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www.mataki.fi

Vesikaton tärkein tehtävä on suojata rakennusta vedenpitävästi 
sään vaihteluilta. Matakin missiona on toimittaa kestäviä  
vedeneristysratkaisuja kilpailukykyisesti. Sen me osaamme ja 
siitä meillä on näyttöä. Valitse katollesi Mataki® -kateratkaisu ja 
maksat vain olennaisesta.

Tutustu Matakin vedeneristysratkaisuihin ja pyydä vedenpitävä 
tarjous lähimmältä Mataki-urakoitsijaltasi. Löydät heidät 
osoitteesta www.mataki.fi

Parasta 
vedeneristykseen

Katto on talosi kruunu.

http://www.mataki.fi


sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Kysy ja saa tietoa asunto-osakeyhtiölaista
Apuna oikeusministeriön nettisivu
Oikeusministeriö perusti uuden asunto-osakeyhtiölain myötä oman 
nettisivuston - kysyasunto-osakeyhtiolaista.fi, jossa vastataan ihmisiltä 
tulleisiin asunto-osakeyhtiölakia koskeviin kysymyksiin. Ajankohtaisia 
kysymyksiä ovat nyt yhtiökokoukseen ja hallituksen toimintaan liittyvi-
vät kysymykset, mutta onpa sivustolla halutti tietää, voiko yhtiökokous 
kieltää koirien pitämisen kaikilta asukkailta taloyhtiössä. Kysymyksiin 
vastaavat oikeusministeriöstä lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 
(kuvassa myös isäntänsä kanssa työpaikalla usein oleva Heta-koira) ja 
tutkija Markus Tervonen. 

Tämä on Kiinteistöpostin valtakunnallinen 

puheenjohtajanumero. Lukijakunnan muodostavat 

asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, 

sivutoimiset ja ammatti-isännöitsijät sekä muut 

sidosryhmät. Jakelulevikki yhteensä 64 576 kpl.

Yhteistyö taloyhtiöiden 
tärkein voimavara
Korjausrakentamisen paineissa taloyhtiöiden pu-
heenjohtajat ja hallitukset tarvitsevat kollegiaalisia 
foorumeita ja klubeja, tietää Olavi Merikanto. 
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Ikkunat meluntorjujina
Monissa ikkunakorjauksissa ääneneristävyyden 
parantaminen ei ole ensisijainen toive. Lentomelu-
alueella paremmalla ääneneristyksellä on kuitenkin 
merkityksensä, vaikka nykyiset lentokoneet ovatkin 
”hiljaisempia” kuin vanhat.
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22   Kysy ja saa tietoa asunto-osakeyhtiölaista
Oikeusministeriö kertoo kysyasunto-osakeyhtiolaista.fi 

-sivuston toiminnasta. Siellä voi esittää kysymyksiä, joihin 

lainvalmistelijat vastaavat.
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kuntotutkimuksen tilaamiseen uusi opas 

32   Putkiremonttien vakuutuskäytännöt
Vakuutusyhtiöt vastasivat, miten vakuutusturva toimii 

erilaisissa putkiremonteissa ja vahinkotilanteissa.

45   Korkea aika ottaa opiksi - lumet pois katoilta 
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Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten 
puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät saavat lehden maksutta.2
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Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

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

Alue-edustajat:

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

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

Sopivasti
kuivaa

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

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

http://www.esteri.com


Omistusvimmaisesta 
vastustajasta esimerkkiosakkaaksi

SUOMEN Kuvalehdessä julkaistiin maaliskuun lopussa mie-

lenkiintoinen talousjuttu. Jutussa esiteltiin, kuinka suuren osan 

pimeät palkat ja peitellyt tulot muodostavat eri toimialoilla suh-

teessa ilmoitettuihin palkkoihin. 

Kyseenalaisen kärkipaikan nappasi kiinteistöala (osto, myynti, 

vuokraus, isännöinti...). Peräti 15,3 prosenttia rahasta valuu 

pimeille markkinoille. Rakennusala (talonrakennus, kiinteistön-

jalostus, liikenteen infra...), jota julkisesti pidetään varsin mätänä 

näissä asioissa, ”selvisi” 12,1 prosentilla ja Majoitus- ja ravintola-

ala (hotellit, ravintolat, baarit...) oli kolmantena 10,3 prosentilla.

Toki euroilla mitattuna rakennusala peittoaa kaksi edellä 

mainittua mennen tullen, onhan toimialan business ihan eri 

mittaluokkaa kuin vaikkapa kiinteistöalalla. Tämän perusteella 

kiinteistöalan toimijoiden, etunenässä alan liittojen, pitää tehdä 

näkyvämpiä toimia alan yritystoiminnan tervehdyttämiseksi. 

Jutun lähteenä lehti käytti Eduskunnan tarkastusvaliokunnan 

julkaisua 1/2010 . Toimitilajako perustuu Tilastokeskuksen käyt-

tämään luokitukseen.

Kiinteistöala listan kärjessä

K
un ihminen omistaa jotakin, hän pitää siitä 

tiukasti kiinni ja on valmis puolustamaan 

omaansa, jos jokin ulkopuolinen uhkaa. 

Keväisten yhtiökokousten aikaan tuntuu 

osakkeenomistajien omistushalu nostavan voimak-

kaasti päätään ja he ovat suorastaan asettautumassa 

barrikaadeille hallituksen suunnitelmia ja henkilöi-

täkin vastaan. 

Taloyhtiöön syntyy epäluottamuksen ilmapiiri, 

jossa hallituksen esittelemät korjausaikeet kuitataan 

höpöhöpöpuheiksi. Moititaan taloudenpitoa ja na-

ristaan siitä, että vastike taas nousee.

Kuitenkin - yhtiökokouksen pitäisi olla osakkeen-

omistajalle merkittävin tilaisuus vuodessa, koska sil-

loin saa tietoa tulevista korjaustarpeista, voi esittää 

omia mielipiteitään ja näkökulmiaan ja olla valitse-

massa parhaista tarjokkaista hallitukseen osaavia, 

osakkaiden ja taloyhtiön edusta ja arvosta huolta pi-

täviä henkilöitä.

Omistushaluisten osakkeenomistajien rin-

nalle taloyhtiöihin on syntynyt myös pas-

siivisten osakkeenomistajien joukkio, joka 

suhtautuu asumiseensa kuin olisi hotellis-

sa, eikä ole halukas ottamaan itse vastuu-

ta  mistään. 

Ei ihme, että hallitusjäsenyys ei kiin-

nosta tai motivoi, jos se merkitsee jat-

kuvaa kriittistä ja negatiivista palau-

tetta kaikesta, mitä tehdään. Toisaalta 

on tietysti niitäkin hallituksia, joiden 

olisi syytä palauttaa mieleensä, miksi 

tähän työhön on ryhdytty - vastuuta 

kun ei voi ulkoistaa.

Kuinka moni osakas ymmärtää, 

miten pitkäjänteistä työtä taloyhtiön 

asioiden hoito, kiinteistöjen ylläpito 

ja korjaaminen ovat. On huolehditta-

va siitä, että korjauksiin ryhdytään riittävän ajoissa, 

eikä vasta hädän hetkellä. Monia asioita on syytä en-

nakoida, jotta osakkaiden vastikerasite ei ponnahda 

hetkessä pilviin. 

Tämänhetkistä keskustelua kuunnellessa tulee 

mieleen, että missä on ne hyvin toimivat asunto-

osakeyhtiöt, joissa vallitsee hyvä ilmapiiri, ihmiset 

kunnioittavat toisiaan ja ovat valmiita tekemään hy-

vän tahdon eleinä asioita toistensa hyväksi. Ja kui-

tenkin samanaikaisesti toteutetaan osakkaiden toi-

vomia asioita hallitusti, taloudellisesti ja tehokkaasti. 

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen herätti tä-

män kysymyksen todetessaan, että suuri osa ihmi-

sistä ei ymmärrä, miten hyvä asumisen laatu voi olla 

hyvin hoidetussa yhtiössä.

Hyvin toimivan asunto-osakeyhtiön toiminta-

mallia pitäisi vaalia ja edistää. Tässä mielessä ”her-

kuttelen” myös sillä keskusteluitteni aikana esiin tul-

leella ajatuksella, että esimerkillisistä yhtiöistä tehtäi-

siin YouTubeen tai johonkin muuhun mediaan 

reaaliaikaisia dokumentteja. 

Olisihan se samalla sitä paljon puhuttua 

”asumisen opetusta”, jonka kaltaiselle tiedon-

jakamiselle on usein sanottu olevan tarvetta 

erityisesti nuorten keskuudessa. Nuori 

polvi ymmärtäisi, minkälainen asu-

misen yhteisö asunto-osakeyhtiö on 

ja miten siellä asioista asunto-osa-

keyhtiölain hengen mukaista yh-

denvertaisuutta vaalien päätetään. 

Tämä taitaa olla kuitenkin enemmän 

toiveajattelua kuin realismia.

Riina Takala
päätoimittaja
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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:

Omavaltaiseen 
remonttiin puuttuminen

Paljon yhteydenottoja on tullut liittyen asunto-

osakeyhtiöiden osakkaiden omavaltaiseen re-

montointiin sekä hallitsemissaan huoneistoissa 

että niiden ulkopuolella. Asunto-osakeyhtiöla-

ki ei juurikaan anna yhtiölle työkaluja puuttua 

omavaltaisen osakkaan toimintaan, ja tämä on 

koettu lain ongelmakohdaksi.

lakipostia

LÄHTÖKOHTAISESTI on syytä muistaa, että osak-

keenomistaja ei omista yhtiön rakennuksesta mi-

tään määrättyä osaa, ei edes oman huoneiston-

sa osaa. Tämän vuoksi asunto-osakeyhtiölaissa on 

säädetty yhtiölle lähtökohtainen kunnossapitovas-

tuu lukuun ottamatta siitä, mitä nimenomaisesti 

erikseen ei ole osakkaan vastuulle osoitettu. 

OSAKKAALLA ei ole lähtökohtaista oikeutta tehdä 

kunnossapitotöitä kuin hallitsemansa huoneiston 

sisäosiin. Todettakoon esimerkkinä, että rakennuk-

sen runkorakenteeseen kiinni naulattu sisäseinän 

levy on katsottava olevan yhtiön vastuupiiriin kuu-

luva, eikä osakas ole oikeutettu kuin käsittelemään 

levyn pintaa esim. maalaamalla tai tapetoimalla. 

Yhtiöjärjestyksellä osakashallintaa voidaan laa-

jentaa, jolloin tämä osakaan kunnossapito-oikeus ja 

samalla myös velvollisuus vastaavasti kasvaa. 

JOTTA osakas saisi kunnossapito-oikeuden myös 

yhtiön hallinnassa oleviin tiloihin ja yhtiön vastuul-

la oleviin rakennuksen rakenteisiin, vaaditaan tä-

hän 4 luvun 4 §:n ja 5 §:n mukaiset perusteet .

Tällöinkin on noudatettava 4 luvun 7 §:n ja 8 §:n 

mukaista menettelyä, jonka mukaan osakkeen-

omistajalla on ilmoitusvelvollisuus yhtiötä kohtaan 

omasta kunnossapitotyöstään, myös silloin kun 

osakas lähtee tekemään yhtiölle kuuluvaa remon-

tointia. 

VOIDAAN peukalosääntönä todeta, että todellisia 

kiiretapauksia lukuunottamatta osakas EI saa lähteä 

omavaltaisesti remontoimaan yhtiön kunnossapi-

tovastuulle kuuluvaa seikkaa, ennen kuin yhtiö on 

ilmoituksen osakkaalta saatuaan kieltäytynyt sitä 

tekemästä tai viivytyksettä siihen ryhtynyt. 

Lisäksi on erinomaisen tärkeää ottaa huomioon, 

että lisäksi perusteeksi vaaditaan, että kunnossapi-

tovelvollisuuden laiminlyönti rajoittaa olennaisesti 

osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttöä. 

Siten esimerkiksi salaojituksen toimivuuden tar-

kastaminen ja mahdollisesti jopa yhtiön hallinnassa 

olevan piha-alueen auki kaivaminen ei ole osak-

kaalle sallittuja tehtäviä.

On vaikea nähdä,  miten tämä seikka olennai-

sesti rajoittaisi osakkaan huoneiston käyttöä, eten-

kin jos mistään salaojituksen toimimattomuuden 

aiheut tamasta vesi- taikka kosteusvauriosta ei ole 

edes mitään viitteitä osakkaan huoneistossa. 
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KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla 

käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimi-

tukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin 

kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen 

tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen 

jutun aiheena.

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.

takala@kiinteistoposti.fi tai postitse Riina Takala, 

Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela. 

Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.

Sama koskee myös esimerkiksi kiinteän sähkö-

johdotuksen tai lämmitysputkiston muuttamis-

ta. Myöskään kiireperusteen luokkaan ei näitä esi-

merkkejä voida katsoa kuuluvaksi.

ASIAT ovat aina tapauskohtaisia ja siten aina erik-

seen arvioitavia, mutta yhtiöllä saattaisi tällaisissa 

tilanteissa olla oikeus vaatia osakasta kustannuksel-

laan saattamaan ennalleen valinneen asiantilan tai 

teettämään ennallistamistoimet osakkaan kustan-

nuksella taikka vaatia osakkaalta korjaavien toimen-

piteiden aiheuttamia kustannuksia. 

Viimesijaisena keinona, mikäli osakas ei yhti-

ön perusteltuihin vaatimuksiin suostu, on kanteen 

nostaminen käräjäoikeudessa osakasta vastaan yh-

tiön oikeuksien toteuttamiseksi. 

Osakkaalle mahdollisesti lankeavien vahingon-

korvausten ja yhtiön oikeudenkäyntikulujen mak-

suvelvollisuuksin voisi ainakin kuvitella hillitsevän 

myös tulevien omavaltaisten remonttien aloitta-

mista.

ASOYL antaa tietyin edellytyksin ja menettelyin yh-

tiölle oikeuden ottaa osakkaan huoneisto haltuunsa 

enintään kolmeksi vuodeksi. 

KYSY LISÄÄ ALAN ASIANTUNTIJALTA

O4OO 518 O12

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

Putkisaneeraus  
pinnoittamalla

PIPELINER-PUTKISANEERAUKSESSA VANHAT 
PUTKET PUHDISTETAAN JA PINNOITETAAN

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

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

Katso referenssit ja tutkimustulokset www.pipeliner.fi
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Yhtenä perusteena haltuun otolle voisi olla huo-

neiston huono hoitaminen, jollaista voi olla huo-

neiston rakenteiden, laitteiden tai pinnoitteiden 

rikkominen ja tästä yhtiölle tai toiselle osakkeen-

omistajalle aiheutuva konkreettinen haitta, joka ei 

ole vähäinen. Myös häiritsevän elämän tai järjestyk-

sen rikkominen -kriteerit haltuun ottamiselle saat-

tavat tulla harkittaviksi.

ON selvää, että osakas on vastuussa tekemästään 

omavaltaisesta kunnossapito tai muutostyöstä, eikä 

yhtiön voida katsoa vastaavan myöhemmin tällais-

ten seikkojen ylläpidosta. 

Osakas vastaa myös remonttinsa aiheuttamista 

vahingoista. AsOyL:n vahingonkorvausta koskevien 

säännösten mukaan osakkeenomistajan on korvat-

tava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla lain 

tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huo-

limattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osak-

keenomistajalle tai muulle henkilölle. 

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla AsOyL:n 

säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä osak-

keenomistajan kunnossapitovastuusta tai muutos-

työstä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimat-

tomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita mene-

telleensä huolellisesti, mikä on omiaan ankaroitta-

maan osakkaan vastuuasemaa.

LISÄKSI myös muualta lainsäädännöstä voidaan 

saada yhtiölle toimintaedellytyksiä omavaltaisen re-

montoinnin kuriin saamiseksi. Asiassa ei siis vält-

tämättä rajoituta pelkästään asunto-osakeyhtiölain 

keinoihin. 

Esimerkiksi vahingonkorvauslain ja rikoslain 

säännökset saattavat tulla sovellettavaksi. Yhtiö voi 

myös pyytää poliisilta virka-apua omavaltaisen 

työn keskeyttämiseksi. 

RAKENNUS, piha-alue sekä kiinteistöä välittömästi 

palvelevat rakennelmat ja laitteet ovat lähtökohtai-

sesti yhtiön omistuksessa ja hallinnassa. Osakkaalle 

jää vain huoneistonsa hallinta, jollei yhtiöjärjestyk-

sessä ole esim. piha-aluetta määrätty osakashallin-

taan. 

Osakkaan omavaltainen puuttuminen yhtiön 

omaisuuteen tai yhtiön hallinnassa oleviin alueisiin 

saattavat tulla arvioitaviksi muun ohella vahingon-

teko tai hallinnanloukkaus -rikoksina. 

Ennen tutkintapyynnön tekemisessä kannattaa 

kuitenkin asiasta keskustella asiantuntijan kanssa. 

Turhia tai jopa perättömiä ilmoituksia poliisille ei 

tule tehdä, koska tällöin rikosvastuu saattaa kohdata 

ilmoittajaa itseään.

Asunto-
osakeyhtiöissä 
törmätään toi-
sinaan osakkai-
siin, jotka teke-
vät remontteja 
omapäisesti lu-
pia kyselemättä 
ja salaa. Tässä 
Lakipostissa 
selvitetään kei-
noja, joita yhti-
ölle on re-
monttien saa-
miseksi ”ruo-
tuun”.
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Teksti ja kuvat: Riina Takala

TALOYHTIÖN LAINA-ASIOIDEN JA 
VASTUUKYSYMYSTEN VUOKSI

Kaupparekisterissä
oikeat vastuuhenkilöt
Asunto-osakeyhtiön puheenjohtajalle osoitettua postia saanut 
ihmettelee: – En ole ollut puheenjohtajana tässä asunto-
osakeyhtiössä moneen vuoteen ja muutimme taloyhtiöstäkin 
pois muutamia vuosia sitten. Miksi minulle edelleen tulee 
kyseisen taloyhtiön puheenjohtajalle osoitettua postia?

– Lain edellyt-
tämän ilmoi-
tuksen tekemi-
sestä ovat vas-
tuussa hallituk-
sen kaikki jä-
senet ja isän-
nöitsijä ja sen 
voi heistä kuka 
tahansa tehdä, 
ylitarkastaja 
Jouko Man ni-
nen Helsingin 
maistraatista 
muistuttaa.

Y
litarkastaja Jouko Manninen Helsingin 

maistraatista tietää ainakin yhden se-

lityksen: Kaupparekisteritietoja asun-

to-osakeyhtiön hallituksen osalta ei ole 

päivitetty, eikä tehty maistraatille asianmukaista 

muutosilmoitusta liitteineen. 

Joskus selitys laiminlyönnille löytyy maksul-

lisuudesta - muutosilmoituksesta pitää maksaa 

85 euroa. Joskus selitys on kuitenkin vain yksin-

kertaisesti tietämättömyys, vaikka laki asunto-

osakeyhtiöi den hallituksen jäsenten, isännöitsijän 

tai tilintarkastajan vaihtumisesta kehottaa teke-

mään ilmoituksen maistraatille VIIPYMÄTTÄ.

Monissa yhtiöissä muutosilmoitusten tekeminen 

annetaan ja voidaan katsoa itsestään selvästikin 

kuuluvan isännöitsijän tehtäviin. 

”Jos taloyhtiö on palkannut 
isännöitsijän, tuntuisi hullulta, 
miksi hän ei muutosilmoitus-
ten tekemisestä sitten huo-
lehtisi. Isännöitsijähän toimii 
hallituksen ohjauksessa ja 
valvonnassa.” ’
Ylitarkastaja Jouko Manninen
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– Jos taloyhtiö on palkannut isännöitsijän, tun-

tuisi hullulta, miksi hän ei muutosilmoitusten te-

kemisestä sitten huolehtisi. Isännöitsijähän toimii 

hallituksen ohjauksessa ja valvonnassa. Miksi hän ei 

tekisi sitä, mitä hallitus kehottaa isännöitsijää teke-

mään, Manninen pohtii.

– Lain edellyttämän ilmoituksen tekemisestä 

ovat vastuussa hallituksen kaikki jäsenet ja isän-

nöitsijä ja sen voi heistä kuka tahansa tehdä, Man-

ninen painottaa.

Yhtiökokouskausi pidentynyt
Asianmukaisesti ja luotettavasti toimivien isännöit-

sijöiden ansiosta maistraateissa voi sanoa olevan 

suoranaista ruuhkaa varsinkin kesälomien kynnyk-

sellä, kun isännöitsijät ovat tuoneet useamman yh-

tiön ilmoituksia maistraattiin ennen omia kesälo-

miaan. 

– Maistraatit eivät näitä töitä varten palkkaa ke-

sätyöntekijöitä, joten ilmoituksia käsitellään niillä 

resursseilla, mitä on. Toisaalta ei se varmastikaan 

yhtiöitä häiritse, vaikka rekisteröinti menee syk-

syyn, kunhan se tehdään, Manninen tuumii.

Nyt on mielenkiintoista nähdä, muuttaako ny-

kyinen asunto-osakeyhtiölaki tätä rytmitystä ja 

kenties siirtää ilmoitusten tekemisen ja käsittelemi-

senkin myöhempään syksyyn. Näin voisi nimittäin 

olettaa käyvän, koska aikaisemmin yhtiökokous oli 

yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä useimmissa 

yhtiöissä maalis- tai huhtikuun loppuun mennessä. 

Nyt laki antaa mahdollisuuden pitää yhtiökokous 

viimeistään kesäkuun loppuun mennessä, jos yh-

tiön tilikausi on kalenterivuosi.

Toistaiseksi ei ole vielä ollut nähtävissä muutok-

sia. Manninen uskoo, että monissa taloyhtiöissä ti-

linpäätösyhtiökokous pidetään edelleen pian tilin-

päätöksen valmistumisesta ja vanhojen sääntöjen 

mukaisesti alkuvuodesta tai viimeistään maalis- tai 

huhtikuun aikana. 

– Useita kohteita isännöivälle ammatti-isännöit-

sijälle tämä tarkoittaa sitä, että perinteiset maalis-

huhtikuun kokousruuhkat voidaan välttää. Uskoi-

sinkin, että toukokuusta tulee niin sanotusti uusi 

ajankohta yhtiökokousten pitämiselle, Manninen 

arvelee mahdollisista muutoksista ja niiden vaiku-

tuksista myös maistraatin rekisteröintityössä.

Lomake, liitteet ja maksu kuntoon
Ilmoituksen tekeminen sinällään ei ole monimut-

kaista. On valmis veroviranomaisten kanssa käy-

tettävä lomake Y4, jonka lisäksi pitää täyttää lomake 

13 B. Sen lisäksi tarvitaan liitteiksi pöytäkirjat, joista 

näkyvät yhtiökokouksen ja hallituksen tekemät pää-

tökset.

– Liitteenä täytyy toimittaa pöytäkirja siitä yh-

tiökokouksesta, jossa hallituksen jäsenten ja tilin-

tarkastajan valinnat on tehty. Joissakin yhtiöissä 

yhtiökokous voi valita myös puheenjohtajan, mut-

PATENTTIRATKAISU
Umpeutuuko avaintesi patenttisuoja?

Onko lukitusjärjestelmäsi ylläpito kallista ja hankalaa?

Entäs ne kadonneet avaimet?

Suomalainen iLOQ on ratkaisu. Maailman 
ensimmäinen elektroninen lukitusjärjestelmä, 
joka toimii ilman paristoja tai kaapeleita.

www.iLOQ.com
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ta tavallisempaa on, että yhtiöjärjestyksen mukaan 

hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Sil-

loin toiseksi liitteeksi tarvitaan myös se hallituksen 

kokouksen pöytäkirja, mistä puheenjohtajavalinta 

selviää, Manninen opastaa.

Asema ja tunnistautuminen 
sähköisessä ilmoittamisessa
Toistaiseksi ilmoitukset tehdään pääasiassa pape-

rilla, vaikka Patentti- ja rekisterihallituksen Novus-

nimisessä hankkeessa kehitetään koko ajan myös 

sähköisen ilmoittamisen mahdollisuutta.

– Jo nyt on mahdollista ilmoittaa yhtiön yhteys-

tietomuutokset sähköisesti, mutta asunto-osakeyh-

tiöissä tietojen antaminen sähköisesti on hankalaa, 

koska ilmoittajalla pitää olla jo rekisteröity rooli yh-

tiössä, Manninen alustaa.

– Jos esimerkiksi isännöitsijätoimisto vaihtuu, 

uusi isännöitsijä ei voi tehdä sähköisesti ilmoitusta, 

vaan se pitää tehdä hallituksen jäsenten toimesta, 

Manninen jatkaa.

– Tietojen antaminen vaatii tunnistautumisen. 

Pankkikortti on ehkä yksinkertaisin ja helpoin vä-

line. Sen lisäksi täytyy ilmoittajalla olla rekisteröity 

rooli yhtiössä esimerkiksi hallituksen jäsen tai isän-

nöitsijä, hän vielä jatkaa.

Ajantasaisen tiedon merkitys
Jotkut tilintarkastajat vaativat Mannisen mukaan ti-

lintarkastuksen yhteydessä ajantasaisia kauppare-

kisteritietoja hallituksen ja isännöitsijöiden osalta.

– Vaikka tilintarkastukseen sinänsä kuuluisi vain 

tilien ja hallinnon tarkastamista,  niin jotkut vaativat 

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN uudistuminen vuonna 

2010 sai aikaan tietynasteisen ilmoituspiikin yhtiö-

järjestysten osalta. Ylitarkastaja Jouko Manninen 

laskee, että kun Helsingin maistraatti käsittelee 

vuosittain noin 600-700 asunto-osakeyhtiön yh-

tiöjärjestystä koskevaa muutosta, vuonna 2011 niitä 

oli käsiteltävänä yli 900. Viime vuonna muutosten 

määrä jäi jo kuitenkin pienemmäksi. Helsingissä on 

hänen mukaansa noin 10 000 asunto-osakeyhtiötä. 

– Joissakin asunto-osakeyhtiöissä oli sellainen 

käsitys, että yhtiöjärjestystä täytyi muuttaa uuden 

lain vuoksi ja niin sitten monissa tehtiinkin muutok-

sia, Manninen toteaa.

Joissakin tapauksissa taas kävi niin, että asunto-

osakeyhtiö oli joka tapauksessa uudistamassa 

yhtiöjärjestystään, mutta muutosvaiheessa unoh-

dettiin ottaa uuden lain muutokset huomioon. 

– Jouduimme sitten pyytämään asunto-osake-

yhtiötä tekemään korjauksia yhtiöjärjestykseensä 

niin, että se vastaa uutta lakia. Tavallisin korjaamista 

vaativa asia oli yhtiökokouksen koollekutsuminen. 

Laki sanoo, että se on tehtävä kirjallisesti. Monessa 

vanhassa yhtiöjärjestyksessä taas lukee, että kutsu 

julkaistaan ilmoitustaululla, Manninen mainitsee 

yhtenä esimerkkinä.

Toinen varsin usein tapahtunut unohdus liittyi 

yhtiökokouksen koollekutsumisaikaan. Nykyisen 

lain mukaan kokouskutsut on toimitettava vähin-

tään 2 viikkoa ennen kokousta.

– Tavallisin puute vanhoissa yhtiöjärjestyksessä 

oli se, että aika oli liian lyhyt. Jos siellä oli kuitenkin 

määritelty, että kutsut on toimitettava neljä viikkoa 

ennen kokousta, sitä kohtaa ei tarvinnut korjata, 

koska se riittää täyttämään uuden lain mukaisen 

vähintään kahta viikkoa ennen -vaatimuksen, Man-

ninen jatkaa.

Lisäksi vanhoissa yhtiöjärjestyksissä ajantasais-

tettiin määräyksiä, jotka koskevat yhtiökokouksessa 

käsiteltäviä asioita. Vanhoihin yhtiöjärjestyksiin oli 

lisättävä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi kor-

jaussuunnitelmat ja selvitys tehdyistä remonteista.

– Yhtiöjärjestyksestä voi toki jättää tämän yhtiö-

kokouksessa käsiteltävien asioiden pykälän poiskin. 

Yleensä yhtiöissä ei ole kuitenkaan näin toimittu. 

Mieluummin kerrotaan laajemmin. Se on varmasti 

hyvä asia myös osakkaiden kannalta, että yhtiöjär-

jestyksestä näkee suoraan, mitä asioita yhtiökoko-

uksessa pitää käsitellä.

Ellei yhtiöjärjestyksessä tätä pykälää olisi, silloin 

osakkaan olisi tarkistettava, mitä asunto-osake-

yhtiölaki sanoo yhtiökokouksessa käsiteltäväksi 

määrätyistä asioista. 

Yhtiöjärjestysten
muutoksissa roima 
kasvupiikki vuonna 2011

Yhtiön yhteys-
tietojen muu-
tosilmoituksia 
voi jo nyt tehdä 
Jouko Man ni-
sen mukaan 
sähköisesti, 
mutta muiden 
tietojen anta-
minen edellyt-
tää tiettyä ase-
maa ja tunnis-
tautumista.
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kaupparekisteriotteenkin. Silloin taloyhtiön täytyy 

saada nopeasti nämäkin tiedot kuntoon, elleivät ne 

entuudestaan ole, Manninen sanoo. 

Taloyhtiön ottaessa lainaa, pankki tarkastaa 

kaupparekisteritietojen ajantasaisuuden. Se lienee-

kin merkittävämpi asia kuin usein tullaan ajatel-

leeksi. Miltä tuntuisi olla merkittynä hallituksen jä-

seneksi tai isännöitsijäksi ja sitä kautta vastuullisek-

si taloyhtiön tekemisistä, jos olisitkin jättänyt tehtä-

vät kyseisessä yhtiössä jo aikaa sitten?

Mannisen käsityksen mukaan pankit vaativat tä-

män lisäksi normaalisti pöytäkirjaotteita, joista toi-

mihenkilöiden tiedot löytyvät.

Tiedot voi tarkistaa
Toisinaan vanhentuneet tiedot paljastuvat vaikkapa 

silloin, kun tilintarkastustoiminnan lopettanut tilin-

tarkastaja haluaa tarkistaa tilanteen.

Mannisen mukaan hän tapasi hiljattain entisen 

ammattitilintarkastajan, joka oli toiminut pitkään 

alalla ja toiminut useissa taloyhtiöissä, mutta luopu-

nut tehtävistä. .

– Hän oli pyytänyt kaupparekisteritiedot itses-

tään niissä yhtiöissä, joissa oli toiminut. Miten kävi? 

Useiden kymmenien taloyhtiöiden kaupparekis-

teritiedoissa hänet oli edelleen merkitty yhtiöiden 

tilintarkastajaksi, Manninen kertoo käytännön esi-

merkin.

Toisessa tapauksessa isännöitsijä oli jo jonkin ai-

kaa sitten vaihtanut toiseen isännöintitoimistoon ja 

pyysi kaupparekisteriotteet tarkistaakseen, ettei hän 

ole enää siellä merkittynä vanhojen asiakasyhtiöi-

den isännöitsijänä. 

– Taloyhtiöitä oli ”pitkä rimpsu” ja isännöitsijä 

joutui valittaen toteamaan, että vaikka vaihdokses-

ta on jo aikaa, silti hän näyttää pysyvän näiden yh-

tiöiden rekisteritiedoissa isännöitsijänä, Manninen 

kertoo toisen esimerkin.

Erosta voi ilmoittaa itsekin, olipa sitten hallituk-

sen jäsen, isännöitsijä tai tilintarkastaja.

– Se tietysti maksaa. Omissa nimissään tehtäväs-

tä ilmoituksesta ei yksityishenkilö tietysti mielellään 

maksaisi, koska taustalla on sellainen muutos, joka 

olisi pitänyt yhtiön toimesta normaalisti ilmoittaa. 

Omissa ilmoituksissa ei rekisteröidä mitään muu-

ta kuin se, että tämän kyseisen henkilön tehtävät 

kyseisen asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenenä 

tai isännöitsijänä tai tilintarkastajana on päättynyt, 

Manninen vielä toteaa.

Rekisteriin merkityssä asiassa tapahtuneesta muutok-

sesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus. Yleisimpiä 

muutoksia ovat hallituksen ja toimitusjohtajan/isännöitsi-

jän vaihtuminen sekä yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen 

muutokset.

Ilmoituslomakkeen mukaan liitetään tarvittavat asia-

kirjat, kuten yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten 

pöytäkirjat. Muutosilmoitukset käsitellään pääsääntöisesti 

yhtiön kotipaikan maistraatissa.

Lomakkeet osoitteessa: http://www.ytj.fi/palvelut/y-

lomakkeet/lomakkeet-lomaketunnusten-mukaan

myynti@opastemestarit.fi
P. 010 423 4110

Mitä 
lumen alta
paljastuu ?

Mitä 
lumen alta
paljastuu ?

Opasteet ja liikennemerkit 
tarvitsevat huoltoa ja hoitoa kovan 

lumitalven jälkeen.
Tilaa nyt uudet opasteet ja merkit !
Pääkaupunkiseudulla suoritamme 
myös korjaukset ja asennukset. 

Opastemestareilta saat:
- ulko- ja sisäopasteet
- liikennemerkit ja tarvikkeet
- kilvet ja kyltit, talonumerot
- porrastaulut ja tarrakirjaimet
- kiinteistötaulut
- metalliset irtokirjaimet
- valaistut opasteet
- palo- ja pelastusopasteet
- autopaikkakilvet
- akryyliopasteet
- suunnitteluapua 
- asennuspalvelun
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Teksti: Hanna Rissanen Kuva: Jussi Hellsten

PARVEKETUPAKOINTI TALOYHTIÖSSÄ

Kattava rintamarauha 
yhä hakusessa 
Tupakointi on vähentynyt ja tupakoinnin 
rajoitukset laajentuneet. Keskustelua tupakansavun 
riesoista suuntaus ei ole silti vähentänyt. 

L
okakuussa 2010 uudistunut tupakkalaki toi 

taloyhtiöille oikeuden kieltää tupakointi 

tuuletusparvekkeilla ja muissa yhteisissä ti-

loissa. Huoneistoparvekkeille ja huoneistoi-

hin kielto-oikeutta ei ulotettu.

– Yksiselitteistä kieltoa ei olla suunnittelemassa, 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) neuvotteleva 

virkamies Meri Paavola kertoo. 

Uusien taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksiin on kui-

tenkin jo nyt mahdollista sisällyttää sisä- ja parve-

ketilojen tupakointikielto.

Yhteydenottoja ministeriöön asian ympäriltä tu-

lee jatkuvasti, enemmän kuin mistään muusta tu-

pakointiin liittyvästä asiasta. Eikä ainoastaan toisten 

sauhuttelusta kärsiviltä, vaan myös tupakoitsijoilta, 

jotka ovat kokeneet yksityisoikeutensa loukatuksi, 

jos ja kun heitä on pyritty kieltämään polttamasta 

omassa kodissaan tai parvekkeellaan. 

Uusia ratkaisumalleja etsitään
Kimurantista tilanteesta huolimatta eri tahojen väli-

sin keskusteluin ollaan yhä hakemassa uudenlaista 

ratkaisumallia sovellettavaksi. Valmista ratkaisumal-

lia Paavolan mukaan ei ole vielä esittää, saati poliit-

tista päätöstä. 

