iso lappu, jossa sanotaan, 

että älä liitä ja asenna tätä konetta väärin näin, vaan 

oikein näin. 

– Yksi facebook-ryhmässä oleva kaverini ”posta-

si” tehneensä pyykinpesukoneensa poistoputkelle 

”patenttiratkaisun” eli laittaneensa putken poista-

maan vedet ammeeseen. Minä kehotin häntä he-

ti asennuttamaan putken sinne, minne se kuuluu, 

sinne vessan lavuaarin alle – oikein.

Tämä virheelli-

nen kytkentä 

pyykinpesuko-

neen poisto-

putkelle oli ai-  

heuttanut kai-

ken. Tämän jäl-

keen poisto-

putki on asen-

nettu oikein la-

vuuaarikaapissa 

sijaitsevaan vie-

märiputkeen.

KUVA TAPIO RASK
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Y
lläoleva muistutus kannattaa Vercon Oy:n 

myyntipäällikkö Tapio Raskin mielestä 

ottaa vakavasti, sillä väärien kytkentöjen 

vuoksi voi syntyä laajoja vesivahinkoja, 

joiden vuoksi asukas voi joutua suurtenkin summi-

en maksumieheksi. 

– Tällä kertaa rakenteita tärvelevältä vesivahin-

golta vältyttiin, mutta rahassa mitattuna vettä valui 

hukkaan parin pesukoneen verran. Vuoden asumi-

sen aikana Katja käytti pesukonetta pari kolme ker-

taa viikossa, eli yhteensä ehkä 130-150 pesukertaa. 

Jokainen pesu aiheutti ylimääräisen tuhannen lit-

ran vedenkulutuksen. Kylmän veden kuutiohinnal-

la 3,81 ehti ylimääräistä rahanmenoa kertyä yli 500 

euroa, Rask toteaa.

Mittarissa täytyy olla vikaa…
Katjan ylisuurelta vaikuttavan vesilaskun vuoksi 

mittarivalmistaja Vertonin edustaja kävi tarkasta-

massa huoneistossa sijaitsevan vesimittarin kesällä. 

Mittarin todettiin tarkastuksessa näyttävän täsmäl-

leen oikein.

– Aluksi epäiltiin WC:n vuotoa, mikä onkin ylei-

sin syy kylmän veden huimaan kulutukseen. Vuo-

don tutkimusta hämäsi se, että kaikki näytti kuiten-

kin toimivan johdonmukaisesti oikein. Kun Katja oli 

lomamatkalla poissa asunnostaan, mittarin mukaan 

kulutus oli täysin pysähdyksissä. Mutta kun hän pa-

lasi loman jälkeen takaisin kotiin, alkoi taas merkil-

linen kylmän veden valtava kulutus. Syksyllä vesi-

laskun saatuaan Katja vaati jälleen uutta tutkimusta 

- hän oli varma, että jotain on vialla, Rask kertaa.

– Mittarikin vaihdettiin jo varmuuden vuoksi 

uuteen, mutta kylmän veden kulutus pysyi entisel-

lään.

Lopulta mittareita ruvettiin seuraamaan päivit-

täin. VertoLive -ohjelma mahdollistaa mittareiden 

seuraamisen jokaisena päivänä internetin kautta. 

– Kun päivittäistä seurantaa oli jatkettu kolme 

viikkoa, huomattiin, että toisina päivinä vettä kului 

aina tasan 1 000 litraa enemmän, kun taas toisina 

päivinä vettä kului normaaliin tapaan. Suuren kulu-

tuksen täytyi liittyä siis johonkin, mitä yksin asuva 

henkilö ei tee joka päivä, mutta kuitenkin pari kol-

me kertaa viikossa. Tämä johti ajatukseen viallisesta 

pesukoneesta, Rask kuvaa selvitysprosessia.

Pesukonekytkennät 
ammattilaisten hommaa
– Tuli mieleeni, että tällaisia samanlaisia pesukoneen kytkentöjä, 
kuten tässä lohjalaisen Katja Kostiaisen tapauksessa tuli esiin, 
on varmasti useita. Tavallinen asukas ei tule ajatelleeksi 
aiheuttavansa väärällä kytkennällä todellisen vesisyöpön. Mitä 
siis tästä voidaan oppia: Kodin vesi- ja sähkölaitteet tulee jättää 
ehdottomasti ammattimiehen kytkettäväksi.

Pyykinpesukoneen 
väärä kytkentä 
– Katja kertoikin pesukoneen toimineen nykyisessä 

asunnossa eri tavalla kuin aikaisemmassa asunnos-

sa. Pesuohjelma pysähtyi välillä ja koneen merkki-

valot alkoivat vilkkua. Lopulta paljastui, että koneen 

poistoletku oli kytketty suoraan lattiakaivoon. 

– Pyykinpesukone on periaatteessa astia, jon-

ka alareunassa on letku vähän samaan tapaan 

kuin entisajan mehumaijassa. Letku täytyy nostaa 

ylös, että pesuvesi pysyy koneen sisällä. Kun let-

kun kääntää alas, niin vesi karkaa koneesta lattia-

kaivoon. Itse asiassa Katjan pesukone oli toiminut 

koko ajan siten, että täyttöletkusta tullut vesi karkasi 

samoin tein lattiakaivoon. Kahden tunnin pesuoh-

jelman aikana vettä oli kulunut aina samaa määrä - 

noin tuhat litraa. 

Katjan tapauksessa hän oli saanut väärää tietoa 

pesukoneen poistoletkun kytkemisestä.

– Pesukoneen kytkennän saa periaatteessa suo-

rittaa vain ammattimies. Moni ajattelee, että kyt-

kentä on niin yksinkertainen, että ammattimiehen 

palkkaaminen tuntuu turhalta, Rask sanoo.

Tässä tapauksessa siis vesivahingoilta vältyttiin, 

mutta valtava määrä vettä on valunut hukkaan pu-

humattakaan kustannuksista, mitä väärä kytkentä 

on aiheuttanut. 

– Vedenkulutuksen päivittäinen seuranta mah-

dollisti poikkeaman havaitsemisen. Jos kulutusta 

seurattaisiin vain kuukausitasolla, ei tämän kaltais-

ta poikkeamaa olisi havaittu. Kylmän veden kulutus 

olisi vain tuntunut suurelta, mutta kun mittarikin 

oli vaihdettu uuteen, niin mitään vikaa ei olisi löy-

detty, Tapio Rask vielä mainitsee.

Teksti: Riina Takala

Tässä kuvassa 

näkyy, minkä-

lainen pyykin-

pesukoneen 

kytkennän pi-

täisi oikeaoppi-

sesti tehtynä 

olla.
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PIPE-MODUL OY
Työmiehenkatu 2, 50150 Mikkeli
Puh. 020 790 0870
info@pipemodul.com
www.pipemodul.com

Suomalainen Pipe-Modul Oy tarjoaa 
turvallisia ja kustannustehokkaita putki- ja 
sähköelementtejä korjausrakentamiseen. 
Pipemodul-elementtejä käytetään kiinteis-
töjen putkistosaneerauksissa ja lämmön 
talteentottojärjestelmien putkituksissa 
sekä talotekniikkalaitteistojen integroin-
nissa. 
Laadun takeena on yli  3 000 kohdetta. 

www.pipemodul.com

Eerola-Yhtiöt Oy
www.eerolayhtiot.  

Eerola-Yhtiöt tarjoaa palveluita viemäri-
järjestelmiin liittyvissä ongelmissa. 
Tarjolla on kattavat ja monipuoliset 
viemäri- ja erotinhuoltopalvelut loka- ja 
sadevesikaivojen tyhjentämisistä viemä-
rijärjestelmien saneerauksiin saakka.
Eerola-Yhtiöt on yli 40-vuotias perheyri-
tys, jonka palvelukulttuuriin kuuluu en-
siluokkainen asiakaspalvelu - 24 tuntia 
7 päivänä viikossa. Kaikkialla Suomessa. 
17 toimipisteestä käsin.

www.eerolayhtiot.  

Kiinteistöposti
Kiinteistöposti on kiinteistönpidon ja kor-
jausrakentamaisen ammattilehti. Lehden 
suurimman lukijakunnan muodostavat 
asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheen-
johtajat sekä sivutoimiset- ja ammatti-
isännöitsijät. Lehden jakelu perustuu 
luotettavaan ja ajantasaiseen SIR Tieto-
kantaan. SIR on Suomen laajin kiinteistö-
alan päättäjärekisteri, 60 000 osoitetietoa, 
kaikki henkilönimellä.

Kiinteistöpostin viikoittain ilmestyvä 
uutiskirje on nopea tiedonvälittäjä ja 
tarjoaa tuoteimmat alan uutiset 
sähköpostiisi, maksutta.

wwww.kiinteistoposti.  
www.sir.  

http://www.jklrakennusmessut.fi


Jyväskylän Rakentaminen ja Talotekniikka -messut
luottaa henkilökohtaisen tapaamisen voimaan
Sähköisen viestinnän aikakautena ihmisten väliset henkilökohtaiset tapaamiset ovat 
vähentyneet. Mutta varsinkin rakentamiseen, remontointiin ja kiinteistönhoitoon 
liittyvistä asioista on hyvä keskustella kasvotusten ja paras paikka tähän on tietysti 
Rakentaminen ja Talotekniikka 2015 -messut Jyväskylän Paviljongissa 
6.–8. maaliskuuta.

Rakennusmessujen yli 40-vuotisen historian aikana Jyväskylään on vakiintunut liki 
20 000 kävijän ja 300 näytteilleasettajan huipputapahtuma. Se on suunnattu 
kodin rakentajille, remontoijille ja sisustajille, alan ammattilaisia unohtamatta.

Rakennusmessujen näytteilleasettajat ja yleisöluennot tarjoavat jokaiselle kävijälle 
mielenkiintoisimmat uutuustuotteet ja ajankohtaisimman hyötytiedon. Ohjelma on suunniteltu 
sellaiseksi, että sieltä voi jokainen messuvieras poimia omansa. Mukana on tiukkaa asiaa, 
mutta myös koko kansan tuntemia tv-kasvoja.

Esiintymislavalle nousee mm. ”kiinteistökuningatar” Kaisa Liski, ylipuutarhuri Arno Kasvi sekä 
Suomen kaunein koti -ohjelmasta tuttu sisustussuunnittelija Milla Alftan. Käytännön 
remonttivinkkejä saa koko messujen ajan Arin ja Kirsin kotirempat – osastolta. 

Hyvä esimerkki, otsikossa mainitusta henkilökohtaisen tapaamisen voimasta, on Kiinteistötori. 
Kiinteistöpostin jo useana vuonna Jyväskylän rakennusmessuille toteuttama Kiinteistötori on 
tullut tutuksi kiinteistöalan ammattilaisten kohtaamispaikkana.

Nähdään maaliskuussa Jyväskylässä!

http://www.jklrakennusmessut.  /

Jyri Siekkinen
myyntijohtaja

Osasto B-260. TERVETULOA.

Kiinteistötorin keskellä on 
Torikahvila, joka palvelee 
torikauppiaiden asiakkaita 
messujen aikana. Kahvilan 
ainoa toimiva valuutta on 

Toritaaleri.

http://www.jklrakennusmessut.fi


PIPE-MODUL OY  I  Työmiehenkatu 2  I  50150 Mikkeli, FINLAND
Puhelin +358 20 790 0870  I  info@pipemodul.com 
www.pipemodul.com  I  facebook.com/PipeModulFI

PUTKIREMONTTI TULOSSA? 

Putkiremontti: As. Oy Harjuviita 18, Espoo
2

www.pipemodul.com => referenssit

Hyötysuhde

60 %

Valuuko kiinteistössänne lämmin suihkuvesi viemäriin? 
Se on kuin heittäisi euroja menemään.

Enää ei tarvitse tehdä niin. ENSAVETEC lämmön talteenotto-
laite ottaa viemäriin valuvasta lämpöisestä vedestä energian 
talteen ja säästää energiakustannuksistasi.

www.ensavetec.com
facebook.com/ENSAVETECFI
twitter.com/ENSAVETEC

http://www.pipemodul.com


N
ettisivut tarjoavat asukkaille ajantasaista 

tietoa ja luovat samalla kuvaa nuorek-

kaasta taloyhtiöstä. Sivujen päivityksestä 

huolehtii asunto-osakeyhtiön hallituk-

sen puheenjohtaja Marko Saarela.

Aatunpihan kotisivuille on koottu monipuolises-

ti asumiseen liittyvää asiaa. Ajankohtaisten uutisten 

lisäksi sieltä löytyvät muun muassa yhtiöjärjestys, 

järjestyssäännöt, asemapiirros, kunnossapitoselvi-

tys ja energiatodistus.

– Taloyhtiöllä on yleensä paljon sirpaleista tietoa, 

jota on tapana jakaa postilaatikoihin ja ilmoitustau-

lulle, tai se on suusta suuhun kulkevaa perimätie-

AATUNPIHAN KOTISIVUILTA TIETO 
LÖYTYY NOPEASTI JA HELPOSTI

Taloyhtiöasioissa
tarvitaan avoimuutta
Taloyhtiön omat kotisivut ovat tärkeä tiedotuskanava 
riihimäkeläisessä Aatunpihassa. Sivuilta löytyvät niin 
hallituksen kokouspöytäkirjat, keppihevoskilpailun 
tulokset kuin energiatodistuskin.

toa. Minusta nämä kaikki asiat oli hyvä koota saman 

osoitteen alle.

Netissä tiedotteet pysyvät, eivätkä katoa. Lisäksi 

ne on helppo päivittää.

– Aikaisemmissa paikoissa, joissa olen asunut, 

on ollut käytössä huoneistokansio. Olen todennut 

sen toivottomaksi. Kansiosta löytyy vanhoja entis-

ten kiinteistöhuoltoyhtiöiden tietoja, Saarela kuvai-

lee.

Hallituksen puheenjohtajalla on tapana viedä 

pöytäkirjat mitä pikimmin nettiin.

– Dokumentit ovat avoimia 90-prosenttisesti. 

Hallituksella on hyvin vähän asioita, jotka ovat sa-

Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki
Taloyhtiön ko-

tisivut tarjoavat 

runsaasti ja 

monipuolisesti 

tietoa Aatun-

pihasta. Halli-

tuksen puheen-

johtaja Marko 

Saarela hoitaa 

sivujen päivittä-

misen.
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laisia. Näitä voivat olla jotkut kilpailuttamiseen liit-

tyvät asiat, Saarela mainitsee.

Hän ottaa esimerkkinä esille taloyhtiön hallituk-

sen kokouksen 6/2014. Siellä on käsitelty etanatilan-

netta, parvekkeiden maalausurakkaa, mattotelinei-

den huoltokorjausta, radonkorjauksia, sekajäteasti-

oita ja syystalkoita.

– Eipä näissä taida olla mitään salattavaa, Saare-

la tuumaa.

Tänä päivänä tieto pitää olla sähköisessä muo-

dossa, on hänen mielipiteensä. Kun Marko Saarela 

valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, hän melkein-

pä ensitöikseen suunnitteli taloyhtiön kotisivut, joi-

den pohjana hän käytti palveluntarjoajan sivumal-

lia.

Taloyhtiöillä, jotka miettivät nettiin menemistä, 

Saarela toteaa olevan muutamia ilmaisia mahdolli-

suuksia, kotisivut tai facebook-ryhmä. Jos taloyh-

tiö haluaa rekisteröidä oman osoitteen, se maksaa 

muutaman kympin vuodessa.

Myös hallituksen kokousten sopimisessa Saarela 

hyödyntää netin mahdollisuuksia. Hän käyttää il-

maista Doodle-palvelua välttyen siten sähköposti- 

ja puhelinsoittorumbalta.

Terapeutti ja insinööri
Vuonna 2007 valmistuneessa Asunto Oy Riihimäen 

Aatunpihassa on 26 asuntoa, joista 10 on rivitalo- ja 

16 paritalohuoneistoja. Taloyhtiössä on 50–60 asu-

kasta. Hallituksessa on viisi jäsentä puheenjohtaja 

mukaan lukien.

– Tässä saa olla niin terapeutti kuin insinöörikin, 

Marko Saarela vastaa, kun häneltä kysyy, miten hän 

on viihtynyt taloyhtiön puheenjohtajan tehtävässä.

– Hallituksen jäsenyyden hoitaminen ei ole ra-

kettitiedettä, vaan ihmiselämän asioiden hoitoa. 

Ongelmatilanteissa netti on mainio apuväline, siel-

tä voi katsoa, miten asiat on muualla ratkaistu.

Saarelan mielestä on parasta, että saa olla vuoro-

vaikutuksessa naapureitten kanssa.

– Ja jonkunhan on tämäkin tehtävä hoidettava. 

Onneksi meillä on niin mukavaa hallituksessa, ettei 

ole tarvinnut kengänkärkiin tuijotella.

Saarela muistuttaa, että hallitukselta edellytetään 

päätöksentekokykyä. Tehtävässä ei menesty sillä, 

että ei ole mielipidettä.

– Jos asukkaiden välillä jokin asia hiertää, pitää 

hallituksen ratkaista oma linjansa. Yleensä ne ovat 

pikkuasioita liittyen istutuksiin, kotieläimiin tai las-

tenleikkeihin.

Taloyhtiön puheenjohtajana hän kokee onnis-

tumisen hetkiä, kun väki poistuu yhtiökokouksesta 

hymyillen, eikä kenellekään ole jäänyt pahaa miel-

tä siitä, miten asioita on kokouksessa hoidettu. Tai 

kun joku hallituksen pitkään puuhaama juttu on-

nistuu: kesällä toteutettu parvekkeen maalaus meni 

juuri niin kuin odotettiin.

Isännöitsijän vaihto onnistui
Taloyhtiössä toteutettiin isännöitsijän vaihto viime 

vuonna. Uuden isännöitsijän etsiminen kilpailutuk-

sineen oli Marko Saarelan mielestä haastava tehtävä.

Saint-Gobain Pipe Systems 
Nuijamiestentie 3 A, 00400  HELSINKI  • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA

Puh. 0207 424 600 • sgps.finland@saint-gobain.com • www.sgps.fi

PAM SMU Plus putkella
yli sukupolvien
Putkimateriaalit määräävät useimmiten koko putkiston 
käyttöiän, mutta taloyhtiön putkiremontin kokonaiskus-
tannuksissa niiden osuus on vaatimaton. Putkien laatuun 
kannattaa siis panostaa. 

Erikoispinnoitettu harmaa PAM SMU Plus -putkijärjestel-
mä on suunniteltu suurkeittiöihin ja ammattikäyttöön. 
Normaaliolosuhteissa PAM SMU Plus takaa selvästi pidem-
män käyttöiän perinteisiin viemäriputkiin verrattuna. Jo 
viisi vuotta pidempi putkistojen elinkaari maksaa PAM 
SMU Plus -putkijärjestelmän takaisin moninkertaisesti. 

Omaisuudestaan huolta pitävän taloyhtiön kannattaakin 
sijoittaa CE-merkittyyn, paloturvalliseen ja ekologiseen 
viemärijärjestelmään. Valurautainen PAM SMU Plus -vie-
märijärjestelmä takaa turvallisen ja huolettoman tulevai-
suuden myös seuraaville sukupolville ja samalla nostaa 
kiinteistösi arvoa.
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– Tahtotilana oli hakea paitsi hintaetua myös 

laatutekijöitä. Lähetimme kymmenkunta tarjous-

pyyntöä, joihin neljä toimistoa vastasi. Niistä valit-

simme meille sopivimman, ja olemme olleet tyy-

tyväisiä. Meille on tärkeää, että sähköinen asiointi 

hoituu ja talousseuranta on reaaliajassa. Bonuksena 

on, että henkilökemiat kohtaavat uuden isännöitsi-

jän kanssa. Tämä sujuvoittaa asioiden hoitamista. 

Taloyhtiön hallitus kokoontuu vuosittain kym-

menkunta kertaa, tavallisesti pyörävaraston yhtey-

dessä olevassa sähkökeskushuoneessa.

– Olemme oma-aloitteisia, joten isännöitsijän 

tarvitsee olla harvoin paikalla. Esimerkiksi viime 

vuonna meillä oli kahdeksan kokousta, joista hän 

oli yhdessä mukana. Silloin laitettiin tilit ja toimin-

tasuunnitelma kuntoon isännöitsijätoimistossa.

Koska asunto-osakeyhtiössä on alle 30 asun-

toa, sillä ei tarvitse olla tilintarkastajaa. Kustannuk-

sia saadaan tätäkin kautta pienemmiksi. Pätevä toi-

minnantarkastaja löytyi omasta taloyhtiöstä.

Hallituksen omatoimisuudesta kertoo kesällä to-

teutettu parvekeremontti.

– Teimme sen taloyhtiön hallituksen toimen-

piteenä. Osaamista löytyy omasta takaa, sillä yksi 

jäsenistämme on korjausrakentamisen insinööri. 

Kilpailutimme urakoitsijat ja saimme remontin hin-

naksi noin 15 000 euroa. Siitä puolet maksettiin ta-

loyhtiön tililtä ja puolet kerättiin osakkailta vastik-

keina.

Marko Saarela on huomannut palvelujen kilpai-

luttamisen kannattavan.

– Esimerkiksi energiatodistuksissa voi olla tu-

hansien eurojen ero. Viime vuonna halvin tarjous 

oli 750 euroa ja kallein 3 200 euroa. Kilpailutukses-

sakin suosittelen internetin apua. Osoite on http://

www.kilpailutaenergiatodistus.fi .