– Ensisijaisesti toivomme tietysti, kuten varmaan 

taloyhtiöissäkin toivotaan, että asiasta voitaisiin so-

pia keskenään ja tupakoitsijat huomioisivat naapu-

reitaan. Eniten harmittaa sellaisten ihmisten puo-

lesta, jotka eivät esimerkiksi liikuntavamman vuok-

si pääse kotoaan ja joille parveke on ainoa henki-

reikä - ja naapurin tupakointi sulkee sen pois. 

Tupakointikiistat ovat olemassa olevien 
taloyhtiöiden ongelmia. Uusi taloyhtiö 
on mahdollista kirjata etukäteen savut-
tomaksi, jolloin asukkaaksi tuleva tietää 
tilanteen ennalta. Myös asuntoa vuok-
raava, voi kieltää vuokrasopimuksessa 
sisällä tupakoinnin.
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 Toisaalta tiedossa on myös tapauksia, joissa ko-

dissaan tai parvekkeellaan polttavan on vaikea olla 

huomaavainen, koska hänelle ulosmeno tupakalle 

on vaikeaa tai mahdotonta samoista syistä. 

Kumpi on tärkeämpää, oikeus puhtaaseen hen-

gitysilmaan omassa kodissaan tai oikeus tupakoida? 

Vastaus tähän peruskysymykseen Meri Paavolalla, 

kuten arvatenkin valtaosalla muistakin tupakoimat-

tomista, on ihan selvä: oikeus puhtaaseen hengi-

tysilmaan. Silti kysymys on hankala.

Sakkolinjalle, jos 
kiellotkaan ei tehoa?
Tupakkalain ohella asiaan liittyy terveydensuojelu-

laki, jonka mukaan asuntoon tulevan hajun, savun 

ym. aiheuttaman terveyshaitan takia tulee ryhtyä 

toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi. 

Käytännössä terveystarkastajan pitää selvittää ti-

lannetta, ja jos mikään muu - esimerkiksi rakentei-

den korjaus - ei auta, tupakointia voidaan rajoittaa 

edellytyksellä, että savusta aiheutuu terveyshaittaa. 

Tämä menettely on työläs ja asiaan liittyvät tuo-

mioistuinratkaisut ovat käytännössä estäneet tupa-

kointikieltojen määräämisen, koska selkeää terveys-

haittaa ei voitu todeta. 

Yksi ratkaisumalli saattaisi olla, että ongelmalli-

sessa tilanteessa olevalla taloyhtiöllä olisi kohteessa 

terveystarkastajan tekemien mittausten ja aistiha-

Vinkki: Valviran nettisivuilta löytyvät ohjeet 

“Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongel-

mia käsiteltäessä” sekä “Parveke- ja ulkotupakoinnin 

aiheuttaman terveyshaitan arviointi”

vaintojen tuloksiin vedoten oikeus käyttää päätös-

valtaa, määrätä huoneistoparvekkeella ja/tai huo-

neistossa tupakointiin samanlainen kielto kuin yh-

teisissä tiloissa.  

Kriteerinä kiellolle Paavolan mukaan voisi olla 

terveyshaitan sijasta savuhaitta.

– Ajatuksena on, että jos kieltoa ei noudatettai-

si, taloyhtiö voisi huomauttaa tupakoitsijalle asiasta. 

Jos se ei auta, siitä voisi seurata poliisiasia ja sakko-

rangaistus. Tämä on yksi malli, jota on pohdittu. Jos 

joku löytää hyvän vaihtoehdon, olemme avoinna 

ajatuksille, Meri Paavola sanoo.

Tule ottamaan kantaa parveke-

tupakointiin Kiinteistöpostin 

uudistuneilla kotisivuilla

www.kiinteistoposti.fi/artikkelit
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Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

Talousveden turvallisuussuunnitelma WSP (Water Safety Plan) 
tulee tulevaisuudessa olla myös kiinteistöille. Tämä kuuluu 
osana kansallisen talousveden turvallisuussuunnitelmaan, jota 
laaditaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Neuvotteleva 
virkamies Jarkko Rapalan mukaan kiinteistöjen WSP:n 
laatiminen on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.

Talousvedelle tulossa
turvallisuussuunnitelma

K
ansallisen talousveden turvallisuus-

suunnitelman tavoitteena on turvalli-

sen talousveden varmistaminen kaikissa 

tilanteissa. Lisäksi se on osa terveyden-

suojeluohjelmaa, jonka tavoitteena on ympäristö-

terveyshaittojen arviointi ja vähentäminen.

Näin totesi neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala 

puhuessaan Tavoitteena turvallinen juomavesi -se-

minaarissa.

Koska häiriötilanteita sattuu sekä normaaliolois-

sa että poikkeusoloissa, tarvitaan niiden varalle ris-

kienhallintakeinoja. Esimerkiksi talousvettä saat-

taa koskettaa häiriötilanne, jossa pohjavesikaivoon 

pääsee pintavettä järvestä tai joesta ja sen mukana 

veteen siirtyy haitallisia aineita ja mikrobeja.

- Haju-, väri- tai makuvirhe vedessä kertoo, että 

riskienhallinnassa on epäonnistuttu, Rapala sanoi.

Systemaattinen konsepti
talousveden laadun hallintaan
Talousveden riskienhallinnassa lähtökohtana on 

Maailman terveysjärjestö WHO:n Water Safety Plan 

eli WSP, joka on talousveden laatuun liittyvien riski-

en systemaattinen hallintakonsepti. Kokonaisvaltai-

sessa toimintajärjestelmässä tarkastellaan koko ve-

sihuoltoa veden hankinnasta hanaan saakka.

Turvallinen talousvesi on yksi yhteiskunnan 

elintärkeistä toiminnoista ja tulee olemaan kiinteä 

osa kunnan valmiussuunnitelmaa. Viime vuonna 

voimaan tulleen uuden valmiuslain hyvänä puo-

lena Rapala pitää sitä, että tulevaisuudessa kuntien 

suunnitelmat koskevat myös normaaliolojen häiri-

ötilanteita.

– Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen ar-

viointi tulee ottaa osaksi kaikkea suunnittelua ja 

päätöksentekoa, Rapala painotti.

Neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala muistut-

ti, että veden laatu voidaan täysin pilata myös kiin-

teistössä. Näin ollen on aiheellista suunnitella, mitä 

häiriötilanteessa tehdään. Vesilaitoksille laaditut ris-

kienhallintatyökalut saavatkin jatkoa ja seuraavaksi 

laaditaan vastaavanlainen riskienhallintajärjestelmä 

kiinteistöjä varten.

– Ympäristöstä 
aiheutuvien 
terveyshaitto-
jen arviointi tu-
lee ottaa osaksi 
kaikkea suun-
nittelua ja pää-
töksentekoa, 
Jarkko Rapala 
painottiaa. Lisätietoja Talousveden turvallisuussuunnitel-

man laatimisesta http://www.hare.vn.fi/mHankePe-

rusSelaus.asp?h_iId=18167
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K
IITOS-projektin puitteissa kehitettiin pal-

velukonsepti, jolla kiinteistölle pystytään 

tekemään vesijärjestelmien kokonaisval-

tainen riskikartoitus. Palvelukonseptissa 

kartoitetaan ja arvioidaan kiinteistöjen vesijärjes-

telmiin liittyvät riskitekijät. KIITOS-projektia ja pal-

Teksti: Irene Murtomäki

KIITOS-PROJEKTISSA KEINOJA VUOTOVAHINKOJEN 
ESTÄMISEKSI

Vesivuotojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi 
on suunnittelun, asennustyön ja valvonnan laatua sekä 
tuotetietoisuutta kohennettava. Tämä ilmenee Vesi-
Instituutti WANDERin laatiman Kiinteistöjen vesijärjestelmien 
kokonaisvaltainen riskienhallinta -hankkeen eli KIITOS-
projektin raportista. Kiinteistöjen vesijärjestelmien 
avainsanoina ovat terveellisyys, toiminnallisuus ja kestävyys.

Vesijärjestelmille
riskikartoitus

velukonseptia esitteli Tavoitteena turvallinen juo-

mavesi -seminaarissa Vesi-Instituutti WANDERin 

tutkija Riika Mäkinen.

– Konseptin mukaan vesijärjestelmän arvioin-

nista laaditaan todistus ja raportti, jossa tuodaan 

esille mahdolliset ehdotukset parannuskohteista. 

Oma merkityk-
sensä talous-
veden riskien-
hallinnassa on 
myös asukkail-
la. Esimerkiksi 
ennen veden 
ottamista juo-
tavaksi tai ruu-
anlaittoon on 
juoksutus tar-
peen.

Kuva Matti Karppanen
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Silja Serenade 23.-25.5.2013

Kiinteistöpostin järjestämä alan ammattilaisille suunnattu seminaari 

tarjoaa jo kahdeksatta kertaa laadukkaita ja ajatuksia herättäviä 

luentoja korkeatasoisten luennoitsijoiden toimesta.

Monipuolinen ohjelma, huipputasokkaat järjestelyt mielenkiintoiset 

yhteistyökumppanit ja maistuvat kokoustarjoilut, mm. á la carte

-päivälliset mennen tullen, luovat puitteet antoisalle seminaarille.

Lähde sinäkin mukaan ja ilmoittaudu osoitteessa:

www.kiinteistoposti.fi/tiseminaari 

Luova rohkeus  ja villit ideat Mato Valtonen

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

Reijo Ruokanen
päätoimittaja, Talouselämä-lehti

Kiinanmuuri - taloyhtiöiden putkiremontti kimpassa Eino Taulu
toimitusjohtaja, Sakipa Oy

Neljännesvuosisata nykymuotoista tulityöturvallisuus- 
koulutusta

Seppo Pekurinen
Vahingontorjuntapäällikkö, Finanssialan Keskusliitto

Esimerkillinen julkisivukorjaushanke Heikki Käkönen
As.Oy Näsinamuri

Työuupumus, tuttu ”vieras” kaikille Jorma Mäkitalo
LT, työterveyshuollon erikoislääkäri, Työterveyslaitos

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

Workshop Isännöinnin tulevaisuuden työpaja

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Ohjelmassa

Yhteistyössä

www.ti-seminaari.fi

http://www.ti-seminaari.fi


Arvioinnin tekee koulutettu riskiarvioija käyttäen 

apunaan muun muassa tietokantoja, Mäkinen esit-

teli.

Vastaavaa palvelua ei ole vielä saatavissa. Pal-

velun arvellaan kiinnostavan ainakin kiinteistön 

omistajia, isännöitsijöitä, LVI-asennusliikkeitä ja 

kiinteistönvälittäjiä.

Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskitekijät on 

mahdollista arvioida uusissa ja vanhoissa kiinteis-

töissä sen laajuisena kuin asiakas haluaa.

– Terveellisyyteen, toimivuuteen ja kestävyyteen 

liittyvät vesijärjestelmissä käytettävät veden kanssa 

läheisesti kosketuksissa olevat tuotteet sekä myös 

työtavat ja käytännöt, joilla vesijärjestelmä on suun-

niteltu, asennettu ja joilla sitä käytetään sekä mah-

dollinen saneeraus.

Tutkija Riika Mäkinen totesi kiinteistössä olevan 

monenlaisia vesijärjestelmiä.  Käyttövesi- ja jäte-

vesijärjestelmien lisäksi niitä voivat olla lämmitys-, 

jäähdytys- ja sammutusjärjestelmät, joihin yhtä lail-

la pätevät terveellisyys, toimivuus ja kestävyys. 

Vesijärjestelmien 
laajaa tarkastelua
KIITOS-projektin riskikonseptissa kiinteistöä ja sen 

vesijärjestelmiä tarkastellaan laaja-alaisesti. Liik-

keelle lähdetään rakennustyypistä ja vesijärjestel-

mien suunnittelusta.

– Vesijärjestelmän rakenteen ja mitoituksen li-

säksi suunnittelussa tulisi huomioida, millaisia ma-

teriaaleja ja tuotteita valitaan, jotta ne sopivat kysei-

selle kiinteistölle ja veden laadulle.

Riskikonseptissa tarkasteltavia seikkoja ovat 

muun muassa rakennustyyppi, suunnittelu, tuot-

teet, niiden hankinta ja säilytys, rakentaminen ja 

asennus, valvonta, käyttöönotto, järjestelmän ra-

kenne ja toiminta normaaliolosuhteissa, käyttäjät, 

käyttötapa, altistumisreitit, huolto ja saneeraus.

Riskikonseptiluokittelussa vesijärjestelmien ter-

veellisyyttä, toiminnallisuutta ja kestävyyttä tar-

kastellaan sekä rakentamis- että käyttövaiheessa.

Tyyppihyväksytyt 
tuotteet tietokannassa
Kiinteistön vesijärjestelmien kokonaisvaltaiseen 

riskikartoitukseen liittyvän palvelukonseptin lisäk-

si KIITOS-projektissa luotiin perustietokanta, joka 

sisältää oleellisen tiedon kiinteistöjen vesijärjestel-

mistä Suomessa.

– Lähtökohtana vesijärjestelmien tarkasteluun 

on, että tiedetään kiinteistöissä käytettävät tuotteet. 

Riski pienenee merkittävästi, jos tuotteet ovat tyyp-

pihyväksyttyjä tai muuten hyväksyttyjä, Riika Mäki-

nen mainitsi.

Vesijärjestelmien tuotteiden valinta voikin olla 

yksi riskitekijä.

– Hinta on useimmiten tärkein valintakritee-

ri. Mikä vaikutus kustannusten merkittävyydellä on 

laatuun, turvallisuuteen ja toimivuuteen, jää poh-

dittavaksi, Mäkinen sanoi.

Suomalaisen rakentamissäädösten mukaan vesi-

laitteistoihin saa asentaa vain tarkoitukseen sovel-

tuvia, testattuja ja tarkastettuja tuotteita.

– Koska myydä saa kuitenkin mitä tahansa, käy-

tetään tyyppihyväksyttyjä edullisempia ja mahdol-

lisesti huonolaatuisempia tuotteita asennuksissa 

myös jatkossa, KIITOS-projektissa mukana ollut Ve-

si-Instituutti WANDERin kehittämispäällikkö Tuija 

Kaunisto toteaa.

KIITOS-projektissa todetaan tuotetietoisuudessa 

olevan parantamisen varaa ja peräänkuulutetaan-

kin pakollista tuotehyväksyntää.

Tilanne tuotehyväksynnän suhteen on Kaunis-

ton mukaan Suomessa sekava.

– Vaikka rakennustuotteiden CE-merkintä tulee 

pakolliseksi 1. heinäkuuta 2013, merkinnän käyt-

töönoton ajankohdasta vesijärjestelmien tuotteiden 

kohdalla ei ole tietoa.

–  Saattaa olla, että alkuvaiheessa CE-merkintä 

tulee käyttöön esimerkiksi putkille, mutta ei hanoil-

le. Todennäköisesti Suomessa on myös jatkossa se-

kä CE-merkittyjä että tyyppihyväksyttyjä vesijärjes-

telmien tuotteita, Tuija Kaunisto toteaa.

KIITOS-pro-
jektissa haettiin 
muun muassa 
keinoja vesi-
vuotovahinko-
jen estämisek-
si. Projekti-
työryhmässä 
olivat mukana 
kehittämispääl-
likkö Tuija Kau-
nisto (vas.), 
johtaja Martti 
Latva ja tutkija 
Riika Mäkinen 
Vesi-Instituutti 
WANDERista.

Kuva Irene Murtomäki
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Kohdetietokanta 
pilottikiinteistöistä
KIITOS-projektin kohdetietokantaan kerättiin tie-

toa pilottikiinteistöistä. Kohteina olivat omakotitalo 

Kuopiossa, teknologiatalo Sytytin Raumalla ja ikäih-

misten asuinkerrostalo Porissa.

– Tarkasteluun otettiin muutakin kuin tuot-

teet: miten vesijärjestelmän suunnittelu, asennus ja 

käyttöönotto on tehty sekä miten tapahtuvat käyttö 

ja huolto.

Esimerkiksi Sytyttimessä kerättiin tietoa muun mu-

assa jatkuvatoimisista vesimittareista ja vedenlaadusta. 

•  Rakennusten julkisivut ja parvekkeet
•  Pysäköintitasot ja sillat
•  Vaurioselvitykset ja kenttäkokeet
•  Näytteenotto ja laboratoriotutkimukset
•  Korjaustapaehdotukset
•  Ennakko ja laadunvarmistuskokeet

Betonirakenteiden
kuntotutkimukset
asiantuntemuksella

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa  
Puh. (09) 2525 2425, Fax (09) 2525 2426
www.contesta.fi

YKSI lääke vesijärjestelmien laadun parantamiseksi 

olisi LVI-asentajien luvanvaraisuus, mikä todettiin 

KIITOS-projektissa. LVI-asentajien työn laatu vaikut-

taa oleellisesti vesijärjestelmien luotettavuuteen ja 

käyttövarmuuteen.

LVI-suunnittelijoilla ja vastaavilla työnjohtajil-

la on Suomessa pätevyysvaatimukset, mutta itse 

asennustyön saa tehdä kuka tahansa. Mikäli LVI-

asentajien luvanvaraisuudesta ei saada viranomais-

säädöstä, asiaa olisi raportin mukaan edistettävä 

vapaaehtoisilla menettelyillä.

Tiedotusta ja koulutusta tarvitaan kaikilla muilla-

kin tasoilla.

– Vesijärjestelmien kanssa toimivilla tahoilla, ku-

ten tilaajalla, suunnittelijalla, urakoitsijalla ja asenta-

jalla tulee olla tietoa ja osaamista veden turvallisuu-

teen liittyvissä asioissa. Heidän olisi tiedostettava 

vedenlaadun merkitys ja vaaratilanteiden ilmenemi-

nen sekä tunnistettava riskit ja pystyttävä arviomaan 

ne käytön ja kunnossapidon roolia unohtamatta, 

tutkija Riika Mäkinen sanoi.

Oma merkityksensä riskienhallinnassa on myös 

asukkailla. Esimerkiksi ennen veden ottamista 

juotavaksi tai ruuanlaittoon on juoksutus tarpeen. 

Lisäksi asukkaiden olisi syytä seurata vesijärjestel-

miä: onko tihkuvuotoa, kuuluuko veden suhinaa ja 

kuinka nopeasti liikkuu vesimittari.

KIITOS-projektin raportissa muistutetaan, että 

myös asukkaiden pitäisi osata vaatia töihinsä vain 

koulutettuja asentajia. Lisäksi rakennusvalvontaa 

olisi tehostettava ja rakentamisen laatua parannet-

tava rakentamismääräyksiä tiukentamalla.

Tietoa ja koulutusta 
kaikille tasoille
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Suomenlapinkoira Heta istahti luontevasti kuvaan lainsäädäntöneuvos Jyrki 
Jauhiaisen (vas.) kanssa. Tutkija Markus Tervosen mukaan Heta-koirasta on 
tullut sen puolitoistavuotisen “työuran” aikana tärkeä ja olennainen osa lain-
valmisteluosaston tiimiä. Olkoon koira muistuttamassa myös siitä, miten eri-
laisia ihmiset, elämäntilanteet ja asukasyhteisötkin ovat. Tärkeintä  olisi luo-
da taloyhtiöihinkin sellainen ilmapiiri, että siellä on turvallista ja viihtyisää 
elää, kiinteistöstä pidettäisiin huolta ja korjattaisiin tarpeen mukaan. 
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OIKEUSMINISTERIÖN NEUVONTAPALVELUA NETISSä

kysy ja saa tietoa
asunto-osakeyhtiölaista

Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo holtari

Vaikka lainsäädäntöneuvos Jyrki 
Jauhiainen ja tutkija Markus Tervonen 
eivät ole vielä vastanneet hiljattain 
oikeusministeriön Kysy asunto-
osakeyhtiölaista -sivuston kautta 
tulleeseen kysymykseen, voiko asunto-
osakeyhtiön yhtiökokous kieltää koirien 
pidon kaikilta asukkailta taloyhtiöissä, 
he siihen oletettavasti jossakin vaiheessa 
ottavat kantaa ja auttavat tulkitsemaan, 
mitä laki asiasta sanoo.
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U
uden asunto-osakeyhtiölain astuttua 

voimaan 2010 oikeusministeriö perusti 

Facebookiin Keskustelut-sivustolle ky-

symys-vastaus -palvelun. Siitä kuitenkin 

luovuttiin ja perustettiin oikeusministeriön ylläpitä-

mä sivusto www.kysyasunto-osakeyhtiolaista.fi.

Sinne kuka tahansa sivuston käyttäjäksi rekiste-

röityvä voi esittää asunto-osakeyhtiölakia koskevia 

kysymyksiä, joihin oikeusministeriön puolesta vas-

taavat Jyrki Jauhiainen ja Markus Tervonen.

Ajankohta näkyy 
kysymysten sisällössä
On ymmärrettävää, että lemmikkiasiat eivät ole tä-

hän aikaan vuodesta ihmisten mielissä päällimmäi-

senä, vaan sivustolla kaivataan enemmän neuvoja 

ja tietoja hallituksen toimintaan, jäsenten valintaan 

ja yhtiökokouksiin liittyvistä asioista. 

Kiinnostus esimerkiksi hallitusasiantuntijoiden 

käyttöä kohtaan näkyy selvästi kysymyksissä. Yksi 

kysyjä haluaisi tietää, voidaanko hallitukseen nime-

tä ulkopuolisia, suostumuksensa antaneita henki-

löitä, koska muuten hallitukseen ei saada riittävästi 

jäseniä. 

Toisessa tapauksessa kysyjä pohtii, voiko yhtiö-

kokous laillisesti estää ulkopuolisen hallitusasian-

tuntijajäsenen valinnan esimerkiksi tekemällä ensin 

päätöksen siitä, ettei hallituksen jäsenille makseta 

palkkiota, ja sitä kautta vesittää asiantuntijajäsenen 

käytön, koska hän ei oletettavasti ilman palkkiota 

tule tehtävään. 

Eräs kysyjä kaipaisi tarkempaa tietoa tilinpäätök-

sen sisällöstä ja toivoisi oikeusministeriöltä malle-

ja asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen olennaisis-

ta asiakirjoista, taseesta ja tuloslaskelmasta. Toinen 

kysyjä taas kaipaisi tietoa avustajan käyttämisestä 

yhtiökokouksessa.

Kuukauden sisällä on tullut useita taloyhtiön re-

monttien kustannusten kohdentamiseen ja osak-

kaan muutos- ja kunnossapitotöihin liittyviä kysy-

myksiä.

Ehdoton ”ykkönen” näyttää kuitenkin näin ke-

vään korvalla olevan autopaikkoihin ja -talleihin 

liittyvät kysymykset: autopaikan irtisanominen, au-

topaikan varaaminen vuokralaisen käyttöön, auto-

paikkojen jakamisperusteet ja hinnoittelun yhden-

mukaisuus ja autotallin käyttämistä varastona ja 

työpajana.

Vastauksia lainkirjan 
mukaisina kokonaisuuksina
Jotta nyt ei syntyisi väärää mielikuvaa siitä, että ky-

symyksiä voi esittää, mutta kukaan ei niihin vas-

taa, niin tässä tarkennusta sivuston pelisääntöihin. 

Lainvalmistelijat vastaavat kysymyksiin, mutta ei-

vät yksittäisinä, vaan lakikirjan mukaisten pykälien 

muodostamina tietynlaisina kokonaisuuksina.

Näin ollen esimerkiksi luvusta 1, joka koskee lain 

soveltamisalaa ja asunto-osakeyhtiön toiminnan 

keskeisiä periaatteita, löytyy vastauksia ja lain tul-

kintaa esimerkiksi yhdenvertaisuusperiaatteesta ta-

loyhtiön autopaikkojen jakamisessa. 

YLI 20 vuotta lainvalmistelutyötä tehneellä Jyrki 

Jauhiaisella on epäilemättä asunto-osakeyhtiölaissa 

jokin lempipykälä.

– Se on yhdenvertaisuusperiaate, hän vastaa ja 

viittaa asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 10 pykälään, 

joka on asunto-osakeyhtiöoikeuden keskeisistä 

periaatteista. 

”Sen päällimmäisenä tarkoituksena on suojata 

vähemmistöosakkeenomistajia. Periaatteen nou-

dattaminen ei estä enemmistövallan käyttämistä, 

mutta estää enemmistöosakkeenomistajien suosi-

misen vähemmistön kustannuksella. 

Yhdenvertaisuusperiaate soveltuu tyypillisesti 

muttei yksinomaan yhtiön tilojen käyttöoikeuksien 

jakamista, yhtiön uudistustoimenpiteiden vasti-

kerahoitusta ja yhtiön varojen jakamista koskeviin 

tilanteisiin. 

Periaatteen merkitystä asunto-osakeyhtiöoi-

keuden vähemmistönsuojajärjestelmässä korostaa 

sekä asunto-osakeyhtiöiden monimuotoisuus että 

yhteiskunnan monimutkaistuminen, joiden vuoksi 

yhtiöiden toimintaa ei voida kattavasti normittaa 

yksityiskohtaisilla säännöksillä”, lain perusteluissa 

todetaan.  

– Enemmistöperiaate on mielenkiintoinen asia. 

Enemmistövaltaan liittyy myös Spiderman-eloku-

vasta lainattu lausuma: Suureen valtaan liittyy myös 

suuri vastuu, hän jatkaa. 

Tästä syystä Jauhiaisen mielestä jokaisen osak-

kaan pitäisi käyttää valtaansa, mutta myös tiedostaa 

vastuunsa. Tätä tarvitaan silloin kun taloyhtiössä 

tehdään isoja remontteja, joista aiheutuu merkittä-

viä, välittömiä,  taloudellisia seuraamuksia. 

– On myös kannettava vastuu siitä, miten pää-

tökset ja ratkaisut vaikuttavat jatkossa esimerkiksi 

asunnon käyttökustannuksiin, kunnossapitoon, 

asumiseen ja kuinka monimuotoisiksi remontin 

kaikki vaikutukset sitten muodostuvatkin, Jauhiai-

nen vielä korostaa.

Mielenkiintoinen 
yhdenvertaisuus-
periaate ja 
sen tulkinta
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Tai yhdenvertaisuusperiaatteen tulkinnasta vain 

joitakin huoneistoja koskevissa muutostöissä.

Yhtiökokousten ajankohtaisuuden kannalta yh-

tiökokouksesta eli luvusta 6 löytyy runsaasti tietoa  

esimerkiksi kunnossapitotarveselvityksistä tai mi-

ten yhtiökokous kutsutaan koolle, mitä pitää käsi-

tellä ja mitä asioita pitää mainita kutsussa. 

Sieltä löytyy tietoa siitä, miten tulkita kunnossa-

pitotarveselvitystä, kun kunnossapitovastuusta on 

poikettu. Tai miten ylimääräinen yhtiökokous pitää 

kutsua koolle, yhtiökokouksen päätösvaltaisuudesta 

tai yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Hallituksen toiminnasta on kirjoitettu lain lu-

vussa 7. Sivustolla tästä kohdasta löytyy vastaus esi-

merkiksi siihen, miten hallituksen tehtävät ja toimi-

vallanjako menevät lämmitysautomatiikan hankin-

tapäätöksen osalta. Tai mikä on hallituksen jäsenen 

kelpoisuus, kun hallituksen jäsenenä on muu kuin 

osakas. Tai mitkä ovat hallituksen ja isännöitsijän 

velvollisuudet periä yhtiön saatava, miten toimite-

taan yhtiön hallinnon tarkastus, mikä on osakkaan 

tiedonsaantioikeus tällöin ja oikeus vaatia vahin-

gonkorvausta. 

Lisäksi siellä on vastattu esimerkiksi siihen, mikä 

on isännöitsijän rooli taloyhtiön päätöksenteossa. 

Mikä  osakkaan oikeus saada tietoa häntä koskevas-

ta hallituksen päätöksestä? Miten hoitaa päivittäiset 

asiat yhtiössä, jossa ei ole isännöitsijää?

Toiseksi eniten vastauksia löytyy lain luvusta 4 

eli kunnossapidosta. Tässä osiossa on vastattu esi-

merkiksi siihen, miten kunnossapitovastuu ja huo-

neiston kosteuskartoituksen kulujen jaon pitäisi 

mennä osakkaan ja yhtiön kesken. Tai mikä on yh-

tiön kunnossapitovastuu, kun märkätiloja kunnos-

tetaan yhtiön toimesta ja yhtiön omaksumaan ta-

soon. 

Lisäksi siellä on selitetty, miten pitäisi jakaa kus-

tannuksia putkiremonttiin sisältyvän linjasaneera-

uksen vuoksi avattujen seinärakenteiden ja pinto-

jen ennallistamisessa. 

Ja niin edelleen. Useita satoja viestejä, useita sa-

toja vastauksia. 

Tiedon löytäminen ei kuitenkaan edellytä sitä, 

että pitäisi hallita perusteellisesti lain pykälät ja sen 

sisältämä tietynlainen systematiikka, vaan kiinnos-

tuksen kohteena olevien tietojen äärelle pääsee  si-

vustolta löytyvän hakupalvelun avulla. 

”Suurin osa ihmisistä ei 
edes ymmärrä, miten 
hyvä asumisen laatu voi 
olla hyvin hoidetussa 
yhtiössä. Pitäisikö toteuttaa 
YouTubessa dokumentteja, 
jotka kertoisivat tällaisista 
hyvistä esimerkeistä?” 
Jyrki Jauhiainen.

Vaikka kysy-
asunto-osake-
yhtiolaista -si-
vusto noudat-
taa lakikirjan 
lukuja, tietoa 
etsivä voi hyö-
dyntää sivus-
ton hakutoi-
mintoa, Markus 
Tervonen (vas.) 
ja Jyrki Jau hi-
ainen muistut-
tavat.
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TUTKIJAN tittelillä oikeusministeriössä työskente-

levä Markus Tervonen mainitsee lempipykäläkseen 

kunnossapitovastuun jaon. Eli puhutaan luvun 4 1. 

pykälästä.

”Pykälässä säädetään kunnossapitovastuun 

jakautumista koskevista yleisistä periaatteista ja 

yhtiön oikeudesta kunnossapitoon lähtökohtaisesti 

osakkeenomistajan vastuulla olevien seikkojen suh-

teen. Kunnossapitoa on yhtiön kiinteistön ylläpi-

toon kuuluva toiminta, joka sisältää paitsi juoksevat 

pienet korjaukset ja vuosikorjaukset, myös suurem-

mat korjaushankkeet, joissa kiinteistön laatutasoa ei 

kuitenkaan olennaisesti muuteta (peruskorjaukset). 

Kunnossapitona voi tulla kysymykseen myös tu-

houtuneen rakennuksen rakentaminen uudelleen. 

Jos korkeampi laatutaso toteutetaan pakottavien 

viranomaismääräysten noudattamiseksi tai uudisra-

kentamista koskevien viranomaisnormien noudat-

tamiseksi, kysymyksessä on tällöinkin kunnossapito. 

Kunnossapitoa voi olla myös sellainen osakehuo-

neistoihin liittyvä muutos, joka on yhtiön tulevat 

käyttö- ja kunnossapitokulut huomioon ottaen 

kaikkien osakehuoneistojen kannalta taloudellisesti 

tarkoituksenmukainen, kuten parvekelasituksen 

rakentaminen tietyissä tapauksissa.”

- Yhdenvertaisuusperiaate on yksi koko lain läpi 

kulkeva kokonaisuus jonka olisi hyvä ollakin lempi-

pykälä, koska sen kanssa pitää tulla aina toimeen, 

hän toteaa.

Monet sivustollakin esitetyt kysymykset liittyvät 

tavalla tai toisella kunnossapitoa koskevaan lakiin ja 

erityisesti sen vastuun jakaantumiseen osakkaan ja 

yhtiön kesken.

- Jos ymmärtää kunnossapitoa koskevan luvun 

ja sen kohdat sekä ymmärtää yhdenvertaisuusperi-

aatteen, ei pitäisi olla kovin montaa kunnossapitoon 

tai muutostyöhön liittyvää ongelmaa. Nämä lain 

kohdat antavat niihin tilanteisiin tietynlaisen perus-

idean ja rungon, miten tulkita ja toimia, Tervonen 

vielä arvioi. 

Toisaalta kunnossapitovastuun jakoa koskeva 

sääntely on eräs asunto-osakeyhtiölain erityis-

piirre, joka erottaa asunto-osakeyhtiölain muusta 

yhteisölainsäädännöstä. Näitä koskeviin kysymyksiin 

vastaaminen on hieman erilaista yhtiöoikeutta.

Kunnossapidon 
vastuunjaon 
periaatteet 
haltuun

Kansalaisten yhteydenotot 
kimmokkeena
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen kertoo, että 

oikeusministeriö meni ensin Facebookiin palvellak-

seen ihmisiä erilaisten uuteen asunto-osakeyhtiö-

lakiin liittyvissä kysymyksissä. 

– Meille tuli uuden lain astuttua voimaan taval-

lista enemmän kansalaisyhteydenottoja. Niitä tuli 

puhelimella, sähköpostilla ja kirjeillä. Suurin osa ky-

symyksistä oli hyvin pohdittuja ja aiheellisista ai-

heista. Me yritimme vastata niihin yhtä hyvin poh-

ditusti.

– Tuli kuitenkin tunne, että näin toimien mo-

lemmin puolin tehty työ menee hukkaan. Silloin 

syntyi ajatus siitä, että olisi jokin systeemi, jonka 

kautta voisi esittää kysymyksiä ja saada vastauksia 

mahdollisimman helposti, Jauhiainen mainitsee al-

kuvaiheesta.

Facebook ei kuitenkaan toiminta-alustana toimi-

nut toivotulla tavalla ja siksi päädyttiin vuonna 2011 

perustamaan oikeusministeriön oma www.kysy-

asunto-osakeyhtiolaista.fi -sivusto. 

Vastaus 
neuvontapuutteeseen
Palvelun tarjoamiseen johti Jyrki Jauhiaisen mu-

kaan osin se, että asunto-osakeyhtiömaailmasta 

tuntuu puuttuvan oma neuvontaviranomainen. 

– Se oli jo aikaisemmin havaittu, että asunto-

osakeyhtiöasioissa on tarjolla erilaista neuvontaa. 

Myös neuvonnan tarve on erilaista. 

Näin ollen syntyi ajatus ”kevytneuvonnasta”, jon-

ka avulla voitaisiin estää asunto-osakeyhtiöissä 

syntyviä ristiriitatilanteita, vaikkei neuvonta sinäl-

lään edes ole tämän ministeriön päätehtäviä. 

– Me emme toimi sivuston kautta esimerkiksi 

asianajajina ja neuvo, miten toimia, kun vastapuoli 

tekee sitä tai tätä tai anna neuvoja, miten pääset ha-

luamaasi lopputulokseen. Emme asettaudu kenen-

kään puolelle, Jauhiainen selittää yhdeksi toimin-

nan tärkeimmistä perusperiaatteista. 

Sivuston tarkoitus on ensisijaisesti tarjota tietoa 

lain sisällöstä laajemmin, perusteluiden ja oikeus-

tapausten ja niissä tehtyjen ratkaisujen kautta. Oi-

keusministeriön sivustolta löytyy asunto-osakeyh-

tiölakiopas, josta voi lukea nimenomaan lukuihin 

ja pykäliin liittyviä perusteita ja saada näin laajempi 

käsitys lakiin liittyvistä kohdista kuin pelkästään lu-

kemalla lakitekstiä. 

– Sivuston tarkoitus on yhtäältä tarjota yleistä lu-

kuohjetta laille, toisaalta yksinkertaisesti rationali-

soida työtämme, Jauhiainen vielä kertaa.

Helposti ja 
nopeasti tietoa
Sivustolla olevaa materiaalia on Jauhiaisen mukaan 

täydennetty muissa medioissa julkaistuilla artikke-

leilla tai nettilinkityksillä kysymys-vastaus -palstoil-

le, joissa on ollut hyviä asiaan liittyviä vastauksia.

– Olemme koittaneet panostaa siihen, että materi-

aali olisi loogisesti löydettävissä ja että ihmiset löytäi-

sivät haluamansa tiedon hae -toimintoa käyttämällä.
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Lisäksi tiedon hakemista helpottaa, jos on vielä 

tiedossa se lain pykälä, mihin oma kysymys liittyy. 

– Koska meidän vastaamisemme yleensä kestää, 

niin tuolla tavoin saisi ainakin nopeasti tiedon sii-

tä, onko asiaa jo käsitelty meidän vastauksissamme, 

Jauhiainen vielä evästää sivuston käytössä.

Tietokannan rakentamisesta 
viestintään
Kansalaisilta kysymyksiä tulee tiuhaan tahtiin ja täl-

lä hetkellä sivustolta löytyy 139 kysymystä.

– Me vastaamme kysymyksiin muiden töiden 

ohella. Alkuvuodesta meillä on kuitenkin ollut niin 

paljon muita töitä, ettemme ole ehtineet kysymyk-

siin vastaamaan.  Nyt nämä työt alkavat selkiintyä ja 

pääsemme purkamaan syntynyttä kysymyssumaa, 

Jyrki Jauhiainen kertoo Markus Tervosen muodos-

tamasta vastaajaresurssista, koska molemmat osal-

listuvat  mahdollisuuksien mukaan kysymyksiin 

vastaamiseen.

Kysymykset ovat hyvin erilaisia. Jauhiainen ar-

vioi, että jotkut kysyjistä eivät välttämättä edes ym-

märrä, miten vaikeita heidän kysymyksensä voi-

vat juridisesti olla ja siksi ne vaativat oman aikansa 

pohditun ja perustellun vastauksen antamiseksi. 

Sivuston saamaa julkisuutta tämänkin artikkelin 

kautta he eivät kuitenkaan pelästy, vaan kuten Mar-

kus Tervonen tuumailee: ”Luohan se meille painet-

ta vastata kysymyksiin”. 

Toisaalta he toivovat kansalaisten tutustuvan si-

vustoon, koska sehän voi tehdä oman kysymyksen 

lopulta tarpeettomaksi.

– Nyt ollaan uuden lain kannalta oikeastaan en-

simmäisessä normaalissa yhtiökokousajassa, jolloin 

kansalaiset tekevät kysymyksiä. Uskoisin, että en-

si vuonna meillä on sivustolla isompi ”nippu” vas-

tauksia palvelemassa sen kevään yhtiökokouksiin 

liittyvissä kysymyksissä, Tervonen nostaa esiin.

– Kysymys-vastaus -tietokanta kasvaa koko ajan. 

Vähitellen edetään varmaankin siihen vaiheeseen, 

että kysymyksiin vastaamisen tarve vähenee ja 

meidän työmme on enemmän sitä, miten saamme 

ohjattua ihmiset  sivustolle hakemaan ja löytämään 

tietoa. Työmme painottuu kuvitelmissamme jatkos-

sa enemmän viestintään ja järjestelmän käytön oh-

jaamiseen, Jauhiainen piirtää tulevaisuudenkuvana.

Tarvitaanko ikääntyvien 

ihmisten yhteiskuntaan asunto-

osakeyhtiöasiamiehiä tukemaan 

”harmaahapsisten” osakkaiden 

selviytymistä asunto-osakeyhtiö-

maailmassa?

 Tällaisen kysymyksen esittää lainsäädäntöneu-

vos Jyrki Jauhiainen artikkelissa Kiinteistöpostin 

uudistuneilla kotisivuilla www.kiinteistoposti.fi/
artikkelit

http://www.lassila-tikanoja.fi


Teksti ja kuva:  Irene Murtomäki

KÄYTÄNTÖJEN YHDENMUKAISTAMINEN 
PARANTAA LAATUA  

Uusi opas putkistojen 
kunnon tutkimiseen 
Lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen (LVV) 
kuntotutkimuksen toteuttamiseksi ja tilaamiseksi on 
valmistunut opas. Tavoitteena on yhtenäistää putkistojen 
kuntotutkimusta, parantaa tutkimusprosessin kulkua ja 
tuloksia sekä tulosten raportointia. 

O
ppaan yhdenmukaistaessa käytäntöjä, 

on asiakkaan helpompi tilata luotetta-

va ja vertailukelpoinen kuntotutkimus. 

Putkien kuntotutkimus on myös mene-

 - Tilaajalle op-
paan tarkoituk-
sena on antaa 
ohjeet luotet-
tavan kunto-
tutkimuksen ti-
laamiseen sekä 
helpottaa tar-
jouksien vertai-
lemista, Marko 
Lukkari sanoo.

telmä, jolla voidaan ehkäistä voimakkaasti lisäänty-

neitä asuntojen vesi- ja kosteusvaurioita.

Suomen LVI-liitto ry SuLVIn julkaisema LVV-

kuntotutkimusopas on osa ympäristöministeriön 

”Maallikolle tulee selvitä kunto-
tutkijan raportista ymmärrettä-
västi, mitä päätöksiä hänen tulee 
tehdä, mitä pitää korjata ja miksi, 
millä aikataululla, korjausten 
kustannusarvio ja riskit.” 
Projektipäällikkö Marko Lukkari
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Kosteus- ja hometalkoot -ohjelmaa. Sen on määrä 

ilmestyä kevään mittaan. 

Sekä putkien kuntotutkijoille että tilaajille suun-

natun oppaan kirjoittajina ovat toimineet alan par-

haat asiantuntijat Heikki Helimäki, Heimo Leva-

mo, Jaakko Laksola, Jukka Saarenpää (laadunohja-

us), Jyrki Lukkari, Katri Nieminen, Leo Ruuskanen, 

Marko Lukkari, Minna Launiainen, Osmo Ahjonie-

mi, Pekka Laamanen, Pentti Järvelä ja Tuija Kau-

nisto.

– Tilaajalle oppaan tarkoituksena on antaa oh-

jeet luotettavan kuntotutkimuksen tilaamiseen sekä 

helpottaa tarjouksien vertailemista. Tekijöille opas 

tarjoaa tietoa luotettavien kuntotutkimuksien laati-

miseen sekä menetelmät niiden tekemiseen, LVV-

kuntotutkimusoppaan projektipäällikkönä toiminut 

Marko Lukkari tiivistää. 

Oppaan projektiryhmään kuuluivat Hannu Sipi-

lä 5/2012-, Heimo Levamo (puheenjohtaja), Hilkka 

Peltoharju 5/2012 asti, Jaakko Laksola 8/2012 asti, 

Marko Lukkari (projektipäällikkö ja sihteeri), Minna 

Launiainen ja Tuija Kaunisto.

Tällä hetkellä putkien kuntotutkimusten tulosten 

taso on vaihteleva ja ne eivät ole vertailukelpoisia, 

eivätkä alalla toimivat tutkijat käytä yhtenäisiä tutki-

musmenetelmiä.

– Kentältä tullut palaute on kertonut kuntotut-

kimusten vaihtelevasta laadusta. Tutkimuksia on 

moitittu ristiriitaisiksi ja epäluotettaviksi. Yhtenäi-

sillä tutkimusmenetelmillä poistetaan alalla olevaa 

kirjavuutta ja nostetaan kuntotutkimusten mainetta 

ja arvoa tutkimusten tilaajille, Lukkari toteaa.

Tarjousten vertailu helpommaksi
Yhtenä epäkohtana tilaajat ovat kokeneet tarjousten 

hankalan vertailun. Tarjouksista on asiakas voinut 

saada sellaisen kuvan, että tutkimusta tarjotaan sa-

man laajuisena, vaikka niissä olisi isojakin laatu- tai 

suorituseroja.

– Tämän epäkohdan poistamiseksi oppaassa on 

luotettavan tiedon saamiseksi määritelty vähim-

mäislaajuudet tutkimukselle. Tutkimuksen ei tule 

koskaan olla vähimmäislaajuutta suppeampi, Luk-

kari alleviivaa.

Tilaajan tulisikin perehtyä oppaan ohjeistukseen 

ennen tarjouspyynnön laatimista niin, että hän 

osaa esittää vaatimukset tutkijoille ja että saadut tar-

joukset ovat vertailukelpoisia. Oppaassa on liittee-

nä mallitarjouspyyntö, jota tilaaja voi hyödyntää ja 

muokata omaan käyttöönsä.

– Opas on onnistunut tehtävässään, kun tutki-

muksen tilaaja, esimerkiksi taloyhtiön hallitus pys-

tyy vertailemaan luotettavalla tavalla saamiaan tar-

jouksia ja voi tehdä valinnan hyvillä mielin.

Tilaajan ohjeistusta tullaan täydentämään Ra-

kennustieto Oy:n toimesta LVI- ja KH-kortilla, joka 

pohjautuu LVV-tutkimusoppaan tilaajan ohjeeseen. 

Näin tilaajalle saadaan yhteneväinen tieto ja ohjeis-

tus.

Kuntotutkimusoppaan projektipäällikkönä toi-

minut Marko Lukkari muistuttaa, että kuntotutki-



muksessa tilaajalla ja tutkijalla on omat vastuunsa, 

roolinsa ja tehtävänsä. 

Tilaajan ja kuntotutkijan yhteistyö ja tiedottami-

nen prosessin edetessä varmistaa hyvän lopputu-

loksen niin tilaajan kuin tutkijankin kannalta.

Tilaajan vastuulla on muun muassa suunnitel-

ma-asiakirjojen hankkiminen ja toimittaminen tut-

kijalle sekä avustaminen kiinteistön asukkaiden ja 

käyttäjien tiedottamisessa.

Uusia materiaaleja 
ja menetelmiä
Kuntotutkimukset ovat tähän mennessä pohjautu-

neet vuodelta 1998 olevaan Vesi- ja viemärilaitteis-

tojen kuntotutkimusohjeeseen, joka on niin ikään 

SuLVIn julkaisema.

– Uudelle LVV-kuntotutkimusoppaalle oli tarvet-

ta. Markkinoille on tullut uusia putkimateriaaleja se-

kä putkien saneerausmenetelmiä pinnoituksineen 

ja sukituksineen. Myös tutkimusmenetelmät ovat 

kehittyneet.

Projektipäällikkö Marko Lukkari kertoo, että op-

paassa on tuotu esille tutkimusmenetelmiä arvioi-

taessa esimerkiksi putkien pinnoituskelpoisuutta.

– Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kaikissa 

asunto-osakeyhtiöiden tarjouspyynnöissä on mai-

ninta siitä, että halutaan tietää voidaanko putkia 

pinnoittaa vai ei. Tutkijan on pystyttävä antamaan 

tähän kysymykseen vastaus.

Kaiken kaikkiaan kuntotutkimuksen tavoitteena 

on antaa tilaajalle luotettava tieto putkien kunnos-

ta, minkä perusteella hän voi tehdä päätöksen erit-

täinkin kalliista hankkeesta eli putkiremontista. On 

muistettava, että esimerkiksi asunto-osakeyhtiön 

osakas / asukas, joka usein on maallikko putkiasi-

oissa, on remontin loppumaksaja.

Kuntotutkijoille 
lisää koulutusta
LVV-kuntotutkimusopas on laadittu palvelemaan 

tilaajia, mutta ensisijaisesti tutkimusten tekijöitä. 

Oppaassa painotetaan peruskoulutusta ja tutkimus-

ten tekijöiden pätevyyttä.

– Meillä on ainoastaan kolmetoista FISE-päte-

vöitynyttä kuntotutkijaa, mikä on todella vähän. 

Kuntotutkijoilla ei ole alan viimeistä tietotaitoa ei-

kä pätevöitymistä. Tämä näkyy tutkimusten laadun 

vaihteluina ja tutkimustuloksissa piilevinä riskeinä, 

Marko Lukkari toteaa.

Oppaan projektiryhmän ja oppaan rahoittajien 

tavoite on tutkimusten profiilin nostaminen, ja ne 

molemmat patistavat kuntotutkijoita hankkimaan 

FISE-pätevyyden ensitilassa.

– Kuntotutkimuksen vastuuhenkilön tulee ol-

la FISE-pätevöitynyt henkilö. Kun tilaajat alkavat 

vaatia pätevyyttä, on tekijöiden hankittava se. Sitä 

kautta saadaan tekijöille lisää ammattitaitoa, tutki-

musten laatu paranee ja kuntotutkimusten maine-

kin tulee nykyistä paremmaksi.

MARKO Lukkari muistuttaa kuntoarvion ja kun-

totutkimuksen erosta, joka myös tilaajan tulisi 

ymmärtää.

– Kuntoarvio on silmämääräinen menetelmä 

ja nimensä mukaisesti vain arvio esimerkiksi LVV- 

järjestelmien korjaustarpeesta, ja siinä selvitetään 

koko kiinteistön korjaustarve ja myös tarvittavat 

kuntotutkimukset korjaustarpeen tarkentamiseksi. 

Kuntoarvio tulee suorittaa viime vuonna päivitetty-

jen LVI- ja KH-korttien ohjeistusten mukaisesti.

– Kuntotutkimuksessa puolestaan syvennytään 

tutkittavaan järjestelmään ja se suoritetaan uuden 

LVV-kuntotutkimusoppaan ohjeistuksen mukaisesti. 

Kuntotutkimus perustuu aina kiinteistöstä ja sen 

tutkittavista järjestelmistä mitattuun tietoon, Lukkari 

sanoo.

– Tutkimuksissa on käytettävä vähintään kahta 

erilaista tutkimusmenetelmää per tutkittava put-

kijärjestelmä. Esimerkiksi viemäreiden sisäpuolista 

kuvausta pelkästään ei voida kutsua kuntotutkimuk-

seksi, Lukkari selvittää.

– Tilaajan kannalta on tärkeätä, että kuntotutki-

muksessa tuodaan selkeästi esille järjestelmäkoh-

taiset käyttöikäennusteet, tutkittujen järjestelmien 

kunto, riskit esimerkiksi kymmenen vuoden sisällä 

sekä lisätutkimustarpeet. Lisäksi maallikolle tulee 

selvitä kuntotutkijan raportista ymmärrettävästi, 

mitä päätöksiä hänen tulee tehdä, mitä pitää korjata 

ja miksi, millä aikataululla ja korjausten kustannus-

arvio mitkä ovat riskit, jos ei korjata, Marko Lukkari 

painottaa.

Kuntotutkimus 
täydentää 
kuntoarviota
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LVV-kuntotutkimusopas on hyödynnettävissä 

kuntotutkijoiden koulutuksessa. SuLVIn toimesta 

on jo alkuvuodesta järjestetty oppaaseen pohjautu-

vaa koulutusta Helsingissä ja Tampereella. Seuraa-

vaksi on vuorossa Kuopio, jossa tilaisuus pidetään 

toukokuussa.

Kuntotutkimus 
ajoissa kannattaa
Kiinteistöjen kuntokartoituksiin ja energiaselvi-

tyksiin erikoistuneen Asiantuntijapalvelut Lukka-

ri Oy:n yrittäjänä toimiva Marko Lukkari tietää, että 

asuinrakennuksissa yleisin kuntotutkimuksen ai-

heuttaja on putkistojen ikä tai putkivuodot.

– Yleisesti ottaen tutkimukset tilataan liian myö-

hään, jolloin ei jää riittävästi aikaa varautua tuleviin 

korjauksiin. Tämä tuo mukanaan ongelmia, joita 

voivat olla suunnittelun puute, rakennusvirheet ja 

kohonneet kustannukset, Lukkari luettelee.

Putkistojen kuntotutkimuksen tekeminen on 

suositeltavaa noin 25-30 vuotta vanhoille putkille, 

vaikka niissä ei olisi ilmennytkään puutteita.

– Riittävän ajoissa tehty kuntotutkimus auttaa 

varautumaan paremmin edessä oleviin remonttei-

hin. Putket voidaan ottaa seurantaan ja esimerkiksi 

hidastaa mahdollista korroosiota korjaus- ja säätö-

toimenpiteillä.

Tilastojen mukaan rakennuksissa tapahtuu vuo-

tovahinko keskimäärin kerran viidessä vuodessa. 

Vesivahinkojen osuus vakuutusyhtiöiden maksa-

mista korvauksista on kasvanut viimeisten kymme-

nen vuoden aikana lähes kaksinkertaisiksi. Luon-

nollisena syynä tähän on, että kunnostettavaan 

ikään ehtineiden putkistojen määrä on kasvussa.

Tehtyjen selvitysten mukaan eniten vuotovahin-

koja sattuu lähinnä 1960-80-luvuilla rakennetuissa 

kerrostaloissa.

– Vuotovahinko on todennäköisesti tapahtunut, 

jos lämmitysverkostoon joudutaan säännöllises-

ti lisäämään hapellista vettä; vesimittarin osoittimet 

pyörivät, vaikka kulutusta ei pitäisi olla; vesi- ja jäte-

vesilasku kasvaa huomattavasti; rakenteet ovat kos-

tuneet; lämmityskulut nousevat; kuuluu poikkeavia 

ääniä, kuten suhinaa sekoittajassa; parketit turpoa-

vat ja muovimatot irtoavat tai aamuisin tulee läm-

mintä vettä kylmävesipuolelta.

Yleisimmin vuotovahinkoja esiintyy astianpesu-

koneissa, viemäröinneissä, lattiakaivoissa, puutteel-

lisissa vesieristeissä ja kattiloissa.

Elektroninen oviyksikkö Kaba C-Lever etälukijalla

- Sirukäyttö mahdollistaa avainjärjestelmästä  
riippumattoman ratkaisun

- Etäluku parantaa käyttömukavuutta ja lukon  
mekaanista kestävyyttä

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

- Kadotetut sirut on helppo ohjelmoida pois käytöstä

Siruavain voidaan liittää  
mihin tahansa avainjärjestelmään.

Avaimia kadonnut ja patenttisuojakin päättynyt?
Pyydä Kabalta  

fiksu ja kustannustehokas ratkaisu!
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T
oimitimme seitsemälle vakuutusyhtiölle 

kymmenen kohdan “kysymyspatterin”. 

Halusimme tietää, miten vakuutusyh-

tiöt suhtautuvat perinteisiin remontteihin, 

mutta myös ns. uusiin menetelmiin. Lisäksi pyy-

simme ohjeita, miten taloyhtiö voi pitää huolta hy-

västä vakuutusturvastaan.

1) Taloyhtiössä tehdään ns. perinteinen putki-

remontti, jossa uudistetaan vesi- ja viemärijärjes-

telmä kaikkine putkineen ja osineen. Minkälaisen 

vakuutusturvan uusi putkisto saa kiinteistövakuu-

tuksessa?

2) Nykyään on käytettävissä myös sellaisia kor-

jausmenetelmiä, joissa uudet putket koteloidaan 

esimerkiksi porrashuoneen puolelle. Onko tällaisilla 

käytännön ratkaisuilla merkitystä, miten putkistoa 

vakuutusmielessä kohdellaan?

3) Taloyhtiössä päätetään korjata vain viemäri-

putket, mahdollisesti myös pohjaviemärit. Menetel-

mäksi valitaan jokin ns. uusista menetelmistä (pin-

noittaminen, ruiskuvalu, sukitus tai sujutus). Min-

kälaisen vakuutusturvan tällä tavoin korjattu viemä-

riputkisto saa kiinteistövakuutuksessa?

4) Taloyhtiössä päätetään pinnoittaa käyttövesi-

putkisto - menetelmä, jota ei ole käytetty Suomessa 

kovin laajalti, mutta jossakin määrin kuitenkin. Ja 

VAKUUTUSYHTIÖT HUOLISSAAN 
VUOTOVAHINKOKEHITYKSESTÄ

Putkiremonttien
”vakuutuspelisäännöt”
Putkiremonttien tekeminen lisääntyy taloyhtiöissä kiivaaseen tahtiin. 
Joku taloyhtiö joutuu remontin äärelle, koska vakuutusyhtiö ei anna 
enää vakuutusturvaa, toisessa yhtiössä taas jatkuvat ongelmat vesi- ja 
viemärijärjestelmän kanssa pakottavat toimiin. 

Korjausvaihtoehtoja puntaroitaessa keskustellaan varmasti niin 
perinteisestä linjasaneerauksesta kuin nykyisistä vaihtoehtoisista 
korjausmenetelmistä. Mutta mitä sanovat vakuutusyhtiöt - mikä 
vaikutus menetelmillä on vakuutusturvaan?

Teksti ja kuva: Riina Takala

Tällä vuosikymmenellä putkire-
montin tarpeessa arvioidaan ole-
van vuosittain lähes 20 000 ker-
rostalohuoneistoa ja ensi vuosi-
kymmenellä jopa runsaat 30 000 
asuntoa.
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vaikka rakennusvalvontavirastot suhtautuvat tähän 

korjaustapaan vielä osin nihkeästi, on oletettavaa, 

että käyttövesiputkistojenkin korjaamiset pinnoitta-

malla lisääntyvät. Minkälaisen vakuutusturvan pin-

noittamalla toteutettu käyttövesiputkisto saa kiin-

teistövakuutuksessa?

5) Onko vakuutuskäytännöt taloyhtiöiden put-

kiremonttien osalta samanlaisia eri paikkakunnil-

la sijaitsevien konttoreiden kesken? Tilannehan on 

varmasti hieman erilainen riippuen siitä, ollaanko 

kaupungissa vai esimerkiksi haja-asutusalueen ri-

vitalossa tai ollaanko etelä- vai pohjois-Suomessa.

6) Vesivahinkoja asunnoissa kuitenkin sattuu, 

vaikka olisi uudet hienot putket ja järjestelmät. On-

ko sillä vaikutusta kiinteistövakuutukseen ja mah-

dollisiin korvausvastuisiin tai korvauksiin, onko ve-

si- ja viemärijärjestelmä remontoitu vai ei?

7) Osakkeenomistajan kannalta (ja isännöitsijän 

suosituksesta) voi toisinaan vuotovahinkotapauk-

sessa mennä kaikki niin, että suositaankin osak-

keenomistajan omaa kotivakuutusta kiinteistöva-

kuutuksen sijaan. Onko silloin kotivakuutuksen 

korvausten kannalta merkitystä, onko putkisto/jär-

jestelmä remontoitu vai ei?

8) Jossakin vaiheessa vakuutusyhtiöt tuntuivat 

“pakottavan” taloyhtiöitä putkiremontteihin, kun 

vahinkoja oli tapahtunut vakuutusyhtiön mielestä 

liikaa. Kiinteistövakuutus saatettiin sanoa irti. Miten 

tänä päivänä suhtaudutaan remontoimattomaan 

taloyhtiöön, jonka vuotohistoria on kohtuullinen ja 

siedettävällä tasolla tai tapaukseen, jossa vuotova-

hinkoja on jo ollut useita ja kalliita korjauksia jou-

duttu tekemään?

9) Miten arvelette kiinteistövakuutusten kehit-

tyvän tulevaisuudessa? Hintatasonhan on arveltu 

nousevan, jotta se vastaisi paremmin sitä korvaus-

ten tasoa, joka vuotovahinkoihin vuosittain menee 

- siis ne huikeat määrät euroja. Tuleeko kiinteistö-

vakuutuksiin esimerkiksi vesi- ja viemärijärjestel-

mien osalta jonkinlaisia erityisehtoja tms, joilla voi-

daan ikään kuin varmistaa, että kiinteistönomistaja 

on tunnollinen ja vastuullinen järjestelmien ylläpi-

täjä ja korjaaja?

10) Jotakin erityisiä ohjeita tai vinkkejä taloyh-

tiöiden hallitusten puheenjohtajille kiinteistöva-

kuuttamisesta.

Näin vakuutusyhtiöt vastasivat:

Lähes 20 vuotta sitten kehitimme uudenlaisen tavan viemäreiden saneeraukseen. Idea oli mullistava sillä se antoi asuk-
kaille mahdollisuuden käyttää työn aikana vettä ja viemäreitä aivan normaalisti illalla, yöllä ja aamulla. Yhden asunnon 
remontti kesti vain yhden päivän. Nyt olemme saneeranneet sertifioidulla Proline- menetelmällä® jo yli 50 000 asuntoa. 
Tänä päivänä uudistamme viemäreitä myös ProSoc- sukitusmenetelmällä®. Meille 100 %:n asiakastyytyväisyys ei ole 
tavoite vaan arkipäivää. Ota yhteyttä meihin - autamme mielellämme! 

ONKO TEILLE TULOSSA VIEMÄRIREMONTTI?
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VASTAUKSET FENNIAsta:

1) PERINTEINEN PUTKIREMONTTI: Putkiremont-

ti ei vaikuta rakennuksen vakuutusturvaan, mutta 

putkiston ikä vaikuttaa putkiston vuoto- ja rikkou-

tumisvahingoissa maksettavan korvauksen mää-

rään. 

Kun putkisto uusitaan kokonaan ns. perinteisellä 

menetelmällä, alkaa putkistojen ikään perustuvien 

vähennysten laskeminen alusta.

2) UUDET PUTKET KOTELOIDAAN PORRASHUO-

NEEN PUOLELLE: Vakuutuskorvauksen edellytykse-

nä on, että putkisto ja sen asennustapa on raken-

nusluvan myöntämishetkellä voimassa olleiden ra-

kentamismääräysten ja -ohjeiden mukainen. Silloin 

vakuutusturva on voimassa normaalisti.

 3) VAIN VIEMÄRIT KORJATAAN: Viemärin ikä vai-

kuttaa viemärin vuoto- ja rikkoutumisvahingois-

sa maksettavan korvauksen määrään. Kun viemäri 

kunnostetaan jollakin ns. uudella menetelmällä vie-

märiä kokonaan uusimatta, riippuu ikävähennysten 

määrä käytetystä menetelmästä ja tuotteesta. Pin-

noittamalla kunnostettua viemäriä ei käytännössä 

kuitenkaan koskaan katsota kokonaan uusitun vie-

märin veroiseksi. 

4) PINNOITETAAN KÄYTTÖVESIPUTKISTO: Käyt-

tövesiputkiston ikä vaikuttaa käyttövesiputkiston 

vuoto- ja rikkoutumisvahingoissa maksettavan kor-

vauksen määrään. Ikävähennyksen määrää lasket-

taessa pinnoitetun käyttövesiputkiston iäksi katso-

taan putkiston todellinen ikä, joten käyttövesiput-

kiston pinnoittaminen ei vaikuta ikävähennyksen 

määrään. 

5) VAKUUTUSKÄYTÄNNÖT: Vakuutusehdot ovat 

samat koko Suomen alueella.

6) VESIVAHINKOJA JA REMONTOIDUT TAI RE-

MONTOIMATTOMAT PUTKET: Putkiston ikä vai-

kuttaa putkiston vuoto- ja rikkoutumisvahingoissa 

maksettavan korvauksen määrään. 

Kun esimerkiksi 50 vuotta vanha vesijohto rik-

koutuu ja siitä aiheutuu vuotovahinko, ei vakuu-

tuksesta korvata rikkoutuneen vesijohdon korjaa-

misesta aiheutuneita kustannuksia lainkaan ja vuo-

tovahingon korjauskustannuksista tehdään 50 %:n 

ikävähennys.

7) KIINTEISTÖ- JA KOTIVAKUUTUS: Kiinteistöva-

kuutuksesta korvataan rakennukselle aiheutuneita 

vahinkoja. Putkiston ikä vaikuttaa kiinteistövakuu-

tuksen perusteella maksettavaan korvaukseen. Put-

kiston ikä ei vaikuta kotivakuutuksella vakuutetun 

irtaimiston korvaukseen.

  8) SUHTAUTUMINEN REMONTOIMATTOMAAN 

TALOYHTIÖÖN: Vakuutuksen lähtökohtana on, et-

tä vakuutuksesta korvattavat vahingot ovat äkillisiä 

ja ennalta arvaamattomia. Jos kiinteistössä sattuu 

Suojeluohjeiden 
noudattaminen kannattaa

toistuvasti huollon ja kunnossapidon laiminlyön-

nistä aiheutuvia vahinkoja, ei niitä voida pitää va-

kuutusehtojen tarkoittamina äkillisinä ja ennalta ar-

vaamattomina. 

Tällöin vakuutuksen lähtökohta ei toteudu ja va-

kuutusyhtiö voi irtisanoa vakuutuksen, supistaa va-

kuutusturvaa tai ainakin korottaa vakuutusmaksua 

ja omavastuuta.

9) HINNOITTELU: Kiinteistövakuutuksien hinta-

taso nousee, koska korvausten määrä on jatkuvassa 

kasvussa nimenomaan vuotovahinkojen osalta. Tä-

mä aiheuttaa muutospaineita myös itse tuotteeseen 

eli vakuutusehtoihin. Ikävähennysten, omavastui-

den ja rajoitusten vaikutusta tullaan tulevaisuudes-

sa ehkä lisäämään. 

Vakuutusten tulee kattaa tunnollisten ja vastuun-

tuntoisten vakuutuksenottajien äkillisiä ja ennalta 

arvaamattomia vahinkoja. Vakuuttajan kannalta on 

haasteellista tunnistaa ne, jotka laiminlyövät kiin-

teistön ylläpidon, eivätkä yritäkään torjua vahinko-

ja.

10) TUTUSTU huolella vakuutusehtoihin ja suo-

jeluohjeisiin. Suojeluohjeita noudattamalla voidaan 

ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahin-

gon laajuutta. Ne on laadittu jaettavaksi kiinteistön 

ylläpitäjille sekä soveltuvin osin huoneistojen halti-

joille ja asukkaille. 

Suojeluohjeiden noudattamista on valvottava. 

Mikäli suojeluohjeiden noudattamatta jättäminen 

on vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään, voi-

daan korvausta alentaa tai evätä se kokonaan.

Huolellisuudella voi pienentää vahingon sat-

tumisen todennäköisyyttä ja rajoittaa vahingon 

laajuutta. Esimerkiksi vesijohtoverkkoon liitetty-

jen laitteiden liitännässä on oltava asianmukainen 

venttiili tai hana, joka on pidettävä suljettuna lait-

teen ollessa poissa käytöstä. 

On hyvä tarkastaa säännöllisesti pesukoneiden 

tulo- ja poistoletkut ja varmistaa samalla liitäntöjen 

kunto. Letkut tulee uusia tarvittaessa, mieluiten jo 

ennen kuin ongelmia ilmenee. 

Huolto- ja asennustöissä kannattaa luottaa am-

mattilaisen apuun jolloin niiden säännöllisyys, yh-

denmukaisuus ja dokumentaatio pysyvät hallin-

nassa. 

Rakennuksen säännöllinen huolto, kunnossapi-

to ja ylläpito sekä välitön reagointi poikkeamiin on 

olennaista vuotovahinkojen, kuten muidenkin va-

hinkojen ennaltaehkäisyssä. 

Putkistojen kuntoarvion ja kuntotutkimuksen 

teettäminen määrävälein auttaa kunnossapidon 

suunnittelussa ja budjetoinnissa. Putkistot, märkä-

tilojen vedeneristeet ja vesikatto kannattaa uusia jo 

ennen kuin vuotovahinkoja on sattunut.
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ILMOITUS

ILMOITUS

Deletessä omille osaamisalueilleen erikois-
tuneet tutkijat tekevät kiinteistöille 
muun muassa kuntokartoituksia ja sisä-

il maselvityksiä sekä antavat ratkaisuehdotuksia 
löytyneisiin ongelmiin.

– Tavoitteemme on tarjota asunto-osakeyhti-
öil le monipuolista palvelua, jossa kiinteistöstä 
pi detään huolta pitkäjänteisesti. Toisaalta päivys-
tämme vahinkojen varalta ympäri vuorokauden ja 
tulemme nopeasti paikalle torjumaan jälkivahin-
ko ja. Tarvittavat vahinkosaneeraukset teemme 
alus ta loppuun avaimet käteen - periaatteella, 
ker too Delete Kunnostuspalvelut Oy:n asiakkuus-
johtaja Juhani Lahtinen.

Deleten palvelukirjo on laaja: puhdistuspalvelut 
kat tavat talon koko ulkokuoren seinistä ikkunoi-
hin ja katolle asti. Viemäripalveluihin kuuluu niin 
ta lon sisäisten kuin ulkopuolistenkin viemäreiden 
puh distus, kuvaus ja avaus. Kunnostuspalveluihin 
kuuluu päivystystöiden lisäksi muun muassa kui-
vaus palveluita sekä homevaurioiden korjaus- ja 
as bestipurkupalveluita. Lisäksi kunnostuspalvelui-
hin kuuluvat palokatkoasennukset eli palo-osas-
toihin tehtävien läpivientien ja saumojen tiivis-
täminen.

Delete haluaa tehdä asioinnin asiakkaalle mah-
dollisimman helpoksi.

– Suurimmille asiakkaillemme on jo nimetty 
De leteltä oma yhteyshenkilö, jonka kautta hoitu-
vat kaikki Deleten toimittamat palvelut. Tulemme 
laa jentamaan tätä toimintamallia.

Vesi huuhtelee 
putket puhtaiksi

– Suurin yksittäinen viemäritukosten aiheuttaja 
on keittiöistä peräisin oleva rasva, joka jähmettyy 
put kistoihin. Kun putkia on käytetty 20-30 vuotta, 
on asuntohaaroissa yleensä vain noin pikkusor-
men kokoinen aukko. Silloin tukoksia alkaa vää-
jäämättä syntyä, kertoo avainasiakaspäällikkö Ari 
Id Deleten viemäripalveluista.

Vahinkoja voidaan ehkäistä tehokkaasti viemä-
ri en ja putkistojen puhdistuksella. Muutaman tu-
hannen euron satsaus voi säästää jopa satojen 
tuhansien eurojen vahingoilta. 

– Ensimmäisen kerran viemäriverkosto kannat-
taa puhdistaa parin-kolmenkymmenen vuoden 
iässä. Kun puhdistus sen jälkeen uusitaan viiden 
tai viimeistään kymmenen vuoden välein, voidaan 
vie märien tukoksia vähentää oleellisesti, Id sa-
noo.

– Puhdistus perustuu yksinkertaisesti veteen, jo-
ka riittävän paineen ja sopivien suuttimien avul la 
avaa putket ja huuhtelee ne putipuhtaiksi. Imu-
autoissa on kaksoisjärjestelmä, eli niillä saadaan se-
kä vettä paineella eteenpäin että imettyä sakat pois. 

Kokonaisvaltaiseen viemäriverkon puhdistuk-
seen kuuluvat pystyviemäreiden, asuntohaarojen 
ja pohjaviemäreiden huuhtelut. Keskikokoisessa 
ker rostalossa tällainen urakka kestää päivän tai 
pari. 

Ennakoivaan huoltoon kuuluu myös pihalla ole-
vien sadevesikaivojen puhdistus. Sadevesikaivo-
jen sakkapesään mahtuvat kerrallaan vuoden tai 
korkeintaan kahden hiekat. Suositeltu puhdistus-
väli on vuosi, ja työ tehdään yleensä joko keväällä 
tai syksyllä. 