Talon vuositarkastuksissa 
saa olla tarkkana
Tarkkana saa olla, Marko Saarela toteaa ja viittaa Aa-

tunpihassa tehtyihin vuositarkastuksiin.

– Kiinteistöjen 1- ja 2-vuotistarkastuksista ilme-

ni huikea määrä korjattavaa, jopa 30 - 50 vikaa per 

asunto. Toki osa niistä oli pieniä asioita: seinässä oli 

raita tai sauma oli auki. Tällaiset virheet käytiin suo-

siolla korjaamassa rakennuttajan toimesta.

Mutta joidenkin vikojen selvittely venyi Saarelan 

mielestä liian pitkälle.

– Joissakin huoneistoissa vesiputket kolisivat, 

kun aukaisi tai sulki hanan. Tämä johtui vesiputken 

huonoista kiinnikkeistä. Loppujen lopuksi raken-

nuttaja avasi seinän ja laittoi uudet kiinnikkeet. Ai-

kaa ehti kulua viisi vuotta.

Ongelmia on ollut myös radontiivistyksissä, ja 

asunnoissa on tehty edelleen mittauksia. Pitoisuu-

det eivät ole nousseet niin, että olisi tarvittu välit-

tömiä toimenpiteitä, mutta korjauksia suositellaan. 

Näistä on raportoitu rakennuttajalle, joka on lisän-

nyt tiivistyksiä.

Kokemuksista viisastuneena taloyhtiö valmistau-

tuu huolella vuonna 2017 edessä olevaan 10-vuotis-

tarkastukseen.

– Varaudumme tähän jo vuoden 2016 budjetis-

sa. Teettämme silloin niin täydellisen tarkastuksen 

kuin mahdollista rakennusalan asiantuntijalla. Ra-

kennuksen viat, virheet ja vauriot ovat usein sellai-

sia, että niitä ei tavallinen matti meikäläinen pysty 

havaitsemaan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi 

vesikatto ja kosteat tilat.

Puhuttaessa vuositarkastuksista yleensä Marko 

Saarela toteaa tilanteen olevan huonon, jos jollain 

paikkakunnalla sama isännöitsijä saa aina uudis-

kohteet isännöitäväkseen.

– Tästä herää epäilys, ovatko rakennuttaja ja 

isännöitsijä samalla puolella pöytää ja suosittelee-

ko isännöitsijä talon takuukorjauksia tarpeeksi pai-

nokkaasti tehtäväksi, Marko Saarela heittää ilmaan 

ajatuksen.

Aatunpihassa 

tehtiin viime 

kesänä parve-

keremontti, 

jonka taloyh-

tiön hallitus 

teetti omatoi-

misesti. Marko 

Saarela toteaa 

asukkaiden 

olevan tyyty-

väisiä lopputu-

lokseen.
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KODINHOITOROBOTTI, KIINTEISTÖNHOITOROBOTTI, KODINHOITOROBOTTI, KIINTEISTÖNHOITOROBOTTI, 
LUMENLUOJAROBOTTI, HOMEENETSIJÄROBOTTI…LUMENLUOJAROBOTTI, HOMEENETSIJÄROBOTTI…

Workpartner-robotti ymmärtää ihmispuhetta  Workpartner-robotti ymmärtää ihmispuhetta  

VTT:n tutkijan Ilkka Kaupin kehittämällä ”väli-VTT:n tutkijan Ilkka Kaupin kehittämällä ”väli-

kielellä”, joka tulkkaa puhekieliset käskyt robo-kielellä”, joka tulkkaa puhekieliset käskyt robo-

tin ymmärtämään muotoon. Robotti ”asuste-tin ymmärtämään muotoon. Robotti ”asuste-

lee” tällä hetkellä Helsingissä ”robottilaaksos-lee” tällä hetkellä Helsingissä ”robottilaaksos-

sa”, Airo Islandssa (Artificial Intelligence & sa”, Airo Islandssa (Artificial Intelligence & 

Robotics), joka sijaitsee Tekniikan museon vie-Robotics), joka sijaitsee Tekniikan museon vie-

ressä. Airo Island toimii kohtaamispaikkana ih-ressä. Airo Island toimii kohtaamispaikkana ih-

misille, jotka haluavat edistää robotiikkaa misille, jotka haluavat edistää robotiikkaa 

Suomessa.Suomessa.

Teksti: Teksti: Riina Takala Riina Takala Kuvat: Kuvat: Aimo HoltariAimo Holtari
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RobotiikanRobotiikan
avulla uusia avulla uusia 
toimintamalleja toimintamalleja 
kiinteistöalallekinkiinteistöalallekin
Lähiötalojen pihamaalla kulkee robotti, joka kasaa Lähiötalojen pihamaalla kulkee robotti, joka kasaa 
lumia ja pakkaa niitä kuutioiksi. Tuleeko tällä kertaa lumia ja pakkaa niitä kuutioiksi. Tuleeko tällä kertaa 
kuution muotoisia lumiukkoja pitkin pihamaata vai kuution muotoisia lumiukkoja pitkin pihamaata vai 
kasataanko kuutiot poiskuljettavaksi jonnekin?kasataanko kuutiot poiskuljettavaksi jonnekin?

Kerrostalohuoneistossa perheen kanssa asuva robotti Kerrostalohuoneistossa perheen kanssa asuva robotti 
säätää ilmanlaatua ja lämpötilaa, tiskaa, lajittelee säätää ilmanlaatua ja lämpötilaa, tiskaa, lajittelee 
pyykkiä sekä tekee muita kodinhoitotöitä.pyykkiä sekä tekee muita kodinhoitotöitä.

Nämä ovat Suomessa vielä valitettavan liian heikkona Nämä ovat Suomessa vielä valitettavan liian heikkona 
signaalina esiintyvän robotisaation ilmentymiä. signaalina esiintyvän robotisaation ilmentymiä. 

Robotics Finland –hankkeessa mukana oleva Cristina Robotics Finland –hankkeessa mukana oleva Cristina 
Andersson vakuuttaa, että tällaisetkin esimerkit voivat Andersson vakuuttaa, että tällaisetkin esimerkit voivat 
toteutua Suomessa yllättävänkin nopeasti.toteutua Suomessa yllättävänkin nopeasti.
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R
obotics Finland on Cristina Anderssonin 

mukaan virtuaalinen hanke, jonka tavoit-

teena on edistää robotiikkaa ja robotisaa-

tiota Suomessa. Se sai alkunsa vuonna 

2013 vietetystä EU:n ”Robottiviikosta”. 

– Sen aikana todettiin, että Suomeen tarvitaan 

yhteisö, jossa robotisaatioon ja robotiikkaan liitty-

vistä asioista voidaan keskustella ja kehittää sellai-

sia aloitteita, jotka vievät robotiikkaa konkreettisesti 

eteenpäin.

Robotics Finland –hanke määritellään ”viralli-

semmin” klusteriksi, jonka tavoitteena on yhdis-

tää, kehittää ja aktivoida robotisaation eri osapuolia 

erityisesti taloudellisista sekä työn- ja elinkeinoelä-

män lähtökohdista.

Yksi toimintamuodoista on Robottiviikko, joka 

viime vuonna keräsi 5 000 kävijää. Se järjestetään 

vastaavaan tapaan marraskuun lopussa.

– Robotiikkahan ei ole vain yhteen teollisuuden 

tai toiminnan alaan liittyvä asia, vaan enenevässä 

määrin kaikkiin mahdollisiin asioihin  liittyvä, An-

dersson arvioi sitäkin taustaa vasten, miten tekni-

sen kehityksen ansiosta syntyy koko ajan maaperää 

siihen, miten robotiikkaa voidaan hyödyntää pa-

remmin ja saada aikaan entistä monimutkaisempia 

ratkaisuja.

Kodinhoitajarobotti 
huolehtii
Meillä on Cristina Anderssonin mukaan jo robotteja 

kotona, vaikka emme esimerkiksi astianpesukonet-

ta osaa sellaisena pitääkään.

– Sehän toimii itsekseen, pesee ja kuivaa as-

tia. Se on siitä epäkäytännöllistä, että meidän pitää 

ladata astiat ja pestäkin niitä hieman ennen kuin 

voimme laittaa ne pesukoneeseen. 

– Sen sijaan oxfordilaisen professorin esitykses-

sä osoitettiin, että tulevaisuudessa meillä ei ole lai-

sinkaan astianpesukoneita, eikä sen kaltaisia robot-

tejakaan, vaan sellainen robotti, joka tiskaa astiat ja 

Tätä Work-

partner-robot-

tia voisi Cristina 

Anderssonin 

mukaan jo nyt 

käyttää luonte-

vasti vaikkapa 

kiinteistön-

huoltotöissä. 
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tekee erilaisia kodin töitä. Se robotti pystyy olemaan 

myös niin hellävarainen, että kultareunaiset kahvi-

kupitkin voidaan antaa hänen hoidettavakseen.

Cristina Anderssonin mukaan suurin vallanku-

mous kotirobotiikassa tulee olemaan se, kun ko-

deissa touhuilee sensorein,  internetyhteydellä ja 

tekoälyllä varustettu IOT-robotti, joka voi valvoa 

kaikkia asioita kodissa: tutkia, onko pölyä, ohja-

ta pölynimurirobottia, ohjata astianpesurobottia tai 

astianpesutoiminto voi olla osa IOT-robottia.

Tällainen robotti voisi hoitaa kodin eri tehtäviä 

ja ottaa kodin myös sillä tavalla kokonaisuudessaan 

hallintaansa, että se huolehtii sisäilman laadusta, 

lämpötiloista ja puhtaudesta sen mukaisesti kuin it-

se haluat. 

Nyt lajittelemme itse likavaatteemme ja laitam-

me pyykinpesukoneeseen. Entäpä jos sen työn te-

kisikin robotti? Robotti, joka viikkaisi aamukiireessä 

jääneet vaatteet tuolilta takaisin kaappiin sillä aikaa 

kun olet töissä?

– Itse asiassa kodin palvelurobotit ovat nyt jo 

niin pitkälle kehittyneitä, etten usko, että meidän 

täytyy enää visioida monen kymmenen vuoden 

päähän, vaan meillä on jo nyt sellaisia toimijoita, 

jotka kykenevät aika nopeastikin ottamaan tällaisen 

teknologian käyttöönsä.

Hoivarobotiikka tuomaan 
arvokkuutta ikäihmisen elämään
Robotiikasta puhuttaessa usein esitellään Japanissa 

kehitettyjä hoivarobotteja, joita on kehitetty Euroo-

passa erityisesti Saksassa ja Ranskassa. Nämä muis-

tuttavat Anderssonin mukaan hyvin paljon edellä 

esiteltyä kodinhoitorobottia.

– Minusta hoivarobotit ovat hyvin tärkeä asia sii-

nä mielessä, että silloin kun ihminen on heikoim-

millaan, niin meidän pitää kaikin keinoin mahdol-

listaa ihmisen arvokkuuden säilyminen mahdolli-

simman korkealla. Itsenäinen asuminen kotona ja 

arvokkuus. Mieluummin ajatella, että se voi olla ro-

botti, joka auttaa kotona vessaan kuin se, että tulee 

kodinhoitaja tai joku muu, joka vaihtaa vaipat kol-

me kertaa päivässä.

Hoiva- tai kodinhoitorobotille syntyy tarvetta 

myös terveydenhuoltosyistä: sairaalathan pyrkivät 

lyhentämään sairaalassaoloaikaa mahdollisimman 

paljon.

– Silloin kun kotona oleminen pitenee, silloin 

koti pitäisi jo alun perin suunnitella sellaiseksi, että 

siellä asuu sekä ihminen että robotti, eikä  ihminen 

välttämättä ole hyvä liikkumaan itsekseen. Robotti-

avusteisuus pitäisi siis ottaa huomioon.

Suunnittelussa huomioitava siis, ettei ole portai-

ta, eikä kynnyksiä, että on riittävän leveät oviaukot, 

kaapistot riittävän alhaalla ja niin edelleen… vai?

– Enemmänkin sitä, miten robotti saa tarvitse-

mansa sähkön. Että asunnossa on sellainen digitaa-

linen arkkitehtuuri, että se tieto, mitä robotti tarvit-

see, on sille koko ajan saatavilla. Jos internetyhtey-

dessä tulee katkos, robotilla täytyy olla tietty varoai-

ka, että se pystyy jatkamaan toimintaansa. Kaik-

kia tällaisia asioita täytyy miettiä, koska sen kodin 

täytyy olla robotille tietynlainen tietokeskus, mutta 

myös sen ”pesä”.

Hissejä vai kantoapurobotteja?
Suomessa on paljon hissittömiä kerrostaloja, joiden 

”hissittämiseen” on meneillään erilaisia ohjelmia ja 

valtiovallan ja kuntienkin tukirahoja.

Cristina Andersson heittää miettimään, tarvi-

taanko taloissa oikeasti hissejä. Entäs jos ongelma 

ratkaistaisiin robotilla?

– Se voisi kuljettaa esimerkiksi huonojalkaisen 

ihmisen ostokset ja painavat laukut tai mitä tahan-

sa kerroksiin. Hissittömissä taloissa ei kuitenkaan 

aina ole kysymys siitä, ettei pystyttäisi kulkemaan 

portaita ylös tai alas. Ongelmahan tulee siitä, että on 

hankala kuljettaa raskaita kantamuksia ylös ja siinä 

robotti voisi toimia kantoapuna.

Droni tarkastuskäynnillä tai 
robotti putkirikkoa korjaamassa
”Droni”, robottikopteri tai helikopterirobotti leijai-

lee rakennuksen yläpuolella ja tarkistaa, ovatko kat-

torakenteet kunnossa tai miltä julkisivut näyttävät 

ylhäältä katsoen. Ehkä se tekee joitakin korjaustoi-

menpiteitäkin.

Tämä on yksi näkemys siitä, mitä robotiikka voi-

si tuoda tullessaan kiinteistöjen ylläpitoon – katolle 

ei tarvitsisi välttämättä mennä huoltomiehen, eikä 

kenenkään muunkaan, ainakaan tarkistuskäynnille, 

ehkei edes korjaamaan jotakin kohtaa.

Yhtälailla robotiikkaa voidaan hyödyntää – ja 

osin on hyödynnettykin – putkistojen kuntokartoi-

tuksissa.

– Ehkä robotit voivat korjatakin putkistoa tai mi-

tä muuta tahansa. Robotit pystyvät tekemään jo nyt 

melkein mitä tahansa.

Rakennusten valvominen valvonta- tai huolto-

keskuksista ei välttämättä vaadi varsinaista robo-

tiikkaa, mutta entistä enemmän on mahdollista 

hyödyntää sellaista teknologiaa, jonka ansiosta ra-

kennuksen ongelmakohtia voidaan ennakoida ja si-

ten korjata pois ennen kuin vika tulee päälle.

Tai sitten teknologian yhdistämällä robotiikkaan 

päästään siihen, että huoltomies voi vaikkapa tode-

ta vian, mutta paikalle meneekin robotti, joka korjaa 

vian.

Robotti vai ihminen?
– Minä ajattelen niin, ettei jokaisella taloyhtiöllä tar-

vitsisi välttämättä olla omaa kiinteistönhuoltoro-

bottia, vaan niitä olisi kiinteistönhuoltoyhtiöllä ja se 

ohjaisi robottien kulkemista ja tehtäviä asiakaskun-

taansa kuuluvissa taloyhtiöissä.  

Cristina Andersson kertoo viehättyneensä Eng-

lannin metrossa siitä, että täysin automatisoidun 

metron asemilla seisoi ihmisiä, joita hän rupesi ni-

mittämään ”seisoskelijoiksi”.

– Metron käyttämiseenhän ei tarvita periaattees-

sa ihmistä laisinkaan, mutta seisoskelijat olivat siksi 

tarpeellisia, että heiltä saattoi kysyä neuvoja, mihin 

suuntaan mennä ja mistä lähtee pohjoiseen mene-

vä metro ja mistä minun pitää kulkea.

35



– Huoltomiehen rooli voisikin olla se, että hänen 

ei tarvitse tehdä fyysisiä huolto- eikä korjaustöitä, 

vaan hän olisi siellä ihmisten parissa neuvomassa ja 

tuomassa turvallisuuden ilmapiiriä. Me ihmiset luo-

tamme toisiimme ja siksi tuntuisi hyvältä, että olisi 

ihmisiä lähipiirissä. Robotti ei osaa neuvoa, mutta 

muita asioita se toki pystyy tekemään.

Cristina Andersson näkeekin, että robotiikalla on 

paljon hyödyntämismahdollisuuksia kiinteistön-

huollossa kuitenkaan syrjäyttämättä ihmisen tar-

vetta.

– Huoltoyhtiöllä voi olla vaikkapa puutarhaleik-

kuri- tai lumenluontirobotteja. Esimerkiksi tällainen 

luon lumet –robotti. Jossakin jo on kehitetty robot-

ti, joka työntää lumen kasaan ja pakkaa sen kuuti-

oiksi. Miksei voisi olla huoltoyhtiön robotti, joka luo 

lumet ja tekee niistä hienoja lumiukkoja sen sijaan, 

että lumia kasataan ja kuljetetaan tontilta pois kal-

liisti?

Maksat yhtiövastikkeessa –tulostat 
3D-tulostimella huoltoyhtiössä?
Myös 3D-tulostimet voisivat sopia todella hyvin 

kiinteistönhuoltoyhtiöiden ansaintalogiikkaan.

– Yksinkertainen esimerkki tehdä 3D-printta-

uksesta: Lapsella on syntymäpäiväjuhlat ja juhliin 

halutaan jokaiselle printata syntymäpäivämuki. Ei 

ole mitään järkeä, että jokaisella on kotona oma 3D-

printteri tämmöisiä härpäkkeitä varten, vaan asukas 

voisi mennä huoltoyhtiöön ja printata mukit siellä. 

Hän on varannut siihen ajan ja printtaa. 

– Huoltoyhtiön ei tarvitse varsinaisesti ylläpitää 

printteriä, vaan se sopii asukkaiden kanssa, kuka 

voi tulla milloin printtaamaan ja päättää, sisältyisikö 

maksu vaikka yhtiövastikkeeseen vai ei vai perittäi-

siinkö siitä erillinen palvelumaksu.

Myös huoltoyhtiö itse hyötyisi omasta 3D-tulos-

timesta. – Kiinteistönhuollossa tarvitaan monenlai-

sia tavaroita, vaikkapa pieni putken pätkä. Sen voisi 

tulostaa 3D-tulostimella, eikä tarvitsisi hakea tai ti-

lata putken pätkää mistään. Näen 3D-printtausmaa-

ilman kiinteistönhoitoakin auttavana maailmana.

Suunnitellaan rakennus ja tulostetaan 
oma kasvokuva julkisivuun
– 3D-tulostuksia tehdään jo Suomessa. Meillä on 

olemassa sellainenkin innovaatio, minkä ansiosta 

voidaan rakentaa kokonaisia taloja. Nyt he kehittä-

vät parhaillaan sitä, miten saisivat istutettua betoni-

raudoituksen rakennuksen sisään. 

Cristina Anderssonin mielestä erityisesti 3D-tu-

lostamisen ja robotiikan teknologian yhdistäminen 

avaa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Esi-

merkkinä hän mainitsee, että oman kasvokuvan tai 

yrityksen logon toteuttamisen kohokuvana raken-

nuksen julkisivuun.

– Me voimme rakentaa minkä tyylisiä rakennuk-

sia tahansa, hyödyntää kaunista jugend- tai roko-

kootyyliä tai mitä tahansa, koska se ei ole enää kiin-

ni ihmisen käsityöhön kuluvasta ajasta, joka on kal-

lista. Robotti tekee kaiken ja me voimme luoda ihan 

uudenlaista arkkitehtuuria. 

Hän uskoo, että 3D-tulostus helpottaa myös kor-

jausrakentamista, koska voidaan kehittää sellai-

sia korjausratkaisuja, joita ei ole vielä olemassa. Tai 

esimerkiksi putkiremontissa voitaisiin itse tulostaa 

putkia, eikä tarvitsisi hankkia tai teettämään putkia 

jossakin muualla.

Robottiteknologian etuna hän pitää myös sitä, 

että sen avulla voidaan välittömästi toteuttaa suun-

nitelmia.

– Teollisuudessa käytetään aika paljon simuloin-

tia, jolla voidaan simuloida erilaisia asioita. Jos esi-

merkiksi korjausprosessi simuloitaisiin jo etukä-

teen, niin silloin korjaustoimi olisi jo aika pitkälle 

tehty. Varsinkin kun simulointi tehtäisiin digitaali-

sessa maailmassa, josta se voitaisiin siirtää sen ro-

botin tehtäväksi.

Korjausrakentamisessa purkutöihin on jo kehi-

tetty erilaisia robotteja. Esimerkiksi yksi niistä pys-

tyy kiipeämään rakennuksen raunioilla ja samalla 

purkutyön yhteydessä lajittelemaan rakennusjät-

teet. Uutisia on nähty myös esimerkiksi jätteitä lajit-

televasta robotista. 

– Roboteilla voi olla sellaisia sensoreita, että ro-

botti aistii homeen ja voi tehdä korjauksia niin kau-

an, että home on rakenteista poistunut. 

Mistä on robotit tehty 
– sensoreista…
Mielikuva robotista juontuu ainakin omaan mie-

leen jostakin 50 vuoden takaa. Tämän päivän robo-

teista puhuttaessa täytyy oivaltaa, että ne voivat olla 

minkäkokoisia, –näköisiä tai –muotoisia hyvänsä. 

Niitä kuitenkin yhdistää se, että niissä on sensorit, 

internetprotokolla, johon robotti on yhteydessä, se-

kä keinoäly, minkä ansiosta se pystyy oppimaan ja 

tekemään johtopäätöksiä.

– Ei ihmisen tasoinen äly, mutta älyä kuitenkin. 

– Minusta kuitenkin hyvin tärkeä näkökulma ro-

botin kykyihin ihmiseen verrattuna on se, että se 

tietää ihmistä tarkemmin, milloin esimerkiksi ra-

kenteissa ei ole enää hometta. Rakenteisiinhan voi-

daan laittaa nano- tai mikrokokoinen robotti, joka 

mönkii siellä niin kauan, että rakenteista on saatu 

home pois. Ja tämä auttaa todella paljon ihmisten 

elämisen ja asumisen laatua, Andersson mainitsee 

viitaten siihenkin, miten robotiikasta voi tulla niin 

arkisten tilanteiden helpottaja kuin ongelmien rat-

kaisija.

Suomella on myös robottien käyttövoimaa aja-

tellen erinomaiset edellytykset, koska Suomi on 

juuri valittu tietotekniikan ykkösmaaksi.

– Meillä on minun mielestäni maailman par-

haimmat internetyhteydet. Meillä on paljon digita-

lisoitunutta tietoa. Me kuitenkin tarvitsisimme vielä 

enemmän sitä, että osaisimme nykyistä paremmin 

hyödyntää sekä internetiä, että  digitalisaatiota, jot-

ka nimenomaan ovat robottien käyttövoima. 

– Ja jos emme vielä osaa hyödyntää, niin sitten 

vain täytyy ruveta hyödyntämään. Sehän on vain 

tekemistä, Cristina Andersson toteaa.
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C
ristina Andersson ja dosentti Jari Kaivo-

oja laativat Liikenne- ja viestintäministe-

riölle sekä Työ- ja elinkeinoministeriölle 

selvityksen, jossa tarkasteltiin teknolo-

giatiekarttoja ja suomalaisten yritysten kyvykkyyttä. 

Alaotsikkona oli selvittää, miten AiRo-teknologioi-

den avulla voidaan jalostaa digitalisaatio konkreetti-

siksi liiketoiminnoiksi, tuotteiksi ja palveluiksi. Sel-

vitysraportti valmistui tämän vuoden alussa.

Yritysten tasolla Cristina Anderssonin mieles-

tä robotisaation pitäisi vaikuttaa ja luoda yrityksiin 

sellainen tahtotila, että he ymmärtäisivät voivansa 

käyttää robotiikkaa ja robotteja ja siitä olisi heille jo-

takin hyötyä.

– Robotiikkainvestoinnit ovat isoja ja siksi tässä 

julkisen sektorin pitäisi tulla mukaan ”robotisaatio-

talkoisiin” ja auttaa nostamaan yritysten teknolo-

giatasoa yleensäkin sellaiselle tasolle, että roboteista 

on varmasti hyötyä. Se vaatisi myös osaamisen pa-

rantamista, koska meillä on tällä hetkellä Suomessa 

selvästi ”osaamisvajetta”.

Hänen mielestään olisi yhteiskunnan tasolla 

merkittävää, jos julkinen sektori käynnistäisi Suo-

messakin jonkinlaisen robotiikkaohjelman. 

Suomessa tarvitaan 
”robotisaatiotalkoot”

Koska nähdään, että myös kiinteistöt voisivat 

hyötyä robotiikasta erityisen paljon, Cristina An-

dersson kehottaa kiinteistöalaakin tutkimaan, millä 

tavoilla kiinteistöalan teknologiatasoa voitaisiin ro-

botiikan avulla nostaa.

– Ja sitten vain johdonmukaisesti lähteä teke-

mään töitä siihen suuntaan.

Ihminen ei näe sitä, 
mitä ei tunnista
Tekesin tehtävänä on toimia innovaatiotoiminnan 

rahoittajana ja verkottajana. Cristina Anderssonin 

mielestä Tekes ja ohjelmissa toimivat yritykset ovat 

toistaiseksi olleet vielä liian kiinni tässä hetkessä.

– Tai sitten nähdään kyllä se, että kansakunta 

vanhenee ja siitä tehdään johtopäätöksiä. Mutta se, 

että nähtäisiin myös ne tulevaisuuden menetelmät, 

joilla väestön ikääntymisen ongelmia ratkaistaan, 

niin se on minun mielestä heillä hieman hakusissa.

Hän avaa näkemystään tapauksella, jossa hänen 

ystävänsä yli 80-vuotias äiti oli saanut joululahjaksi 

robottipölynimurin. 

– Koska äiti ei ollut koskaan nähnyt tällaista lai-

tetta, eikä voinut käsittää, että tällaisia laitteita on 

Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari

Robotisaatiossa on pal-Robotisaatiossa on pal-
jon sellaista, mitä ei tun-jon sellaista, mitä ei tun-
nisteta, nisteta, jolloin sitä ei jolloin sitä ei 
voida myöskään nähdä.voida myöskään nähdä.
Cristina AnderssonCristina Andersson

– Jos haluam-

me eristäytyä 

robotiikkakehi-

tyksestä, mei-

dän pitää laittaa 

rajamme kiinni 

ja ruveta syö-

mään käpyjä, 

Cristina An-

dersson toteaa.
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edes olemassa, niin hän ei ymmärtänyt laisinkaan, 

mistä lahjassa on oikein kysymys. 

– Sitten kun hänelle näytettiin, mitä robotti voi 

tehdä, kuinka se kulkee huoneistossa, että sitä ei 

tarvitse työntää millään, vaan se kulkee itsekseen. 

Se oppii väistämään esineitä ja muita, tekee itse 

oman karttansa, eikä sille tarvitse näyttää mitään.  

– Kun äiti sitten tottui itsekseen liikkuvaan 

imuriin ja ymmärsi, miten robotti oikeasti tekee, 

niin hän nimesi sen Hilmaksi. Nyt Hilma on hyvä 

kumppani ja tekee kotona erilaisia asioita.

– Tässä on juuri se ydin, että koko yhteiskunnas-

sa ei tajuta robotteja, mitä ne oikein ovat, niin sil-

loin niitä ei pystytä myöskään näkemään. Ihminen 

ei näe sellaista, mitä se ei tunnista. Robotisaatiossa 

on paljon sellaista, mitä ei tunnisteta, jolloin sitä ei 

voida myöskään nähdä.

– Me emme kuitenkaan voi myöskään valita ro-

botiikkaa yhteiskunnasta ja elämästä pois, koska se 

on niin valtavasti kasvava ala maailmalla. Palveluro-

botiikka, mihin kiinteistörobotitkin liittyvät, sehän 

ala kasvaa .

– Palvelurobotiikka, mihin kiinteistörobotitkin 

liittyvät, kasvaa huimaa vauhtia. Jos me haluamme 

eristäytyä robotiikkakehityksestä, meidän pitää lait-

taa rajamme kiinni ja ruveta syömään käpyjä.

ESIMERKKIMAITA nopeasta ja innovatiivisestakin 

robotiikan kehityksestä ei tarvitse hakea kaukaa – 

mennäänpä Ruotsiin ja Tanskaan.

Cristina Andersonin mukaan Ruotsi on erittäin 

hyvä esimerkkimaa robotiikasta, koska siellä on toi-

minut jo kymmenkunta vuotta Robotdalen-niminen 

robotiikan tutkimus-, kehittely- ja markkinointikes-

kus. Siellä syntyy menestyksekkäästi koko ajan uusia 

palvelualan robotti-innovaatioita.

Ruotsissa on robotiikalle myös pitkät perinteet, 

sillä ABB teki ensimmäiset teollisuusrobotit jo 40 

vuotta sitten. Myös hyvin pitkälle automatisoitu 

autoteollisuus on luonut Ruotsissa hyvän pohjan 

robotiikan kehitykselle.

– Robotiikka on siis nyt jo osa Ruotsin infra-

struktuuria. Tosin myös Ruotsin pääministeri on sa-

nonut, että robotiikka on Ruotsille tärkeä, se nostaa 

Ruotsin kilpailukykyä ja luo uusia työpaikkoja. Mekin 

tarvitsisimme sitä, että meidän pääministerimme 

Alexander Stubb esittäisi vastaavanlaisia asioita. 

Tanskassa klusteri ja strategia
Vaikka Tanskassa ei ole vastaavanlaista autoteolli-

suuden tuomaa robotiikkaperinnettä, siellä robotii-

kasta on kuitenkin muodostunut voimakas.

– He kutsuvat sitä robottiklusteriksi. Tanskassa 

tehdään paljon robotteja ja he ovat kehittäneet 

oman Universal robotin, joka on menestynyt 

maailmalla todella hyvin. Se on hyvin kevyt ja sitä 

voidaan käyttää palvelutöissä. 

– Robottien käyttö on Tanskassa laajentunut 

kaikille teollisuuden aloille. Lisäksi he laativat viime 

keväänä robotiikkastrategian. Eli kun haluaisin 

mainita Suomen kannalta katsottuna hyvä esimerk-

kimaan läheltä, niin tradition vuoksi Ruotsi, mutta 

innovatiivisuuden ja uusien käyttökohteiden ja 

rohkeuden vuoksi Tanska.

Kiinasta tuotanto
takaisin kotimaahan?
Tutuin esimerkki robotiikan huimasta kehityksestä 

tulee luonnollisesti Kiinasta. – Kiinahan on vuonna 

2017 maailman robotisoitunein maa. Heidän tahtin-

sa on tällä hetkellä niin kiihkeä.

– Jos me haluaisimme saada takaisin teollisuu-

temme, kun se aikanaan pakeni Kiinaan, niin sen 

aika olisi nyt ennen kuin siellä robotisoituu kaikki. 

Sen jälkeen sieltä ei enää kannata lähteä ja siirtää 

tuotantoa pois.

Englannissa suuret yritykset Anderssonin mu-

kaan juuri parhaillaan miettivät yritystensä tuo-

tannon tuomista takaisin Englantiin, koska se on 

mahdollista.

–  Meillä pitäisi olla enemmän kansallistuntoa 

tuotannon ja tekemisen suhteen ja ymmärtää, että 

”made in fi nland” on oikein hyvä asia.

Robotiikka-
kehitys
voimissaan 
naapurimaissa

Lisätietoja Robotics Finlandista: http://roboticsfi nland.fi /
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K
äymme Lvi-Uuskoski Consulting Oy:tä 

pyörittävän Lasse Uuskosken kanssa läpi 

erilaisia putkiremonttiesimerkkejä ja niis-

sä toteutuneita hintoja. Hänen havain-

tonsa tässä vertailussa on muun muassa se, että 

hintaero perinteisen putkiremonttien ja ”pinnoitus-

remonttien” välillä on selvästi kaventunut. 

Perinteisellä putkiremontilla tarkoitamme tässä 

putkiremonttia, jossa puretaan rakenteita ja uusi-

taan sekä käyttövesi- että viemäriputket. Perintei-

sessä putkiremontissa pohjaviemärit voidaan joko 

sukittaa tai uusia.

”Pinnoittamisremontilla” taas tarkoitamme tässä 

remontteja, joissa korjataan viemärit pinnoittamal-

Hintaerot kaventuneet
putkiremonttimenetelmissä
Perinteisen putkiremontin ja ”pinnoitusmenetelmillä” 
toteutettavien putkiremonttien hintaero on tänä päivänä 
niin pieni, että lvi-alan ammattilainen Lasse Uuskoski 
kehottaa pohtimaan, kummalla tavalla saa riskittömämmän 
lopputuloksen ja pidemmän käyttöiän. Puhumattakaan 
perinteisen remontin yhteydessä tehtävien kylpyhuoneiden 
ja keittiöiden korjaamisen tuomasta asumismukavuudesta.

la, ruiskuvalamalla, sukittamalla tai sujuttamalla.

– Erään urakoitsijan arvio oli perinteinen putki-

remontti maksaa tänä päivänä 50- tai 60-luvun ker-

rostalossa keskimäärin noin 34 000 euroa huoneis-

toa kohti. Helsingin kantakaupungin talot taas ovat 

aina ”spesiaalihommia”, eikä niiden osalta voi tehdä 

tällaisia keskimääräisiä hinta-arvioita, Uuskoski to-

teaa.

– Jos eroa perinteisen ja pinnoittamisen välillä 

tarkastellaan prosentteina, niin arvioisin, että pe-

rinteinen putkiremontti, missä uusitaan kaikki, on 

noin 20-30 prosenttia kalliimpi kuin jos viemärit 

pinnoitetaan tai sukitetaan, vesijohdot-, sähköt-, te-

le- ja antennijärjestelmät uusitaan, eikä uusita kyl-

Teksti: Riina Takala

Vuonna 2006 

arvioitiin, että 

vuosittain put-

kiremontti teh-

dään noin 10 

000 asuntoon. 

Nyt määrä lie-

nee tupla.
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pyhuoneita. Miksi ei tehtäisi mieluummin perintei-

siä remontteja, Uuskoski kysyy.

Perinteisessä putkiremontissa saataisiin kuiten-

kin myös uusittua kylpyhuoneet, ehkä keittiötkin.

Korjaustapoihin liittyvät 
riskit paremmin esiin
Erilaisiin korjaustapoihin liittyvät riskit pitäisi Uus-

kosken mielestä tuoda joka tapauksessa paremmin 

esiin, kun taloyhtiössä ruvetaan miettimään kor-

jausvaihtoehtoja ja niiden toteuttamista varsinkin 

viemärien pinnoittamisissa. 

Esimerkiksi: Ovatko viemäriputket siinä kunnos-

sa, että ne saadaan ylipäänsä riittävän hyvin puh-

distettua? Kestävätkö ne pinnoittamisen? Viemärin 

painumat, varsinkin pohjaviemäreissä, eivät pin-

noitusmenetelmissä korjaannu. Onko pystyviemä-

reiden kannakointi kunnossa – niistä ei pinnoit-

tamisella tehty työ kerro? Miten lattiakaivot – ne 

pinnoitetaan, mutta niistä ei tule uudenlaisia? Jos 

asennetaan uudet lattiakaivot, niin miten onnistuu 

vanhan valurautaisen viemärin ja uuden lattiakai-

vosta tulevan viemärin liittäminen.

– Eräässä yhtiössä, jossa oli tarkoitus pinnoit-

taa viemäriputket, yksi viemärilinja oli niin tukos-

sa, ettei sitä saatu puhdistettua.  Silloin jouduttiin 

sen tosiasian eteen, että linja on pakko uusia, pur-

kaa kaikki auki ja tehdä se linja perinteisellä tavalla. 

Lisäksi samassa rakennuksessa oli yksi keittiölin-

ja, joka sekin oli pakko pistää uusiksi perinteisellä 

menetelmällä.  Kun on valittu pinnoitusmenetelmä, 

voikin käydä niin, ettei sitä voida kaikilta osin to-

Perinteinen putiremontti:
Viemärit uusitaan, pohjaviemäri joko uusitaan tai 

sukitetaan, vesijohdot uusitaan, sähkö-, tele-, 

antenni järjestelmät uusitaan, kylpyhuone uusitaan 

kokonaisuudessaan, keittiöön uusitaan vesi- ja 

viemärijärjestelmä.

Viemäreiden pinnoittaminen:

Viemärit kunnostetaan sisäpuolisesti, vesijohdot 

uusitaan joko porrashuoneeseen tai huoneistoon, 

sähkö-, tele- ja antennijärjestelmät uusitaan, kylpy-

huoneita ei uusita taloyhtiön urakassa, vaan osakas 

tekee ne usein omaan piikkiinsä. 

Taloyhtiöt voivat osallistua kustannuksiin tietyllä 

kertakorvauksella tai maksavat vesieristeeseen saak-

ka, mutta käytäntöjä on erilaisia.

Esimerkki 1 Järvenpää. 

24 asuinhuoneistoa ja 4 liiketilaa

Viemäriputket sukitettiin ja vesijohdot uusittiin sekä 

uusittiin sähkö-, antenni- ja telejärjestelmät.

Viemäriputkien sukittamisen hinta 113 460 euroa.

Putkitöiden hinta 383 120 euroa.

Yhteensä 496 580 euroa. 

Remontin hinta per huoneisto 20 690 euroa. 

Joitakin kylpyhuoneita oli jo uusittu, muutamia 

sijoitusasuntoja, 7 kylpyhuonetta korjattiin niin, että 

yhtiö maksoi kustannukset vesieristeeseen saakka. 

Nyt taloyhtiössä ei ole yhtään vanhaa kylpyhuonet-

ta, vaan kaikki samalla tasolla.

Esimerkki 2 Vantaa. 30 huoneistoa

Sukitettiin pohjaviemärit ja tehtiin perinteinen putki-

remontti sekä saunaosasto. 

Pohjaviemärin sukituksen osuus 14 500 euroa.

Yhteensä 1 030 000 euroa.

Remontin hinta per huoneisto 34 816. 

Putket alunperin tosi huonossa kunnossa. Yksi linja 

jo niin huonossa kunnossa, että oli pakko korjata ns.  

hätätyönä.

Esimerkki 3 Vantaa. 42 huoneistoa, ei saunaosas-

toja, valmistui syyskuu 2013

Tehtiin perinteinen putkiremontti, jossa pohja-

viemärit sukitettiin.

Pohjaviemärin sukituksen hinta 32 053 euroa.

Putkiurakan hinta 1 090 800 euroa.

Remontin hinta per huoneisto 26 734 euroa. 

Viisi kylpyhuonetta oli uusittu aikaisemmin. 

Esimerkki 4 Helsinki. Asuntoja 24 +  tehdasraken-

nus, vuonna 1937 rakennettu kerrostalo

Uusittiin vesijohdot ja sukitettiin viemärit, ei tehty 

sähkötöitä, eikä uusittu runkojohtoja.

Vesijohtotöiden hinta 390 900 euroa. 

Viemärien sukittamisen hinta 162 000 euroa.

Yhteensä 552 900 euroa.

Remontin hinta per huoneisto 23 037, 50 euroa.

Esimerkki 5 Vantaa 30 huoneistoa

Remontti käynnissä vesijohdot ja sähkö-, tele-, ja an-

tenni järjestelmät, viemärit pinnoitettu aikaisemmin

– Minun viesti-

ni on se, että 

koska perintei-

sen ja pinnoi-

tusratkaisujen 

hintaero on 

niin pieni, kan-

nattaisi ottaa 

haltuun koko-

naisuus ja valita 

perinteinen, 

Lasse Uuskoski 

sanoo.

KUVA RIINA TAKALA
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Yhteensä 553 000 euroa.

Remontin hinta per asunto hieman alle 20 000 

euroa.

Esimerkki 6 Helsinki. Remontti käynnissä

Uusitaan vesijohdot ja sähkö-, tele- ja antennijärje-

telmät, viemärit pinnoitettu aikaisemmin.

Yhteensä 740 000 euroa.

Remontin hinta per asunto 20 555 euroa.

Esimerkki 7 Helsinki. 72 huoneistoa

Remontti käynnissä. Uusitaan vesijohdot ja sähkö-, 

tele- ja antennijärjetelmät, viemärit pinnoitettu 

aikaisemmin.

Yhteensä 1, 264 446.

Remontin hinta per huoneisto 17 561 euroa.

Esimerkki 8 Vantaa. 198 huoneistoa

Remontti käynnissä. Sukitettiin pysty- ja pohja-

viemärit sekä pinnoitetaan huoneiston viemärit, 

vesijohdot-, sähkö-, tele- ja antennisjärjestelmät 

uusitaan, saunaosastot tehdään erillisurakkana.

Yhteensä 5 117 046 euroa. 

Remontin hinta per huoneisto 25 844 euroa.

Esimerkki 9 Vantaa  24 huoneistoa

Tehtiin perinteinen putkiremontti 2008-2009.

Yhteensä 550 000 euroa.

Remontin hinta per huoneisto 22 916 euroa. 

Esimerkki 10 Vantaa. 

A-talossa 24 huoneistoa, B-talossa 20 huoneistoa

Perinteisestä putkiremontista saatu tarjous

Yhteensä 1 100 000 euroa. 

Tässä vaihtoehdossa viemärit pinnoitettiin ruisku-

valulla sekä pohjaviemärit sukitettiin, kylpyhuoneet 

uusittiin.

Yhteensä 1,337 000 euroa.

Remontin hinta valitulla vaihtoehdolla per huoneis-

to 30 397 euroa. 

Esimerkki 11 Helsingissä sijaitseva 1900-luvun 

alussa rakennettu kerrostalo, jossa 24 huoneistoa

Perinteinen putkiremontti, jossa kaikki uusittiin.

Yhteensä  1 023 744 euroa.

Remontin hinta per huoneisto 42 656 euroa.

Esimerkki 12 Helsinki. 38 asuntoa

Perinteinen putkiremontti, jossa kaikki uusittiin.

Yhteensä 1 573 808 euroa.

Remontin hinta per huoneisto 41 416 euroa.

Esimerkki 13 Helsinki. Asuntoja 78

Perinteinen putkiremontti, jossa kaikki uusittiin.

Yhteensä 2 867 748.

Remontin hinta per huoneisto 36 766 euroa.  

Esimerkki 14  Helsinki. Asuntoja 24

Perinteinen putkiremontti, jossa kaikki uusittiin.

Yhteensä 723 198 euroa.

Remontin hinta per huoneisto 30 133 euroa. 

teuttaa. Ja se taas tuo lisää kustannuksia, hän muis-

tuttaa. Lisäksi taloyhtiössä joudutaan sen eteen, että 

uusittavassa linjassa osakkaat saavatkin uudet kyl-

pyhuoneet, kun toisessa linjassa voikin olla niin, et-

tä osakas maksaa itse remontin.