– Usein taloyhtiöiden kanssa on sovittu, että 
tu lemme automaattisesti kerran vuodessa tyhjen-
tämään sadevesikaivot, mutta tietenkin tulemme 
hoitamaan homman myös tilauksesta, Ari Id ker-
too.

Salaojien tehtävä on pitää talon kivijalka kuiva-
na, mikä on oleellista talon kunnossapidon kan-
nalta. Niiden puhdistus ja huuhtelu on tarpeen 
5-10 vuoden välein.

Ennakoivien huoltojen lisäksi Deleten viemäri-
palvelut auttavat myös akuuteissa tilanteissa. Ym-

päri vuorokauden päivystävästä numerosta voi ti-
lata pikapalveluna niin viemäritukoksen avauksen 
kuin sadevesikaivojen sulatuksenkin. 

Teksti Katariina Krabbe

Kuva Matti Matikainen

Hoida kiinteistöä 
ennakoiden

Kiinteistön piilevätkin vaivat kannattaa selvittää 

ja hoitaa ajoissa, jotta vältytään suuremmilta 

vahingoilta. Esimerkiksi viemäreiden puhdistus 

viiden vuoden välein vähentää 

viemärien tukoksia oleellisesti.

Deleteltä löytyy lääkkeitä 
moniin kiinteistön vaivoihin, 
oli ongelma sitten sisäilman 
laatu, kosteusvauriot, vie-
märitukokset tai vaikka jul-
kisivuun ilmestyneet töhryt.

Tutkimuspalvelut 
Sisäilmatutkimukset, asbesti- ja haitta-aine-
kartoitukset, rakenteiden kuntotutkimukset, 
kosteus- ja mikrobivauriokartoitukset.

Kunnostuspalvelut 
Asbesti-, home- ja muut haitta-ainepurut, jäl-
kivahinkojen torjunta, purkupalvelut, kuivaus-
palvelut, home- ja mikrobivauriokorjaukset, 
vahinkojen jälkeinen jälleenrakentaminen, 
palokatkoasennukset ja palokatkokartoitukset.
Palvelualue: Pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa, 
Päijät-Häme ja Kymenlaakso
Juhani Lahtinen, Asiakkuusjohtaja
puh. 0500 701 096

Puhdistuspalvelut 
Julkisivupesut, graf tien puhdistus, pinnoit-
teiden poistot, rännien puhdistukset, kattojen 
pesut ja suojaukset, lumenpudotus ja talven 
sulatus- sekä höyrytystyöt.

Viemäripalvelut 
Viemäreiden puhdistus ja kuvaus, sadevesikai-
vojen, rasvaerottimien sekä hiekan- ja öljyne-
rottimien tyhjennys, salaojien puhdistus.
Palvelualue: Koko Suomi
Ari Id, Avainasiakaspäällikkö
puh. 0400 285 113

http://www.delete.fi


OSASTOPÄÄLLIKKÖ Petri Parviaisen vastaukset 

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiöstä 

1) PERINTEINEN PUTKIREMONTTI: Putkisto sisäl-

tyy rakennuksen täysarvovakuutukseen. Korvausti-

lanteessa putkiston ikäpoisto alkaa uusimisvuodes-

ta, samoin rakennuksen vuotovahingon ikävähen-

nys.

2) UUDET PUTKET KOTELOIDAAN PORRASHUO-

NEEN PUOLELLE: Ei ole, edellytyksenä toki, että kat-

kot palo-osastojen välillä on toteutettu asianmukai-

sesti.

3) VAIN VIEMÄRIT KORJATAAN: Vain kokonaan 

uusittuja putkia käsitellään uusina. 

Kun pinnoitusmenetelmällä saadaan vanhan 

putken sisään uusi kantava (runkojäykkä) putki, 

putkistolle on tehty kuntotutkimus ja käytettäväl-

lä pinnoitusmenetelmällä on voimassa oleva VTT:n 

sertifikaatti, viemäriputkiston ikä puolitetaan va-

hinkokäsittelyssä.

 4) PINNOITETAAN KÄYTTÖVESIPUTKISTO: Käyt-

tövesiputkiston osalta pinnoitus ei vaikuta putkis-

ton ikään tai vakuutusmaksuun.

5) VAKUUTUSKÄYTÄNNÖT: Käytännöt ovat putki-

remonttien osalta samanlaiset riippumatta paikka-

kunnasta.

6) VESIVAHINKOJA JA REMONTOIDUT TAI RE-

MONTOIMATTOMAT PUTKET: Olennaisin vaikutus 

tulevaisuudessa tulee olemaan koko vuotovahin-

koturvan myöntäminen, eli vakuutusturvaa voi olla 

vaikea saada, jos putkiston kunnosta ja kunnosta-

misesta ei ole huolehdittu.

7) KIINTEISTÖ- JA KOTIVAKUUTUS: Jos taloyh-

tiössä sovitussa kunnossapitovastuun jaossa ei ole 

poikkeamaa normaalista (Taloyhtiön vastuunjako-

taulukko), rakenteet eivät ole osakkaan kunnossapi-

tovastuulla, eikä valintatilannetta käytettävästä va-

kuutuksesta ole. 

Jos vahinko koskee vain pinnoitteita (esim. käyt-

tölaitevuoto), on mahdollista käyttää myös osak-

kaan vakuutusta. 

Kotivakuutuksissa on yleensä pienemmät oma-

vastuut, eikä Pohjantähden kotivakuutuksessa teh-

dä vähennyksiä vuotaneen putken iän perusteella.

8) SUHTAUTUMINEN REMONTOIMATTOMAAN 

TALOYHTIÖÖN: Putkiston ikä on olennainen va-

kuutuksen hintaan vaikuttava tekijä. Taloyhtiön, 

jossa on vanha putkisto, eikä putkiston kunnostus-

tarpeesta ole huolehdittu, on koko ajan vaikeampaa 

saada kohtuuhintainen vakuutusturva.

 9)  HINNOITTELU: Eritoten vuotovahinkojen 

korvausmenot kasvavat “liian nopeasti”. Vakuutus-

ten suojeluohjeissa on jo nyt vaatimuksia putkis-

ton kunnon arvioinnista toistuvien putkivuotojen ja 

putkiston iän perusteella. 

Vakuutusyhtiöt pohtivat kukin tahollaan ratkai-

suvaihtoehtoja yleensäkin vuotoriskin  korvausme-

nojen kasvun katkaisemiseksi.

10) KORJAUSTÖITÄ voivat suorittaa vain vaadit-

tavat luvat omaava henkilö, esim. vedeneristys, put-

kiasennus jne. Urakoitsijalla on voimassaoleva vas-

tuuvakuutus. 

Ennaltaehkäisevä huolto- ja korjaustoiminta on 

suunniteltuna viisaampaa kuin vahinkojen korjaa-

minen “hätätyönä”.

Korjaustöihin kannattaa 
palkata pätevät tekijät

 
Perinteinen 
putkiremontti 
on vakuutus-
turvan kannalta 
selkeä: uudet 
putket, uusien 
putkien mukai-
nen vakuutus-
turva.

K
u
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iin

a Takala
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FOLKSAM Vahinkovakuutuksen vastaukset:

1) PERINTEINEN PUTKIREMONTTI: Normaalin va-

kuutusturvan, eli putkisto katsotaan sekä vakuutus-

maksun osalta että vahingon sattuessa, uutena ra-

kennusosana.

2) UUDET PUTKET KOTELOIDAAN PORRASHUO-

NEEN PUOLELLE: Ei ole merkitystä, kunhan raken-

nusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa noudate-

taan eli esimerkiksi käytetään suojaputkea. 

Suosittelemme putkistojen asentamista mahdol-

lisuuksien mukaan näkyviin, jolloin kunnon tark-

kailu ja mahdollisten vuotojen havaitseminen on 

helpompaa.

3) VAIN VIEMÄRIT KORJATAAN: Viemäriputkiston 

iällä ei ole merkitystä vakuutusturvan myöntämisen 

kannalta. Jos viemäriputkistot on korjattu käyttä-

mällä VTT:n sertifioimaa menetelmää, niin vahin-

kotapauksessa viemärin iän katsotaan puolittuvan.

4) PINNOITETAAN KÄYTTÖVESIPUTKISTO: Ei vai-

kutusta tällä hetkellä, vaan pinnoitettu käyttövesi-

putki katsotaan alkuperäisen putken ikäiseksi.

5) VAKUUTUSKÄYTÄNNÖT: Ei ole alueellisia eroja 

vakuutuksen myöntämisessä. Rakennuskustannus-

ten alueelliset erot ja rakennustyyppi vaikuttavat 

vakuutusmaksuun. 

6) VESIVAHINKOJA JA REMONTOIDUT TAI RE-

MONTOIMATTOMAT PUTKET: Vahinkotilanteessa 

vahingon aiheuttaneen osan ikä vaikuttaa omavas-

tuuseen ja vahingon määrästä tehdään kyseisen 

osan ikään perustuva vähennys. 

Viitaten edellä olevaan vastaukseen, sertifioidulla 

menetelmällä tehty viemäriputkistojen saneerauk-

sen katsotaan puolittavan putken iän. 

7) KIINTEISTÖ- JA KOTIVAKUUTUS: Kiinteistö-

vakuutuksesta korvataan taloyhtiön rakenteisiin ja 

teknisiin asioihin liittyviä vahinkoja. 

Kotivakuutus pitäisi ehdottomasti olla siksi, että 

siitä korvataan sitten asukkaan irtainta omaisuut-

ta, tilapäisasumiskustannuksia yms. Kotivakuutus ei 

korvaa kiinteistölle (asunto-osakeyhtiölle) sattunei-

ta vahinkoja.

8) SUHTAUTUMINEN REMONTOIMATTOMAAN 

TALOYHTIÖÖN: Kiinteistövakuutuksen kannatta-

vuutta tarkkaillaan erityisen tarkasti ja vuotovahin-

kokehitykseltään negatiivisiin vakuutuksiin teh-

dään rajoituksia tai ne voidaan jopa sanoa irti. 

Kiinteistöille, joiden putket ovat ikääntyneitä, ei 

myönnetä vuotovakuutusta. 

9) HINNOITTELU: Kiinteistövakuutuksen suoje-

luohjeissa on mainittu, että vesi- ja viemäriputkis-

toille on tehtävä kuntoarvio tai -tutkimus, kun put-

kisto täyttää 20 vuotta ja havaitut puutteet on kor-

jattava. Tämän jälkeen arvio tai tutkimus on tehtävä 

10 vuoden välein. 

10) KAIKILLE vahinkotyypeille on yhteistä, että 

vahingon välttäminen on edullisempaa kuin vahin-

gon korjaaminen. 

Vuotovahinkojen osalta suositeltava tapa ennal-

taehkäistä vahinkoja on putkistojen kunnon selvit-

täminen kuntotutkimuksen avulla. Asiantuntijan 

tekemän tutkimuksen avulla taloyhtiössä saadaan 

oikea kuva putkistojen kunnosta ja päätös tulevasta 

saneerauksesta voidaan perustaa faktoihin. 

Näin putkiremonttia ei tarvitse myöskään tehdä 

liian aikaisin mutu-tuntuman perusteella.

Vahinkojen välttäminen 
tulee aina edullisemmaksi

Pitää paikat puhtaana. Håller rent omkring.
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RAKENTAMISEN ja kiinteistövakuuttamisen asian-

tuntija Anssi Varpen vastaukset Ifistä:

1) PERINTEINEN PUTKIREMONTTI: Ifin Kiinteis-

tövakuutuksessa rakennus on vakuutettu tilavuu-

den perusteella täydestä arvostaan. Vakuutus kattaa 

kohteen siinä laatutasossa kuin se vahinkohetkel-

lä on. 

Turvalaajuutena on perinteisemmän hyvin kat-

tavan Kiinteistöturvan rinnalla 1.1.2013 alkaen ollut 

täysturvatyyppinen Laaja Kiinteistöturva. 

Putken rikkoutuminen ja siitä seurannut vuo-

tovahinko ovat molemmista turvalaajuuksista kor-

vattavia tapahtumia. Jos putkistot on uusittu, alkaa 

myös vuotojen korvaukseen vaikuttava ikävähen-

nyslaskenta nollasta niin kuin uudessakin talossa. 

2) UUDET PUTKET KOTELOIDAAN PORRASHUO-

NEEN PUOLELLE: Ei ole merkitystä, mutta halutaan 

suositella asettamaan uudet putket uudisrakenta-

mista koskevien nykynormien mukaiseen paikkaan 

eli pinta-asennuksena tai siten, että mahdollinen 

vuoto tulee välittömästi näkyviin. 

3) VAIN VIEMÄRIT KORJATAAN: If hyväksyy erik-

seen menetelmät ja urakoitsijat, joiden tekemä-

nä ko. korjaukset ovat kevennetyn ikävähennyksen 

piirissä. Silloin viemärin vuoto- tai tukkeutumisva-

hingossa vähennetään putken alkuperäisestä iästä 

25 vuotta. Kun saneeraus on tehty huolellisesti ja se 

toimii, ei ikävähennyksellä ole edes mitään merki-

tystä, koska vahinkoa ei tapahdu. 

4) PINNOITETAAN KÄYTTÖVESIPUTKISTO: Vuo-

tovahinko korvataan samalla tavalla kuin, jos al-

kuperäinen putki olisi vuotanut ennen pinnoitus-

ta. Pinnoituksen hyötynä on se, että se voi ehkäistä 

vuotoja. 

Vakuutustapahtuman käsittelyn kannalta pin-

noituksesta ei siis ole iloa. Pinnoituksen hyödyt 

ovat paljon vähäisemmät kuin viemäreiden sisä-

puolisissa saneerauksissa, koska paineellinen ve-

si voidaan tuoda yhtä hyvin yläkautta ja kokonaan 

uusimisen aiheuttama remonttitarve muille raken-

teille jää melko vähäiseksi.

5) VAKUUTUSKÄYTÄNNÖT: Ifin kiinteistövakuu-

tuksessa ei ole eroa sijainnilla.

6) VESIVAHINKOJA JA REMONTOIDUT TAI RE-

MONTOIMATTOMAT PUTKET: Ks. vastaukset 1 ja 3. 

Suuri merkitys ikävähennyksen kannalta, mutta 

vielä suurempi merkitys on sillä, tapahtuuko vahin-

koa vai ei. Estetty vahinko on aina paras vahinko.

7) KIINTEISTÖ- JA KOTIVAKUUTUS: Periaatteessa 

asukkaan kunnossapitovastuulla olevat rakenteet, 

kuten tietyt pintarakenteet ja kalusteet, voidaan 

korvata joko kiinteistön vakuutuksesta tai kotiva-

kuutuksesta. 

Yleisesti käytetään kiinteistövakuutusta, jos vuo-

tovahinko on laajempi ja silloin siitä korvataan 

myös pintoja. Jos kastuminen rajoittuu vain pintoi-

hin ja kalusteisiin, saatetaan vahinko päättää hakea 

korvattavaksi kotivakuutuksesta. 

Useimmiten kuitenkin näin menetellään vain, 

kun vahinko on luonteeltaan sellainen, että osakas 

on siihen vaikuttanut. 

Vanhan putken vuotaessa rakenteissa käytetään 

useimmiten kiinteistövakuutusta, mutta kotiva-

kuutusta saatetaan käyttää vahingon osan korvaa-

miseen esim., jos osakas on tehnyt merkittäviä laa-

dunparannuksia. Kotivakuutusta käytettäessä ei 

putkiston iällä ole merkitystä korvaukseen.

8) SUHTAUTUMINEN REMONTOIMATTOMAAN 

TALOYHTIÖÖN: Jos putkistojen ikääntymisestä joh-

tuvia samanlaisia vuotovahinkoja tapahtuu usei-

ta, eivät ne ole enää ennalta arvaamattomia. Silloin 

saatetaan korvauspäätöksessä kertoa, ettei jatkossa 

enää samanlaisia vahinkoja tulla korvaamaan. 

Jos kohteen vahinkohistoria on kokonaisuutena 

heikko, saatetaan vakuutusmaksua nostaa merkit-

tävästi tai vakuutus irtisanoa. 

9) HINNOITTELU: Finanssialan keskusliiton toi-

mesta vakuutusyhtiöt tekevät parasta aikaa vuoto-

vahinkotutkimusta, joka valmistuu syksyllä 2013. 

Silloin saadaan tarkemmin selville, miten vuoto-

vahingot ovat kehittyneet valtakunnallisesti viiden 

viimeisen vuoden aikana. 

Yleisesti vuotojen vahinkokehitys on ollut viime 

vuosina lisääntyvä, mistä syystä hinnoissa on ollut 

jatkuvaa nousupainetta. 

Ikävähennysten ja omavastuiden vuoksi myös 

asunto-osakeyhtiöille jää itselleen maksettavaksi 

toinen huikea määrä euroja, joita vakuutus ei kor-

vaa vuotavien putkien ja tukkeutuvien viemäreiden 

korkean iän johdosta. 

Ifille ei ole tulossa kysymyksessä mainittuja vaa-

timuksia eikä uusia rajoituksia. 

10) HALLITUKSEN tulisi kannustaa kaikkia asuk-

kaita ottamaan kotivakuutuksen, jotta turva asun-

non kiinteän sisustuksen osalta olisi aukoton. Sa-

malla asukkailla olisi vastuuvakuutus, siltä varalta, 

että hän huolimattomuudellaan aiheuttaa vahinkoa 

kiinteistölle, jolloin hänellä on vahingonkorvauslain 

mukainen korvausvastuu. 

Isännöitsijän tulisi huolehtia, että allaskaapissa 

olevien putkien tila tarkastettaisiin vähintään ker-

ran vuodessa, mm. että poistoputken liitokset eivät 

vuoda tai ole löystyneet ja että astianpesukoneen 

liitokset ovat kunnossa. Samalla kannattaa varmis-

taa vuotokaukalo koneiden alla. 

Putkistoremonttiin tulee osana pitkän tähtäimen 

suunnitelmaa varautua ajoissa sekä henkisesti että 

taloudellisesti. Asukkaille annetaan tällöin mahdol-

lisuus ottaa huomioon tulevat yhtiön remontit omia 

korjauksia suunnitellessaan. 

Markkinoilla on myös tarjolla erilaisia teknisiä 

apuvälineitä vuotojen rajoittamiseen, esimerkiksi  

vuotovahti, joka tunnistaa tihkuvuodot tai liian pit-

kään yhtäjaksoisesti pyörivän vesimittarin. 

Tuotteita on saatavilla myös taloyhtiöiden käyt-

töön päävesijohtoihin asennettavaksi.

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

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys. 

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

huollot
•	 Ympäristönhuoltopalvelut
•	 Suurtehoimuroinnit ja

-puhallukset
•	 Putkisto- ja viemäri-	 	

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

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

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

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

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

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666

Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.�

Sulatamme 
myös jäätyneet 

rännit.

http://www.eerolayhtiot.fi


4) PINNOITETAAN KÄYTTÖVESIPUTKISTO: Käyt-

tövesiputkien pinnoitusta ei hyvitetä millään lailla. 

Ei siis katsota, että putken ikä pienenee pinnoituk-

sen myötä, vaan putkea kohdellaan vahinkotilan-

teessa yhtä vanhana putkena kuin ennen pinnoi-

tusta.

5) VAKUUTUSKÄYTÄNNÖT: Vakuutusehdot ja kor-

vauskäytännöt ovat yleensä samanlaiset paikka-

kunnasta riippumatta. Vakuutusmaksuissa saattaa 

olla eroja, perustuen esimerkiksi rakennuskustan-

nusten alueelliseen hintaeroon.

6) VESIVAHINKOJA JA REMONTOIDUT TAI 

REMONTOIMATTOMAT PUTKET: Vakuutuksesta 

maksettavaa korvaussummaa määrittävät putken 

ikään perustuvat ikäpoistot. Eli mitä vanhempi put-

ki, sen enemmän ikäpoistot pienentävät korvaus-

summaa.

7) KIINTEISTÖ- JA KOTIVAKUUTUS: Ikäpoistot 

ovat käytössä myös kotivakuutuksen puolella. Ikä-

poistojen suuruudessa voi kuitenkin olla eroavai-

suuksia kiinteistö- ja kotivakuutusten välillä.

8) SUHTAUTUMINEN REMONTOIMATTOMAAN 

TALOYHTIÖÖN: Asiakaskohtaista vahinkokehitys-

tä seurataan. Jos vahinkoja on paljon, eikä tästä 

huolimatta asunto-osakeyhtiössä ryhdytä vahinko-

ja rajaaviin toimenpiteisiin, voidaan kiinteistöva-

kuutukseen tehdä omavastuun korotus tai sopimus 

voidaan jopa irtisanoa.

9) HINNOITTELU: Kiinteistövakuutusten vakuu-

tusehdot sisältävät velvoittavia suojeluohjeita, joi-

hin kannattaa tutustua huolella. Asiakasvalinta tul-

lee olemaan myös entistä tarkempaa.

10) SUURIIN remontteihin varautuminen kannat-

taa aloittaa ajoissa. Remontit ovat kalliita, joten esim 

korjausvastiketta voi kerätä etupainotteisesti. Asun-

to-osakeyhtiölaki vaatii viisivuotissuunnitelmien 

tekemistä, joten useissa yhtiöissä asia on varmasti 

otettu puheeksi.

VASTAAJANA tuotepäällikkö Harri Häkkinen Lähi-

Tapiolasta. Häkkisen mukaan näihin kysymyksiin 

on vastattu tämänhetkisen tilanteen mukaan. Lä-

hiTapiolan Kiinteistövakuutuksiin tulee muutoksia 

vuodelle 2014, mutta linja tullee pysymään saman-

laisena kuin tälläkin hetkellä.

1) PERINTEINEN PUTKIREMONTTI: Kun putkire-

montti tehdään ns perinteisellä tavalla, eli vaihta-

malla putket kokonaan uusiin, käsitellään vakuu-

tustapahtumien yhteydessä putkistoa uutena. Uusi 

putkisto saa yhtä laajan vakuutusturvan rikko- ja 

vuotovakuutuksineen kuin vaikkapa uudisraken-

nuksen putkistokin. 

2)  UUDET PUTKET KOTELOIDAAN PORRASHUO-

NEEN PUOLELLE: Rakennuskorjaustyöt on tehtävä 

voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti. 

Rakentamismääräyskokoelman määräyksissä tode-

taan, että vesijohdot tulisi sijoittaa näkyville tai ko-

teloon, josta vuodon sattuessa vesi ei pääse tunkeu-

tumaan rakenteisiin, vaan ohjataan sopivaan koh-

taan vuodon havaitsemiseksi. 

Mikäli korjaustyöt on tehty määräysten vastai-

sesti, käsitellään putkia korvaustilanteessa alkupe-

räisen ikäisinä. Rakennus- ja asennustöissä on li-

säksi noudatettava yleisesti hyvänä pidettyä raken-

tamistapaa.

3) VAIN VIEMÄRIT KORJATAAN: Kun viemäriput-

kien saneerauksessa käytetään menetelmiä, joil-

la on voimassa oleva VTT:n sertifikaatti, lasketaan 

putken iäksi asennushetkellä 15 vuotta ja sen jäl-

keen vanheneminen jatkuu normaalisti vakuutus-

ehtojen ikätaulukon mukaan.

Kun viemäriputkien saneerauksessa käytetään 

menetelmää, jolla ei ole voimassa olevaa VTT:n ser-

tifikaattia, lasketaan putken iäksi asennushetkellä 

30 vuotta ja sen jälkeen vanheneminen jatkuu nor-

maalisti vakuutusehtojen ikätaulukon mukaan.

Vaihtoehtoisilla tavoilla saneeratuille putkille saa 

samanlaisen vakuutusturvan kuin uusille putkille. 

Korjausvastiketta etukäteen
 
Tutkija Jukka 
Saarenpää VTT 
Expert Service 
Oy:stä mainit-
see kolme 
vaihtoehtoista 
putkiston kun-
totutkimusme-
netelmää:  lä-
pivalaisu eli 
röntgenku-
vaustekniikka, 
ultraäänipak-
suusmittaus ja 
putkesta otetut 
näytekappaleet 
ja niiden analy-
sointi laborato-
riossa.

Kuva Hanna Rissanen
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RYHMÄPÄÄLLIKKÖ Jani Korhosen vastaukset Pohjo-

la Vakuutus Oy:stä

1) PERINTEINEN PUTKIREMONTTI: Täysin perus-

korjatulle putkijärjestelmälle myönnetään sama va-

kuutusturva kuin uuden rakennuksen putkistolle. 

2) UUDET PUTKET KOTELOIDAAN PORRASHUO-

NEEN PUOLELLE: Periaatteessa ei ole merkitystä. 

Tärkeää on, että uudistusprojektit toteutetaan ylei-

siä ja hyväksyttyjä rakennustapoja noudattaen.

3) VAIN VIEMÄRIT KORJATAAN: Jos taloyhtiös-

sä toteutetaan täydellinen viemärin uudistus, niin 

rakennuksella on, sen ikä ja peruskorjausten taso 

huomioiden, mahdollisuus saada laajan turvatason 

tai ilmiöpohjainen ns. suppean turvatason vakuu-

tus.  

Molemmista turvavaihtoehdoista korvataan vuo-

tovahinkoja, joista kuitenkin tehdään ikävähennys 

korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista ehdois-

samme mainitun taulukon mukaisesti. 

Voimassaolevan korvauskäytäntömme mukai-

sesti, lähtökohtaisesti ns. uusilla korjausmenetel-

millä remontoidun putkiston ikä puolitetaan. Vuon-

na 1960 rakennetun kerrostalon putkiston iän las-

kemme siis olevan 26 vuotta (vuonna 2013), kun 

putkisto on täysin saneerattu uusilla saneerausme-

netelmillä.

4) PINNOITETAAN KÄYTTÖVESIPUTKISTO: Peri-

aatteessa tähän pätee sama vastaus kuin yllä. Jos 

vanhempikin rakennus on laajasti peruskorjattu 

(viemäröinti, lämpöjohdot, käyttövesiputkisto, säh-

köistys, vesikatto jne.), myönnämme kohteelle laa-

jan tai suppean turvatason vakuutuksen, joista mo-

lemmista katetaan vuotovahinkoja. 

Vuotovahingoissa puolitamme putkiston iän ja 

ehdoissamme on sitten määritelty putkiston iän 

vaikutus vuotovahinkojen ikävähennyksiin.

5) VAKUUTUSKÄYTÄNNÖT: Vakuuttamiskäytän-

tömme on samanlainen kaikkialla Suomessa raken-

nuksen sijainnista riippumatta.

6) VESIVAHINKOJA JA REMONTOIDUT TAI RE-

MONTOIMATTOMAT PUTKET: Rakennuksen ikä ja 

mahdollinen peruskorjaus vaikuttavat vakuuttami-

seen ja myös korvauskäytäntöihin. Vanhemmille 

peruskorjaamattomille rakennuksille ei myönnetä 

laajemman turvatason vakuutuksia ja lisäksi koh-

teen ikä ja kunto vaikuttavat myös omavastuun ta-

soon. 

Täysin peruskorjatun putkiston omaava kiin-

teistö saa vakuutuksen halvemmalla, pienemmäl-

lä omavastuulla ja vuotovahingoissa korvaukset 

pienemmillä ikävähennyksillä. Mitä vanhemmasta 

putkistosta on kyse, sitä korkeampi on yleensä va-

kuutusmaksu ja vuotovahinkojen ikävähennys. 

7) KIINTEISTÖ- JA KOTIVAKUUTUS: Asunnon hal-

tijan irtaimen omaisuuden vakuutuksessa eli koti-

vakuutuksessa ei ole ikävähennyksiä, jos vakuutus-

ta käytetään rakennuksen vuotovahingoista aiheu-

tuneiden vahinkojen korvaamiseen.

8) SUHTAUTUMINEN REMONTOIMATTOMAAN 

TALOYHTIÖÖN: Rohkaisemme taloyhtiöitä olemaan 

valveutuneita ja aktiivisia kiinteistön kunnon yllä-

pitämiseen. Putkiston peruskorjaus ennen vuotova-

hinkojen alkamista on aina järkevämpää kuin odot-

taa ensimmäisiä vahinkoja, joiden korvauksista to-

dennäköisesti tehtäisiin myös ikävähennyksiä. 

Vuotovahinkojen määrä ja niiden korvausmeno 

on tällä hetkellä kasvussa kiinteistökannan vanhe-

tessa.  Mitä vanhemmasta ja alkuperäiskunnossa 

olevasta kiinteistöstä on kysymys, sitä tarkemmin 

arvioimme vakuutuksen myöntämisperusteita. 

Jos vakuutus myönnetään, on kohonnut riski 

huomioitu vakuutuksen maksussa, omavastuussa 

tai joskus jopa korvauspiirissä. Jos vuotovahinko-

historia on huono, vakuutus voi jäädä myöntämät-

tä.

9) HINNOITTELU: Kehityksen osalta seuraamme 

luonnollisesti tilannetta. Kiinteistönomistaja ei voi 

siirtää kustannuksia perusparannuksista vakuutus-

yhtiöiden kontolle.  Vakuutusehdot tulevat tulevai-

suudessakin ohjaamaan asiakasta siihen, että omai-

suuden kunnosta ja arvosta tulee ja kannattaa pitää 

huolta.

10) HUOLEHTIKAA vakuutusturvasta ja tutustukaa 

ehtoihin ja siihen, kuinka niissä on otettu kantaa 

(rakennuksen kunto huomioiden) suurimman ris-

kin mukaiseen uhkaan.

Huolehtikaa hyvästä 
vakuutusturvasta

Taloyhtiöitä, 
mutta myös 
suunnittelijoita 
kiinnostaa, mi-
ten pitkäkes-
toisia nykyajan 
vaihtoehtoiset 
saneerausme-
netelmät ovat 
ja miten vakuu-
tusturva kohte-
lee niitä re-
montin jälkeen. K

u
va R

iin
a Takala
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KORVAUS- JA LAKIASIAINPÄÄLLIKKÖ VT Antti Kol-

kan vastaukset Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvas-

ta:

1) PERINTEINEN PUTKIREMONTTI: Putkistoon ja 

sen aiheuttamaan vuotovahinkoon ei kohdistu ikä-

vähennyksiä rakennusvuonna tai sitä seuraavana 

vuotena.

2) UUDET PUTKET KOTELOIDAAN PORRASHUO-

NEEN PUOLELLE: Putkistoa kohdellaan uutena put-

kistona, kun se on uudistettu. Sijoittaminen porras-

käytävään ei vaikuta negatiivisesti korvausmielessä.

Pitää kuitenkin aina muistaa, että korjaustyöt 

tulee tehdä voimassaolevien rakennusmääräys-

ten mukaisesti, eikä esimerkiksi paineellista putkea 

asentaa rakenteen sisään ilman suojaputkea.

3) VAIN VIEMÄRIT KORJATAAN: Vain kokonaan 

uudet ja vaihdetut putket käsitellään uusina putki-

na. Rakenteellisesti pinnoitetut ja sujutetut putket 

eivät vastaa kokonaan uusia putkia. 

Useissa artikkeleissa on käsitelty aihetta eri nä-

kökannoilta ottaen huomioon esimerkiksi asuinra-

kennusten putkistot, jotka ovat hankalampia pin-

noittaa kuin suorat putkilinjat, joissa menetelmät 

ovat ilmeisesti varsin toimivia. 

Yleensä pinnoitusmenetelmät koskevat vain vie-

märeitä, paineistettujen putkien (käyttövesi) osalta 

on parempi vaihtaa ne kokonaan.

Pinnoitetut putket käsitellään kiinteistövakuu-

tuksen 1.1.2013 ehtojen kohdan 13.3.3 mukaan seu-

raavasti:

Viemäreiden korjaaminen uusilla menetelmil-

lä huomioidaan ikäpoistoa laskettaessa silloin, kun 

käytetyllä menetelmällä tehdään vanhan viemäri-

putken sisään uusi rengasjäykkyyden omaava put-

ki.

Muotoputkisujutus: uusi tehdasvalmisteinen 

putki asennetaan vanhan viemärin sisään

Sukitus: vanhan putken sisään asennetaan teh-

dasvalmisteinen sukka, joka paikan päällä kovete-

taan

Ruiskuvalu: vanhan putken sisään ruiskuvala-

malla hartsista muodostuva putki, jonka paksuus on 

vähintään 3 mm.

Kun käytetään menetelmiä, joilla on voimas-

sa oleva VTT:n sertifikaatti, lasketaan putken iäksi 

asennushetkellä 15 vuotta ja sen jälkeen vanhene-

minen jatkuu ikätaulukon mukaan. 

Kun käytetään menetelmää, jolla ei ole voimas-

sa olevaa VTT:n sertifikaattia, lasketaan putken iäksi 

asennushetkellä 30 vuotta ja sen jälkeen vanhene-

minen jatkuu ikätaulukon mukaan. 

Pinnoitusmenetelmiä, joissa toiminta perustuu 

uuden pinnoitteen tartunnasta vanhaan putkeen, ei 

huomioida ikävähennyksiin.

4) PINNOITETAAN KÄYTTÖVESIPUTKISTO: Pai-

neellisten putkien pinnoituksella ei ole vaikutusta 

ikävähennyksen laskentaan. 

Paineistettujen putkien (käyttövesi) osalta on pa-

rempi vaihtaa ne kokonaan, koska vakuutusmieles-

sä ne käsitellään vanhoina putkina eli pinnoitusta ei 

oteta huomioon.

5) VAKUUTUSKÄYTÄNNÖT: Turva toimii maan-

laajuisesti ja korvaustoiminto on keskitetty pää-

konttorille Tampereelle, joten vakuutusehdot ja kor-

vauskäytännöt ovat samat kaikille Turvan asiakkail-

le. Vahinkotarkastajien maan kattava verkosto pitää 

siitä huolen.

6) VESIVAHINKOJA JA REMONTOIDUT TAI RE-

MONTOIMATTOMAT PUTKET: Korvausmielessä van-

hoihin putkiin ja niiden aiheuttamaan vuotovahin-

koon kohdistuu ikävähennykset ja ikään perustuva 

prosenttiomavastuu. Putkiremontin läpikäyneessä 

kiinteistössä saattaa olla edullisempi vakuutusmak-

su kuin remontoimattomassa.

7) KIINTEISTÖ- JA KOTIVAKUUTUS: Vahinkotilan-

teessa osakkaalta voidaan vaatia korvausta vain sii-

nä tapauksessa, että hän on huolimattomuudellaan 

aiheuttanut vahingon. Silloin määräytyy asukkaan 

omavastuu hänen kotivakuutuksensa vastuuvakuu-

tuksen mukaisesti.

Asukkaan irtaimen ja vastuulla olevien kiintei-

den sisusteiden osalta menee asukkaan oma oma-

vastuu, muttei kiinteistön putkien ikään perustuvaa 

ikävähennystä.

8) SUHTAUTUMINEN REMONTOIMATTOMAAN 

TALOYHTIÖÖN: On luonnollista, että vakuutusten 

hinnoittelu on riskivastaava ja siksi vahinkotiheys 

tai peruskorjausvuosi vaikuttaa vakuutusmaksui-

hin.

Vaikeimmissa tapauksissa vakuutuksia on voi-

tu irtisanoa tai vuotovahingot on suljettu pois kor-

vauspiiristä, koska ne eivät enää olleet ennalta ar-

vaamattomia.

9)  HINNOITTELU: Finanssialan keskusliitto jul-

kistaa vuosittain vuotovahinkotutkimuksen, josta 

käy ilmi nykyinen kehitys, jossa vuotovahingoista 

maksetut eurot ovat kasvaneet huimasti. 

Uskoisin, että vuotovahingot aiheuttavat tulevai-

suudessakin kustannuspainetta vakuutusmaksui-

hin ja sellaisia tarkennuksia ehtoihin, jotka kan-

nustavat taloyhtiöitä huolehtimaan rakenteiden ja 

laitteiden kunnosta ja esimerkiksi vuotohälyttimet 

voivat yleistyä.

10) ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN ja hyvän hallin-

non periaatteiden mukaisesti taloyhtiön osaava hal-

litus osaa ajatella rakennuksen elinkaarta ja arvon 

säilymistä jo hyvissä ajoin muun muassa tekemällä 

korjauksia ja peruskorjauksia suunnitelmallisesti ja 

hyvin dokumentoidusti.

Osaava hallitus ajattelee 
rakennuksen elinkaarta 
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MAAILMANMESTARUUSTASON

VIIHDETTÄ KAAPELIIN

Hae omasi DNA Kaupasta, tai tilaa dna.fi/mmlätkä tai 
numerosta 0800 550044

DNA Welho Mix+ MM –kanavapaketin (sis. DNA Welho TV Mix HD ja MTV3 Sport) 6 kk määräikaistilaus. Ensimmäiset 6 kk 29,95 
€/kk (norm. 34,95 €/kk). Avaus 0 € (norm. 30 €) ja TV-kortti 2,90 €/kk. 6 kk yht. 197,10 €. Tilaus on määräaikainen, eikä sitä voi 
päättää ennen määräajan loppumista. Määräaikaistilauksen jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana 
hinnaston mukaisella hinnalla. Edut eivät koske kampanjan aikana lopetettuja ja uudelleen samaan talouteen avattuja palveluita. 
Tilaukseen sovelletaan DNA:n yleisiä toimitus- ja erityisehtoja. Kampanja on voimassa DNA:n kaapeliverkossa 19.5.2013 asti. 
Lisätietoja www.dna.fi

Tällä paketilla näet kaapelissa  suorana MTV3 Sportin tarjoamat formulat ja 
MM-lätkän. Lisäksi tarjolla lähes 100 kanavan valikoima, josta voit miksata  

mieleisesi 8 kanavan kokonaisuuden vaikka joka kuukausi.

welho_mmlatka_a4_kiinteistoposti.indd   1 28.3.2013   12.31

http://www.dna.fi/mml�tk�


Tiilikaton elinkaarta voidaan jatkaa huoltomaalauksella. 
Kilpi Tiilikattomaali hidastaa veden kulkeutumista rakenteeseen 
ja vähentää katteen rapautumista ja kasvuston muodostumista 
sen pinnalle. Pitämällä katosta huolta annat kiinteistölle parem-
man suojan.

Vakioväreinä viisi suosituinta tiilen värisävyä. Tutustu tarkemmin 
osoitteessa tikkurila.�/ammattilaiset

Ammattilaiset facebookissa
www.facebook.com/tikkurilaprofe�

Uusi elämä 
tiilikatolle

Kehitetty erityisesti
tiilikattojen

huoltomaalaukseen
Pohjoismaiden kovissa

olosuhteissa.

U
U
TU

US!

http://www.tikkurila.fi


Teksti:  Hanna Rissanen

KORKEA AIKA OTTAA OPIKSI 

Lumet pois katoilta 
rei’ittämättä
Ikävä kyllä: kuluneenakin talvena lumienpudotuksissa 
tiedetään rei’itetyn kattoja. – Rakennuttajatoimistoista on 
soitettu meille hätätapauksista. Korjattavaa on tiedossa, Pertti 
Pietilä Peltisepänliike Kaasalainen Oy:stä kertoo. 

N
iinkin hurjasta työnjäljestä hänelle on 

kerrottu, että kattoon olisi lyöty noin 

900 reikää!

– Kun itse tulin alalle, ainoastaan pel-

tisepät pudottivat lumia kantakaupungin katoilta. 

Viimeisen viiden kuuden vuoden sisällä on yleis-

tynyt, että lumenpudotuksia tekevät muuttofirmat, 

henkilöstönvuokrausfirmat, kaikki jotka kynnelle 

kykenevät, toimitusjohtaja Pertti Pietilä kertoo.

Taitamattomat tai välinpitämättömät lumenpu-

dottajat aiheuttavat reikiä pääasiallisesti räystäsalu-

eilla, petkeleillään, jäähakuillaan ja muilla asiaan-

kuulumattomilla, metallisilla työvälineillä. 

Yhäkin Kaasalaisen ammattilaiset hoitavat myös 

lumenpudotuksia, mutta lähinnä vain katoilta, joita 

ovat itse tehneet. Vaikka oma tuntitaksa pudotuk-

sessa on usein kaksinkertainen satunnaisten ryh-

mien veloituksiin verrattuna, loppulasku ei Pieti-

 
Kesän 2012 
työmaista esi-
merkki: moni-
muotoisuudes-
saan arvotalon 
katteen uusi-
minen antoi 
haastetta ko-
keneillekin am-
mattilaisille.

Kuva Peltisepänliike Kaasalainen Oy

45

http://www.tikkurila.fi


län mukaan välttämättä muodostu suuremmaksi. 

Katoilla ammatikseen liikkuvat tietävät hänen mu-

kaansa tasan tarkkaan, miten ja millä välineillä te-

kevät. Tulosta syntyy nopeammin ja tuhoja tuotta-

matta asianmukaisilla, ammattilaisten käyttämillä 

työvälineillä. 

Isojakin lumenpudotusyrityksiä on syntynyt 

markkinoilla, jopa toista sataa miestä työllistäviä. 

Ehtivätkö pari työnjohtajaa kontrolloimaan kaikkiin 

kohteisiin, mitä katoilla tehdään, sitä Pietilä on ap-

rikoinut. Etenkään, jos he ylipäätään uskaltavat ka-

tolle mennä. 

Pietilä kannustaa kiinteistönomistajia vähin-

täänkin seuraamaan, millaisin työvälinein lumen-

pudotukseen tilatut miehet katolle ovat menos-

sa. Metallilapiot ja hakut, saati moottorisahat eivät 

ole asiallisia. Ilman kokemusta ja putoamissuojia ei 

työn tilaajan edustajan kannata katolle pyrkiä, vaik-

ka mielisi valvoa työtä lähempääkin. 

Kattotason haasteita ja havaintoja
Tuuletus, tuuletus ja tuuletus - niin paljon kuin 

määräyksin ja ohjein on kovisteltu pitämään huolta, 

että kattojen aluskatteiden, tukirakenteiden ja eris-

teiden kunnossa säilymisen kannalta katon alapuo-

len ilmankierto toimii, puutteita ilmenee Pietilän 

mukaan yhä vuosittain. 

Kattoja avattaessa paljastuu välittömästi niiden ala-

pinnassa kiinni olevia ja kastuneita lämpöeristeitä 

ja lahonneita puurakenteita. Myös höyrysulut voiva 

puuttua, tai ne ovat väärässä paikassa. 

Rakennuksissa, joiden ullakkokerrokset toimivat 

alkuperäiseen tapaan lämmittämättöminä säilytys-

tiloina, mahdolliset vauriot rajautuvat lähinnä räys-

täsalueille tai kattojen jiirikohtiin, jotka ovat vuo-

taneet.  Niissä korjaukseksi riittää ehkä pehmenneiden 

kattotuolien päiden uusiminen tai vastaava. Lisäkustan-

nus jää tyypillisimmin 2-7 prosenttiin urakkasummasta.

Kohteissa, joissa rakennusoikeutta on aikoinaan 

myyty asuntojen rakentamiseksi ullakkotasolle, to-

teutukset eivät ole aina osoittautuneet rakennetek-

nisesti toimiviksi. Pahimmillaan vesivuodoista ja/

tai kondensaatiovesistä on vuosien aikana aiheutu-

nut kosteus- ja homevauriota ullakkohuoneistojen 

sisälevyjen tasolle saakka. 

Myös Helsingissä Pertti Pietilän tietojen mukaan 

ilmenee yrittäjiä ja projektinvetäjiä, joiden korkein 

päämäärä vaikuttaa olevan ullakkorakentamises-

ta saatava mahdollisimman hyvä bisnes. Lähtökoh-

dat ovat toki houkuttelevat, jos rakennusoikeutta 

saa 1 000-2 500 eurolla neliö ja valmiista asunnoista 

myyntihintana huikeimmillaan 8 000-12 000 euroa 

neliöltä. Kaasalainen Oy:ssä on katsottu parhaak-

si pysytellä erossa tiettyjen ullakkorakennuttajien 

hankkeista. 

Niidenkin hankkeissa, joihin yrityksessä on kiin-

nostusta, tarjouspyyntöjen mukana tulevat suunni-

telmat käydään läpi tarkasti mahdollisten virherat-

kaisujen varalta. Kukaan ei ole seppä syntyessään. 

Myös suunnittelijoissa on vähäisen kokemuksen 

varassa toimivia. 

Kokenut tai ei, hyvää asennetta osoittaa se, että 

on valmis vähintään kuuntelemaan kokeneiden ra-

kentajien mahdolliset poikkeavat näkemykset rat-

kaisuista, vaikka vain pienissäkin, mutta toiminnal-

lisesti oleellisissa yksityiskohdissa.

YSE:n eli yleisten sopimusehtojen mukainen ta-

kuu peltikattotyölle on kaksi vuotta. Kattoja myös 

maalataan, mikä ajoittuu yleensä noin ”kahden 

vuoden lumien” päähän niiden valmistumisesta. 

Silloin sinkkipinta on puhdistunut tehdasrasvoista 

ja hapettunut otolliseksi maalin tartunnalle. 

Haasteita ei pelätä
Mitä haastavampi kattotyö kyseessä, sitä toden-

näköisemmin Peltisepänliike Kaasalainen Oy:stä 

lähtee vastaus urakkatarjouspyyntöön. Helsingin 

kantakaupungin kattomaailmasta valtaosan työ-

maistaan hakevassa yrityksessä ei siis kavahdeta 

monimuotoisin torni- ym. rakennelmin varustettu-

ja kattoja. 

Sen voi todeta myös yrityksen toimiston seinil-

lä olevien valokuvien kavalkadista. Otoksista pom-

pahtaa silmiin tuttuja kirkkoja, kuten Suurkirkko, 

Kallion kirkko, Paavalin kirkko, Kannelmäen kirkko, 

kuvia myös Hotelli Kämpin katolta jne. Myös asuin-

taloreferensseissä on kantakaupungissa silmät auki 

liikkuneelle tutunoloisia rakennuksia, muodoiltaan 

ja yksityiskohdiltaan rikkaita katutasolta katonhar-

jalle saakka. 

Kupari on tuttu katemateriaali etenkin kirkoissa, 

mutta myös monissa arvokkaissa asuintaloissa si-

tä on käytetty. Tällaisissa taloyhtiöissä omistajat ei-

vät hevin huoli muuta materiaalia tilalle, kun vanha 

kate joudutaan vaihtamaan uuteen. Muutokseen ei 

välttämättä saisi lupaakaan.

– Oli pitkä jakso, jolloin vuosittain teimme usei-

ta kuparikattoja. Nyt sillä saralla on ollut pidemmän 

aikaa hiljaisempaa, työpäällikön tehtävistä toimi-

tusjohtajan vastuuseen siirtynyt Pietilä sanoo.

 
Pertti Pietilä on 
kulkenut sa-
man tien toimi-
tusjohtajaksi 
kuin edeltäjän-
sä, yrityksen 
perustaja Harri 
Kaasalainen, 
kaikkiin katto-
työvaiheisiin 
konkreettisesti 
osallistuen työ-
maalla jos toi-
sellakin.
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Osasyy kysynnän vähyyteen on muutaman vuo-

den ajan varsin korkealla pysytellyt kuparin maail-

manmarkkinahinta. Katonkorjauttajat, joilla ei ole 

vielä pakottava kiire, odottanevat parempaa suh-

dannetta. 

Työkustannukset toisaalta nousevat vuosi vuo-

delta, ja palkat kaikkine sivukuluineen ovat kuiten-

kin hankkeiden merkittävin kustannuserä. Materi-

aalin hinnan osuus on merkityksellisintä luonnolli-

sesti isoissa kuparikatoissa. 

Sinkin määrä vaikuttaa kestoon
Toinen oma alue kuparikattojen rinnalla, ja toimek-

siannoista yleisin,  ovat sinkityt peltikatot. Niissäkin 

eniten hankkeita tulee saneerauskohteista.

– Pääsääntöisesti olemme peltisepänliike, teem-

me perinteistä konesaumakattoa, Pertti Pietilä täs-

mentää. 

Paanukatoiksikin työstö pellistä onnistuu. Niistä re-

ferenssejä on kertynyt paitsi Suomessa myös Venäjällä.

Käsityötaidoille ja -välineille on 
tarvetta yhä. Verstastilasta ison 
osan haukkaavat isot särmäys- 
ym. laitteet sekä mittava työpöytä, 
joilla yksilöllisimpiä osia työste-
tään käsityökaluin. 

PAROC Cortex One
TUULETTUVIIN JULKISIVUIHIN

Yksikerroseristeratkaisu betonirunkoseiniin

PAROC Cortex One on eristysratkaisu  
P1- ja P2-luokan rakennuksiin.

Betonitehtaalla eristetty elementti 
lyhentää rakentamisaikaa.

Katso lisätietoa www.paroc.fi
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Omaksi korkeakoulukseen Pietilä nimeää Mos-

kovan Metropol-hotellin kattotyöt 80-luvulla koke-

neiden peltiseppien rinnalla: yli 10 000 neliömetriä 

vaativaa kattamistyötä ja lukuisia kilometrejä erit-

täin vaativaa julkisivupellitystä kolmikerrosrappa-

uksiin liittyen.

Yrityksen tukikohdassa alakerran verstastilasta 

ison osan haukkaavat isot särmäys- ym. laitteet se-

kä mittava työpöytä, joilla yksilöllisimpiä osia työs-

tetään käsityökaluin. Sinkittyä peltiä lattialla odotte-

lee jatkokäsittelyä isoina rullina. 

RT-kortin mukaan kattoteräspelleissä edellyte-

tään vähintään 350 mg sinkkikerrosta neliötä koh-

den. Reunalistoissa ym. osissa riittää 275 mg/m2 

sinkkipitoisuus. Kaasalaisella käytetään ainoastaan 

kotimaisten valmistajien peltiä, joiden sinkkipitoi-

suuteen voi luottaa. 

Kattotyön teettäjät saavat heiltä aina kohteessaan 

käytettyä materiaalierää koskevat ainetodistukset ja 

kuormakirjat. Samoilla suomalaisvalmistajilla tuot-

tavat myös sinkitykseltään puolet vähäisempää ka-

temateriaalia Baltiaa ja muualle Eurooppaan. 

Toisin kuin Skandinaviassa siellä on hyväksyttyä 

käyttää katteena vain tasoon noin 100 mg/neliö-

metri sinkitettyä peltiä.

Päältä päin katsoen tuotteen sinkkipitoisuutta ei 

Pietilän mukaan voi päätellä. Suomessakin urakoi-

ta saattavat tarjota myös yritykset, jotka asentavat 

katoksi peltiä, jota täkäläiset määräykset eivät hy-

väksyisi. Houkutus on suuri, sillä sinkin määrä hei-

jastuu pellin hintaan vahvasti. Työlle saa isomman 

katteen, jos valvonta pettää.

Ammatillista asennetta ja
turvallisuudesta tinkimättä
Vaativimpia työstettäviä kohtia peltikatoilla ovat jal-

karännit, pyöreät valokaapit ym. muodokkaat yksi-

tyiskohdat. Niissä jos missä ammattitaito tulee pun-

nituksi. Katetta uusittaessa on mahdollista toteuttaa 

alkuperäisestä katosta poikkeavia, tarpeelliseksi kat-

sottuja parannuksia, esimerkiksi muuttaa jalkarän-

nin paikkaa. Tai lisätä katolle - luvallisuuden rajois-

sa - jotain, mitä sieltä on puuttunut. 

Muutokset käsitellään aina suunnittelijan kanssa, 

ja niistä voi koitua pieniä lisäkustannuksia. 

– Jos näemme virheitä tai puutteita, urakoitsijoi-

na meillä on velvollisuuskin tuoda ne esiin, Pietilä 

painottaa. 

Kattovarustusten määrä on viimeisen kymme-

nen vuoden kuluessa lisääntynyt huomattavasti. 

Antenni- ja sähköasentajat, nuohoojat, ammatti-

kunnat, joiden on työnsä puolesta kuljettava katoil-

la, tervehtivät ilolla turvallisuutta lisäävien kulku-

tasanteiden yleistymistä. Oli lisävaruste sitä tai tä-

tä, saumattuja peltikattoja asentavat ammattilaiset 

eivät hyväksy katteiden läpi tehtäviä kiinnityksiä. 

Pidemmänkin päälle vedenpitävä kiinnitys syntyy 

katteen saumaan puristaen. 

– Mehän pidämme ihmisten omaisuuden arvoa 

yllä, siksi pyrimme tekemään työt niin hyvin kuin 

mahdollista, Pertti Pietilä kuvaa asennetta, josta yri-

tyksessä pidetään kiinni.  

Työtelineet kuuluvat
kattourakoihin nykypäivänä
Nykyään pääsääntöisesti kaikissa kattourakoissa 

kohteisiin asennetaan rakennustelineet, vähimmil-

läänkin räystäskaiteet. 

Vielä 1980-luvulla Pietilän mukaan kohteen piti 

olla tosi erikoinen, että työtelineet pystytettiin. Tur-

vallisuusnäkökulmasta voittajia eivät ole olleet vain 

työntekijät, vaan myös talojen asukkaat ja niiden 

kivijalkaliikkeiden asiakkaat, kadunvierillä ketkä ta-

hansa ohikulkijat.

Lainsäädännön ja määräysten vauhdittama 

muutos ei ole voinut olla vaikuttamatta korjauskus-

tannuksiin. Kattoneliötä kohden telineet ja putous-

suojat tuovat lisähintaa 30 - 50 euron haarukassa. 

Jos urakassa katteenalaisten rakennusteknisten 

korjaus-, muutos- ja/tai lisäystöiden osuus on mer-

kittävä, työmaalla pyritään käyttämään sääsuojia. 

Etenkin katon muotoakin muutettaessa sääsuoja on 

itsestäänselvyys, riippumatta vuodenajasta. 

Katetyötä tahtoo olla tarjolla enemmän kuin pel-

tiseppiä on saatavissa. Myös siksi työkautta on ollut 

tarve venyttää ympärivuotiseksi - sääsuojan yleisty-

mistä ajava seikka sekin. 

Hyvistä ammattimiehistä halutaan pitää kiinni, 

heitä ei hevin pistetä entiseen tapaan 2-3 talvikuu-

kaudeksi pakkolomalle. 

Noin 1 000 neliön kattotyössä sääsuojien kustan-

nusvaikutus voi olla luokkaa 100 000 -150 000 eu-

roa. Rahanmenon vastapainoksi oikuttelevien säi-

den aiheuttamat laaturiskit eivät ole uhkana. 

– Nyt meillä on menossa kaksi kohdetta, joissa 

on sääsuoja, Pietilä kertoi maaliskuussa. 

Ullakoiden 
muuttamisessa 
asuinkäyttöön 
edellyttää tark-
kuutta katon 
toimivuuden 
suhteen, niin 
suunnittelu- 
kuin toteutus-
vaiheessa. 
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Halutuin katto – suosituin asentaja
Ruukin suomalainen teräskatto on Suomen halutuin katto. Sen minkä valmis-
tamme, osaamme myös parhaiten asentaa. Asentajamme ovat alan ammatti-
laisia ja myönnämme asennustyöllemme 5 vuoden kattavan takuun.

Tilaa ilmainen arviokäynti kattomestariltamme
Ruukki tarjoaa sinulle nyt ilmaisen kattoremontin arviokäynnin, jonka suo-
rittaa rivi- ja paritaloyhtiöiden kattoremontteihin erikoistunut kattomestari. 
Arviokäynnillä kattomestari tarkistaa kattosi tilan, kartoittaa korjaustarpeet 
sekä tekee tarjouksen kattoremontista hintatakuulla.

Arviokäynti sisältää:
- Katon mittaus
- Katon kunnon tarkistus
- Remonttitarjous Ruukin asennuksella

Varaa ilmainen kattoremontin arviokäynti jo tänään lähetämällä meille alla 
oleva kuponki.

Markkinajohtajan kattokiertue - parhaat 
asennusajat myydään nyt!

SUOMEN 
HALUTUIN 
KATTO

Juuri nyt on oikea aika laittaa katto kuntoon. Kattokiertueella saat kattoremontin hinta-
takuulla. Se tarkoittaa sitä, että Ruukin kattomestarin tekemä tarjous pitää eurolleen.

RUUKKI
Tunnus 5002842
00003
VASTAUSLÄHETYS

Ruukki
maksaa

postimaksun

Asunto-osakeyhtiö

Yhteyshenkilön nimi 

Lähiosoite

Postinro ja –toimipaikka

Sähköposti

Puhelin

Minulle saa lähettää tietoa Ruukin 
tuotteista ja palveluista

Kohde on:

Omakotitalo

Rivitalo

Paritalo

Tilaan ilmaisen kattoremontin arviokäynnin.

OSALLISTU OSOITTEESSA: 
ruukkikatot.fi/kattokisa

VOITA 5000 EUROA KATTOREMONTTIIN!

www.ruukkikatot.fi
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Julkisivuratkaisut

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

Maailman johtavalta tiilenvalmistajalta myös kevyempi
korjausvaihtoehto: Argeton-julkisivujärjestelmä.

Wienerberger Oy Ab | www.wienerberger.fi
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S
isäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Jor-

ma Säteri tietää, että ilmalla on tapana ha-

kea reittinsä, jos ei muualta, niin rakentei-

den läpi ja vaikkapa postiluukun kautta. 

– Tämän seurauksena huoneistoon tulee porras-

käytävästä ja naapurista ruuan sekä mahdollisesti 

tupakan hajua, Säteri sanoo..

Hän korostaa toimivan ilmanvaihdon tärkeyttä.

– Ilmanvaihdon tarkoituksena on tuoda asun-

toon raitista ulkoilmaa epäpuhtauksien ja kosteu-

KORVAUSILMAVENTTIILI IKKUNASSA OSA ILMANVAIHTOA

Venttiilin tukkiminen 
huonontaa ilman laatua
Ikkuna on tänä päivänä usein osa huoneiston 
ilmanvaihtoa siinä olevan korvaus- tai 
tuloilmaventtiilin vuoksi. Venttiilin tukkiminen 
esimerkiksi vedon takia huonontaa sisäilmaa.

Teksti ja kuva:  Irene Murtomäki

den kulkeutuessa ulos poistoilmakanavista.

Ilmanvaihto on Jorma Säterin mukaan mitä il-

meisimmin pielessä, jos huoneistossa on haju-

ja. Etenkin tullessa raittiista ulkoilmasta asuntoon 

huomaa, jos sisällä on tunkkaista.

Myös normaali asumisen kosteus alkaa näkyä. 

Kosteus tiivistyy esimerkiksi kylpyhuoneen peiliin, 

vessan vesisäiliöön tai ikkunoihin, joiden pinnat 

ovat kylmiä. Yksi hyvä mittari on pyykin kuivumi-

nen, se ei saisi kestää yli vuorokautta.

Sisäilmayh -
distyksen 
toiminnan-
johtaja Jorma 
Säteri korostaa 
ilmanvaihdon 
merkitystä. 

”Korvausil-
maventtiilien 
säännöllisestä 
puhdistamisesta 
täytyy asukkaita 
ohjeistaa talo-
yhtiön toimesta, 
koska ei voida 
olettaa heidän 
sitä tietävän.”
Toiminnanjohtaja 
Jorma Säteri
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Huonon ilmanvaihdon terveysvaikutukset tule-

vat välillisesti, kun eri epäpuhtauksien pitoisuudet 

nousevat.

Ilmanvaihdon merkitys kasvanut
Asuntojen ilmanvaihtoon on Sisäilmayhdistyksen 

toiminnanjohtaja Jorma Säterin mukaan kiinnitetty 

kautta aikain huomiota.

– On tiedetty, että ilman täytyy tulla jostain si-

sään ja sen on jostain mentävä ulos. Tämä on aikoi-

naan hoidettu osittain luottamalla siihen, että ikku-

nat vuotavat tai talon rakenteissa on muuta vuotoa.

Ulkoilman saannin merkitys unohtui toviksi 

70-luvulla, jolloin myös rakennettiin paljon.

– Rakentamismääräyksissä ei ollut selkeästi mai-

nintaa korvausilmaventtiileistä, eikä niitä vaadittu, 

joten tuon ajan rakennuskannassa on puutteita.

– Seuraavalla vuosikymmenellä eli 80-luvulla 

uudistuneet rakentamismääräykset jo edellyttivät 

korvausilman johtamista huoneistoihin. Ilmanvaih-

don tarve on korostunut sitä mukaan, kun raken-

nuksia on tiivistetty, Säteri mainitsee.

Tämän päivän uudisrakennuksiin asennetaan 

koneellisia tulo- ja poistoilmajärjestelmiä, joten ul-

koilmaventtiilejä ei enää tarvita. Ilman tullessa si-

sään koneellisesti se myös saadaan lämmitettyä ve-

dottomaksi.

Ikkunaremontissa 
huomio ilmanvaihtoon
Jos huoneiston korvausilma on ollut aikaisemmin 

muun muassa vuotavien ikkunoiden varassa ja ne 

vaihdetaan tiiviisiin ikkunoihin, on uudessa tilan-

teessa huolehdittava riittävästä korvausilmasta.

– Ratkaisuna on useimmiten korvausilmavent-

tiilillä varustetut ikkunat, koska se on kätevää. Sei-

nään ei tarvitse porata reikiä, Säteri toteaa.

Oma lukunsa ovat painovoimaisen ilmanvaih-

don talot. Kun vanhat ikkunat vaihdetaan uusiin tii-

viisiin ikkunoihin, on ilmanvaihto hoidettava muu-

toin kuin ikkunakarmeissa olevilla venttiileillä.

– Ne ovat lähes hyödyttömiä, koska paine-eroa 

ei ole tarpeeksi. Painovoimaisen ilmanvaihdon ta-

loissa paras ratkaisu on etsiä ulkoilmareitit, jotka 

todennäköisesti ovat vuosien mittaan jääneet ta-

pettien alle, sekä palauttaa vanhan järjestelmän toi-

mintaedellytykset. Usein tarvitaan myös hormien 

tiivistämistä, Säteri neuvoo.

Ikkunaremontin jälkeen 
säädöt kohdalleen
Ikkunaremontin jälkeen on Jorma Säterin mukaan 

säädettävä sekä ilmanvaihtojärjestelmä että lämmi-

tysjärjestelmä. Näin varmistetaan, että huoneistois-

sa kulkee oikea määrä ilmaa ja saadaan oikea määrä 

lämpöä.

Sisäilmayhdistyksen puheenjohtaja Jorma Säteri 

arvelee, että soraääniä korvausilmaventtiilillä varus-

tetuista ikkunoista saattaa kuulua etenkin kohteista, 

joissa ulkoilmaventtiilejä ei ole ollut aikaisemmin, 

eikä ilmanvaihto ole ollut siten hallinnassa.

– Kun uusi ikkuna asennetaan ja sen yhteydes-

sä varmistetaan riittävä ilmanvaihto, voi tuntua kyl-

memmältä kuin aikaisemmin.

Markkinoilla on olemassa teknisesti kehitty-

neempiä vaihtoehtoja korvausilmaventtiilille kuin 

esimerkiksi ikkunan karmissa olevat rakoventtiilit. 

Ne vaativat kuitenkin isompia investointeja tai suu-

rempia muutoksia, joten niiden läpivieminen talo-

yhtiön päätöksenteossa voi olla hankalaa.

– Valikoimassa on venttiilejä, jotka termostaa-

tin vaikutuksesta menevät pienemmäksi, kun ulko-

na on kylmää. Lisäksi kylmää ilmaa voidaan pystyä 

suuntaamaan ylöspäin, jolloin se ehtii alas tulles-

saan ainakin hieman lämmetä. Vedon käydessä 

hyvin vaikeaksi voi ratkaisu löytyä lämmitettävis-

tä tuloilmaventtiileistä, jotka myös suodattavat ul-

koa otettavan korvausilman. Yhtenä vaihtoehtona 

on patterin taakse asetettava venttiili, jossa patterin 

lämmöllä lämmitetään tuloilmaa.

Niin kutsutuissa tuloilmaikkunoissa ulkoilma 

johdetaan ikkunarakenteiden läpi sisään. Matkalla 

ilma lämpiää, mikä auttaa veto-ongelmaan.

Suodatin estää pölyä
Arvostelijoiden mukaan ikkunan korvausilmavent-

tiilistä tulee huoneistoon paitsi kylmää ilmaa myös 

pölyä ja melua.

– Suodattimien avulla pystytään jonkin verran 

vaikuttamaan näihin haittoihin. Suodatin estää ul-

koilman ja liikenteen pölyjen tulon suoraan sisään. 

Suodattimen tehokkuuden huomaa jo muutamas-

sa viikossa sen tullessa mustaksi. Kaikki se mikä jää 

suodattimeen, on pois keuhkoista. Suodatin myös 

vaimentaa ääntä jonkin verran.

Erilaisiin venttiileihin on omanlaisensa suodat-

timet.

– Ikkunan karmin yhteydessä olevissa rakovent-

tiileissä käytetään karkeasuodatinta, joka pysäyttää 

isoimmat pölyt ja tehoaa osittain siitepölyyn, mutta 

ei pienhiukkasiin. Seinässä oleviin venttiileihin on 

saatavissa parempilaatuisia hienosuodattimia, jot-

ka keräävät melko hyvin ulkoilman isompia ja pie-

nempiä hiukkasia.

Oli korvausilmaventtiilissä suodatinta tai ei, täy-

tyy se puhdistaa säännöllisesti.

– Tässä asukkaita on ohjeistettava taloyhtiön toi-

mesta, koska ei voida olettaa heidän sitä tietävän. 

Asukas voi toki omatoimisesti varmistaa hyvän si-

säilman laadun ja pyyhkiä venttiilit puhtaaksi pari 

kolme kertaa vuodessa, Säteri opastaa.
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JULKISIVUREMONTTI 2013 -KILPAILUSSA etsitään palkitsemisen arvoista julki-
sivuremonttia, jossa on onnistunuttu hankesuunnittelussa ja toteutussuunnittel-
ussa, päätöksentekoprosessissa, toiminnassa remontin aikana, kustannusten hal-
littavuudessa, aikataulussa pysymisessä, saavutettu energian säästöjä, julkisivun 
arkkitehtuurista ja ilmeestä on saatu positiivistä palautetta, häiriöitä ja ongelmia 
on ollut vähän ja tiedonkulku pelannut sujuvasti. 
   Huomiota ei siis kiinnitetä pelkästään tekniikkaan ja arkkitehtuurin, vaan myös 
siihen, miten esimerkiksi hallitus on korjaushankkeessa toiminut, osakkaille on 
tiedotettu tai taloudesta pidetty huolta.

   Asunto-osakeyhtiön korjauksen täytyy olla valmis/vastaanotettu syyskuun 
loppuun mennessä. Mukaan voi kuitenkin ilmoittaa myös sellaisia asunto-
osakeyhtiöiden julkisivukorjaushankkeita, jotka käynnistyivät ja valmistuivat 
viime vuoden aikana. 
   Julkistaminen tapahtuu Julkisivu 2013 -messuilla marraskuussa.

www.julkisivuyhdistys. www.akha. 
Asunto ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry

Jos asunto-osakeyhtiös-
säsi tehdään julkisivure-
monttia, seuraa vaiheita 
ja pidä mielessäsi, et-
täJulkisivuyhdistys r.y., 
Asunto- ja kiinteistöyhti-
öiden hallitusasiantunti-
jat AKHA ry yhteistyössä 
Kiinteistöposti-lehden 
kanssa järjestävät jälleen 
Julkisivuremontti-
kilpailun.

www.kiinteistoposti. 

   Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoituslomake ja sen liitteet, jotka löytyvät 
Kiinteistöpostin ja Julkisivuyhdistyksen kotisivuilta 
www.kiinteistoposti.  ja www.julkisivuyhdistys.   

Ehdotukset on jätettävä 30.9.2013 mennessä. 

Lisätietoja päätoimittaja Riina Takala, puh. 040 502 1769, 
riina.takala@kiinteistoposti.  tai info@julkisivuyhdistys. 

Ehdotukset jätettävä 
30.9.2013 mennessä.

palkitsemisen arvoista julkisivuremonttia
Huomio, asunto-osakeyhtiöt ja isännöitsijät !

Taas etsitään 

Julkisivuremonttikilpailu 2012:
Voittaja Asunto Oy Näsinamuri 
Tampere

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Jäsenyritys esittäytyy:

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

JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAA JA KUIVAUSLIIKETOIMINTAA
HARJOITTAVIEN YRITYSTEN YHTEENLIITTYMÄ

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

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

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

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

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

Liiton jäseneksi voidaan hyväk-
syä yrityksiä, jotka harjoittavat 

jälkivahinko- tai kuivausalaan liit-
tyvää toimintaa eri muodoissaan.

Ja  t ähän  tu l ee  La s s i l a  &  Tikano j an  puo l i ka s

SIISPÄ EMME MEKÄÄN

VAHINKO EI 
KATSO KELLOA
VAHINKO EI 
KATSO KELLOA
L&T:ltä saat avun ripeästi vuorokauden ympäri. 
Kun vahinko on sattunut, näppäile 010 636 2000.

www.lassila-tikanoja.fi
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Ikkunat meluntorjujina
Kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset uusia 
asuintaloja rakennettaessa hoitavat samalla osaltaan 
ulkoista meluntorjuntaa. Harkitulla ikkunavalinnalla tai 
asiantuntijoiden neuvoilla myös vanhojen ikkunoiden 
kunnostus voi leikata ulkoa kantautuvia ääniä. 

Teksti: Hanna Rissanen Kuva: Jussi Hellsten

Ä
änien ja ääniympäristön kokeminen on 

pitkälti yksilöllistä. Siinä missä toinen 

mieltää jotkin äänet kotoisina, ne saat-

tavat kiristää melulle herkemmän her-

mot äärirajoille. Ikkunoiden ja muiden rakenteiden 

kautta ulkoa asuintiloihin kulkeutuvien äänien nu-

jertamiseksi on löydettävissä eritasoisia keinoja. 

Kotien äänimaailma on monenkirjava kudos 

mm. rakennuksen maantieteellistä ja liikenteellistä 

sijaintia, rakennetta ja teknistä varustusta. Enem-

män tai vähemmän sitä voi sävyttää myös seinä- ja 

muu lähinaapuristo, vuodenaikakin. 

Toisinaan aivan muualla tehtyjä päätöksiä seuraa 

niiden toimeenpanon jälkeen ympäristöön uusia, 

vahvojakin äänilisiä. Ne voivat myös vaientaa jota-

kin äänielementtiä, ehkä poistaa kokonaan. Moot-

toritie ennestään hiljaisten alueiden kautta vedet-

tynä ei jää huomaamatta, mutta usein hiljentää lii-

kennettä entisen pääväylän tienoilla. Lentoasemien 

kiitoratamuutokset ja lisäykset kuuluvat, ja puhututtavat.