– Eli tullaankin tilanteeseen, jossa osakkaiden 

yhdenvertaisuusperiaate ei toteudukaan.

 Toki Uuskoski myöntää, että pinnoittamisteknii-

koissa ja –materiaaleissa on eroja.

– Sukitus on viemäriputkien saneeraamisessa 

parempi, kun se tehdään haarayhteellä. Mutta sii-

näkin tärkeää on, että haarayhde saadaan kunnolla 

paikoilleen, eikä siihen tule ryppyjä tai jää aukko-

ja, jotka voivat myöhemmin muodostua vuotoris-

keiksi.

– Niin sanottu limisukitussysteemi toimii hyvin, 

kunhan se tehdään oikein.  

– Ja eräässä kohteessa pesualtaan viemäriput-

ket kulkivat seinä rakenteessa, jolloin ne jouduttiin 

johtamaan pinta-asennuksena lattiakaivoon. Tämä 

ei ole ongelma, jos pesuallas sijaitsee lattiakaivon 

läheisyydessä, mutta jos se sijaitseekin toisella puo-

lella kylpyhuonetta, niin hyviä ratkaisuja viemäri-

asennukselle ei löydy.

Pinnoitettavissa vai ei?
Putkien kunnon arvioiminen ei ole Uuskosken mu-

kaan kovin helppoa.

– Ensin putki pitäisi puhdistaa niin hyvin, et-

tä näemme kunnolla putken sisälle. Rakenteita taas 

pystytään katsomaan vasta sitten, kun viemäriput-

kissa on tehty kuvauksia. Tässäkin on vielä se riski, 

että putkien kunto eri kohdassa rakennusta voivat 

vaihdella todella paljon, Uuskoski selittää putkien 

kunnon selvittämiseen liittyvää ongelmatiikkaa.

Harvinaista ei ole sekään, että on ajateltu pin-

noittaa viemäriputket, mutta sitten todellisuudessa 

putki tai putket voivat ollakin niin huonossa kun-

nossa, ettei pinnoittaminen onnistu.

Kokonaisuus hallussa
2000-luvun alussa esimerkiksi viemäriputkien pin-

noituksia markkinoitiin taloyhtiöille helppona, asu-

mismukavuutta hyvin vähän häiritsevänä, edullise-

na ratkaisuna. Erilaisten taloyhtiöiden putkiremont-

tien kanssa suunnittelijana ja valvojana toimiva 

Lasse Uuskoski tietää nyt, että tällä hetkellä pinnoi-

tusurakat saattavat olla jopa kalliimpia kuin perin-

teisesti tehdyt urakat.

– Jos uusitaan märkätilat ja puretaan rakenteita, 

niin viemäreiden uusiminen on puolet viemärei-

den pinnoittamisen kustannuksista. Tarkoittaa siis 

sitä, että perinteisessä toimintamallissa kaikki vie-

märeiden painaumat tulee korjattua, kannakoinnit 

tulee korjattua ynnä muut, Uuskoski luettelee.

Lisäksi hänen mielestään taloyhtiön pitäisi tar-

kastella vesi- ja viemärijärjestelmäänsä kokonai-

suutena ja valita sellaiset ratkaisut, jotka palvelevat 

kokonaisuutta, eivät vain yhtä vesi- ja viemärijär-

jestelmän osaa.

Valitettavia esimerkkitapauksia on siitäkin, että 

aikoinaan tehty käyttövesiputkien pinnoittaminen 
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epäonnistui siinä määrin, että taloyhtiössä on jo 

jouduttu varaamaan budjettiin rahat uuteen käyttö-

vesiputkiston remonttiin.

Uuskoski kehottaa taloyhtiöitä miettimään, keil-

tä ja miten suurilta tai pieniltä yrityksiltä tarjouksia 

pyydetään. 

– Mitä isompi yritys, sitä enemmän hallinto- ja 

työmaakuluja, mitkä nostavat urakan hintaa, hän 

tietää, tämä korostuu etenkin pienemmissä ura-

koissa.

Putkiremontista kannattaa tehdä hankesuunni-

telma, mutta sen ei tarvitse olla esimerkiksi kolme-

kymmentäsivuinen raportti, jossa esitetään kaikkea 

mahdollista. Korviin on kantautunut tapauksia, jois-

sa perinteisestä putkiremontista onkin paisunut sa-

manaikaisesti toteutettava julkisivu-, hissi- ja säh-

köjärjestelmäremontti.

– Minun viestini on se, että koska perinteisen ja 

pinnoitusratkaisujen hintaero on niin pieni, kan-

nattaisi ottaa haltuun kokonaisuus ja valita perintei-

nen. Mutta jos valitaan pinnoitus, niin silloin sukit-

taminen on ehdottomasti parempi valinta. Sillä me-

netelmällä pystytään toimimaan niin, että lopputu-

los on varmempi ja riskittömämpi. 

– Ehkä pinnoittamista voi puolustaa ainoastaan 

silloin, kun monet kylpyhuoneet on jo omatoimi-

sesti korjattu, eikä siksi niiden purkamiseen olisi 

selkeää tarvetta, hän vielä toteaa. 

Mitä Sinä vaadit kiinteistöjesi 
vesikalusteilta?

Mora MMIX - hanasarjassa 
on nämä kaikki!

Mora MMIX
Energiatehokkaat hanat keittiöön ja kylpyhuoneeseen. 
Nyt lyijyttömästä messingistä.
moraarmatur.fi

Kestävää ja turvallista tekniikkaa?
Helppoa huollettavuutta?
Veden - ja energian kulutusta pienentäviä  
toimintoja?
Modernia ulkonäköä?
Helppoa käytettävyyttä?
Edullista hintaa?

Olemme poistaneet messinkiseoksista niissä 
yleisesti käytetyn lyijyn. Näin voimme valmistaa 
tuotteita, jotka rasittavat vähemmän ympäristöä. 

Lyijytön

Ainutlaatuiset toiminnot

EcoSafe ESS Mora Eco Soft Closing Lead FreeEasy–OpenComfort Shower

38°C

Express Fill

PRESS!
KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY 

VIIKOITTAIN.  SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä 
aikaisemmin julkaistuista 

Kiinteistöpostin artikkeleista, 
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista aihetta.

TILAA UUTISKIRJE 
NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ 

TUOREISSA 
KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje
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T
aloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sami 

Montonen iloitsee taloyhtiön saamasta 

tunnustuksesta. Yhteisten tilojen sisustus-

suunnitelman teki Rune & Berg Design –

toimisto. Hän pitää suunnitelman ostamista alan-

sa osaajille hyvänä ratkaisuna paitsi lopputuloksen 

myös remontin sujuvuuden kannalta. 

– Taloyhtiön hallitukselta ja remontin projekti-

ryhmältä säästyi aikaa, kun ei tarvinnut puntaroida 

esimerkiksi värejä tai valaistusta, hän toteaa. 

As Oy Risto Rytin tie 28 Bostads Ab muodostuu 

kahdesta vuonna 1960 valmistuneesta talosta, joissa 

PUTKIREMONTTIKISAN VOITTAJAN 
SATSAUS SISUSTUKSEEN KANNATTI

Yhteistiloja elävöittävät
kuvat menneiltä ajoilta
Kulosaarelaisen asunto-osakeyhtiö Risto Rytin tie 28:n 
yhteistilat saivat uuden valoisan ilmeen taloyhtiössä toteutetun 
putkiremontin yhteydessä. Hienosti toteutetut ja viihtyvyyttä 
lisäävät sisustukselliset ratkaisut olivat yhtenä tekijänä 
taloyhtiön voittaessa Vuoden 2014 Putkiremontti -kilpailun.

kummassakin on kolme porrasta. Asuntoja on 54, ja 

asukkaita taloyhtiön puheenjohtaja Sami Montonen 

laskee olevan runsaat sata. Remontin suunnittelu-

vaiheessa heidän toiveensa kartoitettiin kyselyllä.

– Yhteiset tilat, kuten saunaosasto ja pesutupa, 

olivat vaatimattomassa alkuperäisasussaan. Esil-

le nousi etenkin pimeiden käytävien viihtyisyyden 

parantaminen ja valoisuuden lisääminen. 

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja on tyytyväi-

nen lopputulokseen. Yhteiset tilat ovat nousseet aivan 

toiselle tasolle kuin mitä ne olivat ennen remonttia. 

Asukkaat ovat iloinneet uudesta raikkaasta ilmeestä.

Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki

Pyykkäri Vuo-

saaressa elä-

vöittää pesutu-

van kuivaus-

huonetta. Talon 

sisustuksessa 

hyödynnettiin 

vanhoja 

Kulosaaresta 

otettuja valo-

kuvia.
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– Tämä näkyy esimerkiksi taloyhtiön saunan 

käytön lisääntymisenä.

Vanhaa kulosaarelaista 
tunnelmaa valokuvin
Alueen historia on otettu mukaan yhteistilojen si-

sustukseen. Vanhaa kulosaarelaista tunnelmaa on 

tuotu tähän päivään valokuvin.

Pukuhuoneet on nimetty Casinoksi ja Kluuvik-

si. Toisessa on suurennos Kulosaaresta otetusta il-

makuvasta ja toisessa on kuva Kulosaaren Kluuvin 

puistosta, jossa lapset leikkivät.

– Kuvat löytyivät Helsingin kaupungin valoku-

va-arkistosta. Ne on otettu 1930–1940 -luvuilla, Sa-

mi Montonen kertoo.

Hän esittelee ilmakuvaa, jossa näkyvät muun 

muassa Kulosaaren Casino, Wihurin linna, Kulosaa-

ren kirkko ja 1910-luvulla rakennetut Helsingin en-

simmäiset rivitalot, jotka suunnitteli Armas Lind-

gren. Lahden toisella puolella näkyy Herttoniemen 

ranta, joka oli pelkkää metsää.

Pukuhuoneiden valokuvaseinät on maalattu vih-

reiksi. Muutoin huoneissa on käytetty vaaleaa laat-

taa ja tummaa puuta, samoin myös suihkutiloissa. 

Saunan sisustus ja lauteet ovat jättiläistuijaa. Kattoi-

hin asennetut kuituvalaisimet luovat tähtitaivastun-

nelmaa koko saunaosastoon.

Ja mitä tulee alakerran pitkiin käytäviin, niitä ei 

voi enää moittia pimeiksi. Ne ovat saaneet vaalean 

maalipinnan ja tehokkaan valaistuksen.

Sisustuksen yksityiskohdista mainittakoon yh-

teisten tilojen mustavalkoiset emaloidut kilvet, jotka 

on teetetty tilaustyönä.

Talon helmi kuivaushuoneessa
Uuteen uskoon pistettiin myös talon pesutupa. Vaa-

leanpunaisen värin saaneen kuivaushuoneen ta-

kaseinää koristaa mustavalkoinen valokuvatapetti, 

jossa pyykkäri huuhtelee vaatteita Vuosaaren ran-

takivillä.

– Tämä on talon helmi, puheenjohtaja Sami 

Montonen esittelee. 

Seuraavaksi siirrytään putkiremontin yhteydessä 

tehtyyn kerhohuoneeseen. – Huone oli aikaisem-

min niin sanotusti joutotilana.

Kerhohuoneen väri on merenvihreä. Tapetti-

na on Helsingin kaupungin asemakaava-arkkitehti 

Bertel Jungin aikoinaan laatima kaavasuunnitelma 

Kulosaaresta.

Uuden kerhohuoneen toimivuus on ehditty tes-

tata eri tilaisuuksissa.  Kerhohuoneessa on pidetty 

niin lasten syntymäpäiviä kuin yksi kurssikin. Ti-

laan mahtuu helposti kolmisenkymmentä henkeä. 

Kerhohuoneen käyttömahdollisuutta lisää eteiseen 

rakennettu wc, jota ei ollut aikaisemmin.

Hallituksen puheenjohtaja Sami Montonen 

suunnittelee, että vastaisuudessa kerhohuone pal-

velee taloyhtiön yhteisten talkoiden taukotilana.

Huoneistokohtaisen  
vedenkulutuksen  
mittaus on yksinkertaista  
ja helppoa

Vuonna 2012 asensimme Kamstrupin MULTICAL® 21 etäluettavat huoneistokohtaiset vesimittarit. 
Mittareiden tarkkuus, asennuksen helppous, diagnostiset ominaisuudet sekä etäluennan tuomat
mahdollisuudet olivat valinnan perusteet.

Vesimittareiden etäluennan suorittaa huoltoyhtiö. Luotettava mittaus takaa asukkaille oikeuden-
mukaisen veden laskutuksen. Huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mittaaminen ja seuranta on 
todellakin yksinkertaista ja helppoa!

Mauri Mäkinen, Hallituksen Puheenjohtaja, As Oy Espoon Reimantorni

Vieraile kamstrup.com tai soita meille +358 9 25 11 220
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Uusi raikas ilme näkyy myös talojen rappuhuo-

neissa. Pinnat ja valaistus on uusittu kauttaaltaan. 

Portaikkojen isot numerot tuovat niihin elävyyttä.

KVR-urakka 
oli toimiva ratkaisu
Asunto-osakeyhtiö Risto Rytin tie 28:n putkire-

montti toteutettiin KVR- eli kokonaisvastuu-urak-

kana, jota kutsutaan myös avaimet käteen -remon-

tiksi.

– Meillä tämä toimi hyvin. KVR-urakassa pää-

urakoitsija hoiti myös taloteknisen suunnittelun, 

jonka taloyhtiö hyväksyi. Mielestäni se on hyvä rat-

kaisu, koska silloin urakoitsija tietää, mihin sitou-

tuu. Lisäksi näin jäi taloyhtiön hallitukselta pois yksi 

vaihe, Sami Montonen summaa.

Linjasaneerausta suunniteltiin vuosia taloyhtiön 

teettäessä taustatutkimuksia ja -selvityksiä talon ra-

kenteista.

– Putket olivat alkuperäiset, joten ne palvelivat 

53 vuotta. Mitään suuria putkirikkoja ei ehtinyt ta-

pahtua, joten paniikkia remontin toteuttamiseen 

ei ollut. Heikoin lenkki olivat talossa olleet ammeet 

viemäreineen.

– Teetimme useamman hankesuunnitelman 

tavoitteena saada selville vaihtoehdot remontin 

toteuttamiseksi. Moni konsultti suositteli niin sa-

nottua perinteistä putkiremonttia. Onneksemme 

taloyhtiön osakas, joka on tehnyt elämäntyönsä ra-

kentamisen parissa, haastoi nämä suunnitelmat. 

Sitä kautta päädyimme ratkaisuun, jossa käyttöve-

siputkisto rakennettiin uusiksi ja viemäriputkisto 

pinnoitettiin.

Miksi putkiremonttia ei haluttu tehdä perintei-

sesti ja viemäreitä vaihtaa uusiin, vaikutti niiden 

sijainti hormeissa, joissa kulkevat myös ilmanvaih-

tokanavat. Hormeihin ei haluttu koskea, koska vaa-

rana oli niiden hajoaminen, ja silloin olisi tarvittu 

myös ilmanvaihtoremontti. Lisäksi viemäriputket 

olivat niin hyvässä kunnossa, että niiden pinnoitta-

minen oli mahdollista.

Käyttövesiputkistot vedettiin porrashuoneiden 

kautta. Myös tietoliikenneyhteydet uusittiin.

Vuoden putkiremonttikilpailun palkinnon saa-

misen perusteluihin lukeutui myös energiansäästö. 

Asuntoihin asennettiin huoneistokohtaiset vesimit-

tarit ja vettä säästävät vesikalusteet. Talossa uusittiin 

myös linjasäädöt, tasapainotettiin linjastot ja uusit-

tiin termostaattiventtiilit.

Hinta-laatu-suhde kohdallaan
Putkiremontin kokonaiskustannukset lisätöineen 

olivat yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa, joten ne-

liöhinnaksi muodostui vähän yli 700 euroa.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sami Mon-

tosen mielestä hinta-laatu-suhde on kohdallaan. 

Lisäksi remontti meni kaiken kaikkiaan sujuvasti. 

– Työmaa perustettiin kesällä 2013, ja ensimmäi-

set asukkaat lähtivät evakkoon syyskuussa. Evakos-

sa jouduttiin olemaan keskimäärin kymmenkun-

ta viikkoa. Työ oli valmis toukokuussa 2014, joten 

suunniteltu aikataulu piti hyvin, Montonen kiittelee. 

Remontin kuluessa lisätöitä tuli vastaan, esimer-

kiksi nykyisen kerhohuoneen lattian alla olevan 

pohjaviemärin kaato meni väärään suuntaan ja pai-

koin vesieristeistä löytyi asbestijohdannaisia. Mon-

tonen mainitseekin, että koska lisätöitä tulee aina, 

on tärkeää ottaa ne mukaan tarjouskriteereihin re-

monttia kilpailutettaessa.

Risto Rytin tie 28:n putkiremontin päätoteuttajana 

toimi Consti talotekniikka ja taloteknisestä suunnittelusta 

vastasi Insinööritoimisto Olof Granlundin toimisto.

Yhteisten tilojen sisustussuunnitelman teki Rune & Berg 

Design –toimisto, ja sen toteutuksesta vastasivat Consti ja 

Maalausliike Palviainen.

Vuoden paras putkiremontti valittiin viime syksynä 

seitsemännen kerran. Kilpailun tavoitteena on, että palkittu 

yhtiö toimii esimerkkinä muille asunto-osakeyhtiöille 

ja että putkiremontista aletaan puhua välttämättömänä 

toimenpiteenä, eikä vain pelottavana tapahtumana, joka 

aiheuttaa suuria ongelmia asukkaille ja osakkaille.

Putkiremonttikilpailun 

voitosta kertoo Risto Rytin 

tie 28:n seinään kiinnitetty 

messinkinen laatta.
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-T
avoitteina oli luoda viihtyisät yhteiset 

tilat asukkaille ja kannustaa niiden 

käyttöön. Talon 60-luvun henkeä ha-

luttiin kunnioittaa ja aikakauden ele-

menttejä säilyttää, sisustusarkkitehti Sari Grund-

ström Rune & Berg Design Oy:stä kertoo. 

Hän ja sisustusarkkitehti Sara Tuohikumpu toi-

mivat Risto Rytin tie 28:n projektin suunnittelijoina.

– Lähtötilanteessa taloyhtiön yhteiset tilat olivat 

alkuperäiskunnossa ja kiinnostusta niiden ehostuk-

seen tai kunnostukseen ennen putkiremonttia ei 

ymmärrettävästi ole ollut. Tilat olivat pimeät, ankeat 

ja kuluneet, Grundström kuvailee.

Taloyhtiön teettämä kysely toimi hänen mu-

kaansa hyvänä pohjana suunnittelulle. Sen avulla 

saatiin käsitys asukkaiden toiveista ja siitä, mitä pi-

dettiin tärkeänä.

– Tiloista haluttiin raikkaat, tunnelmalliset ja 

houkuttelevat. Saunaosastoon ja muihin kellaritiloi-

hin, kuten pesutupaan, kaivattiin lämpöä, rentout-

ta ja kodinomaisuutta. Tämä saatiin aikaan väreillä, 

materiaaleilla ja valaistuksella. Niin ikään porras-

huoneista haluttiin valoisat ja tyylikkäät, ja nämä 

tavoitteet saavutettiin myös värien ja valaistuksen 

keinoin.

Suunnittelijat ammensivat inspiraatiota 60-lu-

vun värimaailmasta ja rakennukselle ominaisista 

elementeistä.

– Asukkaiden aktiivisuus, toiveet yhteisestä ker-

hohuoneesta ja halukkuus olla mukana toteutta-

massa tiloja innostivat suunnittelemaan tilat, jois-

sa asukkaiden on ilo hoitaa päivittäisiä askareita. 

Suunnittelussa tiedostettiin toiveet kustannuste-

hokkuudesta ja siksi suunnitelmissa keskityttiin-

kin elementteihin, jotka joka tapauksessa tulisivat 

uusittavaksi, kuten maalaukset, laatoitukset ja uudet 

valaisimet. 

Suunnittelija kiittelee hallituksen jäsenten ava-

rakatseisuutta ja intoa. Lisäksi työmaan kanssa oli 

helppo kommunikoida, ja laadukas työnjälki oli tie-

tenkin tärkeässä roolissa.

Sisustusarkkitehti Sari Grundström toivoo, että 

Risto Rytin tie 28:n esimerkki innostaisi taloyhtiöi-

tä teettämään suunnitelmat, joilla saadaan aikaan 

huomattava ero perusratkaisuun verrattuna - lähes-

tulkoon samalla rahalla. 

– Usein käytetään urakan perusratkaisuja, jolloin 

taloyhtiön yhteiset tilat jäävät hajuttomiksi ja maut-

tomiksi, eivätkä ne anna lisäarvoa käyttäjille. Osaa-

van suunnittelutoimiston käyttäminen takaa on-

nistuneen lopputuloksen, joka on harkittu, ja nostaa 

varmasti taloyhtiön arvoa. Kun asukkaiden toiveet 

on huomioitu, toimivat tilat parhaalla mahdollisella 

tavalla ja luovat viihtyisän ilmapiirin koko taloyh-

tiöön, Grundström sanoo.

Asukkaille tilat, joissa on ilo 
hoitaa arkisia askareita

Uusi raikas ilme näkyy myös talojen rappuhuoneissa. Isot numerot tuovat niihin 

elävyyttä.

Emaloidut kyltit nimineen on teetetty tilaustyönä.

Suihkuhuoneeseen on saatu kontrastia vaalean laatan ja tumman puun yhdistel-

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

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

Kiinteistöpostin osoitteenmuutokset 
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maksaa

posti-
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Tunnus 5001396
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Sähköpostiosoitteen antaneilta tulemme aika ajoin tiedustelemaan tarvetta taloyhtiön yhteyshenkilöiden päivittämiselle.  Uutiskirje on maksuton sähköpostitse toimiva palvelu Kiinteistöpostin 
lukijoille. Markkinointiviestintä koostuu Kiinteistöpostin ja sen yhteistyökimppaneiden viesteistä, jotka sisältävät tietoa uusista tuotteista, palveluista, tarjouksista sekä tapahtumista. 
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R
emontti käynnistyi vuoden 2014 alussa ja 

valmiiksi se saadaan kesällä 2015.

– Taloyhtiö on tämän jälkeen melko 

hyvässä kunnossa, sillä peruskorjauskier-

ros hissejä lukuun ottamatta on tehty, hallituksen 

puheenjohtaja Seppo Kurki ja isännöitsijä Olli Ris-

sanen tuumaavat.

Remontin kustannusarvio on kolme miljoonaa 

euroa. Neliöhinnaksi muodostuu alle 500 euroa, jo-

ta muutostöiden laajuuteen nähden voidaan pitää 

kohtuullisena.

Linjasaneerauksessa 
laitetaan kaikki uusiksi
Kokonaisvaltainen linjasaneeraus, ei pelkkä putkiremontti, on 
meneillään tamperelaisessa Sammonkatu 17–19:n taloyhtiössä. 

Linjasaneerauksessa vedetään uudet käyttövesiputket ja 
viemäriputket, remontoidaan huoneistojen pesutilat ja yhteiset 
saunaosastot, rakennetaan lämmöntalteenottojärjestelmät, 
uusitaan ilmanvaihto, asennetaan aurinkokeräimet sekä 
uudistetaan sähköt, tietoliikenneyhteydet ja antenniverkosto.

– Ennakointi ja pitkäjänteinen suunnittelu tuo-

vat säästöä, Kurki toteaa. Hän on ollut taloyhtiön 

hallituksessa mukana vuodesta 1985 lähtien ja pu-

heenjohtajana 25 vuotta.

– Perusteellinen remontti kuvaa sitä, mihin ta-

loyhtiössä on totuttu, isännöitsijä Olli Rissanen Pir-

kanmaan Ammatti-isännöinti Oy:stä sanoo.

Hän esittelee korjaustoimia, joita on tehty vii-

meisten vuosikymmenten aikana.

– Käyttövesiputkistot uusittiin 1993–94, julki-

sivut ja parvekkeet kunnostettiin 1999, vesikatto 

Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki

Sammonkatu 

17–19:n talo-

yhtiössä toteu-

tetaan mittava 

remontti. Van-

ha valurauta-

putki on men-

nyt vuosien 

saatossa mel-

kein tukkoon. 
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Julkisivuyhdistys viettää 20-vuotisjuhlavuottaan.
Julkisivu on kaikkien asia - tätä viestiä yhdistys juhlavuotenaan jakaa 

erinäisissä foorumeissa. Yhdistys järjestää kaikille avoimia RoadShow 

–tilaisuuksia, joissa käsitellään julkisivukorjausrakentamista. RoadShow 

–tilaisuudet on suunnattu isännöitsijöille, kiinteistönomistajille, suunnittelijoille sekä 

taloyhtiöpäättäjille. Ne tarjoavat tiiviin sekä kattavan tietopaketin julkisivujen 

korjaustarpeen määrittelemisestä suunnittelun tarpeellisuuteen sekä urakoitsijan 

roolin pohdintaan. Seuraava tapahtuma pidetään Forssassa 19.3.2015.

Väri ja Pinta 2015 -tapahtuma 18.-20.11.2015

Julkisivuyhdistys järjestää yhteistyössä Suomen Messujen ja Pintaurakoitsijat ry ja 

Helsingin Maalarimestariyhdistys ry:n kanssa Väri ja Pinta -tapahtuman 18.-20.11.2015 

Helsingin Messukeskuksessa. Siellä on mahdollisuus tutustua  julkisivualan tuotteisiin ja 

palveluihin ja saada myös tietoa julkisivurakentamisesta ja -korjaamisesta.

Uudistuneilta kotisivuiltA www.julkisivuyhdistys.  

löydät ajankohtaista tietoa yhdistyksestä ja sen tapahtumista:

Jos julkisivuremontti on edessä - sivustolta löytyy mm. 

JUKO-ohjeisto, joka opastaa laadukkaan julkisivukorjaushankkeen 

suunnittelemisessa ja läpiviemisessä. 

Sitä tukee havainnollinen Betonivauriovideo, joka auttaa ymmärtämään, miten 

betonijulkisivu vaurioituu ja sitä kautta valitsemaan oikeanlaiset korjaustoimet.

Materiaaleja tai tekijöitä:

Jos etsit tietoa julkisivumateriaaleista tai kuntotutkimuksen tekijää tai yhteistyö-

kumppania tai muuta julkisivualan asiantuntijuutta, niin jäsenyritykset yhteys-

tietoineen löytyvät Jäsenistö-otsikon alta.

PS: Niitä onnistuneita julkisivukorjaushankkeita tuomaroidaan taas syksyllä Julkisivuremontti 2015 –kilpailun merkeissä
– ilmoita oma kohteesi kevään aikana yhdistyksen nettisivuille ilmestyvillä lomakkeilla!  www.julkisivuyhdistys.fi 

Tule tykkäämään meistä Facebookiin.

Julkisivuyhdistys r.y.
PL 31, 33401 TAMPERE

Toiminnanjohtaja Riikka Töytäri, Thisway Connection, 
puh. 040 582 1949, info@julkisivuyhdistys,fi

Puheenjohtaja Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 
puh. 0400 57 66 33, mikko.tarri@ains.fi

Tiedottaja Riina Takala, Kiinteistöposti, 
puh. 040 502 1769, riina.takala@kiinteistoposti.fi

uusittiin 2002 sekä ikkunat ja parvekeovet uusittiin 

2011, Rissanen mainitsee muutaman esimerkin.

Taloyhtiöllä on vuokralla yksi asuinhuoneisto ja 

liiketiloja. Tämän vuoksi osa remonteista on pys-

tytty hoitamaan säästöillä, eikä lainarahoitusta ole 

tarvittu.

Asunto-osakeyhtiöön kuuluu neljä kiinteistöä: 

kaksi kuusikerroksista asuintaloa ja kaksi kaksiker-

roksista taloa, joista toinen on asuntosiipi ja toi-

sessa on liikehuoneistoja. Talot ovat valmistuneet 

vuonna 1957 ja niissä on 112 asuinhuoneistoa, joita 

meneillään oleva remontti koskee. Sähkötyöt toteu-

tetaan myös liikehuoneistoissa.

Huoneistojen keskikoko on 61 neliötä. Asukkaita 

on 130, joten valtaosa on yhden ja kahden hengen 

talouksia, lapsiperheitä on muutama. Seppo Kurki 

kertoo, että 60-luvulla taloyhtiössä on ollut asukkai-

ta jopa 500.

Putkiremontti 
ennakoitiin 10 vuotta sitten
Putkiremontti on ollut taloyhtiössä tapetilla kym-

menkunta vuotta.

– Liikkeelle lähdettiin vuonna 2005, jolloin pihan 

kunnostuksen yhteydessä rakennettiin vanhojen 

betoniputkien tilalle uudet pohjaviemärit ja sadeve-

siviemärit. Nyt ei tarvinnut pihaa kaivaa auki, mikä 

on kaiken kaikkiaan helpottanut remontin tekemis-

tä esimerkiksi liikennöinnin kannalta. Näin saatiin 

myös kustannuksia tasattua useammalle vuodelle, 

joten ei tullut niin isoa kakkua kerralla, Seppo Kurki 

tuumaa.

Omaa viestiään putkien uusimisen tarpeesta ker-

toivat huoneistojen vesivahingot. Remontin koh-

teena on ollut vuosittain noin 1 vesivahinkokorjaus 

vuodessa, eikä asiaan ollut odotettavissa muutosta. 

Nyt tehdään remontin yhteydessä ainakin 3–4 ta-

pausta, joista on ollut reklamaatioita hallitukselle.

– Kun jokainen remontti kosteuserityksineen ja 

laatoituksineen maksaa 8 000–15 000 euroa, olisi 

se tietänyt taloyhtiölle melkoista menoerää. Lisäksi 

kaiken tämän jälkeen putkiremontti olisi ollut yhä 

tekemättä.

Myös viemäreitten pystylinjat on huuhdeltu ai-

ka ajoin tukosten estämiseksi. Niidenkin lisäänty-

nyt tarve kertoi putkiremontin olevan väistämättä 

edessä.

Linjasaneerauksen tullessa ajankohtaiseksi talo-

yhtiössä tehtiin ratkaisu, että remontissa pistetään 

sekä käyttövesi- että viemäriputket uusiksi. 

Perinteiseen putkiremonttiin päädyttiin, sillä 

vaihtoehtoisilla menetelmillä urakkahintaan ei oli-

si tullut huomattavaa muutosta. Kylpyhuoneet on 

myös mitoitettu 50-luvun mukaisesti. Hormit avat-

tiin ja putkistot uusittiin. Näin vältyttiin tilaa vieviltä 

hormikoteloilta. 

Linjasaneerauksen hankesuunnitelmaa alettiin 

tehdä vuonna 2012.
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tullut vastaan. – Karsimme niitä pois jo suunnitte-

luvaiheessa. Viemäriputket uusittiin kokonaisuu-

dessaan, ja reitit kulkevat vanhoissa hormeissa. 

Teknisessä toteutuksessa yllätyksen mahdollisuus 

on mahdollisimman pieni, Seppo Kurki arvelee.

Osapuolet kiittelevät vuoropuhelun toimivuut-

ta urakoitsijan ja taloyhtiön hallituksen välillä, mikä 

on helpottanut mittavan remontin etenemistä. Alan 

osaamista ja tietoa löytyy molemmin puolin.

Aurinkokeräimet ja
 LTO säästävät energiaa
Kokonaisvaltaisessa linjasaneerauksessa toteute-

taan monia toimenpiteitä, joiden ansiosta taloyh-

tiön energiankulutus pienenee. Kuinka paljon, sitä 

taloyhtiön puheenjohtaja Seppo Kurki ei lähde ar-

vuuttelemaan.

Kuusikerroksisiin taloihin rakennettavat läm-

möntalteenottojärjestelmät lämmittävät käyttövet-

tä ja patterivettä. Kaukolämmön kulutus pienenee 

ja LTO:n takaisinmaksuajaksi on laskettu seitsemän 

vuotta. Taloyhtiön katolle asennetut aurinkokeräi-

met lisäävät kesäaikaan energiaomavaraisuutta.

Taloyhtiössä oli päätetty selvittää aurinkokeräi-

mien ja LTO:n toteutus mahdollisuudet ennen kuin 

remonttia alettiin varsinaisesti suunnitella. Osak-

kaille asiasta oli mainittu useassa yhtiökokouksessa.

– Meillä oli paikat ja reitit valmiiksi katsottuina. 

Kaavamääräysten vuoksi keräimet piti sijoittaa kak-

sikerroksisen asuintalon katolle. Putket saatiin ve-

dettyä vanhoja roskakuiluja pitkin, joten kalliita tek-

nisiä lisäratkaisuja ei tarvittu, Seppo Kurki kertoo. 

Vedenkulutukseen puolestaan vaikuttavat huo-

neistokohtaiset vesimittarit ja uudet vesikalusteet, 

joiden ansiosta energian säästöä on luvassa.

Uusittu ilmastointi lisää asumismukavuutta. Uu-

det laitteet ovat myös energiatehokkaita.

Laajamittaiseen saneeraukseen sisältyvät myös 

muun muassa pesuhuoneiden lattialämmitys, huoneis-

tokohtaiset palovaroittimet ja ovipuhelinjärjestelmä.

Urakoitsija Jussi Siikakoski (vas.), 

hallituksen puheenjohtaja Seppo 

Kurki ja isännöitsijä Olli Rissanen 

kertovat remontin valmistuvan ensi 

kesäksi.

– Viimeistään huoneistokatselmuksissa varmis-

tui, että remonttiin oli ryhdyttävä ja putket olisi pa-

ras vaihtaa uusiin - sukitukset tai pinnoitukset ei-

vät tulleet kyseeseen. Lisäksi esille nousi tarve uusia 

huoneistojen ilmastointi, isännöitsijä Olli Rissanen 

kertoo.

Alkuperäisessä asussaan ammeineen oli pari-

kymmentä asuntoa. Mutta joukossa oli myös hiljat-

tain remontoituja huoneistoja.

Mukaan myös lvi-saneeraus
Hankesuunnitelman pohjalta taloyhtiö päätti to-

teuttaa niin kutsutun perinteisen putkiremontin ja 

laajan lvi-saneerauksen, johon kuuluvat muun mu-

assa ilmastoinnin uusiminen, lämmöntalteenotto ja 

aurinkokeräimet.

Pääurakoitsijaksi valittiin Suomen Erikoisraken-

ne Oy, joka teki taloyhtiön käyttövesiputkiston sa-

neerauksen kaksikymmentä vuotta sitten. Toimi-

tusjohtaja Jussi Siikakoski toteaakin kiinteistöjen 

olevan hänelle tuttuja. Samoin on koko Kalevan 

alue, jossa hän on tehnyt töitä pian 30 vuoden ajan. 

Putkiremontteja on kaupunginosassa riittänyt, on-

han iso osa taloista valmistunut 50- ja 60-luvuilla. 

Sammonkatu 17–19:n yhtiökokous löi remontin 

lopullisesti lukkoon 4. joulukuuta 2013. Sen jälkeen 

odoteltiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

Aran päätöstä käynnistysavustuksesta. Taloyhtiön 

puheenjohtaja Seppo Kurki mainitsee, että ilman 

sitäkin remontti olisi toteutettu suunnitelmien mu-

kaan.  

Remonttitöihin päästiin alkuvuodesta 2014. Liik-

keelle lähdettiin kellarikerroksen pohjaviemäreis-

tä, ja ensimmäisiin linjoihin käytiin käsiksi helmi-

maaliskuun vaihteessa. Linjat on menty läpi niin, 

että viimeisimmät alkavat olla työn alla, ja kevään 

mittaan on kaikki huoneistot saatu valmiiksi. Re-

montin viimeisessä vaiheessa kunnostetaan pesu-

tuvat ja saunaosastot.

Työt ovat sujuneet odotetusti, eikä yllätyksiä ole 
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P
utkiremontti saattaa olla melkoinen koet-

telemus asukkaalle ennen palkitsevaa lop-

putulosta. Tämän ovat saaneet kokea myös 

Sammonkatu 17–19:n asukkaat.

– Putkiremontti on hankalin remontti, mitä ta-

loyhtiössä voi olla, urakoitsija Jussi Siikakoski tietää 

vuosikymmenten kokemuksella. Hänen mukaan-

sa asukkailta tulee yleensä monenlaista palautetta. 

Remontista syntyy väistämättä melua ja pölyä. Jos 

asukas tämän oivaltaa ja hyväksyy, niin putkire-

montti menee kivuttomasti.

Isännöitsijä Olli Rissanen korostaa viestinnän 

tärkeyttä. Sammonkadun remontissa on ollut teks-

tiviestitys ahkerassa käytössä. Sitä kautta on tiedo-

tettu muun muassa vesi- ja sähkökatkoksista. 

Lisäksi remontin kulusta on kerrottu taloyhtiön 

omilla nettisivuilla. Perinteistä paperiakaan ei ole 

unohdettu, vaan lappuja on kiinnitetty ilmoitustau-

luille ja tiputettu postiluukuista. Lisäksi remontin 

kohteena olevan asunnon oveen on teipattu huo-

neistokortti yhteistietoineen. 

Sammonkatu 17–19:ssä huoneistokohtaiset re-

monttiajat vaihtelevat viidestä kahteenkymmeneen 

viikkoon.  Aikajänne on pitkä asunnoissa, joissa 

menee kaksi huoneistolinjaa.

Arki asunnossa on remontin keskellä hankalaa, 

koska vesi ei tule, eikä mene. Tilanteen helpottami-

seksi asukkaat voivat käyttää talon kellarissa sijait-

sevia yhteisiä wc- ja suihkutiloja.

Moni asukas lähteekin remontin ajaksi toisaalle, 

joko vapaa-ajan asunnolleen tai sukulaisensa luok-

se. Vuokralla olevat huoneistot tyhjenevät asukkais-

ta, joista osa muuttaa pysyvästi muualle.

Urakoitsijaliikkeen asukasvastaavana toimiva 

Marika Siikakoski laskee, että Sammonkadun asuin-

huoneistoista vajaa kolmannes on asuttuna remon-

tin aikana.

Purkukatselmuksessa 
remontti läpi
Huoneistokohtaisen purkukatselmuksen yhteydes-

sä käydään osakkaan tai asukkaan kanssa läpi re-

montin vaiheet. Siinä yhteydessä katsotaan muun 

muassa tilat ja reitit, jotka täytyy raivata tavaroista.

– Asuntoa ei tarvitse välttämättä tyhjentää, mut-

ta sinne jätettävä irtain on syytä suojata. Suojaus-

materiaalia saa urakoitsijalta. Kaikki arvokas tava-

ra suositellaan vietäväksi pois, Marika Siikakoski 

muistuttaa.

Ennen remontin alkua hän keskustelee asukkaan 

kanssa huoneiston muutostöistä. Urakoitsijalla on 

pesutiloja varten valmiina taloyhtiön hyväksymä 

laattamallisto, josta osakas tai asukas saa valita mie-

leisensä.

– Valikoima lienee onnistunut, sillä pääsääntöi-

sesti kukin on löytänyt siitä omansa. Muutoinkin 

halutut muutokset suunnitelmiin ovat olleet hyvin 

pieniä, Marika Siikakoski toteaa.

Laattavalikoima on yleisesti ottaen hillitty. Kovin 

räväköitä malleja ei kannata ottaa mukaan..

Remontista syntyy 
pölyä ja melua

Pesuhuonee-

seen on saatu 

ilmettä eriväri-

sillä laatoilla, 

urakoitsijan 

asukasvastaa-

vana toimiva 

Marika Siika-

koski esittelee.

VAJAA KOLMANNES ASUNNOISTA 
OLI ASUTTUNA REMONTIN AIKANA
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– Yleensä laattatoimittajalta kysytään sen ajan 

trendit, joiden pohjalta valitaan mallit. Yksi tärkeä 

tekijä on, että myyjä pystyy toimittamaan laatto-

ja puolentoista vuoden aikana tasaisesti, ja sen jäl-

keenkin, Siikakoski toteaa.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Seppo 

Kurki muistuttaa, että pienillä yksityiskohdilla saa-

daan yksilöllistä aikaan. Esimerkkinä hän mainitsee 

suihkukaappien alumiiniprofi ilit, joissa on tarjolla 

monia värivaihtoehtoja.

Lisäksi urakoitsija sopii osakkeenomistajan 

kanssa tämän teettämistä lisätöistä, kuten keittiön 

tai koko huoneiston remontista.

Remontin keskellä tarvitaan asennetta
– Remontin keskellä asuminen vaatii asennetta, 

tietää Kaje Tolonen. Hän vuokraamansa huoneis-

to on yksin niistä asunnoista, joissa menee kak-

si pystylinjaa. Tolosen asunnossa remontti alkoi 6. 

lokakuuta ja päättyi 13. helmikuuta. Eli työt kestivät 

yhteensä 19 viikkoa, josta joulun ajan ne olivat py-

sähdyksissä. 

Yli seitsemän vuotta Sammonkadulla asunut To-

lonen myöntää, että alkuun hirvitti, ”mitä tästä tu-

lee”. 

– Ajattelin kuitenkin, että olisi isompi vaiva läh-

teä ja kenties palata. Lisäksi asunnossa olisi pitänyt 

aika ajoin käydä katsomassa tilannetta.

Tolonen yllättyi remontista syntyvän pölyn mää-

Sähkönousut menevät vanhoissa roskakuiluissa.Sähkö- ja 

tietoliikennekeskus löysi paikkansa huoneesta, jonka aikai-

semmin täytti öljysäiliö. 

rästä. – Lisäksi kämppä on ollut mullin mallin viik-

kojen ajan. Toisinaan tuntui toivottomalta, mutta 

nyt alkaa kirkastua, Tolonen iloitsee esitellessään 

uutuutta hohtavaa wc- ja pesuhuonetta.

Hän valitsi vaalean kaakelilaatan rinnalle suk-

laanruskeaa. Laattamuutokset voitiin tehdä ilman 

lisäkuluja, ja ne sopivat myös osakkeenomistajalle.

Lopputulos miellyttää silmää. – Tämä on nyt 

asunnon hienoin huone, voisin muuttaa tänne 

vaikka asumaan, Kaje Tolonen hymyilee.

Netti ja kaapeli-TV 
valokuidulla koko taloon
Tiesitkö, että taloyhtiösi voi yhtiö kokouksen enemmistön päätöksellä 
hankkia keski tetysti Elisan nettiyhteyden jokaiseen asuntoon?

Elisa Taloyhtiölaajakaista on yksittäin ostettavia nettiliittymiä 
huomattavasti edullisempi ja se maksetaan osana yhtiövastiketta.

Yhtiövastikkeellinen yhteys on joko 2M tai 10M ja asukas 
voi nostaa omaa yhteysnopeuttaan aina 250M asti.

sellä

Elisalta saat myös kaapeli-TV -palvelun markkinoiden laajimmalla kanava-tarjonnalla!