Ääneneristyksen 
parantaminen sivutoive
Useassa maassa ja monenlaisissa ympäristöissä ta-

lojen rakentamisessa pitkän työrupeaman alalle 

valmistumisensa jälkeen kokemusta ja asiantun-

temustaan kerryttänyt DI Jussi-Pekka Launne on 

viimeiset parikymmentä vuotta keskittynyt oman 

yhdenmiehen insinööritoimistonsa nimissä kun-

toarvioiden laatimiseen sekä korjausrakentamisen 

suunnitteluun, valvontaan ja rakennuttamiseen, 

asuinrakennukset etusijassa. 

– Matkan varrella ikkunat ovat tulleet selvästi yk-

kösaiheekseni, nyt melkein ainoaksi, Asiantuntija-

palvelut J-P Launne Oy -yrityksessään nyt jo jääh-

dyttelyvaiheeksi työskentelyään kuvaava mies ker-

too.  

Ikkunoiden korjaus-, muutos- ja vaihtohank-

keissa Launne sanoo esiin nousevan usein myös 

“äänipointin”, joskin sivuasiana. Merkittävämmik-

si koetut parannustavoitteet ikkunahankkeissa ovat 

Lentokoneiden 
kehityksen 
myötä niiden 
tuottama me-
lutaso on alen-
tunut.
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korvausilman hallinta, parempi lämmöneristävyys, 

ulkonäkö sekä helpompi pestävyys ja hoidettavuus.

Itsekin Vantaan Pähkinärinteessä jo vuosikym-

meniä asunut ja sinne kotiutunut Launne kertoo ol-

leensa paljon mukana myös kotilähiönsä ikkunare-

monteissa. Ainoastaan yhdessä niistä hän muistaa 

tilaajien nostaneen ikkunoiden ääneneristävyyden 

parantamisen tärkeänä näkökohtana esiin.

– Lienevätkö sitten asiakkaani valikoituneet, vai 

olisivatko meluherkimmät muuttaneet pois? hän 

toteaa. 

Helsinki-Vantaan lentokentän kolmannen kii-

toradan valmistumisen jälkeen Pähkinärinne on 

määritelty lentomelualueisiin kuuluvaksi. Kiito-

radan melualueen häntäpäässä sijaitsevana se to-

sin kuuluu alimpaan melukategoriaan (55-60 dB).  

Lentokoneiden kehityksen myötä niiden tuottama 

melutaso on alentunut. Lentotiheys on puolestaan 

noussut, sitä kautta häiritsevyys lisääntynyt. 

Lähempänä vilkasliikenteistä Vihdintietä olevissa 

Pähkinärinteen asuintaloissa häiritseväksi tekijäksi 

jotkut voivat kokea myös sieltä kantautuvan liiken-

teen kohinan. Pähkinärinteen oma sisäisen liiken-

teen meluvaikutus on vähäistä. 

Korjattuna, osin uusittuna 
- tai täysin uusi ikkuna 
Kolmilasisia, sisään aukeavia ikkunoita (MSK) val-

mistettiin jo 1970-luvulla. Niissä ikkunarakenteen 

sisäpuolen muodostavat kaksi yhteen kytkettyä po-

kaa laseineen. Ulkopuolen pokassa oleva kolmas la-

si saattaa olla sisempiä paksumpi. 

1980-luvun loppupuolella markkinoille tulivat 

MSE-ikkunat, jotka Launneen mukaan ovat ylei-

simpiä nykyäänkin. Niissä sisäpuolen pokassa on 

umpiolasielementti. 

Kiinteistöjensä ikkunoista kuntokartoituksen ti-

laavat haluavat saada asiantuntijan näkemyksen, 

mitä ikkunoille tulisi tehdä.

– Useimmiten näen perustelluksi tutkia ensin, 

voidaanko olemassa olevat ikkunat säilyttää kun-

nostamalla tai uusimalla vain osittain, ja pitää sen 

jälkeen kunnossa. Vasta sen jälkeen harkittavak-

si tulee, onko ikkunat syytä vaihtaa uusiin karmei-

neen päivineen.

Vaikka asiakas ei ottaisi mietinnässä mitenkään 

esiin ääneneristysnäkökohtaa, Launne pitää lähtö-

kohtana, että ääneneristys ei saisi hankkeessa aina-

kaan huonontua, vaan mieluummin parantua.

Rakennusvalvonta ei ota kantaa korjattavien ik-

kunoiden ääneneristykseen. Korjaus ei edellytä edes 

toimenpidelupaa. Silti lähes aina korjauksissa ää-

neneristyskin paranee jo siitä syystä, että ikkunasta 

tulee entistä tiiviimpi. 

Tiiviys kun on muutakin kuin toimivat tiivisteet. 

Korjattavaksi otetuista ikkunoista paljastuu usein 

huonosti keskenään asettuvia puitteita, mikä voi 

juontaa jo valmistus- tai asennusvirheestä. Käyn-

tisovituksen korjaus tiivistää ikkunaa.

Jos vanha ikkuna korjataan uuteen osittain, esi-

merkiksi vaihtamalla uloin puupuite  puualumii-

ni-puitteeksi, rakennusvalvonnalta on haettava toi-

menpidelupa materiaalin vaihtumisen vuoksi. Sil-

loin rakennusvalvonta ottaa kantaa myös äänieris-

tykseen, joskin Launnen mukaan useimmiten se 

jää tasolle ‘ääneneristys ei saa huonontua’.  Yleensä 

muutos kuitenkin parantaa sitä.

– Kun korjaukseen valitaan kokonaan uudet ik-

kunat, useimmiten ne täyttävät äänieristyksen suh-

teen nykyiset, asemakaavassa uusille rakennuksil-

le asennetut vaatimukset, vaikka sitä ei määräyksin 

edellytetäkään.

Ennen vuonna 1986 tullutta määräystä, joka kos-

ki asuntojen varustamista korvausilmaventtiileillä, 

korvausilma tuli mistä milloinkin. Määräyksen jäl-

keen korvausilmareitti järjestettiin usein ikkunan 

yhteyteen.

Korvausilmaventtiileitä tuoreempia keksintö-

jä ovat tuloilmaventtiilit, joilla varustettuja ikkunoi-

ta on alettu valmistaa vasta 2000-luvulla.  Vieläkään 

ei voi sanoa, että niitä olisi uusissa ikkunoissa ylei-

simmin. Yleisin korvausilmaventtiili taitaa yhä olla 

suoraan ikkunan karmin läpi asennettu rakovent-

tiili.

– Tuloilmaventtiili on mielestäni hyvä ratkaisu 

juuri siksi, että sen kautta otettava kylmä ulkoilma 

lämpenee lasivälissä ennen sisätilaan etenemistään, 

Launne sanoo. 

– Vedontunnetta ei tule siten kuin korvausilma-

venttiilein varustettujen ikkunoiden lähellä saattaa 

tulla, siksi asukkaat eivät sulje tuloilmaventtiiliä yh-

tä herkästi kuin korvausilmaventtiiliä.

Muidenkaan kannalta ei ole yhdentekevää, pi-

detäänkö yksittäisessä asunnossa ilmanvaihtoon 

kuuluvia venttiileitä auki vai kiinni. Jos venttiilit 

suljetaan jossakin asunnossa, koko rakennuksen tai 

– Tuloilma-
venttiileissä ei 
tule vedontun-
netta siten kuin 
korvausilma-
venttiilein va-
rustettujen ik-
kunoiden lähel-
lä saattaa tulla, 
siksi asukkaat 
eivät sulje tu-
loilmaventtiiliä 
yhtä herkästi 
kuin korvausil-
maventtiiliä, 
Jussi-Pekka 
Launne sanoo.
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ainakin samassa linjassa olevien asuntojen koko il-

manvaihto häiriintyy.  

Vanhoja, venttiilittömiä ikkunoita kunnostetta-

essa niihin on mahdollista lisätä korvausilmavent-

tiili tai tuloilmaventtiili. 

Ulkoa tulevien äänien vaimentamisen kannalta 

Launneen mukaan usein ikkunarakenteiden kriitti-

sin, heikentävä kohta on korvausilmaventtiili, olipa 

se sitten asennettu ikkunan valmistusvaiheessa tai 

lisätty myöhemmin. 

Parvekkeiden ovet ja 
parvekelasitus osatekijöinä
– Nämä ovat sellaisia, jotka jo vallan hyvin voidaan 

pitää kunnossa, Launne esittelee Pähkinähuollon 

kokoustilan MSK-ikkunaa. 

1980-luvun kolmilasisessa ikkunassa alkuperäi-

nen ulkopuite on myöhemmin korvattu alumiini-

pintaisella vaihtopuitteella.  

– Näiden lämmönerityskyky, U-arvo on 1,8 paik-

keilla. Vaikka lukeman ero kuulostaa isolta nykyisin 

vaadittuun U-arvoon, uuteen vaihtamalla säästyvän 

energian arvo ei ole niin merkittävä, että se yksis-

tään olisi riittävä syy toimenpiteeseen.

Ääneneristyksen kannalta heikkous kyseisen ti-

lankin ikkunassa on myöhemmissä vaiheissa tuule-

tusluukkuun lisätty korvausilmaventtiili. Venttiiliin, 

vaneriluukun takapuolelle olisi haluttaessa mahdol-

lista lisätä erillinen ääniloukku. 

Jos kehitys on vienyt ikkunoita  paitsi energiata-

loudellisemmiksi myös paremmin ääniä eristävik-

si, parvekeovissa ääneneristävyydessä on saatettu 

ottaa jopa takapakkia. Ennen parvekkeelle käytiin 

kaksilehtisistä ovista: toinen aukesi sisään, toinen 

ulospäin. Yleistyneiden yksilehtisten ovien suo-

sio juontaa tilankäytöllisistä tavoitteista. Ainoas-

taan ulospäin aukeava ovi on huoneen sisustuksen 

kannalta sallivampi, toisaalta myös huollon kannal-

ta helpompi. Launnen mukaan yksilehtiset ovet on 

saatu hyvin lämpöä eristäviksi ja ääneneristyksel-

täänkin kohtuullisiksi. Toimivat kaksilehtiset parve-

keovet hän silti uskoo ääneneristykseltään parem-

miksi. 

Parvekkeiden lasittamista suosiva suuntaus puo-

lestaan on osaltaan lisännyt sisätiloihin johtuvien 

äänien vaimenemista, ehkä 10 desibelin suuruus-

luokassa. 

Uudisrakentamisessa vaatimukset ääneneristä-

miskyvystä rakenteille, ikkunoillekin, ovat entistä 

korkeammat. Liikenteen, mutta vaikkapa myös lä-

hellä olevien koulujen pihoista tms. sisälle pyrkivää 

melua voidaan torjua esimerkiksi myös ikkunoiden 

sijoittelulla. 

  

Kestävää kauneutta 
pihallesi!

www.hb-betoni.fi 

HB-Pihakivet säilyttävät 
värikkyytensä vuodesta 
toiseen.Tutustumalla 
rauhassa omaan pihaasi, 
pinnoitevaihtoehtoihin ja 
väreihin,voit suunnitella 
elämäsi pihan. 

HB-Pihakivillä onnistut!

57

http://www.hb-betoni.fi


Korjausavustuksilla työllistettiin
Ympäristöministeriön asunto- ja rakennusosaston 

ylijohtaja Jouni J. Särkijärvi kertoo Kiinteistöpostin 

ensimmäisessä numerossa siitä, että korjausavus-

tukset ovat valtiolle hyvin edullista toimintaa. Avus-

tuksilla työllistetään ja samalla rappeutuvat taloyh-

tiöt tekevät helpommin korjauspäätöksiä. 

Avustuksia myönnettiin 20 prosenttia työvoi-

makustannuksista tai vaihtoehtoisesti 10 prosenttia 

kokonaiskustannuksista. Avustuksen saamisen eh-

tona oli, että työvoimasta maksettiin verot ja sosiaa-

limaksut, minkä valvonta olikin tärkeää, sillä “kuu-

tamourakointi” oli tuohon(kin) aikaan varsin yleistä.

Taloyhtiöiden korjausrakentaminen lähti käyn-

tiin vuonna 1994. 

Arvonlisävero tuli
Kesäkuun alusta vuonna 1994 astui voimaan arvon-

lisäverolaki, mikä määräsi verolle kaikki myytävät 

tuotteet ja palvelut, kuten isännöinnin, siivouksen, 

jätehuollon ja korjausrakentamisen. Vanha liike-

vaihtovero kosketti ainoastaan tavaroiden myymis-

tä.

Julkisivuremontit alkoivat
Kiinteistöpostin päätoimittaja Tellervo Ahtola kir-

joitti numerossa 3/94, että julkisivuremontti on ke-

vään muoti-ilmiö. 

Samaisessa numerossa diplomi-insinööri Risto 

Vahanen kertoo: “Tänä päivänä on rakennuskan-

nassamme runsaasti vain kymmenisen vuotta sit-

ten tehtyjä taloja, joiden julkisivut on päällystettävä 

uudestaan. Jopa ainoastaan kolme vuotta käytössä 

olleissa taloissa on jouduttu uusimaan parvekkeita.”

Julkisivuremontteja riittää, sillä paljon on teke-

mätöntä työtä.

Poimintoja 20-vuotiselta
lehdenteon taipaleelta
Tammikuussa vuonna 1994, lehtemme ensimmäisen numeron 
pääkirjoituksessa kerrotaan, ”Uuden lehden perustaminen tämän 
päivän Suomessa (viittaus 90-luvun alun lamaan) on sen verran 
rohkea teko, että perustelut toimenpiteelle on oltava vahvat. Meillä on.

Hyvinkin rakennettu kiinteistö vaatii jatkuvaa kunnossapitoa ja 
määräaikaisia parannustöitä. Tämän lehden tarkoituksena on 

rakentaa suora yhteys taloyhtiöiden hoidosta vastaavien ja 
palvelujen ja tuotteiden tarjoajien välille. Suoraan ja rehellisesti, 
”tarjota ilmoittajille mutkaton kanava kertoa itsestään ja tuotteistaan 
juuri niille, jotka muodostavat käyttäjä- ja ostajakunnan.”

Teksti: Matti Karppanen
”Tietoa todelli-
seen tarpee-
seen” -motolla 
Kiinteistöposti 
tuli markkinoille 
20 vuotta sitten. 
Sen jälkeen leh-
den palstoilla 
on esiintynyt 
ministereitä, jul-
kisuuden henki-
löitä, mutta yh-
tälailla asunto-
osakeyhtiöiden 
arkisesta elä-
mästä kertovia 
ihmisiä. 

58



Valtio lamanpoistotalkoissa 
Valtiovarainministeri Iiro Viinanen pohti silloise-

na valtion ylimpänä kassanvartijana kiinteistöveron 

merkitystä. Lisäksi hän otti kantaa valtion tukitoi-

miin rakennus- ja kiinteistöalan kannalta. 

Tellervo Ahtolan tekemä haastattelu julkaistiin 

keväällä 1995.  

“Jos järkevillä ratkaisuilla kiinteistöverotuksen 

puolella kyetään edesauttamaan talouden kasvua 

vahvistavaa verokanteen muutosta, tällaista mah-

dollisuutta olisi tuskin viisasta sulkea mahdolli-

suuksien ulkopuolelle.”

“Lamavuosien ylittämiseksi valtio on joutunut 

ottamaan asuntotuotannossa merkittävän roo-

lin. Nyt on ollut tärkeää rakennus- ja kiinteistöalan 

kannalta pitää edes rakennusalan osaavin ydinosa 

hengissä”, mietti Iiro Viinanen.

Putkiremontit tulevat
Syksyllä 1995 Kiinteistöposti kertoi, että putkistore-

montti voi olla taloyhtiössä sosiaalinen tapahtuma. 

Se tarkoitti, että urakoitsija koetti minimoida asuk-

kaisiin kohdistuvat haitat minimiin, asukkaat saivat 

esittää omia toiveitaan esimerkiksi märkätilojen pa-

rantamisesta, remontin aikaista tiedottamista pidet-

tiin tärkeänä ja vaalittiin asukkaan ja remontin te-

kijöiden välisiä sosiaalisia suhteita. Kuulostaa ihan 

tämän päivän remonttiteeseiltä.

Uutta voimaa toimitukseen
Vuoden 1996 alusta Kiinteistöpostin toimitus-

päällikkönä aloitti nykyinen päätoimittaja Riina Ta-

kala ja lehden ilmestymistiheys nousi kuuteen nu-

meroon vuodessa aiemman neljän numeron sijaan.

Isännöinti on ammatti
Sanoi silloisen Isännöitsijäliiton puheenjohtaja 

Pentti Laitinen. Hänen haastattelustaan käy ilmi, et-

tä isännöintiala oli jo silloin murroksessa. Isännöit-

sijöiden arvostus ei ollut kohdallaan, liiton tunnet-

tuus oli huono, ammattimaisempaa otetta isän-

nöintiin kaivattiin ja hinnoittelu oli  haastava teh-

tävä. 

Jotenkin tuntuu, ettei kahdessakymmenessä 

vuodessa ole asiat paljoa muuttuneet. 

Suruviesti lehdentekijöille
Maaliskuussa 2001 saapui suruviesti Kiinteistöpos-

tin toimitukseen, Tellervo Ahtola oli kuollut pitkäl-

lisen sairauden uuvuttamana. Telle Ahtola oli Kiin-

teistöpostin ensimmäinen päätoimittaja ja hänellä 

oli merkittävä rooli lehden syntyhistoriassa.

Loppuvuodesta koko Suomi valmistautui kuu-

meisesti tulevan 1.1.2002 yhteisvaluutta euron tu-

lemiseen. Kaikki kynnelle kykenevät kauppamiehet 

olivat liikkeellä “europelote” päällimmäisenä myyn-

tiargumenttina.

Kiinteistöposti siirtyi seitsemän numeron ilmes-

tymistiheyteen vuonna 2001.

Kiinteistöklubi lanseerattiin
Suomen markka siirtyi vuoden 2002 alusta histori-

aan ja kansalaiset opettelivat euronkäyttäjiksi. Vielä 

tänäkin päivänä monet miettivät hintoja “markan 

kautta” eli siirtyminen uuteen valuuttaan ei ole kai-

kille ollut itsestään selvää.

Internet-pohjainen taloyhtiöille suunnattu por-

taali, Kiinteistöklubi, lanseerattiin näyttävästi vuo-

den 2002 alussa. Klubi oli tullessaan ainutlaatuinen 

palvelukonsepti, jonka idean ymmärsivät myös alan 

järjestöt kopioimalla ja tuomalla markkinoille vas-

taavanlaisia portaaleja.

Kiinteistöposti 10 vuotta
Vuonna 2003 tuli kymmenen vuotta Kiinteistöpos-

tin perustamisesta. Lehti oli noussut lyhyessä ajas-

sa markkinajohtajaksi ja lehden ylivoimaisen suuri 

jakelulevikki takasi yritysten mainospanostuksille 

vastinetta. 

Tehdyt lukijatutkimukset vahvistivat Kiinteistö-

postin tekijöiden käsityksiä siitä, että lehden luki-

jaystävällinen ja käytännönläheinen toimitustapa 

on oikea. 

Juhlavuoden kunniaksi Kiinteistöpostin ilmesty-

mistiheys nousi kahdeksaan numeroon.

“Nuijille puhutaan nuijien kieltä”
“Ja fiksuille fiksusti”, kertoi yritysvalmentaja Juhani 

Tamminen oppi-isänsä Juhani Wahlstenin iskos-

taneen oppejaan hänen päähänsä. Tämä kävi ilmi 

toimittaja Kari Sauteron tekemästä haastattelusta 

Kiinteistöposti Professionalissa 4/03.

Tiedottaminen voi olla joskus myös hyvin yksin-

kertaista. Tamminen kertoo haastattelussa tarinan, 

jonka valmentajalegenda Vladimir Jursinov oli hä-

nelle kertonut. 

Jursilla oli ollut Moskovan Dynamoa valmenta-

essaan kapinoiva kiekkoilija joukkueessaan ja pe-

Isännöinnin tu-
levaisuutta ja 
julkisivukorjaa-
mista muiden 
muassa on käsi-
telty Kiinteis tö-
postin sivuilla 
vuosikymmen-
ten aikana. 
Olipa jossakin 
vaiheessa leh-
dessä myös 
Riemukaari-
niminen pila-
piirros.
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laaja oli pitänyt palauttaa arkitodellisuuteen. “Otin 

kartan, johon piirsin nuolen Moskovasta Siperiaan. 

Ei siinä sanoja tarvittu”, oli ollut Jursin tehokkaalta 

kuulostava viesti.

Karppa aloitti palstanpidon
Karpan Keittiö -palsta alkoi ilmestyä Kiinteistöpos-

tin numerossa 1/04. Ensimmäinen resepti opasti 

blinien maailmaan.

Numerossa 2/04 lehden lukijoille tarjottiin erit-

täin laaja digitelevisiota ja laajakaistaa käsittelevä 

juttupaketti, joka sai valtaisan huomion isännöitsi-

jöiltä ja hallitusten puheenjohtajilta.

Seuraavassa numerossa eli huhtikuussa 2004 

Kiinteistöpostin oma laajakaistatutkimus kertoi, että 

joka neljännellä huoneistolla on laajakaistaliittymä. 

Nythän valtiolla on tavoitteena, että vuoteen 

2015 mennessä 99 prosentilla suomalaisista olisi 

100 megabitin laajakaistayhteys.

Kiinteistöposti kaikkiin taloyhtiöihin
Kiinteistöpostin vuoden  2005 Kiinteistömessunu-

mero postitettiin ensimmäisen kerran kaikkiin suo-

malaisiin asunto-osakeyhtiöihin. Lehden kokonais-

levikki oli 84 000 kpl.

Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari
Kiinteistöposti järjesti ensimmäisen ammatti-isän-

nöitsijöille suunnatun Tulevaisuuden Isännöinti 

-seminaarin syyskuussa 2006. Seminaari oli jo syn-

tyessään menestys. Satakunta ammatti-isännöit-

sijää eri puolilta Suomea kokoontui Tukholmaan 

suuntautuneelle seminaarimatkalle.

Seminaari sai osallistujilta kehuja muun muas-

sa siitä, että se poikkesi muista alalla järjestettävistä 

seminaareista isännöitsijöitä puhuttelevalla sisäl-

löllään sekä loppuun asti mietityillä ja toteutetuilla 

järjestelyillään. 

Pääkaupunkiseutu Extra
Kiinteistöposti julkaisi elokuussa 2007 ensimmäisen 

pelkästään pääkaupunkiseudulle jaetun numeronsa ja 

näin lehden ilmestymistiheys nousi yhdeksään.

Kiinteistötori messuilla
Kiinteistöposti toteutti Kiinteistö 2007-messuilla 

uuden messukonseptin, Kiinteistötorin, jossa jouk-

ko alan yrityksiä kokoontui samalle osastolle. 

Kiinteistötorin erikoisuutena oli myös oma kah-

vio-viinibaari, jossa yhteisosaston näytteilleasettajat 

voivat kestitä asiakkaitaan. Kiinteistötori sai hyvän 

vastaanoton. 

Tämän jälkeen Kiinteistötori on pystytetty myös 

Rakentaminen & Talotekniikka -messuille Jyväsky-

lään useamman kerran - viimeksi tänä keväänä.

SIR Tietokanta ja PRH  yhteistyöhön
Suomen Media-Kamari ja Patentti- ja rekisterihalli-

tus solmivat yhteistyösopimuksen Kiinteistöpostin 

jakelurekisterinäkin käytettävän SIR Tietokannan 

sähköisestä päivittämisestä. Sopimus mahdollistaa 

edelleenkin SIR Tietokannan kasvun ja säännölli-

sen päivityksen Kiinteistöpostin lisäksi.

Viisi vuotta sitten SIR sisälsi 50 000 taloyhtiö-

päättäjän tiedot, nyt luku on 60 000.

Kiinteistöpostin 15-vuotisjuhla-
seminaari Finlandia-talossa
Kiinteistöposti juhli viisitoistavuotista taivaltaan 

viisi vuotta sitten Finlandia-talossa. Kuten tänäkin 

vuonna kaksikymppisiään, Juhlaseminaarin mer-

keissä. Asiansa tuntevat, ulkopuoliset luennoitsijat 

ja hienot puitteet takaavat aina seminaarille korke-

an tason ja hyvän ilmapiirin. 

Yhteistyökumppaneiden avustuksella seminaa-

reissa voidaan tarjota yleisölle täysi ylöspito, toisin 

kuin monissa muissa alan tapahtumissa.

Ukko Laurila muisteli työuraansa
“Ei ole pitkä aika, kun moni vielä asui hellahuo-

neessa, ei ollut vesiklosettia, eikä keskuslämmitys-

tä”, pohti Kiinteistöliiton pitkäaikainen toimitus-

johtaja Ukko Laurila Kiinteistöpostin haastattelussa 

keväällä 2008. 

Hän pohti myös isännöinnin ongelmatiikkaa 

siitä vinkkelistä, ettei ala vedä uusia tekijöitä ja ny-

kyiset eläköityvät pelottavaa vauhtia. Mikään ei ole 

Karpan Keit ti ös-
sä on tehty hy-
vin monenlaisia 
ruokia vuosien 
aikana. Onpa 
Karppa ollut 
varsin hanakka 
ottamaan kan-
taa myös kiin-
teistöalan jär-
jestöilmiöihin. 
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muuttunut viidessä vuodessa. Samat ongelmat ovat 

agendalla, eikä kukaan osaa tehdä asialle mitään.

1,1 miljardia korjausrakentamiseen
Kiinteistöpostin numerossa 8/2008 esiteltiin Tilas-

tokeskuksen tuore korjausrakentamisen tilasto vuo-

delta 2007. Asunto-osakeyhtiöt käyttivät silloin kor-

jauksiin rahaa 1,1 miljardia euroa, joka oli edelliseen 

vuoteen verrattuna 22 prosenttia enemmän. 

Vuonna 2006 asunto-osakeyhtiöt olivat käyttäneet 

korjaamiseen rahaa noin 889 miljoonaa euroa, jos-

sa sitä edelliseen vuoteen verrattuna oli kasvua 16,4 

prosenttia.. 

Tuorein tilasto vuodelta 2011 kertoo, että asun-

to-osakeyhtiöt käyttivät rahaa korjauksiin yhteen-

sä 1,3  miljardia euroa. Tehty on ja tehdään, silti ei 

riittävästi, sillä korjausvelka taloyhtiökannassa vain 

kasvaa.

“Isännöitsijä kuppaa teidän fyrkat”
“Siitä ei puhuta mitään, että taloyhtiön taseen hyvä 

kunto on isännöitsijän aikaansaama ja siitä kannat-

taa maksaa, että isännöitsijä tekee vähän muutakin 

kuin kuppaa teidän fyrkat”, mietiskeli Isännöitsijä-

konttorin toimitusjohtaja Ilkka Laitinen Kiinteistö-

postin päätoimittaja Riina Takalan koolle kutsuman 

“ovaalin” pöydän ääressä, jossa kolme pitkän linjan 

isännöitsijää pohdiskeli isännöinnin tulevaisuutta. 

Kaksi muuta “ritaria” olivat toimitusjohtajat Henry 

Engblom Pähkinähoito Oy:stä ja Jari Joronen Kum-

pulan Kiinteistöt Oy:stä.

Suhdanneluonteiset korjausavustukset
Valtio myönsi “suhdanneluonteista korjausavustus-

ta” 1.2.- 31.12.2009. Avustus oli 10 prosenttia kustan-

nuksista, mutta hankkeen piti alkaa edellä mainitul-

la ajanjaksolla ja olla valmiina vuoden 2010 loppuun 

mennessä.

Ennen varsinaista päätöstä vuotanut tieto mah-

dollisesta valtion korjausavustuksesta pysäytti mo-

net valmisteilla olleet korjaushankkeet, sillä monet 

jäivät odottamaan tukitoimien voimaantuloa.

Nyt putkiremontin suunnitteluun
“Juuri tänään on sellainen päivä, että taloyhtiössä 

pitäisi ruveta keskustelemaan ja kyselemään putki-

remontin suunnittelusta”, sanoi Suomen LVI-liiton 

ja SuLVI ry:n toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Kiin-

teistöpostin haastattelussa keväällä 2009.

Samaiseen lehteen Kiinteistöpostin toimitus oli 

koonnut kattavan katsauksen putkiremontin vaih-

toehtoisista menetelmistä - katsauksessa oli 22 eri 

yrityksen menetelmät esitettyinä pähkinänkuores-

sa.

Ammatilliset “kuntotestivuodet”
Keskimäärin 57-vuotias, 20-30 vuotta alan koke-

musta, parikymmentä asunto-osakeyhtiötä hoi-

dossa, 6-7 taloyhtiössä alkamassa putkiremontti ja 

muut pienemmät korjaushankkeet päällä - isän-

nöitsijöiden “kuntotestivuodet” ovat alkaneet. On-

nistutaanko vai päädytäänkö kehäraakkeina eläke-

päiville. Näin kirjoitettiin Kiinteistöpostin kom-

menttissa numerossa 4/2009 ottaen sitä kautta kan-

taa isännöinti alan ikääntymiseen.

Kiinteistötorilla 19 torikauppiasta
Lokakuussa 2009 pidettiin Helsingin Messukeskuk-

sessa Kiinteistömessut, jossa Kiinteistöpostin Kiin-

teistötorilla oli 19 yhteistyökumppania mukana. To-

ri oli kooltaan ennätyssuuri, 450 neliötä. 

Lisäksi lehti järjesti messuille kaksi seminaaria 

otsikoilla: Julkisivukorjaamisen arkipäivää ja Asun-

to-osakeyhtiölain vastuista ja velvoitteista.

Molemmat seminaarit olivat yleisömenestyksiä. 

Varattu seminaarisali varsinkin lakiesityksen aika-

na täyttyi ääriään myöten, eivätkä kaikki halukkaat 

mahtuneet mukaan.

Kiinteistöpostin lukijamäärä kasvaa
Syksyllä 2009 Kiinteistöposti teetti taas lukijatutki-

muksen. Tutkimus osoitti, että yhtä Kiinteistöpos-

tin valtakunnallista puheenjohtajanumeroa lukee 

120 000 ihmistä. Tutkimus osoitti myös sen, että 68 

prosenttia taloyhtiöiden hallitusten puheenjohta-

jista, 64 prosenttia sivutoimisista isännöitsijöistä ja 

15 prosenttia ammatti-isännöitsijöistä kertoi Kiin-

teistöpostin olevan heille alan ainoa lehti, mitä he 

säännöllisesti lukevat.

Nykyinen lukijamäärä on pitkästi yli 130 000.

Taloyhtiöväki “koulun penkille”
Vuoden 2010 ensimmäisen numeron pääkirjoituk-

sessa päätoimittaja Riina Takala pohdiskeli 1.7.2010 

voimaan astuvan, kolmesataa pykälää käsittävän 

uuden asunto-osakeyhtiölain vaikutuksia taloyh-

tiöpäättäjille. 

Rankka vuosi on edessä niin hallitusten jäsenil-

le kuin isännöitsijöillekin - haasteeseen voi vasta-

ta vain kouluttautumalla ja tietoa hankkimalla, että 

kiinteistönpidosta selvitään kunnialla hän kirjoittaa.

Liittorintamalla kuhisee
Kiinteistöliitto Uusimaan vuosikokouksessa kevääl-

lä 2010  isännöitsijät kaappasivat vallan taloyhtiöil-

tä tarkoitushakuisella valtakirjamenettelyllä, jolla 

torpedoitiin niin sääntöuudistus ja siihen sisältynyt 

edustuksen äänikatto kuin taloyhtiöiden edustajien 

määrä hallituksessa.

Liittoon kuuluvien taloyhtiöiden edustajat ottivat 

yhteyttä Kiinteistöpostiin ja pyysivät apua asian tie-

dottamisessa. 

Seuraavana keväänä myrskyisän vuosikokouk-

sen seuraukset eivät toistuneet, vaan  “renkijengi” 

sai nenilleen ja hallituspaikkojen enemmistö tuli 

puheenjohtajien haltuun. 

Henki ja elämä
“Kansanterveys ei lähde verenpaineesta, kolestero-

lista, verensokerista, vaan se lähtee toisista ihmi-

sistä, välittämisestä, omien lasten kohtaamisesta.... 

Kaikki on mahdollista, te isännöitsijät olette huo-

manneet, että känkkäränkkien kanssa, paskamai-
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sissa taloyhtiöissäkin, saattaa olla mahdollista että 

olemme toisia varten. Myönteinen asenne elämään. 

Jos olemme sellaisia ruttuturpia, että naama on jo-

ka asiassa kuin petolinnun perse, niin ei semmoi-

nen kyllä vetele”. Näin tohtori Tapani Kiminkinen 

opasti Kiinteistöpostin järjestämän Tulevaisuuden 

Isännöinti-seminaarissa kuulijakuntaansa, ammat-

ti-isännöitsijöitä, toukokuussa 2010.

Julkisivuremonttikilpailu alkoi
Turkulaisen As Oy Raskintornien julkisivuremont-

ti valittiin voittajaksi AKHA ry:n ja Julkisivuyhdis-

tys ry:n yhteistyössä Kiinteistöpostin-lehden kans-

sa toteuttamassa ensimmäisessä Julkisivuremontti 

2010 -kilpailussa.

Kilpailun palkitut esiteltiin Kiinteistöpostin nu-

merossa 8/2010.

Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä -seminaari 

järjestettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2010. 

Seminaarin erikoisuus on se, että kaikki osallistujat, 

yhteistyökumppanit ja järjestäjät ovat naisia. Semi-

naarin järjestäjänä toimi Kiinteistöposti. 

Tämän vuoden syyskuussa on seuraava nais-

isännöitsijöiden seminaari.

Julkisivuyhdistys rippikouluiässä
Kiinteistöpostin pitkäaikainen yhteistyökumppani, 

Julkisivuyhdistys ry, juhli komeasti lokakuussa 2010 vii-

sitoistavuotista taivaltaan Helsingissä Kalastajatorpalla.

Kiinteistöpostin lahjana juhlivalle yhdistykselle 

esiintyi nuorista muusikoista koostuva sellosekstet-

ti, Total Cello Farm, joka koostuu Sibelius-akatemi-

an opiskelijoista. 

Remontti-ilmoitusopas avuksi
Uusi asunto-osakeyhtiölaki sai aikaan vilkkaan kes-

kustelun. Varsinkin osakkaiden remonttien ilmoit-

tamisvelvollisuus puhutti suurta kansaa. Ihmiset ei-

vät tienneet, mistä remonteista piti ilmoittaa - onko 

järkeä ilmoittaa siitä, jos vaihtaa keittiönkaapin ovet 

tai onko ilmoitusvelvollinen jos putkimies vaihtaa 

uuden wc-pöntön.

Toinen ärtymystä ja epätietoisuutta herättänyt 

asia oli remontti-ilmoitusten käsittelymaksu, jois-

ta uhkasi tulla uusi laskutuskeino isännöintitoimis-

toille.

Silloinen oikeusministeri Tuija Brax joutuikin 

tunnustamaan, että laista olisi pitänyt järjestää sen 

astuttua voimaan valtakunnallinen koulutuskierros 

asunto-osakeyhtiöväelle.