Vaihda nykyaikaiseen valokuituun, ota yhteyttä:
Uusimaa:
Harri Mäkinen, 050 506 0113
Jari Koistila, 050 506 5887
Jarmo Kuru, 010 262 3654
Raisa Silvennoinen, 050 357 4933

Pirkanmaa:
Heikki Kuuloja, 050 655 30

Keski-Suomi, Kymenlaakso, 
Etelä-Karjala:
Jari Koho, 050 435 7667
Mikko Saarelainen, 050 506 1079

etunimi.sukunimi@elisa.fi 
elisa.fi /kiinteistoille
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T
oimitusjohtaja Timo Peltosen mielestä tä-

män tiedon pitäisi vihdoin vakuuttaa ra-

kennusviranomaiset ja muut tahot, jotka 

ovat epäilleet käyttövesiputkien pinnoitta-

misen terveellisyys- ja turvallisuusvaikutuksia. 

– Vaikka bisfenoli A:ta liukenisi – mitä ei oikeas-

ti edes tapahdu - pinnoitetuista käyttövesiputkista, 

aine ei ole ihmiselle vaarallista.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 

riskiarvioinnin pohjalta valmistuneen raportin mu-

kaan bisfenoli A:lle (BPA) altistuminen ja toksisuus 

on liian vähäistä aiheuttamaan terveyshaittoja eri 

ikäryhmissä. 

Bisfenolia käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen mukaan muoviteollisuudessa ja monis-

sa kulutustuotteissa. Sitä käytetään myös säilyke- ja 

virvoketölkkien sisäpinnoilla ja sillä pinnoitetaan 

kiinteistöjen vesijohtoverkostoja.

Altistumista BPA:lle voi Efsan mukaan tapahtua 

ravinnon tai muiden lähteiden, kuten pölyn, kos-

metiikan ja lämpöpaperin yhteisaltistuksen kautta, 

mutta silloinkin altistus alittaa selvästi turvallisen 

päiväsaannin rajan, joka oli aikaisemmin 50 mikro-

grammaa painokiloa kohti vuorokaudessa. 

Arvioinnin perusteella Efsa alensi turvallisen päi-

vittäisen saannon rajan nyt 4 mikrogrammaan pai-

nokiloa kohti vuorokaudessa. 

Poistaa vastustajien perusteet
Käyttövesiputkien pinnoitussaneerauksia tekevä Ti-

mo Peltonen Poxytec Oy:stä iloitsee suuresti Euroo-

pan elintarvikeviraston kannanotosta, koska se vie 

käyttövesiputkien pinnoittamisen vastustamiselta 

perusteet.

– Rakennusvalvonnat ovat vedonneet käyttöve-

siputkien pinnoittamisessa rakennuslaissa määri-

teltyyn turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja epäil-

leet, että pinnoittaminen ei ole turvallista. Minun 

mielestäni tämä perustelu poistui nyt täysin tuon 

Efsan raportin myötä, Peltonen sanoo.

– Toki tämä tosiasia on todistettu 10 vuoden ai-

kana muutenkin. Vesinäytteitä on otettu, eikä niissä 

KÄYTTÖVESIPUTKIEN PINNOITTAMISEN
EPÄILYSTÄ TERVEYSHAITASTA UUTTA TIETOA

Bisfenoli todettu 
ihmiselle vaarattomaksi
Esimerkiksi muoviteollisuudessa ja monissa kulutustuotteissa 
käytettävä bisfenoli A ei aiheuta ihmisille terveydellistä haittaa. 
Näin toteaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen Efsa 
15. tammikuuta 2015 julkaistussa raportissaan.

Teksti: Riina Takala

Käyttövesiputkien pinnoittamiseen on suhtauduttu vaihtelevasti eri kuntien ra-

kennusvalvonnoissa vuosien aikana. Suomessa käyttövesiputkia on pinnoitettu 

jo kymmenen vuotta. Ensimmäisiä kohteita oli Helsingissä sijaitseva As Oy 

Kulmakatu 1, jonka käyttövesiputkiremonttia myös vakuutusyhtiö Pohjola seu-

rasi saadakseen näkemystä menetelmään vakuutusmielessä.
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ole ikinä ollut mitään. Me tiedämme, ettei bisfenolia 

edes liukene pinnoitetuista käyttövesiputkista, Pel-

tonen korostaa.

Ympäristöministeriössä ei ole tiettävästi missään 

vaiheessa harkittu käyttövesiputkien pinnoittami-

sen kieltämistä. Asia on jätetty niin sanotusti talo-

yhtiöiden omaan harkintaan.

Lupamenettely 
ollut vaihtelevaa
Turvallisuutta ja terveellisyyttä epäilleet tahot saivat 

vettä myllyynsä vuonna 2012, kun Vesi-Instituutti 

Wander julkaisi tutkimusraportin, jonka mukaan ei 

tiedetä, liukeneeko saneerauspinnoitteista käytön 

aikana veteen aineita, joista voisi olla haittaa ihmis-

ten terveydelle. Siinä todettiin myös, että kaikkien 

pinnoitteista mahdollisesti liukenevien aineiden 

terveydelle haitallisista pitoisuuksista ei ole riittä-

västi tietoa.

Rakennusvalvonnoissa raporttia luettiin kirja-

vasti, mikä johti kunnittain hyvin vaihtelevaan lu-

pakäytäntöön. Ensin rakennuslupaa ei välttämättä 

saanut lainkaan. Sitten esimerkiksi Helsingin kau-

pungin rakennusvalvontavirasto muutti käytännön 

koerakentamisluvan varaiseksi, jossa lupaehdot 

ovat rakennuslupaa tiukemmat. Jossakin kunnissa 

ei varsinaisesti mitään toimenpide- tai vastaavia lu-

pia ole tarvittu laisinkaan. 

– Käytäntö on vaihdellut todella paljon. Voi sa-

noa, että koskaan ei ole etukäteen tiennyt, min-

kälaisella lupamenettelyllä kohdetta lähdetään to-

teuttamaan. Virkamiesten tulkinnat vaihtelevat: 

Espoossa täytyy hakea rakennuslupa; Vantaalla ei 

vaadita rakennuslupaa; ei myöskään Lahdessa, eikä 

Savonlinnassa, Peltonen luettelee.

– Minun mielestäni tilanne ei saisi olla tällainen, 

vaan kaikille tasapuolinen – oltiinpa missä päin 

Suomea tahansa, sanoo helsinkiläisen As Oy Hako-

lahdentie 35:n hallituksen puheenjohtaja.

Pinnoituksia tekevien yritysten kannalta tilan-

ne meni niin hankalaksi, että useampi yritys joutui 

konkurssiin, kun taloyhtiöt eivät saaneet korjaus-

menetelmälle lupaa.

– En oikein edes ymmärrä, miksi tällaiselle toi-

menpiteelle pitää ylipäänsä hakea rakennuslupaa, 

koska se on selkeä kunnossapitotoimenpide, Pelto-

nen mietiskelee.

Yli 10 vuoden 
kokemus Suomessa
Suunnittelijakunnassa käyttövesiputkien pinnoitta-

minen jakaa selvästi mielipiteitä erilaisista syistä.  

– Putket kuivataan ja puhdistetaan. Sen jälkeen 

paineilmaa hyväksikäyttäen putki pinnoitetaan 

epoksilla. Kun epoksi peittää putken metallipinnan, 

siinä ei enää etene minkään tyyppinen korroosio, 

eikä pintaan tartu mitkään epäpuhtaudet, Peltonen 

kiteyttää edustamansa menetelmän peruskuvion.

– Jos rakenteisiin laitetaan kupari- tai teräsputki, 

niissähän korroosio alkaa heti, kun vesi laitetaan päälle.

Pinnoittamista ei vaikeuta Peltosen mukaan se-

kään, olipa putki minkä kokoinen tahansa tai onko 

siinä mutkia tai kulmia. Parhaiten menetelmä sopii 

50-, 60- ja 70-luvun metallisiin putkiin (kupari ja 

galvanoitu teräsputki). Putket voi toki saada epok-

silla tukkoonkin, mutta vain ammattitaidottomat 

tekijät.

Pinnoittamiskelpoisuudestakin voidaan hänen 

mukaansa varmistua varsin helposti: – Nämä ovat 

paineellisia putkia eli jos siellä on heikkoja kohtia 

tai muita ongelmia, niin ne havaitaan heti – tulee 

vesivuoto. Lisäksi teemme pinnoitetuille putkille ai-

na painekokeen samaan tapaan kuin tehdään uusil-

le putkille,  hän jatkaa. 

Pinnoitetuille putkille annetaan sama YSEn mu-

kainen 2 vuoden takuu kuin uusillekin putkille.

– Putkien elinkaaresta en pysty sanomaan mi-

tään muuta kuin, että tätä menetelmää on käytetty 

muualla Euroopassa ongelmitta 25 vuotta, Suomes-

sa yli 10 vuotta ja joka vuosi yksi lisää, Peltonen vie-

lä sanoo.

Tekniikat kehittyneet 
pinnoituspuolella
Pinnoittamistekniikat ovat kehittyneet Peltosen 

mukaan Suomessa valtavasti, varsinkin viemäriput-

kien pinnoittamisissa. 

– Toiminta alkoi Suomessa ihan nollasta. Kun 

minä aloitin 10 vuotta sitten, minulla oli työnteki-

jöitä, jotka olivat tehneet tällaisia pinnoituksia 10 

vuotta Saksassa. Heillä oli todella paljon kokemusta 

ja työntekijöilläni sitä on edelleenkin.

- Myös viemäripuolella tekniikat ovat kehittyneet 

niin, että jos putkessa on niin huono kohta, ettei si-

tä voida pinnoittaa, niin sitten voidaan käyttää toi-

senlaista tekniikkaa, hän jatkaa.

Hallituksen puheenjohtaja mainitsee, että heidän 

taloyhtiössään tehtiin käyttövesiputkien pinnoitta-

misen lisäksi viemäriremontti, jossa viemäriputket 

pinnoitettiin:

– Tarjouksia pyysimme aika monesta paikasta. 

Hintahaitari niissä oli hyvinkin laaja. Ehkä se kui-

tenkin johtui siitä, että taloyhtiömme on pieni, vain 

kahdeksan asuntoa, joka ei urakoitsijoita kiinnos-

tanut.

Suomessa ”kohu” bisfenoli A:n terveellisyys- ja turval-

lisuusvaikutuksista alkoi siitä, kun Ruotsissa epäiltiin 

tuttipullojen turvallisuutta ja niissä käytettävästä muovista 

liukenevan bisfenolia.

Bisfenolin (BPA) on epäilty häiritsevän hormonitoimin-

taa. Lisäksi bisfenolista tehtyjen useiden tutkimustulosten 

mukaan isot annokset bisfenolia saattavat vahingoittaa 

maksaa ja munuaisia sekä vaikuttaa eläinten rintarauha-

siin. Vahingolliset annokset ovat kuitenkin satoja kertoja 

suuremmat kuin nyt julkistetun turvallisen saannin rajat. 

(lähde Helsingin Sanomat 21.1.2015 Päivi Repo)
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Julkisivukorjausratkaisut

HUOLTOVAPAA JA KAUNIS TIILI
Keraamiset julkisivumateriaalit, joista ehkä 
tunnetuin on poltettu tiili, ovat säilyttäneet 
asemansa Suomen eniten käytettynä ker-
rostalojen julkisivuverhousmateriaalina 
uudisrakentamisessa. Tiilen suosio perus-
tuu kauniin ulkonäön lisäksi sen moniin
hyviin teknisiin ominaisuuksiin. Julkisivu-
korjausratkaisuna tiili on hyvä vaihtoehto 
ennen kaikkea silloin, kun haetaan pitkää 
elinkaarta, huoltovapautta, tuulettuvaa
ulkoseinärakennetta sekä hyvää äänene-
ristävyyttä – mitä tiiltä kevyemmillä rat-
kaisuilla ei useinkaan saavuteta.  Lisäksi
tiilijulkisivu säästää tutkimuksien mukaan
energiakustannuksia jopa 6–8 % lämmitys-
kaudella. 
TIILEN ÄÄNENERISTÄVYYS      
OMAA LUOKKAANSA
Ääneneristävyys on laatutekijä, joka usein 
unohdetaan, vaikka sen merkitys asumis-
viihtyvyydelle on suuri. Tiilellä korjatun
elementtitalon ääneneristävyys liikenne-
melua vastaan on >53 dB, mikä useimmilla 
kevyemmillä ratkaisuilla jää yli 10 dB   
heikommaksi. Tämä merkitsee käytän-
nössä huomattavaa asumisviihtyvyyden 
alentumista.

TIILELLÄ KORJATTU ALUEITA JA 
YKSITYISIÄ KIINTEISTÖJÄ 
Tiilellä on tehty julkisivukorjauksia niin
vuokrakiinteistöihin kuin yksityisiin talo-
yhtiöihin. Teuvo Pakkalantiellä Helsingissä
sijaitsevan vuokrakerrostaloalueen uudeksi
julkisivuksi valittiin tiili. Lähtökohtana  
valinnalle oli sadan vuoden elinkaari ja
huoltovapaa rakenne. Samoin kriteerein 
tiili valittiin myös Helsingin Melkonkatu
4:ssä sijaitsevaan yksityiseen asunto-
osakeyhtiöön. Molemmissa kohteissa
asukaskokemukset ovat olleet pelkästään
positiivisia.
KEVYEMMÄT KORJAUSRATKAISUT
Muurattavan tiilen rinnalle on noussut
myös kevyempiä keraamisia korjausvaih-
toehtoja, kuten avosaumoin asennettava,
mekaanisesti kiinnitettävä Argeton- ja 
Argelite-julkisivuverhous.

 Järjestelmällä saadaan näyttävä, huolto-
vapaa ja kestävä julkisivuverhous, jonka
etuna on hyvä tuulettuvuus ja ohut raken-
nepaksuus sekä asennus tarvittaessa
suoraan vanhan julkisivukuoren päälle.
Väri- ja pintavaihtoehtoja on lukuisia, 
mikä antaa myös suunnittelijalle paljon
mahdollisuuksia.

SAVESTA POLTTAMALLA TEHDYT 
EKOLOGISET KORJAUSRATKAISUT
Wienerbergerillä on laaja keraamisten
korjausratkaisujen valikoima. Mallistosta
löytyvät kestävät, huoltovapaat ja ääntä
eristävät julkisivuratkaisut kaikkiin raken-
nuksiin, olipa kyseessä julkisivun osa- tai
kokonaiskorjaus. 

www.wienerberger.fi

Julkisivukorjauksessa aa pepepepepepeep lklklklklklkllkl käkäkäkäkäkäkäkäk  
hankintahinta eiii rrrrrrrrrataatatatatatkakkakakakakaisisisisissise,e,ee,e, vvvvaaaaaaaaa nnnnn
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L
ähtötilanne helsinkiläisessä, kaksikerroksi-

sessa vuonna 1962 valmistuneessa pienker-

rostalossa oli se, että talon putkien tiedettiin 

vaativan putkistolle tehdyn kuntokartoituk-

sen perusteella korjaamista viimeistään 2015 vuo-

den loppuun mennessä.  

Putkivikoja ei ole ollut koskaan ja puheenjohtaja 

seurasi alan medioista ja muista lähteistä, minkälai-

sia vaihtoehtoja putkien korjaamiseen on, mikä on 

Kotona-asumismahdollisuus
tärkeä peruste korjaustavassa
Iäkkäät ihmiset saivat asua kotonaan putkiremontin aikana, 
huoneistossa tehtiin töitä hyvin lyhyen ajan ja edullisella 
hinnalla saatiin uudet käyttövesiputket – tässä tärkeimmät 
perustelut sille, miksi As Oy Hakolahdentie 35:ssä haluttiin 
lähteä pinnoittamiskorjausvaihtoehdon viitoittamalle tielle.

hintataso ja keitä toimijoita putkiremonttialalta löy-

tyy. Tarve oli korjata sekä käyttövesi- että viemäri-

putket.

Kotona asumisen
mahdollisuus tärkeä asia
– Yksi merkittävimmistä asioista oli se, että asuk-

kaat saisivat asua kotonaan koko remontin ajan. 

Kun remontti oli käynnissä, sitten vasta oikeastaan 

huomasin, kuinka tärkeä asia se olikaan, hallituksen 

puheenjohtaja toteaa.

Perinteisessä putkiremontissa ikäihmisille pitäisi 

löytyä sijaisasuntoja, mutta kuinka monelle sellai-

nen järjestyy.

– Iäkkäämmät ihmiset haluavat asua omas-

sa kodissaan, tuntevat reittinsä ja mikäli tapahtuu 

muutoksia, se on stressin paikka. Asukkailla saattaa 

käydä kodinhoitaja. Menevätkö kodinhoitajat sitten 

käynneille hotelliin, jos ikäihmiselle ei saada muu-

alta sijaisasuntoa, hallituksen puheenjohtaja pohtii. 

– Tai entä, kun ikäihmisellä ei ole omaisia, jotka 

voisivat auttaa asuntoasiassa. Jokaisen kun pitäisi 

itse järjestää se sijaisasunto. Taloyhtiö ei sitä pysty 

hoitamaan.

– Asukkaat olivat tyytyväisiä siihen, että työ-

miehet viipyivät huoneistossa kaksi päivää. Lisäksi 

tiedettiin tarkkaa vesikatkojen ajankohdat ja silloin 

voitiin hakea vettä järjestetystä vesipisteestä sekä 

käymään saunaosaston vessassa. 

Vältyttiin purkamisilta
Pinnoittamisvaihtoehto tuntui puheenjohtajan mu-

kaan osakkaiden mielestä järkevältä myös siksi, että 

monet ovat korjanneet kylpyhuoneitaan ja ne ovat 

nyt hyvässä kunnossa.

– Meillä ei perinteisen putkiremontin teettämistä 

käyty edes kovin tarkkaan läpi. Oikeastaan vain sillä 

tasolla, mitä perinteinen maksaisi ja se riitti tieto-

na siitä vaihtoehdosta. Ei ollut mitään järkeä ruveta 

purkamaan kylpyhuoneita, koska ne ovat hyvässä 

Teksti: Riina Takala

Pinnoittamalla tehtyjä putkiremontteja pe-

rustellaan usein sillä, että on tarpeetonta 

purkaa kylpyhuoneita, jotka on mahdolli-

sesti hiljattain uusittu.

KUVA TIMO PELTONEN
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kunnossa. Ja nyt jokaisella on olemassa edelleen se 

oma yksilöllinen kylpyhuoneensa. 

Yhtälailla remontin nopeus – runsaassa viikossa 

yhden rapun kolme huoneistoa valmiiksi. 

– Menetelmää puolsi sekin, että se on ympäris-

töystävällinen, ei tarvita purkutöitä, eikä synny pur-

kujätettä, huoneistoihin ei tarvitse rakentaa mitään 

lisää, esimerkiksi kotelointeja, ei myöskään rappu-

käytäviin, jolloin niidenkin arkkitehtuuri säilyy en-

tisenlaisena, puheenjohtaja analysoi.

Paremman makuista vettä
Vesianalyysit talosta tehtiin ennen remonttia jolloin 

vedessä oli hajuhaitta ja remontin jälkeen juoma-

veden arvot olivat kunnossa. Hallituksen puheen-

johtaja pohdiskeleekin, että silloin kun putkistossa 

virtaa pahanmakuista ja huonolaatuista juomavettä, 

kukaan ei tule vaatimaan, että pitäisi tehdä mittauk-

sia ja vaatia hyvän makuista vettä. 

Nähtyään varsinkin kellarikerroksen lähes um-

peen ruostuneita putkia, häntä ei enää ihmetytä, 

miksi vesi todellakin maistui aikaisemmin pahalta.

– Kyllä sitä näyttää kerääntyvän putkiin ”tavaraa”. 

Yllättävän paljon.

Rakennuslupamenettelyllä läpi
Korjaamiseen tarvittiin ja saatiin rakennuslupa Hel-

singin rakennusvalvonnasta. Taloyhtiön kannal-

ta sujuvasti, koska valvojaksi palkattu yritys ja sen 

edustaja hoiti kaiken valmiiksi.

– Me toimitimme valvojalle peruspiirustukset, 

joista näkyi putkien kulku.

Sitä puheenjohtaja hieman ihmettelee, miksi joi-

denkin taloyhtiöiden remontit on pitänyt viedä läpi 

koerakentamisena, toiset saaneet tehdä sen perin-

teisen rakennusluvan turvin.

Tämä käyttövesiputkien pinnoittaminen oli viimeinen artikkeli tässä 

numerossa olleessa putkiremonttiteemassa, jonka puitteissa käsittelimme 

erilaisia putkiremontteja ja niiden toteuttamista.

Seuraavassa numerossa kuitenkin kerromme vielä yhden esimerkin, jossa 

viemäriputkia korjataan ns. moderneilla saneerausmenetelmillä.

Ei ihme, ettei 

vesi oikein tah-

do juosta kun-

nolla putkessa, 

kun se on näin 

tukossa. Tämä 

putken pätkä 

otettiin ”muis-

toksi”.

KUVA RIINA TAKALA

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

Lumon parvekelasitus pidentää kiinteistön huoltovälejä!

Sijoita asumisviihtyvyyteen ja rakennuksen hyvinvointiin

wwww
www

ww.
llllu

mmmm
ooooonnnn

..fififififi
///ttaaaaa
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tiö

Lasitus vähentää tutkitusti melua ja säästää energiaa sekä suojaa parvekkeen sisäpintoja ja rakenteita. 
– Viihtyvyisyyttä pitkälle tulevaisuuteen.

facebook.com/LumonSuomi
youtube.com/LumonOy
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O
nnelliset taloyhtiöt -projektissa mukana 

oleva Lennart Lang Dodosta kertoo, että 

työpajoja on järjestetty tähän mennessä 

kolmessa taloyhtiössä. Kohteita on toki 

voinut olla enemmän, sillä ohjeet työpajan toteut-

tamiseksi löytyvät netistä ja ovat siten kaikkien asi-

asta kiinnostuneiden käytettävissä.

– Taloyhtiö voi ohjeiden pohjalta ammentaa 

inspiraatiota ja ryhtyä toimeen. Ei siis tarvitse odo-

tella, että Dodo tulee ja hoitaa asiat kuntoon, Lang 

huomauttaa.

Onnelliset Taloyhtiöt -konseptin kehittäminen 

alkoi viime vuonna osana Suomen itsenäisyyden 

juhlarahaston Sitran Uusi turvallisuus -foorumia. 

Unelmien asuminen -työpajassa asukkaat kartoit-

ONNELLISESSA TALOYHTIÖSSÄ ON LUPA UNELMOIDA

Kehittämisideat 
esille työpajassa
Oman asuinympäristön viihtyvyyden lisääminen ja 
yhteisöllisyyden kasvattaminen ovat avainasioita ympäristöjärjestö 
Dodo ry:n luomassa Onnelliset taloyhtiöt -konseptissa. 

Unelmien asuminen -työpajassa asukkaat pohtivat yhdessä 
ideoita taloyhtiön kehittämiseksi - ja unelmatkin ovat sallittuja.

tavat taloyhtiönsä hyviä ja huonoja puolia, unel-

moivat, miten taloyhtiötä voisi kehittää sekä lopuksi 

tekevät listauksen asioista, joiden avulla juuri hei-

dän taloyhtiötään voidaan kehittää jatkossa.

Konseptin tarkoituksena on nostaa tietoisuutta 

asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista asumiseen-

sa sekä kannustaa asukkaita aktiivisesti kehittä-

mään omaa elinympäristöään.

Työpajassa
listataan toiveet
Unelmien asuminen -työpajaan ei kokoonnuta pel-

kästään rupattelemaan. Tavoitteena on luoda suun-

nitelma siitä, miten edetään, jotta tavoite onnelli-

sesta taloyhtiöstä toteutuisi.

Teksti: Irene Murtomäki

Unelmien asu-

minen -työpa-

jassa pohdi-

taan, miten yh-

teisiä tiloja ja 

toimintaa voisi 

kehittää. Aja-

tuksia unelmien 

asumisesta he-

rätellään valo-

kuvin.
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Työpajan järjestelystä vastaavan on hyvä hankkia 

kokoontumista varten talon pohjapiirustus ja piha-

alueen kartta. Rakennuspiirustuksia voi tiedustel-

la esimerkiksi kunnan rakennusvalvonnasta. Mutta 

yhtä hyvin myös itse voi piirtää kuvan rakennuk-

sesta ja pihasta.

Työpajan ensimmäinen osio on tutustumisvai-

he, jossa ihmiset esittäytyvät ja kertovat, miksi asu-

vat nimenomaisessa talossa tai kaupunginosassa. 

Lennart Lang tietää, että yhtä lailla talolla kuin kau-

punginosalla voi olla tiettyjä ominaisuuksia, jotka 

tekevät siitä omanlaisensa ja asukkailleen mielei-

sen. 

Ideoitten herättelemiseksi voidaan käyttää apuna 

kuvakortteja. Kuvassa voi olla esimerkiksi pesuhuo-

ne, saunaosasto, rantapallo, kirja tai pihakeinu. 

– Tavoitteena on löytää ihmisten unelmat asu-

misesta. Se voi koskea niin yhteistä tekemistä kuin 

yhteistilojakin. Ideat kirjoitetaan tai piirretään posti- 

it -lapuille, jotka kiinnitetään vaikkapa talon pohja-

piirustukseen sille kohdin, mitä se koskee.

Esille tulleet ideat arvioidaan yhdessä ja par-

haimmista tehdään lista. Lisäksi mietitään, miten 

ne olisi mahdollista toteuttaa. Näin laadittu lista an-

netaan taloyhtiön hallituksen käyttöön.

Pihalle uudet pyörätelineet
Ensimmäinen Unelmien asuminen -työpaja pidet-

tiin viime keväänä Helsingissä haagalaisessa ta-

loyhtiössä, jossa on toistasataa asuntoa. Työpajan 

lopputuloksena syntyi asukkaiden ideoima lista sii-

tä, miten onnellisuutta ja turvallisuutta voitaisiin li-

sätä heidän taloyhtiössään.

– Taloyhtiössä nousi ylitse muiden pyöräsuoji-

en riittämättömyys, mikä on yleinen 50-luvulla ra-

kennettujen talojen ongelma. Asian ratkaisemiseksi 

pohdittiin eri vaihtoehtoja ja mietittiin muun mu-

assa uusia tilaratkaisuja, mutta ne todettiin liian kal-

liiksi. Lopuksi taloyhtiössä päädyttiin hankkimaan 

pihalle uudet pyörätelineet, joihin pyörät voidaan 

lukita rungoistaan, Lennart Lang kertoo pilotointi-

kohteesta.

– Uudet telineet ovat olleet suosittuja. Voidaan 

myös olettaa, että innostus pyöräilyyn on noussut, 

kun fi llaria ei enää tarvitse kanniskella ulos täpötäy-

destä pyöräkellarista, itsekin paljon pyöräilevä Len-

nart Lang tietää käytännön hankaluudet.

Toinen viime kevään Onnelliset taloyhtiöt -kohde, 

jossa Dodo oli mukana, sijaitsi Tapulikaupungissa.

– Taloyhtiössä järjestetyssä työpajassa pohdit-

tiin yhteistilan käyttöä. Asukkaat miettivät, miten 

kerhohuonetta voitaisiin hyödyntää enemmän ja 

miten siitä saataisiin pienellä satsauksella viihtyi-

sämpi.

Kotitalossa tehdään piharemontti
Onnelliset taloyhtiöt -työpaja pistettiin pystyyn 

myös Lennart Langin omassa kotitalossa, jonka hal-

Yhteistyökumppanit

Juhlaseminaari 2015
Silja Serenade to-la 21.- 23.5.2015
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lituksen puheenjohtajana hän toimii. Munkkinie-

messä sijaitsevassa vuonna 1952 valmistuneessa ta-

lossa on noin 30 asuntoa ja reilut 50 asukasta.

Talon asukkaat kokoontuivat alkukesästä poh-

timaan, miten yhteisiä tiloja ja toimintaa voisi ke-

hittää. Työpajassa nousi esille halu uudistaa piha-

aluetta.

– Teimme sen jälkeen osakaskyselyn, jossa kar-

toitettiin laajemmalti kiinnostusta piharemonttiin. 

Samalla kysyttiin, mitä muutokset saisivat maksaa. 

Vastaanotto oli myönteinen, ja vastausten pohjalta 

hallitus pyysi tarjoukset ja teetti pihasuunnitelman.

Suunnitelma hyväksyttiin helmikuun alussa pi-

detyssä yhtiökokouksessa. Työpajassa syntyneestä 

ideasta ehti siten kulua noin kahdeksan kuukautta 

varsinaiseen päätökseen.

– Piharemontissa tontin yhteen nurkkaukseen 

rakennetaan pergola, joka lisää ulko-oleskelualueen 

viihtyisyyttä ja pidentää sen käyttöikää. Lisäksi uu-

sitaan istutuksia ja kunnostetaan lasten hiekkalaati-

kot ympäristöineen. Pihalta osoitetaan paikka asuk-

kaiden viljelmille, mikä sivuaa Dodon kaupunkivil-

jelyprojektia. Tällaisista melko pienistäkin asioista 

syntyy kokemus paremmasta, Lang huomauttaa.

Lennart Langin mielestä Onnelliset taloyhtiöt 

-konseptin tarkoitus lisätä yhteisöllisyyttä on on-

nistunut hänen kotitalossaan. Yhteinen tavoite ke-

rää ihmiset yhteen, ja tulevien muutosten ideointi 

yhdessä edesauttaa talon asukkaiden tutustumista 

toisiinsa.

Lennart Langilla on jo mielessä aihe seuraavaan 

Unelmien asuminen -työpajaan.

– Talossamme on vajaakäyttöinen autohalli, jos-

ta on mahdollista lohkaista tilaa yhteiseen käyttöön. 

Työpajassa voitaisiin keskustella, onko muutostöi-

hin innostusta ja kuinka paljon ne saisivat maksaa. 

Lisäksi asiasta tehtäneen asukaskysely, Lang suun-

nittelee.

Yhteisöllinen 
asuminen lähellä sydäntä
Arkkitehti Lennart Lang kertoo lähteneensä Dodon 

projektiin mukaan pari vuotta sitten oman osaa-

misensa ja kiinnostuksensa kautta. Hän teki vuon-

na 2001 diplomityönsä ryhmärakentamisesta, joten 

yhteisöllinen asuminen on ollut aikaisemminkin 

lähellä sydäntä. Lisäksi hän oli muuttanut hiljattain 

omistusasuntoon ja päässyt osalliseksi taloyhtiön 

päätöksenteosta.

– Onnelliset taloyhtiöt -konseptin avulla pystyy 

vaikuttamaan omaan fyysiseen asuinympäristöön-

sä ja saada muutosta aikaan.

Mutta eikö taloyhtiön yhtiökokous voisi yhtä lail-

la toimia kanavana muutosehdotuksien esille tuo-

miseen? Langin mielestä yhtiökokouksissa on aikaa 

käsitellä lähinnä viralliset asiat. Yhdessä ideointi ja 

tarkempi suunnittelu vaativat niille erikseen pyhi-

tetyt tilanteet. Lisäksi yhtiökokoukset on tarkoitet-

tu osakkaille, mutta Onnelliset taloyhtiöt -työpajat 

myös asukkaille.

Lennart Lang toivoo yhteistyötä muun muassa 

isännöitsijöiden kanssa, että Dodon konseptia saa-

taisiin vietyä entistä enemmän taloyhtiöihin. 

Hän korostaa, että Dodo ei tyrkytä mitään, vaan 

jokainen taloyhtiö kehittää toimintaansa oman ta-

voitteensa mukaan.

Jos Onnelliset taloyhtiöt -työpajatoiminta kiinnostaa, 

voi siihen tutustua internetsivuilla www.onnellisettaloyhti-

ot.fi . Sivustolle on koottu esimerkkejä ja työkaluja, joiden 

avulla taloyhtiöt voivat kehittää yhteisiä tilojaan ja 

toimintakulttuuriaan. 

Lisäksi Lennart Langiin voi olla yhteydessä, sähköposti-

osoite on lennart.lang@dodo.org.

Asumiseen liittyen Dodon järjestämiin tapahtumiin 

kuuluu myös Urbaanit asuntomessut. Messuilla on esitelty 

tiiviitä neliöitä, parvekeviljelyä ja ekologisen asumisen 

muotoja. Helsingin lisäksi tapahtumia on ollut muun mu-

assa Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Dodo ry on vuonna 1995 perustettu suomalainen ym-

päristöjärjestö. Dodo kertoo käsittelevänsä ympäristöon-

gelmia yhteiskunnallisesti, turhaan yksinkertaistamatta.

Onnelliset talo-

yhtiöt -työpaja 

oli pontimena 

Lennart Langin 

kotitalon piha-

remontille, jota 

koskevat suun-

nitelmat ovat jo 

valmiina odot-

tamassa kesän 

saapumista.

KUVA IRENE MURTOMÄKI
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VERTO ON NYKYAIKAINEN VESIMITTARI, JONKA AVULLA SINÄ JA  
TALOYHTIÖSI VOITTE SÄÄSTÄÄ VETTÄ, VAIVAA JA RAHAA.

VEDENMITTAUS ON ISÄNNÖITSIJÄLLE HELPPOA, KUN ON VERTOLIVE!

Etäluettava Verto on aina ajan tasalla, eikä ve-
simittarien lukemisesta tarvitse huolehtia, sillä
kaikki hoituu automaattisesti.

Liity siis yli 100 000 tyytyväisen Vertokodin kas-
vavaan joukkoon ja valitse taloyhtiöösi huoleton 
ja luotettava Verto.

Verto on ainoa vedenmittausjärjestelmä, joka tarjoaa päivittäin etäluettavat
mittarit ja kätevän käyttöliittymän, josta isännöitsijä saa ajan tasalla olevat tiedot
aina silloin kuin tarvitsee.

Kaikki tiedot, aina ajan tasalla, automaattisesti.

Niin helppoa se on, kun on VertoLive.

 WWW.VERTO.FI
Takuu: 
5 vuotta

Suomessa suunniteltu
ja valmistettu

Huoneistokohtainen 
vedenmittausjärjestelmä

VERTO ON VIISAAN TALOYHTIÖN VALINTA

http://www.verto.fi


Julkisivujen
Taitajat 2015

Nämä ilmoittajat 

edustavat osaa 

Julkisivuyhdistyksen 

jäsenistöstä 2015

www.julkisivuyhdistys.fi 

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

Porraskuja 1, 01740 Vantaa

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
www.ohuthiekeskus.com 

Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh.
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

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

w
w
w
.4
2
.fi

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen  

P. 0207 911 888
WWW.AINS.FI

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

Varaa aika oman A-Insinöörisi kanssa!

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

Tutustu www.taloyhtiopro.fi

http://www.julkisivuyhdistys.fi


lukija-
postia

KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtran nu-

merossa 1/2015 Lakipostia-palstalla varatuomari 

Pasi Orava käsitteli autopaikkojen maksullisuutta ja 

autopaikkojen hallintaa taloyhtiöissä. Asiaa tarkas-

teltiin kysyjän esittämässä tilanteessa, mutta olisin 

toivonut, että siinä olisi käsitelty myös yhtiön halli-

tuksen vastuuta ja oikeuksia tässäkin tapauksessa. 

Asia on nimittäin ollut ajankohtainen jossakin vai-

heessa jokaisessa hallinnoimassani yhtiössä/kiin-

teistössä.

Tekstissä mainittiin mm. se, että mikäli autopai-

koista ei ole yhtiöjärjestyksessä mainintaa, ne ovat 

yhtiön hallinnassa. Sellaisten käytöstähän päättää 

parhaiten hallitus tai heidän valtuuttamanaan isän-

nöitsijä.

Lisäksi artikkelista sai mielikuvan, että yhtiön yk-

sittäinen jäsen toisi kaikki asiat, joista ei ole määrä-

ystä yhtiöjärjestyksessä, yhtiökokouksen käsiteltä-

väksi ja päätettäväksi. Näin asian laita ei luonnolli-

sestikaan ole, eikä voi olla. Tällainen ajattelutapa saa 

aikaan riitaisia yhtiöitä ja yhtiökokouksia. En luon-

nollisesti halua poistaa yhtiökokoukselta (= osak-

kailta) sille kuuluvia oikeuksia ja valtaa ja samalla on 

huomioitava yhtiöjärjestyksen asiaa koskevat mah-

dolliset määräykset.

Yhtiökokouksen tärkein tehtävä on valita am-

mattitaitoinen hallitus, jonka toimintaan kuuluu 

riittävä osaaminen ja kyky toimia tasapuolisesti ja 

jämäkästi. Kun hallitus valitse samoilla periaatteilla 

isännöitsijän, yhtiöllä on edellytyksiä toimia.

Kun hallitus ymmärtää oman vastuunsa ja oi-

keutensa ja oikeudenmukaisesti päättää niistä asi-

oista, jotka sille kuuluvat, yhtiökokouksissa ei tar-

vitse puuttua lillukanvarsiin. Se tarkoittaa myös sitä, 

että osakkaita kuullaan päätöksiä tehtäessä ja että 

yhtiökokoukseen viedään sinne kuuluvat asiat, tar-

vittaessa myös muita kuin vain yhtiöjärjestyksessä 

mainitut.

Autopaikkojen maksullisuutta tiedustelleen yhti-

össä on vain 8 osakashuoneistoa, joten lienee ym-

märrettävää, että siellä yksittäisten ihmisten itsek-

kyydelle on paremmat edellytykset nousta esille, ja 

hallituksen rooli saattaa olla vaikea ja jopa epäkii-

tollinen.

 

Ture TähtinenTure Tähtinen
kamarineuvos / kammarrådkamarineuvos / kammarråd

Toimitusjohtaja / VD:Toimitusjohtaja / VD:

Sokeain Ystävät ry / De Blindas Vänner rfSokeain Ystävät ry / De Blindas Vänner rf

Hallituksen puheenjohtaja:Hallituksen puheenjohtaja:

AsOy Kapteeninkatu 11, AsOy Huovitie 7,AsOy Kapteeninkatu 11, AsOy Huovitie 7,

Kiinteistö Pengerkatu 11, Kiinteistö Petaksentie 2-3,Kiinteistö Pengerkatu 11, Kiinteistö Petaksentie 2-3,

Kiinteistö OnnelaKiinteistö Onnela

Autopaikkojen 
maksullisuus ja 
hallituksen asema

www.sir.fi 

Since 1991.

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä

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

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

KUNTOARVIOT JA 
KUNTOTUTKIMUKSET

KORJAUS-
SUUNNITTELU

RAKENNUTTAMINEN 
JA VALVONTA

VAHANEN-YHTIÖT
ESPOO | HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | LAHTI

LAPPEENRANTA | PORI | SALO | TAMPERE | TURKU
www.vahanen.com

PYYDÄ TARJOUS!Raksystems palvelee
  Betonirakenteiden kuntotutkimukset
  Betonirakenteiden korjaussuunnittelu
  Rakennuttamistehtävät 
  Valvonta

Raksystems Insinööritoimisto Oy
asiakaspalvelu@raksystems.fi
www.raksystems.fi
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N
äin se toimii: Joku niin sanottu valta-

media julkaisee uutisen ja menee sa-

laman mittainen hetki, kun ainakin 

viisikymmentä twiittaajaa “retwiittaa” 

uutisen eli jakaa sen omille seuraajilleen. 

Kiinteistöalan unioneiden virkeät piipittäjät jaka-

vat uutisen usein sellaisenaan, tuskin sitä edes aja-

tuksen kanssa ovat lukeneet. Puhumattakaan, että 

kirjoittaisivat siitä jonkin omaa elämäänsä tai edus-

tamaansa tahoa esiin tuovan näkökulman jakamas-

taan uutisesta.

Mielestäni erikoista. Vaikuttaa kovasti siltä, et-

tä näillä ihmisillä ei juuri muuta tekemistä ole kuin 

seurata eri lähteiden twiittauksia ja jakaa niitä. 

Se, että oikeasti käyttää Twitteriä edustamansa 

yhtiön tai yhteisön eduksi tuomalla Twitterin avulla 

alaan liittyviä tärkeitä asioita julkisuuteen, on ihan 

eri asia. 

Esimerkiksi helmikuun puolessa välissä uutisoi-

tiin, että poliisijohto on lähtenyt Twitteriin työhön-

sä liittyvistä tarkoitusperistään, huolehtimaan kan-

salaisten turvallisuudesta. Se on hieno asia 

ja hyvin perusteltua.

Liian monesti: @KarppaSufeeland #Tur-

haa tietoa, turhaa ajankäyttöä. Tehkää oikeita 

töitä! 

Laiska omistus = ongelmia
Laiska omistus tarkoittaa, että omista-

jat eivät välitä korjata tai edes ylläpi-

tää kiinteistöomaisuuttaan. 

Puhutaan, että paikoin kiinteistö-

jen arvot ovat romahtaneet nollaan. 

Kuka maksaa rakennuksesta, jota ei 

ole ylläpidetty säällisellä tavalla? 

Tuskin kukaan. 

Lyhytviestipalvelu Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, 
jonka käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa 
päivityksiä internetissä. 

Niin pystyvät. Olen seurannut sitä tämän talven ja 
koettanut ymmärtää sen ytimen. Meikäläisen vinkkelistä.

Paella de conejo
Kanipaella Karpan tapaan

Ja siksi  kiinteistöjen korjausvelka jatkaa kasva-

mistaan.

Vaikka totta on, että ylläpidon (asumismenot 

nousevat neljän prosentin vuosivauhtia) kustan-

nustaso jatkuvasti kasvaa, niin vastuullisen kiinteis-

tönomistajan pitää tajuta, että vain hoidettu kiin-

teistö kiinnostaa ostajaa.

Rakennetun omaisuuden tila ROTI –raportti 

vuodelta 2015 valmistui hiljattain. Sen mukaan 80 

prosenttia Suomen pinta-alasta koostuu kaupunki-

seutujen ulkopuolisista alueista, joilla kiinteistöjen 

arvot laskevat.

Alueelliset erot ovat suuret; tehdaspaikkakunnat, 

joista on lähtenyt valtavasti työpaikkoja, sekä syrjä-

seutujen asukasluvultaan supistuvat taajamat, ovat 

huonoimmassa asemassa.

Kaupunkikeskittymät ovat toinen ääripää, jossa 

kauppa käy, ainakin tietyn kokoisista asunnoista.

ROTIn mukaan parempaan korjauskäyttäytymi-

seen päästäisiin, jos kotitalousvähennyksen saan-

tiperusteita muutettaisiin niin, että sitä saisi 

myös korjausten suunnittelutyöhön. 

Myös tuen määrää olisi harkittava, koska 

vähennyksen tiedetään tuovan lisääntyneitä 

veroeuroja tulo- ja arvonlisäverotuottoihin.

Erityisesti taloyhtiöiden asukkaille 

kohdennettava tuki helpottaisi put-

kiremontti-iässä talossa asuvan 

vähävaraisen henkilön tilannetta.