Isännöinti kehittyy omin voimin
Tätä mieltä on Taloasema Oy:n liiketoimintajohta-

ja Saku Pekkala. Hänen mielestään muutosten tarve 

on isännöintipalveluiden tuottamisessa jo syntynyt 

ja hän uskoo, että 10-15 vuoden päästä taloyhtiöille 

tarjotaan erilaisia ja laadukkaampia palvelukonsep-

teja sekä ennen kaikkea parempaa asiakaspalvelua 

kuin nykyisin. Pekkalan haastattelu oli Kiinteistö-

postin numerossa 1/2011.

Historiallinen jakelulevikki
Kiinteistöpostin numero 7/2011 oli lehden historian 

laajalevikkisin. Lehden kokonaisjakelu oli peräti 

95 000 kpl. Siihen lukuun sisältyivät kaikki suoma-

laiset asunto-osakeyhtiöt.

Vuoden 2013 syksyllä tuo ennätys rikkoontuu, 

sillä numeron 8/2013 jakelu on komeat 100 000 kpl. 

Kyseinen numero on myös syksyllä pidettävien Jul-

kisivumessujen virallinen messulehti.

Uusi lukijatutkimus
Kiinteistöposti teetti (tehdään joka toinen vuosi) 

uuden lukijatutkimuksen IROResearch Oy:llä. Tut-

kimus tehdään puhelinhaastatteluin ja vastaajina 

ovat ammatti-isännöitsijät, sivutoimiset isännöitsi-

jät ja taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, 100 

kustakin ryhmästä.

Tutkimuksen mukaan puheenjohtajat lukevat 

Kiinteistöpostin yhtä numeroa keskimäärin 59 mi-

nuuttia. Lukijauskollisuus on edelleen korkealla ta-

solla, sillä puheenjohtajista 64 % ja sivutoimisista 

isännöitsijöistä 66 % kertoivat, etteivät lue säännöl-

lisesti mitään muuta alan lehteä. 

Seuraava tutkimus tehdään syksyllä 2013.

Puheenjohtajien Klubi
Turkulainen taloyhtiöiden hallitusten puheen-

johtajista koostuva Puheenjohtajien Klubi toimii 

Klubin puheenjohtaja Mika Artesolan mukaan aktii-

visesti ja on tullut tarpeeseen.

Tohtori Tapani 
Kiminkisen 
ronski esitysta-
pa sai kuulijat 
valppaiksi 
Tulevaisuuden 
Isännöinti -se-
minaarissa 
vuonna 2010. 
TI-seminaareja 
on järjestetty 
vuodesta 2006.
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Tämä käy ilmi Artesolan haastattelusta Kiinteis-

töpostin numerossa 9/2011. 

Klubiin kuului tuolloin 146 jäsentä, keskustelevat 

kokoontumisissaan vilkkaasti taloyhtiöiden asioista 

ja jakavat kokemuksiaan ja vinkkejä toisilleen. Säh-

köpostitkin kulkevat vilkkaasti.

Kiinteistöposti kartoittaa tänä keväänä puheen-

johtajien mielenkiintoa valtakunnallisen puheen-

johtajaklubin perustamisesta.

Uusi ulkoasu juhlavuoteen
Loppusyksystä 2012 Kiinteistöposti aloitti ulkoasu-

uudistusprojektin. Halukkaita tekijöitä ilmoittautui 

lähes 50. 

Joukosta valikoitui helsinkiläinen POP Media Oy, 

joka tunnetaan paremminkin musiikkilehtien, ku-

ten Rumba ja Rytmi-lehtien kustantajana. Varsinai-

sen uudistuksen toteutti AD Markus Paajala.

Tammikuussa 2013 ilmestyi ensimmäinen uu-

della visuaalisella ilmeellä tuotettu Kiinteistöposti.

Kotisivut myös remontoitiin
Osana Kiinteistöpostin 20-vuotisjuhlavuoteen liit-

tyy kotisivujen täydellinen remontti. Nykyinen si-

vusto on vuorovaikutteinen, uutismainen, selkeä 

lukijoille ja ilmoittajille. 

Sivuston lanseeraamisen jälkeen kävijämäärät ovat 

olleet jyrkässä nousussa. Sivuston toteuttajana toi-

mi Online Revenue Oy.

Sivuston uudistuksen yhteydessä Kiinteistöpos-

ti starttasi viikoittain ilmestyvän uutiskirjeen, mikä 

osaltaan lisää sivuston kävijämäärää. 

Onnittelee!

Kattavaa rakenneteknistä suunnittelua 
ja monipuolista korjausrakentamis-

palvelua:  

• Rakennusten ja rakenteiden 
kuntoarviot ja kustannusarviot

•  Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset
•  Betonitekniikan asiantuntemus
•  Suunnittelu ja toteutuksen valvonta    

 www.fmcgroup.fi 

Espoo • Kouvola 
Pietarsaari 

Seinäjoki • Vaasa

Rännit, portaat, ajoluiskat...
Sulanapito Silekasta

www.sileka.fi

Kiinteistöjen 
vahinkopalvelut
puh. 020 7484 01

Onnittelemme juhlivaa ammattilehteä.
20 vuotta

http://www.kiinteistoposti.fi/tapahtumat/20-vuotta-juhlaseminaari/


TALOYHTIÖFORUMIT JA PUHEENJOHTAJAKLUBIT 
TÄRKEITÄ TIEDONSAANTIKANAVIA

Yhteistyö taloyhtiöiden
tärkein voimavara
Taloyhtiöforumit ja puheenjohtajaklubit tärkeitä tiTaloyhtiöiden 
hallituksissa ei tosiasiassa istu maallikoita, vaan useimmiten 
erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa työskenteleviä tai 
työskennelleitä ammattilaisia ja asiantuntijoita. Heidän 
koulutustasonsa saattaa olla korkeampi kuin isännöitsijän, jota 
kuitenkin yleensä pidetään asunto-osakeyhtiössä ammattilaisena.

Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari

E
spoolaisen Tapiolan Taloyhtiöforum ry:n 

(TTf) vetäjä Olavi Merikanto muistuttaa 

tästä näkökulmasta, koska käytännössä 

korjausrakentamisen haasteet ja hallinto-

työskentelyn vaatimukset edellyttävät niin isännöit-

sijöiltä kuin hallituksen puheenjohtajilta ja jäseniltä 

kouluttautumista ja paneutumista asioihin.

– Julkisivukorjauksiin ja linjasaneerauksiin me-

nee taloyhtiöiltä julmetun isoja rahamääriä. Siksi 

hallituksen pitää perehtyä korjaushankkeisiin ja ot-

taa niistä vastuuta. Minusta on huolestuttavaa sel-

lainen ilmapiiri, jossa hallitukset antavat passiivi-

sesti asiantuntijoiden hoitaa ja hankkeet jätetään 

pelkästään esimerkiksi isännöitsijän hoidettavaksi. 

Eihän se näin voi olla. Hallitus ei voi siirtää vastuu-

taan. Hallituksen pitää elää taloyhtiön mukana, ak-

tiivisesti suunnitella korjauksia ja tulevaisuutta, Me-

rikanto korostaa.

Samaan hengenvetoon hän toivoisi osakkaiden 

ymmärtävän, miten tärkeä heidänkin panoksensa ta-

loyhtiöiden asioiden hoitamisessa on. Oman omai-

suuden hoitamisessa ei ole varaa olla passiivinen.

Yhdistys toimii 
jäsentensä par-
haaksi innosta-
malla ja tuke-
malla jäseniä 
toimimaan ak-
tiivisesti oman 
ja jäsenten toi-
minnan kehit-
tämiseksi. 
Samalla se tie-
tysti pyrkii ke-
hittämään koko 
alaa, Tapiolan 
Taloyhtiöforum 
ry:n puheen-
johtaja kertaa 
yhdistyksen 
toimintaidean.
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Korjaamisen haasteet
- Onko korjaustoiminta niin nuori teollisuuden ala, 

että siksi sinne ei ole vielä syntynyt vakiintuneita 

käytäntöjä, eikä tuotteistuksia ole mietitty kunnolla, 

Merikanto pohtii.

Hän mielellään siteeraa tässä kohdassa eräässä 

seminaarissa lausuttua ajatusta, että kun palvelun-

tarjoajat usein haukkuvat, etteivät taloyhtiöt tiedä 

tai ymmärrä, mitä ovat ostamassa, niin eivät vält-

tämättä palveluntarjoajatkaan aina tiedä, mitä ovat 

myymässä.

Kliseeltä vaikuttava väittämä, että halvin ei ole ai-

na paras, ei Merikannon mielestä oikein toimi käy-

tännössä taloyhtiöiden hankintapäätöksissä.

– Tarkoittaako tuo klisee sitten kääntäen sitä, et-

tä taloyhtiön pitäisikin ottaa kallein tai jonkinlainen 

”kokeiluhinta” tarjousten kalleimpien joukosta? Kor-

jaushankkeiden kilpailutuksessa yritykset saattavat 

- varsinkin tiukassa markkina- ja kilpailutilanteissa 

- antaa tarjouksissaan ihan ”päättömiä” hintoja. Jos 

hinnoissa onkin paljon ns. löysää? Siksi väittäisin, 

ettei kalleinkaan aina se paras ole.

Hintaakin tärkeämpää olisi Merikannon mielestä 

paneutua tarjousten sisältöön ja arvioida siltä poh-

jalta, mikä on oman taloyhtiön kannalta parasta.

– Ostajan pitäisi suhtautua korjaamiseen ja sii-

hen tarjottuihin palveluihin ja tuotteisiin sillä ta-

voin, että ensisijaisesti arvioidaan, mitä korjaamista 

on järkevä tehdä, missä järjestyksessä, millä hinnal-

la ja mitä tuotteita käyttäen, Merikanto vielä koros-

taa. 

Yritykset eivät Merikannon mielestä myöskään 

riittävästi tiedosta, kuka taloyhtiössä päätöksiä tekee 

ja rahaa käyttää.

– Yritysten myynti- ja markkinointienergias-

ta menee paljon hukkaan siinä, että viestit koh-

distetaan pelkästään isännöitsijälle. Se tiedetään, 

että tuosta materiaalista ja viestinnästä menee 90 

prosenttia roskakoriin, koska isännöitsijöillä ei ole 

aikaa. Se johtuu myös siitä, että he eivät ole edes 

päättäjiä, eivätkä maksajia. Olen aina korostanut si-

tä, että älkää unohtako taloyhtiöiden puheenjohtajia 

ja hallituksia, sillä nehän ainakin yksityisissä asun-

to-osakeyhtiöissä näiden asioiden kanssa lopulta 

pähkäilevät ja päättävät, mitä ostetaan, Merikanto 

painottaa.

Palkkioita ja hyvää taloudenpitoa tarvi-
taan
Jotta hallituksen jäsenillä ja erityisesti puheenjohta-

jilla olisi mielenkiintoa ja he olisivat motivoituneita 

työskentelemään taloyhtiön asioiden eteen, pitäisi 

heille ehdottomasti Merikannon mielestä maksaa 

kokouspalkkioita.

– Minusta on typerintä vielä ylpeillä sillä, ettei 

korvauksia makseta. Puheenjohtajalle pitäisi mak-

saa erillinen vuosi- tai kuukausikorvaus riippu-

en taloyhtiön tilasta, korjaamisen määrästä ja niin 

edelleen, Merikanto vielä painottaa. 

Taloyhtiöiden taloudenpidon kannalta Merikan-

toa ihmetyttää myös yhtiövastikkeen tai parem-

minkin hoitovastikkeen pitäminen liian alhaisena.

Lakka-laatoitustuoteperheen uusimmat tulokkaat 
tarjoavat erinomaisen työstettävyyden aiempia 
laasteja huomattavasti paremmalla riittoisuudella. 
Lähes pölyämättömät laastit soveltuvat suurillekin 
laattoille kuiviin sekä kosteisiin sisä- ja ulkotiloi-
hin. Vaatimuksiltaan joustava S1 täyttää luokan 
C2TES1 ja erittäin joustava S2 luokan C2TES2. 
Kokeile ja totea itse!

Salaisuus 
pinnan alla

K��������� L����-������� 
���� ���������� ������������� 
������������� �� �������������. 

www.lakka.fi 
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– Kun tiedetään, että 10 vuoden aikana taloyh-

tiöiden hoitokustannukset ovat nousseet vähintään 

60 prosenttia, taloyhtiöiden olisi hyvä peilata sitä, 

mitä hoitovastike oli 10 vuotta sitten ja onko sitä 

nostettu 60 prosenttia. Voisin veikata, että suurim-

massa osassa taloyhtiötä näin ei ole tapahtunut. Ja 

sitten ihmetellään, kun tilinpäätökset ovat kaiken 

aikaa tappiollisia, Merikanto pohtii.

Kunnossapitosuunnitelmat hyviä
Vuosien ajan on puhuttu kiinteistöstrategioista, 

joilla määriteltäisiin, mihin suuntaan taloyhtiötä 

kehitetään, arvoa säilytetään ja parannetaan ja mi-

tä tavoitellaan. Merikannon kokemuksen mukaan 

niistä ei ole tullut vielä vakiintunutta käytäntöä.

– Hyvä alku strategian laatimiseen on asunto-

osakeyhtiölain tuoma viisivuotiskunnossapitotar-

veselvitys. Se palvelee kiinteistöstrategiaan tähtää-

vää toimintaa ja selvitystä kehittämällä tai sen ym-

pärille rakentamalla voi myös luoda kaikenlaista. 

Tärkeää kuitenkin on, ettei strategian laatimisesta 

tai toteuttamisesta tehdä liian monimutkaista, hän 

muistuttaa.

Kun Jan Vapaavuoren vuonna 2011 teettämässä 

isännöintialan tulevaisuutta selvittäneessä raportis-

sa ehdotettiin, että tulevaisuudessa isännöitsijä loisi 

taloyhtiölle identiteetin ja kehittäisi taloyhtiön ar-

voa, Merikannon mielestä sellaisen tahtotilan pitää 

tulla osakkailta ja hallitukselta itseltään.

Yhteistyöllä paras lopputulos
– Ei taloyhtiöillä ole mitään tarvetta olla kenenkään 

silmissä kuninkaita, vaan isännöintiyhtiön ja talo-

yhtiön hallituksen työskentelyn pitää olla ammatti-

maista, kollegiaalista työtä. Ei se todellakaan ole mi-

tään kuluttajabusinestä. Isännöitsijä on taloyhtiön 

palkollinen. Normaali ja järkevä yhteistyö on sitä, 

että molemmin puolin pyritään tekemään asioita 

taloyhtiön  ja osakkaiden parhaaksi, eikä sekään ole 

mitään avaruustiedettä, Merikanto ottaa kantaa sii-

hen raportin esittämään näkökulmaan, jonka mu-

kaan isännöintipalvelun pitäisi olla kuluttajalähtöi-

sempää ja asiakkaista pitäisi tehdä kuninkaita.

Isännöintisopimusten sisällön ja palveluiden 

hinnoittelun Merikanto toivoisi kuitenkin olevan 

avoimempaa kuin se nykyisin on.

– Jotkut ovat sitä mieltä, että tehtäväluetteloita ei 

pitäisi olla laisinkaan olemassa. Taloyhtiön intres-

sissä tietenkin on, että isännöitsijän tehtävänä on 

hoitaa taloyhtiön juoksevia asioita toimitusjohtajan 

ominaisuudessa, niin sehän jo sanoo, mitä tehtäviä 

siihen työhön kuuluu. Minun mielestäni ei tarvita 

erillisiä tehtäväluetteloita, hän pohtii.

Sen sijaan Merikannon mielestä kannattaisi ke-

hittää ja edistää yritysmaailmassa käytettyä toimin-

tatapaa vuosittaisista kehityskeskusteluista. Ker-

ran vuodessa vähintään hallitus ja isännöitsijä, eh-

kä joillakin muilla isännöitsijätoimiston henkilöil-

lä täydennetyllä kokoonpanolla katsottaisiin, miten 

asiat on tullut hoidettua, missä mennyt vikaan ja 

missä voidaan parantaa. 

Merikanto on huolissaan siitäkin, ettei isännöit-

sijöillä ole nykyisillä toimintatavoilla riittävästi aikaa 

asiakasyhtiöille. He joutuvat hoitamaan liian paljon 

toisarvoisia tehtäviä, ”sälää on niin paljon”, ettei ai-

kaa jää varsinaiseen taloyhtiön hoitamiseen. Toiset 

taas pyrkivät hoitamaan asioita liiankin innokkaasti 

hallitusten ohi.

– En tiedä, pitäisikö erottaa taloyhtiön isännöinti 

taloyhtiön hallinnoinnista, koska ne ovat tänä päi-

vänä kaksi ihan erilaista asiaa. Tältä pohjalta ajatel-

len uskon, ettei isännöintityö tule säilymään tule-

vaisuudessa nykyisenlaisessa kuosissa. Se on ihan 

varma asia, että muutoksia tapahtuu, mutta mihin 

suuntaan, hän arvioi pitäen oman mielipiteensä ja 

näkemyksensä vielä itsellään.

Puheenjohtajayhteistyö kiinnostaa
– Asunto-osakeyhtiölaki ei mielestäni ole johtanut 

siihen, että puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet 

ovat aktivoituneet toimimaan esimerkiksi Tapiola 

Taloyhtiöforum ry:ssä. Tai se on ollut vain yksi te-

– Tiedetään, 
että 10 vuoden 
aikana taloyh-
tiöiden hoito-
kustannukset 
ovat kasvaneet 
vähintään 60  
prosenttia. 
Taloyhtiöiden 
olisi hyvä peila-
ta sitä, miten 
iso hoitovastike 
oli 10 vuotta 
sitten ja onko 
sitä nostettu 60 
prosenttia, 
Olavi Merikanto 
muistuttaa.
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kijä, Merikanto toteaa viitaten Espooseen vuonna 

2006 syntyneen yhteisön jäsenten viimeaikaiseen  

aktivoitumiseen.

– Suurempana tekijänä näen sen, että koska kor-

jaukset eivät ole enää mitään ”nippeleitä”, vaan suu-

ria rahallisia investointeja, vaaditaan taloyhtiöiltä 

paljon enemmän tietoa ja pääsyä erilaisille tietoläh-

teille. Jos puheenjohtajilla on samanlaisia ongel-

mia, niin miksi he eivät voisi keskustella keskenään 

ja ratkoa asioita, Merikanto jatkaa.

Kiinnostus puheenjohtajaforumeiden ja -klubi-

en perustamiseen on Merikannon mukaan viime 

aikoina selvästi lisääntynyt ja laajentunutkin. Ta-

piolan Taloyhtiöforumin toimintamalliin perustu-

via puheenjohtajaklubeja on TTf:n jälkeen perus-

tettu Helsingin Oulunkylään Ogeli-Klubin nimellä 

ja Turkuun Puheenjohtajien Klubin nimellä. Ogeli-

Klubia vetää Pentti Vähäkuopus ja Turun klubia Mi-

ka Artesola. 

Viimeaikoina yhteydenottoja on tullut mm. Ro-

vaniemeltä, Oulusta, Jyväskylästä, Kuopiosta ja 

Lahdesta, joissa on selvästi vireillä tai jo toteutettu 

vastaavanlaisia hankkeita.

– Toimintamalli leviää ja sen toivotaankin leviä-

vän. Tässä suhteessa tilanne näyttää lupaavalta, Me-

rikanto vielä toteaa, mutta pohtii sitäkin, miten paljon 

forumien ja klubien toiminta riippuu vetäjästä, hänen 

resursseistaan ja ajankäytön mahdollisuuksista. Jä-

senten tuki ja aktiivisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tapiolan Taloyhtiöforumissa käsitellään Meri-

kannon mukaan paljon ns. jatkuvasti ajankohtaisi-

na pysyviä aiheita, mutta toisaalta erityisen mielen-

kiintoiseksi jäsenet kokivat hiljattain metrotyömaa-

han tutustumisen.

- Seuraavassa kokouksessa käsitellään Tapiolan 

kehittämisprojektia ja saamme kokoukseen alus-

tamaan Tapiolan kehittämisprojektin johtajan. Es-

poon Tapiolahan on yhtä rakennustyömaata. Totta 

kai se taloyhtiöitä kiinnostaa, mitä täällä tehdään 

ja milloin saadaan valmiiksi. On meillä myös omia 

ehdotuksia asioista ja olen saanut yhteydenottoja 

esimerkiksi bussireittien kehittämistarpeista, Meri-

kanto toteaa.

Onko hallitustyöskentely vaikeaa? Onko korjaus-

ten teettäminen ylipääsemättömän vaikeaa? Onko 

sinulla vinkkejä, miten hallituksen toimintaa voisi 

parantaa ja kehittää? Tule kommentoimaan tätä 

artikelia Kiinteistöpostin uudistuneille kotisivuille 

www.kiinteistoposti.fi/artikkelit

 Yhdistyksen jäseninä voivat olla vain taloyhtiöt, mutta 
toimintaan voivat osallistua niin puheenjohtajat kuin 
hallituksen jäsenetkin. Jäseniä on tällä hetkellä vajaat 45.

TTf:n tarkoitus on tehdä yhteistyötä viranomaisten, 
järjestöjen, kuntien, tutkimus- ja koulutuslaitosten, palvelun-
tarjoajien, rakentajien ja muiden kanssa, jotka suoranaisesti 
vaikuttavat taloyhtiöiden kohtaloihin nyt ja tulevaisuudessa.

Vertailu

® 
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HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA TÄRKEIN 
OSAKKEENOMISTAJAN TEKEMÄ PÄÄTÖS

Tiedottamisen peli-
säännöt sovittavissa
– Se kaikista tärkein päätös, minkä osakkaat yhtiö-
kokouksessa tekevät, on hallituksen valitseminen. Tämä 
tosiasia pitäisi jotenkin saada jokaisen osakkaan mieleen, 
olla mielessä jokaisessa yhtiökokouksessa joka hetki.

S
uomen Asunto-osakkeenomistajat ry:n 

vuosikokouksen yhteydessä pidetyssä pa-

neelissa käytiin vilkasta keskustelua osak-

kaiden tiedonsaantioikeuksista, hallituksen 

toiminnasta ja päätöksenteosta remonttitilanteissa. 

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiaisen muistu-

tus hallituksen jäsenten valitsemisen tärkeydestä 

oli yksi niistä evästyksistä, joita osakkeenomistajil-

la olisi syytä pitää nyt mielessä, kun he osallistuvat 

taloyhtiöidensä vuoden tärkeimpään kokoukseen, 

yhtiökokoukseen.

SAO:n hallituksen jäsen Jouko Taskinen arveli, 

että hallitusvalintoja ei useinkaan pohjusteta mil-

lään tavoin ja  yhtiökokouksessa osakkeenomistajat 

joutuvat ottamaan  “kylmiltään” kantaa tuntematto-

miin ihmisiin. 

Valintaprosessin ei Jauhiaisen mielestä kuiten-

kaan pitäisi mennä näin, vaan käydä taloyhtiössä 

avointa keskustelua ehdokkaista - kenellä on aikaa, 

ketkä olisivat hyviä henkilöitä hoitamaan yhteisiä 

asioita. Voisi järjestää vapaamuotoisia keskusteluti-

laisuuksia tai jo “löydetyt” ehdokkaat esitellä osak-

kaille hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta.

– Pitää ymmärtää, että hallituksen jäsenistä on 

voitava keskustella avoimesti ilman, että hallituksen 

työskentelyä kohtaan esitetty kritiikki olisi jotenkin 

henkilöön käypää, Jauhiainen painottaa.

Tietoa pimitetään...
– Oikeus olla kertomatta joitakin asioita rajautuu 

asunto-osakeyhtiölain mukaan pelkästään tois-

ten osakkaiden ja asukkaiden henkilötietoihin se-

kä urakkatarjousten sisältämiin tietoihin siinä vai-

heessa, kun yhtiössä ei ole vielä päätetty urakoitsi-

jasta. Jos tarjouksista siinä vaiheessa kerrottaisiin, 

siitä voisi silloin  aiheutua yhtiölle ja  potentiaalisille 

sopimuskumppaneille vahinkoa. Kaikki muu tieto 

on annettavissa osakkaille, Jauhiainen totesi.

– Mikään ei estä asunto-osakeyhtiötä  päättä-

mästä siitä, mikä on hallituksen tiedonantovelvol-

lisuus osakkaille esimerkiksi yhtiökokousten välillä. 

Mikä tahansa yhtiö voi tehdä tästä päätöksen, hän 

kehotti  erityisesti remonttitilanteissa.

– Korjaushankkeen kaikissa sellaisissa vaiheissa, 

joissa mietitään vaihtoehtoja, edetäänkö tuolla vai 

tällä linjalla, pitää käydä keskustelua, koska valinnat 

vaikuttavat kustannuksiin ja asumiseen. Hallituksen 

pitää miettiä tällaisia asioita ja olla korvat auki osak-

kaisiin päin, Jauhiainen vielä painotti.

Osakkeenomistajat tiukkoina 
Joidenkin osakkeenomistajien näkemys oli, että 

ajatus avoimesta tiedottamisesta on kaunis, mutta 

ei toteudu käytännössä. Hallitusten ja isännöitsijöi-

den toiminnassa tuntuu olevan liian usein muita 

motiiveja kuin osakkaiden palveleminen.

– Teillä on loppujen lopuksi sellainen hallitus ja 

isännöitsijä kuin ansaitsette. Olette itse heidät va-

linneet tai jättäneet puuttumatta asioihin, Jauhiai-

nen herätti kuulijakuntaa pohtimaan.

– Kun yksityiset ihmiset hoitavat keskenään asi-

oita, ja rahasta ja vallasta on kysymys, niin siinä 

täytyy välillä olla tiukkana. Kukaan muu ei sitä ole 

kuin sinä itse, hän vielä totesi.

Tässä mielessä Jauhiainen piti valitettavana si-

tä ilmiötä, että jotkut osakkaat suhtautuvat yhtiöön 

kuin asuisivat hotellissa.  

– Kuvitellaan, että joku muu vastaa kaikesta ja 

sitten ihmetellään, kun yhtiössä ei saakaan palve-

lua. Osakkaina ei oteta vastuuta, hän vielä mietti.

Toisaalta hän oli huolissaan niistä “hopeanhar-

maahapsisista” ikäihmisistä, jotka eivät kykene toi-

mimaan enää niin kuin asunto-osakeyhtiö aloit-

teellisuuteen perustuvana lakina osakkeenomista-

jilta edellyttäisi. Tästä syystä heidän oikeussuojansa 

voi selkeästi vaarantua.

– Olen miettinyt, että kun osakas on asunto-osa-

keyhtiölain kannalta katsoen toimintakyvytön, pi-

täisikö meillä olla osakasta varten asunto-osakeyh-

tiöasiamies tai asumisasiamies tai joku muu, joka 

voisi käyttää osakkeenomistajan oikeussuojan tur-

vaamiseksi esimerkiksi ylimääräisten yhtiökokous-

ten kutsumismenettelyä tai  kanteennosto-oikeutta. 

Vai pitäisikö osakkaan muuttaa kotoansa pois vain 

sen takia, ettei joudu esimerkiksi muiden osakkai-

den mielivallan kohteeksi, Jauhiainen pohti.

Teksti: Riina Takala
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Rakennushanke H. Lumivirta Oy
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S
uomen meteorologinen kevät alkaa siitä, 

kun vuorokauden keskilämpötila saavut-

taa vähintään plus nolla celsiusastetta. Toki 

kevääseen liittyy monta muutakin varmaa 

merkkiä, kuten raatokärpästen herääminen talojen 

etelänpuoleisilla seinustoilla, koiranläjät taajami-

en katukäytävillä, pahuksen liukkaat kävelyväylät, 

musta jää maanteillä aamuisin, ja ensimmäiset si-

siliskot ja käärmeetkin alkavat venytellä kohmeisia 

jäseniään auringonpaisteessa.

Vähän myöhemmin on sitten vuorossa lyhkäiset 

hameenhelmat...

Suomen poliittinen kevät on kulunut kovin har-

maissa merkeissä. Sen keulakoristeena on ollut vie-

lä ministerin kyytiä saava harmaanvihreä Leidi-

Heidi Hautala. 

Tuo maailmanparantamisen keulakuva, joka on 

ministeripestinsä aikana heristänyt sormiaan ja sa-

nansäiläänsä aina, kun joku toinen on toiminut ”ei 

läpinäkyvästi”. Mutta annas olla, kun kalikka kolahti 

omaan nilkkaan pimeän työn maksajana, niin sii-

täpä syntyikin selitysten soppa. Eikä puolu-

eella ollut munaa vaihtaa häntä. Puhumat-

takaan, että ministeri itse olisi älynnyt ero-

ta. Valta menee kevyesti moraalin ohitse.

Poliittinen vastuu on Suomessa ihan tun-

tematon sana, mutta niin se on tuo po-

liittinen muistikin, kuten Kauko Ju-

hantalon tapauksessa 90-luvun alus-

sa. Juhantalo sai ministerinä olles-

saan tuomion valtakunnanoikeu-

dessa rahoitussotkujen vuoksi ja 

eduskunta antoi hänelle kenkää. 

Kolme vuotta myöhemmin Kake 

palasi eduskuntaan muina miehi-

nä... näin kansa saa, mitä tilaa.

Kevät on meidän neljästä vuodenajastamme mielestäni 
kyllä hienoin. Valon kaipuu pitkän talven jälkeen on iso. 
Kirkas pakkasaamu, vielä paksut kinokset ja pihapiirissä 
asustavat palokärjet, tikat, mustarastaat, pyyt ja tiaiset 
pitävät valtaisaa konserttia. Kevättä mielessä, linnuillakin.

Vihreää parsaa, kuhaa 
ja hollandaisekastiketta

Harmaantalouden
veturi - kiinteistösektori
Suomen Kuvalehti oli penkonut lukuja Suomes-

sa rehottavasta harmaasta taloudesta. Vallalla oleva 

käsitys, että rakennus- sekä majoitus- ja ravintola-

ala olisivat niitä kelmeimpiä toimialoja, joissa pi-

meää työtä tehdään ja raha vaihtaa omistajaa ilman 

kuittia, onkin vain osittain totta. Lehden lähde on 

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010. 

Näennäisen puhtoisella maineella porskuttava 

kiinteistöala onkin suhteellisesti ottaen se iso paha 

susi. Alla olevat hämäräbusineksen prosenttiluvut 

kertovat, minkälaisen osan pimeät palkat ja salatut 

tulot muodostavat suhteessa oikeasti kullakin toi-

mialalla ilmoitettuihin palkkoihin.

Majoitus- ja ravintola-ala (hotellit, ravintolat, 

baarit...) 10,3 prosenttia, Rakentaminen (talonra-

kennus, kiinteistönjalostus, liikenteen infra...) 12,1 

prosenttia ja Kiinteistöala (osto, myynti, vuokraus, 

isännöinti...) 15,3 prosenttia!

Missäs kiinteistöalan liittojen näyttävät har-

maantalouden torjuntaohjelmat ja kampan-

jat luuraavat? 

Onko unohtunut vai kuvitellaanko, että ala 

itse säätelee toimintansa ruotuun?

Kiinteistöalan ohi saattaisi mennä 

vain torikauppa. Omakohtainen ko-

kemus: ostin Kuopion torilta kan-

sakoulun vanhan opetustaulun ja 

pyysin kauppiaalta kuittia. Hän 

sanoi, että kuitit ovat loppu, lai-

naan naapurilta. No, yllättäen 

kaikilta naapureiltakin kuitit 

olivat ”lopussa”, joten kaup-

pias joutui hakemaan kuit-

tivihkon kirjakaupasta.

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

Karpan 
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
Voileipä tekee aina hyvää yöllä.
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www.facebook.com/karpankeittio

ALLEKIRJOITTANUT on odottanut kuin kuuta 

nousevaa, että kauppoihin ilmestyisi uuden sa-

don tankoparsat. No, nyt sitä herkkua oli saatavil-

la. Joten nippu vihreää parsaa, muutama kuhan-

seläke ja hollandaise-kastikkeen ainekset ostos-

koriin ja sitten vauhdilla keittiöön.

Esivalmistele parsat leikkaamalla parsan tyves-

tä puumainen kova osa pois. Kuori parsa varo-

en mieluummin keinuvateräisellä kuorimavem-

paimella, mutta jätä parsan nuput rauhaan. Laita 

kuoritut parsat kylmään veteen odottamaan keit-

tämistä.

Paista kuumalla pannulla voin ja öljyn sekoi-

tuksessa kuhafileet kypsiksi. Mausta suolalla ja 

vasta rouhitulla valkopippurilla. Fileet voi halutes-

saan myös kevyesti leivittää jauhoilla. Pidä pais-

tetut fileet lämpöisinä.

Laita parsat laakeaan kasariin tai paistinpan-

nulle kiehumaan. Suolaa vesi kevyesti. 

Valmista samalla kastike: sulata 150 grammaa 

voita kattilassa. Siirrä kattila syrjään ja lorauta toi-

seen kattilaan muutama sentti vettä ja kiehauta. 

Nosta kattilan päälle pyöreäpohjainen teräsvuo-

ka. Lorauta vuokaan pari ruokalusikallista vettä 

ja kolme munan keltuaista. Vatkaa muutama mi-

nuutti, niin että munat kuohkeutuvat ja muut-

tuvat lähes valkoisiksi. Liruttele sitten voisu-

la hitaasti munien joukkoon koko ajan vatkaten. 

Mausta rutistamalla sekaan tuoretta sitruuname-

hua, suolalla ja rouhitulla valkopippurilla. Pussiai-

neksistakin saa ihan hyvää kastiketta.

Älä keitä parsaa pehmeäksi, se on parhaimmil-

laan melkein kypsänä. Ja muista, sinä odotat par-

saa, parsa ei odota sinua!

Sitten parsat lautaselle, päälle herkullista kasti-

ketta ja hennosti paistetut ja maustetut kuhafileet. 

Keväisen hyvää, suorastaan herkullista.

Vihreää parsaa ja kuhaa

Kahvimaalla

31. maaliskuuta 2013

Chef Karppa

Eteläkorea-
laisten tutkijoi-
den mukaan 
muutaman 
parsatangon 
syöminen voi 
ennaltaehkäis-
tä krapulan. 
Tutkijoiden 
mukaan parsan 
sisältämät ami-
nohapot sekä 
mineraalit voi-
vat lievittää 
krapulaoireita.

Hollandaise-
kastike
• 150 g voita
• 3 munankeltuaista
• 2 rkl vettä
• 2 rkl sitruunamehua
• suolaa
• rouhittua valkopippuria
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Art of Installation

Kestävää tyylikkyyttä 
ympäristön kalustamiseen

Betamet Oy
B&A Design
Sälpätie 4, 90620 Oulu
Puhelin 0207 551 700
Faksi 0207 551 708
betamet@betamet.fi, www.betamet.fi

B&A Design -mallisto on suunniteltu liikekeskusten, 
toimitilojen ja asuinympäristöjen laadukkaaseen kalus-
tamiseen. Mallisto ratkaisee käytännön tarpeita kuten 
säilytystä, oleskelua, suojausta ja jätehuoltoa tyylik-
käästi ja kestävästi. Tuotteet on valmistettu hiotusta 
ruostumattomasta teräksestä. Materiaali on tyylikästä, 
helppohoitoista ja lisäksi täysin kierrätettävää.