Viisaita ajatuksia, sillä raken-

nukset muodostavat puolet 

kaikesta siitä, mitä suomalaiset 

omistavat. 

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

Karpan 
Keittiössä Kuukauden soppa-aforismi:

”Kaikki polut ruoan luo ovat yhtä hyviä.”
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Kani-äyriäis
paella
• kani, kokonainen

• risottoriisiä 250 g

• kanalientä 1,5 l

• pari pientä sipulia

• valkosipulia

• 3 tomaattia

• sinisimpukoita

• tiikerikatkarapuja

• savustettua paprika-

   jauhetta

• sahramia 

   hyppysellinen

• sitruuna

www.facebook.com/karpankeittio

PALOITTELE ensin kani irroittamalla siltä koivet 

ja leikkaamalla jäljelle jäänyt ruoho poikittain 4-5 

osaan. 

Sitten iso paistin- tai paellapannu tulille ja sin-

ne loraus öljyä ja iso nokare voita. Pannu kuu-

maksi ja kaninpalat ruskistumaan. Ruskista ne 

kauttaaltaan kullanruskeaksi ja mausta suolalla.

Siirrä kaninpalat pannulta lautaselle ja heitä 

pannulle paloittelemasi kelta- ja valkosipuli, anna 

niiden pehmentyä vähän. 

Lisää mukaan pieneksi hakatut tomaatit. Pyö-

räytä ja lisää riisi, kaninpalat, saframi, paprikajau-

he ja kaada pannulle noin puolet kanaliemestä. 

Sekoita pannua heiluttaen ja hauduta hommaa 

parikymmentä minuuttia sellaisella lämmöllä, et-

tä liemi kuplii hiljalleen. Lisää välillä kanalientä, 

jotta paella pysyy kosteana, älä anna kuivahtaa ja 

palaa pohjaan.

Kaada loput kanaliemestä pannuun, kiehauta 

ja töki tiikeriravut sekä pestyt ja tarkastetut sini-

simpukat liemeen. Rapuja ja simpukoita niin, että 

kaikille ruokailijoille riittää.

Noin viisi minuuttia ja simpukat ovat auen-

neet ja ravut kypsyneet. Anna paellan tekeytyä 

muutama minuutti ja lisää pannun reunalle sit-

ruunalohkoja. Ja sitten voitkin kantaa jo valmiik-

si katettuun ruokapöytään herkullisen paellan. 

Tällä ohjeella neljä henkilöä saa vatsansa hyvin 

täyteen.

Tässä kanipaellassa oli myös mereneläviä, niin 

ruokajuomaksi sopii valko-, rosee- tai punavii-

ni. Kaikki toimivat, oman maun mukaan. Eikä se 

olutkaan ole poissuljettu.

Kani-äyriäispaella Karpan tapaan

KahvimaallaKahvimaalla

22. helmikuuta 201522. helmikuuta 2015

Chef KarppaChef Karppa

Paellan raaka-

aineena voi 

käyttää myös 

chorizomakka-

raa, joka on hy-

vin lihapitoinen

ja mausteinen 

espanjalais-

tyyppinen 

herkku. Kana 

sopii myös pa-

ellan raaka-ai-

neeksi mai-

niosti. Käytä 

vain risottorii-

siä.
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2015

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

Kun haluat tavoittaa heidät, soita

Meille 09 2238 560

www.sir.fi 

Since 1991.

SUORAMARKKINOINTI

Meille kiinteistösi 
kunto on 
kunnia-asia
Tarjoamme yhden katon alta kaikki 
kiinteistöpalvelualan työt aina siivouksesta 
ja kiinteistöhuollosta vaativiin teknisiin 
palveluihin. 

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT ILMANVAIHTO

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

Miele Oy 
Porttikaari 6 
01200 Vantaa 
p. (09) 875970

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi

PARVEKEKAITEET

PUUIKKUNAT JA -OVET



TAMPEREEn teknillisen yli-

opiston arkkitehtiopiskeli-

joilla oli vahva ote tämänker-

taisessa Kerrostalon korja-

uksen ideakilpailussa, sillä 

kaikki palkinnot kilpailussa 

menivät heille. Ehdotuksia 

kilpailuun saatiin kaikkiaan 

20. Kilpailussa olivat muka-

na myös Aalto yliopiston ja 

Oulun yliopiston arkkitehti-

koulut.

Ehdotus ”VARVU” ja eh-

dotus ”DOWN+SHIFT” jaka-

vat toisen sijan tämänkertai-

sessa ideakilpailussa. Kolmas 

palkinto menee ehdotukselle 

”SALMIAKKI”. 

Lisäksi kilpailussa jae-

taan kaksi lunastuspalkintoa, 

jotka menevät ehdotuksille 

”KOTILO” ja ”PUZZLE”. ”

Palkinnot julkistettiin 

3.2.2015 Korjausrakentami-

nen 2015 –tapahtumassa 

Wanhassa Satamassa Hel-

singissä.

Lähiötalojen korjaaminen 

lisääntyy

Opiskelijoiden tehtävänä 

oli ideoida 1980-luvun ele-

menttikerrostalon julkisivu-

jen ilmeen kohentaminen, 

rakennuksen energiatehok-

kuuden ja toiminnallisuuden 

parantaminen sekä mahdol-

linen lisärakentaminen. 

Miltä voisi näyttää 80-luvun lähiötalo tulevaisuudessa?
Arkkitehtiopiskelijat ideoivat ja tässä tuloksia

RAKENNUKSEN energiatehok-
kuutta monipuolisesti kartoit-
tava ehdotus, jossa on useita 
mielenkiintoisia yksityiskohtia, 
kuten esivalmisteiset konttipar-
vekkeet ja energiaa tuottavat 
lämpökatot. 

Rakennuksen yleisilme on 
arkkitehtonisesti ”ekologinen” 
viherkattoineen ja materiaali-
valikoimineen. Etelänpuoleinen 
julkisivu on lasimaisen kevyt, 
aurinkoenergiaa vastaanottava 
ja pohjoissivu taas suojaavan 
umpinainen. 

Havainnekuva ja materiaa-
livalinnat julkisivuissa kertovat 
hienosti ehdotuksen tavoitteista. RAKENNUKSEN hahmoa voi-

makkaasti muuttava ehdotus, jo-
ka on tulkittavissa enemmänkin 
teoreettiseksi puheenvuoroksi 
kuin realistiseksi korjaussuunni-
telmaksi. 

Ehdotuksessa on analyyttisesti 
tutkittu kierrätyksen ja sitä kautta 
materiaalitehokkuuden mahdol-
lisuuksia korjausrakentamisessa 
sekä kokonaan uuden tuoteper-
heen, lisärakennusmoduulien 
käyttöä lähiöitä uudistettaessa.

Tämä mahdollisuuksien 
pohdinta on ehdotuksen parasta 
antia ja tuottaa uutta estetiikkaa 
esivalmisteisten rakennusosien 
ansiosta. 

Teknisenä ratkaisuna puretta-
vien betonirakenteiden uusio-
käyttö murskeena julkisivuissa 
on tutkimisen arvoinen idea 
sen mahdollisten lämmönva-
raus- ja viilennysominaisuuksien 
ansiosta.

Jaettu 2. palkinto, 2500 euroa, VARVU 
Lotta Aulamo, Miina Kanko, Niina Rinkinen (TTY)

Jaettu 2. palkinto, 2500 euroa, DOWN+SHIFT, 
Johanna Anttila, Lassi Mustonen (TTY)
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mäisen kerran vuonna 2002.

Palkintolautakuntaan 

kuuluivat Julkisivuyhdis-

tys r.y.:n nimeäminä Mikko 

Tarri, DI, Julkisivuyhdistyk-

sen puheenjohtaja ja Maritta 

Koivisto, arkkitehti SAFA, Ra-

kennustuoteteollisuus RTT 

ry; Tampereen Vuokratalo-

säätiön VTS nimeämänä Ah-

to Aunela, toimitusjohtaja; 

Arkkitehtikoulujen nime-

äminä Eero Lahti, arkkitehti 

SAFA ja Juha Luoma, arkki-

tehti SAFA. 

Palkintolautakunnan pu-

heenjohtajana toimi Mikko 

Tarri Julkisivuyhdistyksestä.

Kilpailukohteena oleva ra-

kennus sijaitsee tyypillisellä 

harvaan ja kohtuullisen ma-

talasti rakennetulla asuinalu-

eella Tampereen Härmälässä 

osoitteessa Perkiönkatu 73. 

Tontilla sijaitsee kolme ra-

kennusta. Suunnittelukoh-

teena oli TALO 1. 

Rakennukset omistaa ja 

niitä hallinnoi Tampereen 

Vuokratalosäätiö / VTS-ko-

dit.

Kerrostalokorjauksen ideakil-

pailu kahdeksannen kerran

Kilpailu järjestettiin kah-

deksannen kerran.  Ensim-

ERITTÄIN monipuolisesti tutkittu, kypsä ja eheä ehdotus. Presentaa-
tio on kaunis ja vakuuttava. 

Ehdotuksen arvioinnissa kyseenalaistettiin suunnitelman mitta-
kaava, jossa nykyisen nelikerroksisen rakennuksen katolle oli esitetty 
lähes yhtä korkea lisäosa. Havainnekuva osoittaa toimenpiteen 
varsin radikaalin ympäristövaikutuksen. 

Teknisesti se on kyllä mahdollista toteuttaa perustuksia vahvista-
malla, mutta voi olla rakennuskustannusten suhteen ongelmallista. 
Näin ”raskas” lisärakentaminen voi joissain yksityiskohteissa olla toki 
perusteltua, mutta ei ole yleispätevä ratkaisutapa. Kilpailuehdotuk-
sena se puoltaa paikkaansa ennakkoluulottomia ideoita haettaessa. 

Ilman lisärakentamista esitetty eteläjulkisivun piirros osoittaa kui-
tenkin ehdotuksen mahdollisuudet myös realistisemman lähiökor-
jaamisen suhteen. 

Arkkitehtonisesti ehdotus on kilpailun ehdotonta kärkeä. Lisä-
kerrosten puusäleikköjulkisivu ja nykyisen rakennuksen julkisivujen 
vähäeleinen ”raikastaminen” toimivat kauniisti yhdessä ja ovat am-
mattitaitoisesti esitettyjä.

ERITTÄIN huolellisesti laadittu ehdotus, jonka huoneistomuutokset 
ja lisäkerros ovat hyvin tutkittuja sekä myös taloudellisia toteuttaa. 

Hissi- ja porrashuonemuutokset sekä esteetön yhteys pihamaalle 
on myös hyvin ratkaistu. Hissin sijoitus on akustisesti onnistunut. 

Julkisivujen tiililaatta kuviovaihtoehtoineen on kiinnostava ja 
persoonallinen. Rakennuksen massa on säilytetty kompaktina ja 
selkeänä. Julkisivujen ornamentiikka ei tässä valinnassa vaikuta 
rauhattomalta. 

Tekniset ratkaisut ovat tutkittuja ja ne on esitetty esimerkillisesti. 

ESIVALMISTETTUJEN moduulien käyttöön perustuva ehdotus, joka 
sisältää realistisen ja mielenkiintoisen tavan ”päivittää” vanhempaa 
rakennuskantaa. 

Suunnitelma on taloudellisesti ajatellen toteuttamiskelpoinen, 
koska huoneistoissa on tehty varsin vähän muutoksia ja jätetty kyl-
pytilat pääosin paikoilleen. 

Huoneistomuutoksissa on useita hyviä parannusehdotuksia. 
Maantasokerroksen osittainen käyttöönotto yläkerran asuntojen 
olohuoneina on persoonallinen ratkaisu ja muuttaa huoneistojen 
luonnetta huomattavasti tilallisempaan ja valoisampaan suuntaan. 

3. palkinto, 1000 euroa, SALMIAKKI 
Tuija Aaltonen, Ville Lahtinen,
Hanna Ojutkangas (TTY)

Lunastus, 500 euroa, nimimerkille KOTILO 
Iida Venäläinen, Mirja Salmijärvi, 
Hanna Jaakonmäki (TTY)

Lunastus, 500 euroa, nimimerkille PUZZLE 
Jouko Loikkanen, Teemu Paasiaho, 
Samuli Saarinen (TTY)

Ideakilpailun kohteena ollut lähiötalo näyttää tältä.
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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 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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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. 

tuote- ja 
yritysuutis-

postia

KORJAUSRAKENTAMINEN 

2015 –TAPAHTUMA järjestettiin 
3.2.2015 Helsingin Wanhassa 
Satamassa. Tällä kertaa tapah-
tumassa kävi ennätysmäärä eli 
992 vierailijaa.

Tapahtumassa oli seminaare-
ja, hanke-esittelyjä, tietoiskuja, 
paneelikeskustelu ja tietenkin 
yritykset olivat esillä myös omilla 
osastoillaan.

– Olemme tyytyväisiä päivän 
antiin, koska tapasimme nykyisiä 

ja uusia potentiaalisia asiakkaita. 
Myös Kiinteistöpostin lukijoita 
vieraili osastollamme kiitettävän 
paljon, sanoo Kiinteistöpostin 
toimitusjohtaja Matti  Karppa-
nen.

Päivän yhteydessä järjestettiin 
myös Lakikammari, jossa vara-
tuomari Pasi Orava Asianajotoi-
misto J. Rajamäki Oy:stä kertoi 
kunnossapitovastuun jakaan-
tumisesta, osakkeenomistajan 
remontti-ilmoituksen peruspe-

riaatteista sekä kattolumista.
Erityisesti kunnossapitovas-

tuun jakaantuminen osakkaan ja 
yhtiön kesken kiinnosti yleisöä, 
jota oli paikalla noin 50. 

Pitääkö yhtiön korvata osak-
kaalle vesieriste remontissa, 
jonka osakas tekee? Yhtiöjärjes-
tyksen muutoksesta päättämi-
nen ja mikä on yhtiöjärjestyksen 
suhde ns. vastuunjakotauluihin. 
Ilmalämpöpumput eivät aiheuta 
pelkästään melua, vaan ne 

muuttavat myös lämmitysjärjes-
telmän toimivuutta – tämäkin 
seikka, joka erään osakkaan 
vinkistä kannattaisi taloyhtiöissä 
ottaa huomioon, kun yksittäisille 
osakkaille myönnetään lupa 
ilmalämpöpumpun asentami-
seen. 

Tässä vain muutamia poi-
mintoja tilaisuudessa esitetyistä 
kysymyksistä ja näkemyksistä.

Korjausrakentamisen asiaa - Kiinteistöposti mukana



PS: Niitä onnistuneita hankkeita tuomaroidaan taas syksyllä Vuoden Julkisivuremontti 2015 –kilpailun yhteydessä 

– ilmoita oma kohteesi kevään aikana yhdistyksen nettisivuille ilmestyvillä lomakkeilla!  www.julkisivuyhdistys.fi 

Julkisivu-
yhdistyksen 

puheenvuoro

N
ykyisistä työtehtävistäni johtuen en va-

litettavasti pääse tekemään varsinais-

ta asiakasrajapintatyötä niin paljon kuin 

ennen. Viime vuosikymmen vierähti 

aika pitkälti erilaisten asunto-osakeyhtiöiden pro-

jektien puitteissa ja tosiasiallisesti se on näin jäl-

keenpäin ollut perin antoisaa aikaa, jos toki myös 

työllistävää.

Tämän havainnon tein, kun hiukan sattumankin 

takia päädyin taas tekemään ihan sitä perusosaa-

mistani eli asunto-osakeyhtiön julkisivusaneeraus-

hankkeen suunnittelua. Riemu oli melkein lapsen 

tasolla – en sitä tietenkään ihan tällä tavoin siinä 

tilanteessa esittänyt – mutta jotenkin sitä vaan on 

mukavaa palata välillä siihen, mitä on jo aikanaan 

kunnolla oppinut.

No, ammatillinen osaaminen lienee yksi asia, 

mutta toinen ja tässä kontekstissa myös olennainen 

tekijä on se asiakas. Olen suureksi ilokseni saanut 

tehdä korjausrakentamisen saralla töitä hyvin mo-

nenlaisten asiakastahojen kanssa, mutta edelleen 

mielestäni henkisesti palkitsevin asiakassegmentti 

on ihan se tavallinen asunto-osakeyhtiö. 

Tiedän itsekin useita suunnittelijatahoja, jotka 

vierastavat asunto-osakeyhtiöprojekteja niiden läh-

tökohtaisesti monimutkaisen päätöksentekomeka-

nismin takia. Vaikka periaatteessa ollaan B2B-liike-

toiminnassa, niin siitä huolimatta päättäjiä, tilaajia ja 

”isäntiä” on yhtä paljon kuin on osakkaitakin. Mutta 

siinäpä se on myös sitten homman juju – tässä kun 

onnistuu, tietää aidosti tehneensä jotain oikein. 

Toinen suunnittelijalle ahdistusta aiheuttava te-

kijä on se, että joka kerta aloitetaan nollapisteestä, 

etenkin teknisessä mielessä. Nykyään suunnittelijan 

elämää helpottaa kovasti jo se, 

että melkein jokainen ammat-

ti-isännöitsijä alkaa olla julki-

sivusaneerausten konkari. On 

poljettu parvekelasitusten aihe-

uttamassa päätöksenteon mu-

dassa ja puhallettu tuulimyllyjä 

vastaan, kun jonkun osakkaan 

näkökulmasta ”betoni on ikuis-

ta”. Perusasiat siis opiskellaan 

ainakin taloyhtiön hallituksen 

kanssa joka kerta uudelleen, 

mutta näin sen pitää ollakin. 

Puuhun mennään tyvestä, eikä 

näissä hankkeissa kuitenkaan 

koskaan tarvitse kovin korkeal-

le edes kiivetä.

Lienen jo tälläkin palstalla suorastaan kyllästy-

miseen saakka tolkuttanut sitä, että saneeraushank-

keen valmistelussa aika on todellinen ystävämme. 

Kun osakkaille kerrotaan ja perustellaan, miten asiat 

todellisuudessa ovat ja tiedon ”imeytymiselle” anne-

taan riittävästi aikaa, se menee kyllä taatusti perille. 

Tosiasiallisesti suurin peikko on peruspsykologi-

aa: ihmisen suurin ahdistusta aiheuttava ongelma 

on epäonnistumisen pelko. Kun se pystytään ajan 

kanssa nujertamaan, mikä tahansa on mahdollista 

– myös asunto-osakeyhtiössä. Itsekin olen monesti 

tunnistanut sen, että jos minulle tuotaisiin tehtäväk-

si päätös vaikkapa 30.000 euron henkilökohtaises-

ta hankinnasta ja se päätös tarvitaan nyt ja heti, niin 

kyllä tekemättä jää. Tämän takia se ajan käyttäminen 

hankkeen valmistelussa on suorastaan olennaisen 

tärkeää. 

Taloyhtiöhankkeissa siis eletään mahdollisimman 

tehokkaasti hälvennetyssä epäonnistumisen pelon 

katveessa. Se peikko vaan on olemassa, aina. Hyvin 

valmistellussa hankkeessa mahdolliset eteen tulevat 

ongelmat ja muutokset kuitenkin kolkataan yksi ker-

rallaan, ja kun hanke sitten aikanaan valmistuu, on 

ilo ja riemu suorastaan käsin kosketeltavissa. ”Tästä-

kin selvisimme yhdessä!” Sellaiset hankkeet, joiden 

hallituksen jäsenet morjestavat kaupungilla vielä 

vuosia kohteen valmistumisen jälkeen, lämmittävät 

mieltä enemmän kuin mikään muu palkkio.

Erikoista kyllä, enimmät murheet ovat minunkin 

matkallani tulleet eteen juuri sellaisissa hankkeissa, 

joissa kaikki asiat ovat olleet lähtökohtaisesti hiukan 

liian hyvin ja työmaan alkaessa on tuudittauduttu 

ehkä hiukan valheelliseen hyvän olon tunteeseen. 

Siitä tulikin mieleeni tämän 

palstakirjoituksen aihe. Jokaisen 

palveluammatissa (mitä korjaus-

suunnittelu etenkin AsOy-hank-

keissa mitä suurimmassa määrin 

on!) toimivan henkilön pitäi-

si säännöllisesti hypätä hetkek-

si niihin amatöörin saappaisiin, 

jolloin asiakkaan näkökulmas-

ta tärkeät asiat asettuvat oikeaan 

skaalaansa. Samalla saattaa jopa 

oppia jotain.

Mikko TarriMikko Tarri
Yksikönjohtaja, korjaussuunnitteluYksikönjohtaja, korjaussuunnittelu

A-Insinöörit Suunnittelu OyA-Insinöörit Suunnittelu Oy

Julkisivuyhdistyksen puheenjohtajaJulkisivuyhdistyksen puheenjohtaja

Ammattilainen
amatöörin saappaisiin
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Sivusto on tarkoitettu taloyhtiöpäättäjille, osakkeen-
omistajille, asukkaille ja kaikille asumisesta kiinnostuneille.

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

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

Maksuttomia lomakkeita rekisteröityneille jäsenille
Sivustolta voi tulostaa maksutta

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

Kiinteistöklubiin!

www.kiinteistoklubi.fi

http://www.kiinteistoklubi.fi


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

KAIKKEA EI  
TARVITSE TEHDÄ ITSE.

Anna DNA Welho Taloyhtiökumppanin päivittää  
taloyhtiölaajakaistanne nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.   

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

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

kymmenten kokemuksella

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

kohtaiset laajakaistanopeudet ja valtava viihdetarjonta

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

http://www.dna.fi/taloyhtiokumppani
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