B&A design -mallistoon kuuluvat mm. pyörä-, bussi- ja 
jätekatokset, jäteastiat, roska-astiat ja postilaatikot.

uutispostia

SAO nostaa aktiivisesti 
osakkeenomistajat esiin
SAO:N suosittelemat isännöinti-
sopimukset, isännöintirankkaus, 
tukihenkilöpalvelu ja välimies-
menettelykäytäntö muiden 
muassa löytyvät Suomen 
Asunto-osakkeenomistajat ry:n 
toimintasuunnitelmasta tälle 
vuodelle. 

Liiton tavoitteena on kehittää 
asunto-osakkaiden neuvonta-
palvelua ja palvella jäsenistöä 
esimerkiksi kysymys-vastaus-
palstalla kotisivuilla. Lisäksi 
edunvalvontatoimikunnan 

tehtävänä on seurata aktiivisesti 
lainsäädännön ja asuntosekto-
rin kehitystä, tarvittaessa antaa 
lausuntoja sekä seurata asunto-
osakeyhtiölain toteutumista ja 
ottaa kantaa sen tulkintoihin.

SAO:n puheenjohtaja-
na jatkaa Patrick Lindgren. 
Hallitukseen vuosikokouksessa 
valittiin Helena Porkola, Arto 
Lahti, Markku Koivusalo, Marita 
Närvänen ja Jouko Taskinen. 
Vuosikokous valitsi jäsenet myös 
edunvalvonta-, viestintä- ja 

jäsenpalvelutoimikuntiin.
Vuosikokouksen yhteydes-

sä pidetyssä paneelissa Jouko 
Taskinen huomautti energiato-
distuksen mukanaan tuomista 
lisäkustannuksista ja sovel-
tumattomuudesta todellisen 
energian käytön arviointiin.  Lars 
Lundström esitti huolensa siitä, 
miten suurissa remonteissa 
yhä  useammin suunnittelu ja 
vastuu remonttien nousevista 
kustannuksista ulkoistetaan, 
minkä seurauksena suunnittelijat 

ja konsultit hyötyvät osakkeen-
omistajien sijaan.

Hiljattain SAO antoi julkilau-
suman, jossa sen mielestä asun-
to-osakeyhtiöiden hallintoon ja 
talouteen tarvitaan täydellistä 
avoimuutta.

– Ei ole nykyaikaa se, että 
asunto-osakkaat eivät saa lain 
mukaan, eivätkä käytännössä-
kään tietoa niistä ehdoista, joilla 
heidän varojaan pyöritellään 
kiinteistösektorin toimijoille, 
SAO:n hallitus painotti kannan-
otossaan.

– Asunto-osakkaiden tie-
donsaanti käytännössä yleensä 
rajoittuu selittelyä vaativaan 
tilinpäätökseen toimintakerto-
muksineen ja yhtiökokouksessa 
kerran vuodessa käytettävään 
kyselyoikeuteen. Osakkailta 
jää liian usein sellainen tieto 
saamatta, jota tilintarkistaja ei 
kiireessään huomaa tai vaivaudu 
välittämään osakkaille, hallitus 
korostaa.

SAOn mielestä kattavampi 
avoimuus asunto-osakeyhtiötä 
koskevissa asioissa ehkäisisi 
väärinkäytöksiä ja olisi omiaan 
lisäämään luottamusta vas-
tuuntuntoista ja tehtäviensä 
tasalla olevaa taloyhtiön johtoa 
kohtaan. 

– Kun läpinäkyvyys olisi 
aukotonta, säästettäisiin mm. 
tiedottamis-, kopiointi- ja tar-
kastusmenoissa. Avoimuudella 
vältyttäisiin turhilta epäilyiltä ja 
epäilyihin perustuvilta riidoilta. 
Samoin säästyttäisiin kustan-
nuksia edellyttäviltä erityisiltä 
tarkastuksilta ja tarkastuksia 
edeltävältä masentavan hitaalta 
byrokraattiselta prosessilta 
aluehallintoviranomaisissa. Sa-
malla aukaistaisiin taloyhtiöiden 
hallinto ja talous verottajalle ja 
myötävaikutettaisiin harmaan 
talouden torjuntaan, SAO vielä 
arvioi.

Turhia menoja säästävä 
läpinäkyvyys olisi SAOn mukaan 
toteutettavissa lakisääteisellä 
esimerkiksi oikeusministeriön 
hallinnoimalla kirjanpitovientien 
nopeudella päivitettävällä tieto-
kannalla.  Osakkailla olisi oman 
taloyhtiönsä osalta pääsy tieto-
kantaan internetin välityksellä.

 www.asunto-osakkaat.fi
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L&T vahvistaa energiatehokkuuspalveluitaan

30 VUOTTA Hyvinkäällä toimi-
nut Isännöitsijäpalvelu Nordlund 
Oy on siirtynyt yrityskaupalla 
Ovenia Isännöinti Oy:n omis-
tukseen. 

– Olemme vuosien mittaan 
saavuttaneet asiakkaidemme 
luottamuksen ja arvostuksen, 
ja toimintomme jatkajan tuli 
täyttää laatukriteerimme palve-
lun tasosta, monipuolisuudesta 
ja laadusta. Ovenia Isännöinti 
vakuutti meidät, kertoo Isän-
nöitsijäpalvelu Nordlund Oy:n 

KOTIA etsiville on nyt tarjolla 
uusi vaihtoehto. Alun perin 
kalastushallituksen tarkastusa-
luksena toiminut Nikolai II -alus 
etsii uutta omistajaa. 

Helsinkiläinen kiinteistön-
välitysliike Crape LKV välittää 
historiallista alusta asunto- tai 
toimistolaivaksi. Vuonna 1903 
Hietalahden telakalla valmistu-
nut laiva on vanhin Helsingissä 
rakennettu edelleen liikennöivä 

laiva. Se toimii nykyään kahvi-
lana sekä tapahtumakäytössä 
Kauppatorilla ja tekee tilausris-
teilyjä Helsingin saaristossa. 

Alus edellyttää muutostöitä 
soveltuakseen ympärivuotiseen 
vakituiseen asumiseen. 

Nikolai II vapautuu uuden 
omistajan käyttöön tulevana 
kesänä,

– Koti voi olla myös elämän-
tapa ja uudenlaisiin asumismuo-

toihin tulisi suhtautua avoimesti. 
Näen asuntolaiva-asumisen ja 
toimistolaivat kaupunkikuvaa 
elävöittävänä mahdollisuutena ja 
laajentuessaan se voisi olla osa 
asuntopulan kokonaisratkaisua, 
toteaa Crape LKV:n toimitusjoh-
taja Tuomas Tapola.
Lisätietoja: 
Crape Oy LKV, 
Tuomas Tapola, 
puh. 040 565 5755

Osta laiva ja muuta se 
asuntolaivaksi

– ERILAISTEN Dokumenttien 
kanssa työskentevät eivät aina 
muista, että ne tulee tuhota au-
kottomasti ja dokumentoidusti, 
Karel Nieminen Paperinkeräys 
Oy:stä kertoo.

– Jokaisen yrityksen ja orga-
nisaation tulisi päättää ja valvoa, 
miten ja mihin arkaluontoinen 
aineisto viedään. 

Paras on lukollinen keräys-
väline tai -astia, jonka tyhjentä-
misestä saa vastata vain sovittu 
yhteistyökumppani. Keräys-
säiliön materiaali kuljetetaan 
tuhoamisyksikköön, jossa siitä 
tehdään silppua ja sen jälkeen 
raaka-ainetta tai energiaa teolli-
suuden käyttöön.

Lisätietoja: 
Paperinkeräys Oy
Karel Nieminen
puh. 040 768 5594

Tuhoa
arkaluontoiset
dokumentit
oikein

DNA OY ja YIT Rakennus Oy 
ovat sopineet DNA Welho tele-
visio- ja laajakaistapalveluiden 
toimittamisesta YIT:n asunto-
kohteisiin pääkaupunkiseudulla 
sekä Lahden, Oulun, Kuopion, 
Turun ja Porin talousalueilla. 

Sopimus koskee vuosina 
2013 ja 2014 aloitettavia YIT:n 
kohteita sekä sisältää option 
yhden vuoden jatkosta. 

Sopimus kattaa noin 3 000 
asuntoa.

Asukkaat voivat halutessaan 
tilata taloyhtiölaajakaistaan 
huoneistokohtaisesti valitsemi-
aan lisänopeuksia. DNA Welho 
-laajakaistapalvelu tarjoaa tällä 
hetkellä nopeutta aina 350 Mb/s 
saakka.

DNA:lla on Suomen laajin 
tv-kanavatarjonta, jo yli 160 
kanavaa, ja eniten teräväpiirto-
kanavia. 

DNA toimittaa osaan koh-
teista myös kiinteistötekniikan 
valvontaliittymät. 

Lisätietoja:
DNA Oy, Jarno Haikonen, 
puh. 044 044 2058
YIT Suomen rakentamis-
palvelut, Harri Isoviita,
puh. 040 553 3833 

DNA Welho
YIT:n uudis-
kohteisiin

Dir-Air Oy:lle hyödyllisyysmalli

toimitusjohtaja ja yrittäjä Juhani 
Nordlund. Hän jatkaa Ove-
nia Isännöinnin palveluksessa 
eläkkeelle jäämiseensä saakka 
ja isännöintitoimiston muut 
työntekijät jatkavat vanhoina 
työntekijöinä uuden omistajan 
palveluksessa.

Ovenia Isännöinti Oy on yksi 
Suomen suurimmista isännöinti-
palveluita tuottavista yrityksistä. 
Se kuuluu kiinteistönjohto- ja 
isännöintipalveluja tarjoavaan 
valtakunnalliseen Ovenia-kon-

Isännöitsijäpalvelu Nordlund Oy liittyi 
Ovenia-konserniin

serniin. Ovenia Isännöinnillä on 
paikallista toimintaa valtakun-
nallisesti 21 eri paikkakunnalla. 

Sen pääomistaja on Vaaka 
Patrners, joka on suomalainen 
sijoitusyhtiö ja joka sijoittaa kan-
nattavien keskisuurten yritysten 
yritys- järjestelyihin. Sijoituskoh-
teiden yhteenlaskettu liikevaihto 
on noin 380 miljoonaa euroa 
ja ne työllistävät noin 2 400 
henkilöä. 

L&T on perustanut Kuopioon 
valtakunnallisesti toimivan 
energianhallintakeskuksen. 
Keskuksen tehtävänä on etäyh-
teyden välityksellä seurata L&T:n 
asiakaskiinteistöjen taloteknisiä 
järjestelmiä ja sitä kautta löytää 
energiatehokkain tapa käyttää 
kiinteistöä. 

Kiinteistöissä etäyhteyden 
välityksellä tehtävien tarkastus-
kierrosten käytännön havainnot 

raportoidaan ekokoulutetulle 
huoltomiehelle toimenpiteitä 
varten ja havaitut korjaustarpeet 
sekä parannusehdotukset rapor-
toidaan asiakkaille kustannusar-
vioineen.

L&T on laajentanut palve-
lutarjontaansa myös erilaisten 
tilojen muutoksiin liittyviin suun-
nittelu- ja toteutustöihin. Palvelu 
pitää sisällään erilaisten tilojen 
muutostöiden suunnittelun sekä 

projektin kokonaishallinnan, eri-
laiset rakennus- ja tekniikkatyöt, 
kalustehankinnat ja asennukset 
sekä muuttotyön.

Lisätietoja: L&T 
Antti Toivanen 
puh. 0400 455 067
Jani Kankaanpää 
puh. 045 113 3868

tuote- ja 
yritysuutis-

postia

Patentti- ja rekisterihallitus 
on myöntänyt hyödyllisyysmal-
lin Dir-Air Oy:lle huonetilojen 
ilmanvaihdossa käytettävään 
ilmaohjaimeen.  

Heidän kehittämänsä ilma-
ohjain on helpompi asentaa 

kuin tunnetut ratkaisut, vaihto 
voi tapahtua ilman työkaluja ja 
valmistuskin on yksinkertaista. 

Dir-Air Oy:n ilmaohjaimen 
tarkoitus on ohjata ulkoilma 
ensin ikkunalasien väliin, jotta 
ilma lämpenee ennen kuin se 

johdetaan huoneilmaan, jottei 
huoneilma kylmene turhaan.

Hyödyllisyysmalli on patentin 
tapainen yksinoikeus, jonka 
saa uuteen ja aikaisemmista 
keksinnöistä selvästi eroavaan 
tuotteeseen tai laitteeseen.
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2013

TUHOLAISTORJUNTAA

BETONI-INJEKTOINTI

Eskon Oy
Ajomiehentie 13

00390 Helsinki
puh. 09-863 4161

KORJAUSRAKENTAMISTA 25 v.

Katso esittelyvideo: 
www.eskon.fi

kopo-laattojen kiinnitys
betoni- ja tiilirakenteiden

 korjaukset ja pinnoitukset
vedentiivistyskorjauksia
injektointiletkuasennuksia

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.�

PARVEKEKAITEET

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet 

ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

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

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

ALUMIINI-IKKUNAT JA -OVET

AUTOTALLIT

AUTOTALLIT
• Yksittäistallit ja -katokset
• Rivitallit ja -katokset
• Autotalli-varastoyhdistelmät

AUTOTALLIN OVET
• Kippiovet
• Saranapariovet
• Varasto-ovet
• Kaikki ovet PU-erist. tai ilman
• Myös erikoismitalliset

Puh 06-781 9000
Fax  06-781 9022
PL 28
68601 PIETARSAARI
www.pisari.fi 

Tehokasta tuholaistorjuntaa

• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt 
• jyrsijätorjunta • luteet ja sokeritoukat

• lintutorjunta jne…

Soita 040 514 5026
Pertti Jumppanen

asiakaspalvelu@estorjunta.  

Terveellisen elinympäristön ammattilainen.



Nimitysuutisia 
toimitus@kiinteistoposti.fi

Peab Oy
Peabin toimitusjohtaja Petri 
Suuperko on jättänyt tehtävänsä 
14.3.2013 lähtien. Hallintojohtaja 
Carolus Adolfsson on nimetty vt. 
toimitusjohtajaksi.

Säätölaitehuolto Oy
Jani Putila on nimitetty huolto-
teknikoksi automaatiohuoltoon.
Toni Karjalainen on nimitetty 
automaatioasentajaksi urakoin-
tiyksikköön.

Suomen Sisäilmakeskus Oy
Etelä-Suomi
Keijo Tolonen on nimitetty 
toimitusjohtajaksi 4.3.2013. Hän 
toimi aiemmin Bureau Veritas 
Finlandin maajohtajan tehtä-
vässä.
Antti Suomalainen on nimitet-
ty kehityspäälliköksi 1.2.2013. 
Hänen vastuualueeseen kuuluvat 
mm. liiketoimintaprosessit ja 
laadunhallinta.

Itä-Suomi
Timo Peltonen on nimitetty Itä-
Suomen aluejohtajaksi 1.3 2013. 
Hänen asemapaikka on Kuopio. 
Mirka Sahlman on nimitetty si-
säilma-asiantuntijaksi 11.2.2013. 
Hänen vastuu-alueenaan on 
Itä-Suomi ja Kuopion seutu.
Anne Kekkonen on nimitetty si-
säilma-asiantuntijaksi 28.1.2013. 
Hänen vastuu-alueenaan on 
Itä-Suomi ja Kuopion seutu.
Kaisu-Tiina Hotinen on nimi-
tetty sisäilma-asiantuntijaksi 
25.2.2013. Hänen vastuualuee-
naan on Itä-Suomi ja Joensuun 
seutu.
Mika Ruotsalainen on nimitetty 
tutkimusinsinööriksi 1.3.2013. 
Hänen vastuualueenaan on Itä-
Suomi ja Kuopion seutu. 
Riitta Wallsten on nimitetty 
tutkimusinsinööriksi 18.2.2013. 
Hänen vastuualueenaan on 
Etelä-Suomi ja pääkaupunki-
seutu.

Rakennuttajatoimisto 
HTJ Oy
Yritykseen on perustettu Talo-
tekniikka-, energia- ja ympäris-
töpalvelut -ryhmä. 
RI Jukka Timonen on nimitet-
ty johtajaksi vastuualueenaan 
asiakaskohtaiset rakennutta-
mishankkeet ja Talotekniikka-, 
energia- ja ympäristöpalvelut.
LVI-ins. Kari Vornanen on nimi-
tetty ryhmäpäälliköksi Talotek-
niikka-, energia- ja ympäristö-
palvelut –ryhmään.
DI, Breeam International Asses-
sor Tuomo Lindstedt on nimitet-
ty projektipäälliköksi.
Rkm. Petri Cavander on nimitet-

ty toimialapäälliköksi Infrapal-
veluihin.
RI Vesa Ekokoski on nimitetty 
toimialapäälliköksi Projektinjoh-
topalveluihin.

A-Insinöörit Oy
 A-Insinöörit -konsernin 
emoyhtiön A-Insinöörit Oy:n ja 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n 
toimitusjohtaja Petri Laurikka on 
pyytänyt 19.3.2013 siirtoa toimi-
tusjohtajan tehtävästä muihin
tehtäviin konsernissa. 
Toistaiseksi toimitusjohtajan 
tehtäviä hoitaa hallituksen pu-
heenjohtaja Heikki Käkönen.

DI Jarmo Kuivanen 
on nimitetty 
A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy:n  
infrasuunnittelun 
toimialajohtajaksi 

1.1.2013 alkaen.
RI Markus Ven-
tola on nimitetty 
18.3.2013 alkaen 
A-Insinöörit Suun-
nittelu Oy:n Tam-
pereen infrayksi-
kön johtajaksi.

 RI Markku Karis-
lahti on nimitetty 
rakennuttajajohta-
jaksi A-Insinöörit 
Rakennuttaminen 
Oy:öön Tampe-
reelle 2.1.2013 

alkaen.
 RI Juha Parikka on aloittanut 
7.1.2013 mittaryhmän työnjoh-
tajana  A-Insinöörit Geotesti 
Oy:ssä.
 Tietoliikennetekniikan insinööri 
(AMK) Tommi Leväjärvi on nimi-
tetty 21.1.2013  järjestelmäasian-
tuntijaksi A-Insinöörit Oy:ssä.
 RI Raila Heikkilä on aloittanut 
BIM-kehitysinsinöörinä A-
Insinöörit Suunnittelu Oy:n oh-
jelmistotuki -yksikössä 4.2.2013.
 Arkkitehti Hanna Aitoaho on 
aloittanut 11.2.2013 työnsä 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n 
Tampereen infrayksikössä  suun-
nittelijana.
 RI Minna Salonsaari on aloit-
tanut BIM-kehitysinsinöörinä 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n 
ohjelmistotuki -yksikössä 
11.2.2013.
 DI Roman Timaskin on nimi-
tetty suunnittelupäälliköksi 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n 
geosuunnitteluun Espoossa  
4.2.2013 alkaen.

ISS Proko Oy
DI Jaakko Kujala on nimitetty ISS 
Proko Oy:n Länsi- ja Keski-Suo-
men aluejohtajaksi sekä Turun ja 
Tampereen paikallisjohtajaksi. 

nimityksiä

tuote- ja 
yritysuutis-

postia

JYVÄSKYLÄN Paviljongissa 
pidetyt Rakentaminen & Talo-
tekniikka -messut houkuttivat 
19 000 messuvierasta, jotka 
tutustuivat monipuoliseen mes-
suantiin.

“Myös näytteilleasettajat oli-
vat viikonlopun antiin tyytyväisiä. 
Ihmiset olivat liikkeellä tositar-
koituksella ja osastoilla tehtiin 
kauppaa. On hyvä huomata, 
että ihmiset uskovat tulevaan 
ja ovat valmiita satsaamaan 
asumiseensa ja viihtyvyyteensä”, 
totesi Jyväskylän Messut Oy:n 
myyntijohtaja Jyri Siekkinen.

Kiinteistöpostin järjestämä 
KiinteistöTori oli taas menestys. 
Torilla vieraili paljon taloyhtiö-
päättäjiä. Lehden lisäksi Torilla 
asiakkaita parempaan kiinteis-
tönpitoon opastivat Eerola-Yh-
tiöt, EW-Liner ja Paperinkeräys.

KiinteistöTorin keskellä ollut 
Torikahvila oli tälläkin kertaa 
hyvin suosittu.

Seuraavat Rakentaminen & 
Talotekniikka -messut järjeste-
tään Jyväskylän Paviljongissa 
maaliskuussa 2014. Kyseessä 
on juhlamessut eli neljännet-
kymmenennet Rakennusmessut 
Jyväskylässä.

Isännöitsijät
meriseminaarissa 
toukokuussa
KAHDEKSATTA kertaa järjestet-
tävä Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaari pidetään 23.-
25.5.2013. Seminaarin lavalle 
nousevat Mato Valtonen, joka 
luennoi aiheesta Luova rohkeus 
ja villit ideat ja Talouselämä-
lehden päätoimittaja Reijo Ruo-
kanen, jonka esityksen paljon 
lupaava otsikko on “Nyt puhelin 
kiinni ja ovikellosta helistin 
pois!”. 

Konkarirakennuttaja ja isän-
nöitsijä Eino Taulu esittelee pori-
laisen ryhmäkorjaushankkeen 
ja vahingontorjuntapäällikkö 
Seppo Pekurinen luo katsauksen 
tulitöihin otsikolla “Neljännes-
vuosisata nykymuotoista tulityö-
turvallisuuskoulutusta”. 

Työterveyslaitoksen työter-
veyshuollon erikoislääkäri, LT 
Jorma Mäkitalo luennoi työuu-
pumuksesta ja Heikki Käkönen 
esittelee teknisenä asiantuntija-
na tamperelaisen esimerkillisesti 
läpiviedyn julkisivukorjaushank-
keen. 

Lisäksi varatuomari Pasi 
Orava pitää tuttuun tapaan 
Lakikammaria ajankohtaisista 
asunto-osakeyhtiölakiin liittyvis-
tä asioista.

Seminaarin järjestää Kiinteis-
töposti-lehti.

Kiinteistöposti 
messuili 
Jyväskylässä

Tuoteuutisia, 
Yritysuutisia

Nimityksiä 
voi toimittaa 
osoitteeseen 

toimitus@
kiinteistoposti.fi
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PALOKATKOILLA tarkoitetaan 
palo-osastoitavien rakentei-
den läpi kulkevia läpivientejä, 
mahdollisia aukkojen tukkimisia 
sekä saumojen tiivistyksiä. Se on 
tiivistys, joka käsittää kylmäsavu-
jen tiivistyksen, äänieristävyyden 
ja vaimennuksen sekä paloeris-
tyksen. Palokatkon tehtävänä 
on estää tulen, kuumuuden ja 
myrkyllisten savukaasujen leviä-
minen rakennuksessa läpivienti-
aukkojen kautta palon syttyessä. 

Turun yliopistollisen keskus-
sairaalan tulipalo levisi kolman-
teen kerrokseen kaapelikujaa 
pitkin, jossa oli vaillinainen 
palokatko. Toimivilla palokat-
koilla paloa olisi saatu rajattua 
tehokkaasti sekä palossa lisää 
aikaa pelastushenkilökunnan 
toiminnalle. 

Joints Oy:n palokatkotuot-
teista vastaava Pekka Piiparinen 
kertoo, että Suomen palokat-
koista jopa 80 % on tehty puut-
teellisesti. - Tähän tulee puuttua 
suunnittelun, asennuksen ja 
tuotteiden käytön sekä myös 
tarkastuksen osalta, Piiparinen 
sanoo.

Palokatkosuunnitteluyritys 
Desiqual Design Oy:n suun-
nittelija Ville Malisen mukaan 
suhtautuminen palokatkoihin 
vaihtelee suuresti eri kaupunki-
en ja kuntien kesken. Monessa 
tapauksessa virhe tapahtuu jo 
suunnittelutilanteessa, mikäli 

materiaalien ominaisuuksia 
ei oteta huomioon.  - Palavat 
materiaalit vaativat tiivistykseen 
turpoavat tuotteet ja usein 
joudutaan yhdistelemään mene-
telmiä paloluokituksen saavutta-
miseksi, Malinen sanoo.

Joints L.R. Oy järjestää pa-
lokatkokoulutuksia ja tiedotus-
tilaisuuksia rakentajille, suun-
nittelijoille, tuotemyyjille sekä 
rakennusvalvonnoille eri puolilla 
Suomea. Lisäksi se tarjoaa hy-
väksytyt palokatkotuotteet sekä 
koulutusta palokatkoasennuksia 
tekeville ja palokatkoja suun-
nitteleville.  Yritys on mukana 
useissa linjastoremonteissa sekä 
mukana kehittämässä uusia te-
hokkaita palokatkomenetelmiä. 

Joints Oy tarjoaa palotuot-
teiden lisäksi kaikki tiivistämis-, 
saumaus- ja rakennusaineet 
ammattikäyttöön sekä toimii 
teknisenä asiantuntija rakenta-
misessa ja palokatkosuunnitte-
lussa. 
Lisätietoja: 
www.joints.fi

Palokatkotietämys saatava
paremmaksi

KIINTEISTÖPOSTIN uudistu-
neilla kotisivuilla “häärää” kolme 
kolumnistia. Kolumnien aiheet 
käsittelevät kiinteistönpitoa 
ja asumista kirjoittajien hen-
kilökohtaisista näkökulmista 
tarkastellen.

SAUTSKI on perusstadilainen 
toimittaja, jolla on eläköidytty-
ään aikaa tarkkailla  maailmaa ja 
sen ilmiöitä. 
Hän kirjoittaa niistä valtavirran 
ajattelutavasta poiketen, milloin 
kehuen tai milloin moittien. 

Sautski aiheuttaa kirjoituksil-
laan usein paheksuntaa, mutta 
se ei häntä heilauta. Sitä on 
myös aiheuttanut hänen usein 
käyttämänsä Stadin slangi. 

- Slangi on minulle Tölikan 
kundina luontainen ilmaisu-
muoto. Onhan se nykyisin jopa 
hyväksytty valtakunnalliseen 
murreskabaan. Se ei ole yhtään 
huonompi kuin esimerkiksi 
Savon, Pohjanmaan, Hämeen tai 
Karjalan murteet Ja aina se on 
ymmärrettävämpää kuin rauma-
laisten kieli.

WÄÄRINKÄSITYKSIÄ Keijo 
Wäärin tapaan. Kolumnisti Wääri 
on tehnyt pitkän päivätyön 
julkisivualalla, myös yrittäjä-
nä. Kirjoittaminen on hänelle 
elämäntapa. 

Wäärin kirjoituksia on jul-
kaistu monissa rakennusalan 
ammattilehdissä ja pitipä hän 

Wäärinkäsityksiä-palstaa pitkään 
myös Kiinteistöpostissa mennei-
nä vuosina.

Viime vuonna häneltä ilmes-
tyi omaelämänkerrallinen kirja 
Romanin puolikas. 

Nyt eläkkeellä ollessaan hän 
on kulttuurijanoinen taiteen 
nauttija, aktiivinen kirjoittaja-
kurssilainen ja yleisönosastokir-

Kiinteistöpostin kotisivuston kolumnistit
joittaja Forssassa ja lähiympä-
ristössä.

Wääri on tehnyt myös kolme 
näytelmäkirjoitusta ja hän on 
tällä hetkellä mukana parissa 
näytelmässä näyttelijänä.

NUIJAMIES on nimimerkkinsä 
mukaisesti mies, jolla on nuija. 
Nuijamiehellä on pitkä kokemus 
ja neuvokkaan raikkaita näke-
myksiä taloyhtiöiden hallitusten 
ja isännöitsijöiden yhteistyöstä. 
Kokemus ja näkemys puhuu ja 
aika-ajoin ne tulostuvat teks-
teiksi.

SEURAA kirjoituksia Kiinteistö-
postin kotisivuilta, osoitteessa: 
www.kiinteistoposti.fi/kolumnit

Muista myös Kiinteistöpostin 
viikoittain ilmestyvä uutiskirje, 
sen voi tilata osoitteessa: www.
kiinteistoposti.fi/uutiskirje

G4S:N ja Asokodin yhteistyö 
laajenee toukokuun alussa, kun 
G4S:n Palvelukeskus palvelee 
Asokotien asukkaita myös pää-
kaupunkiseudulla ja Hämeen-
linnassa. Jatkossa noin 12 000 
uutta Asokotien asukasta pystyy 
tavoittamaan isännöitsijän ja 
huoltotoimiston yhdestä nume-
rosta milloin tahansa.

Puhelut ohjautuvat G4S:n 
Palvelukeskukseen, jossa yh-
teydenotot kirjataan Asokotien 
tietojärjestelmään ja ohjataan 
oikeille henkilöille. Ilmoituksen 
voi tehdä myös sähköisesti Aso-
kotien intranetpalvelussa.

– Ennen jopa noin 25 
prosenttia asiakkaistamme 
soitti väärään numeroon, kun 
he tarvitsivat huoltoa tai isän-
nöitsijää. Tietojärjestelmästä 
voimme helposti nähdä, mistä 

aiheesta asiakkaat soittavat, ja 
siten voimme reagoida nope-
asti heidän toiveisiinsa, kertoo 
Asokotien kiinteistöjohtaja Matti 
Tarhio.

Asukkailta tulevien ilmoitus-
ten määrä on vuositasolla noin 
40 000, joista 87 prosenttia 
tulee jatkossa ohjautumaan G4S 
Palvelukeskukseen ja loput 13 
prosenttia toiselle palveluntuot-
tajalle.

Asokodit omistaa lähes 
14 000 asumisoikeusasuntoa 32 
paikkakunnalla ympäri Suomea. 

Lisätietoja:
G4S Suomi
Jussi Kauppinen
puh. 050 555 6432 
Asokodit
Matti Tarhio
puh. 040 839 5757

G4S:n Palvelukeskus palvelemaan 
noin 12 000 uutta Asokotilaista

WISE Group Finland Oy on 
ostanut yrityskaupalla uudis-ja 
korjauskohteiden rakennut-
tamis-, valvonta- ja suunnit-
telupalveluihin erikoistuneen 
Insinööritoimisto Controlteam 
Oy:n osakekannan. Yritys toimii 
Jyväskylässä ja sen ympäristö-
kunnissa.

Yritys jatkaa toimintaansa 
omalla nimellään ja koko hen-

Wise Group Finland osti
Controlteamin

kilöstö jatkaa entisissä tehtävis-
sään. Nykyiset omistajat Petri 
Seppänen, Harri Valkonen, Henri 
Hänninen, Hannu Laitinen, Mika 
Samppala ja Matti Paalanen jat-
kavat yhtiön palveluksessa niin 
ikään entisissä tehtävissään. He 
tulevat kaupan myötä merkittä-
viksi vähemmistöosakkaiksi Wise 
Group Finland Oy:öön.
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OSOITTEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

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

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi

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

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

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

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

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

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

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

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

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

Asunto-osakeyhtiön talotyyppi Rivitalo Kerrostalo Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

Kiinteistö-
posti

maksaa
posti-

maksun

Tunnus 5001396
03003 vastauslähetys

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

FENESTRAN kehittämässä 
Fenair-tuloilmaikkunassa on 
korvausilmaventtiili, joka kesällä 
päästää raikkaan ulkoilman suo-
raan sisään sellaisenaan. 
Talviasentoon käännettynä 
venttiili ohjaa ulkoa tulevan kyl-
män korvausilman kiertämään 
ikkunan välitilassa niin, että se 

esilämpenee jopa 20 astetta 
ennen ohjautumistaan sisätilaan. 
Käyttökokeiden mukaan Fenair-
ikkuna säästää talvipakkasilla 
lämmityslaskuissa jopa 10 euroa 
kuukaudessa.

Lisätietoja: 
www.fenestra.fi

Fenair-tuloilma-ikkuna 
säästää lämmityksessä

NOIN neljä viidesosaa suoma-
laisten saamista kotitalousvä-
hennyksistä perustuu kotona 
teetettyihin remonttitöihin. 
Vähennystä voi saada silloin, kun 
työ teetetään ennakkoperintäre-
kisteriin kuuluvalla yrityksellä. 

Rekisteriin kuuluminen 
on helppo selvittää Suomen 
Asiakastieto Oy:n ylläpitämäs-
tä www.aarre.fi-palvelusta, 
josta voi myös hankkia kattavan 
raportin yrityksen taloudellisesta 
tilasta. Samalla tulee varmistet-
tua, ettei remonttia tekemään 
oteta yritystä, jonka vastuuhen-
kilö on liiketoimintakiellossa.

Jos kotiremontin tekijäksi 
palkkaa yksityishenkilön, on työn 
teettäjän huolehdittava työsuo-
rituksen sivukuluista itse. Asiak-
kaan asutussa kodissa tehtävä 
remonttityö on myös laillinen 
peruste arvioida verokortilla 
työhön palkattavan henkilön 
luotettavuutta hankkimalla ote 
tämän luottotiedoista osoittees-
ta www.omatieto.fi.

Suomen Asiakastieto Oy:n 
mukaan remonttiyritysten talou-
delliset riskit ovat keskimääräistä 

selvästi korkeampia. Niistä lähes 
12 prosenttia saa Asiakastie-
don tilastollisen riskiennusteen 
mukaan maksuhäiriömerkin-
töjä vuoden kuluessa. Kaikkien 
yritysten keskimääräinen riski 
on vain hieman yli seitsemän 
prosenttia.

- Jo yksikin maksuhäiriömer-
kintä heikentää remonttiyrityk-
sen toimintaedellytyksiä, kun 
esimerkiksi tavarantoimittajat 
lopettavat luotolla myymisen. 
Meneillään olevat urakat voivat 
silloin viivästyä tai jäädä koko-
naan valmistumatta, liiketoi-
mintajohtaja Jarkko Anttiroiko 
huomioi.

Remonttiyritysten kon-
kurssiriski on kaikkien yritysten 
keskiarvoon verrattuna kaksin-
kertainen ja ne myös maksavat 
laskunsa muita hitaammin. 
Asiakastiedon mukaan lähes 
joka neljännellä (23 prosenttia) 
remonttiyrityksellä on heikko 
luottoluokitus.
Lisätietoja: 
Suomen Asiakastieto Oy
Jarkko Anttiroiko
puh. 010 270 7127

Kotiremonttia tekevän 
luottotietojen tarkistaminen 
kannattaa



T
äällä Euroopan pohjoislaidalla ilmasto on 

talvella osin arktisen kylmä ja kesällä jos-

kus jopa tukalan kuuma. Väliin mahtuvat 

usein sateiset ja pilviset syksyt ja aurin-

koiset ja varsin kuivat keväät. Pohjoiseen ilmastoon 

kuuluvat siis melko selvästi toisistaan erottuvat neljä 

vuodenaikaa. 

Suomen ilmastoon kuuluvat voimakkaat sään 

vaihtelut.  Ja tästä johtuen sään tarkka ennustami-

nen pitkällä aikavälillä on erityisen hankalaa. 

Ilmastolla ja säällä on merkittävä vaikutus raken-

nusten julkisivujen pitkäaikaiskestävyyteen, sillä 

kaikissa merkittävissä vaurioitumista aiheuttavissa 

turmeltumisilmiöissä vesisade on keskeisenä vauri-

oitumisen käynnistäjänä. Esimerkiksi raudoitteet ei-

vät ruostu kuivissa sisätiloissa, eikä huokoisessa ma-

teriaalissa esiinny pakkasrapautumista, mikäli mate-

riaali on suhteellisen kuiva.

Hiihtolomalla suuntasin hiihtämisen sijasta Köö-

penhaminaan ja Malmööseen tutustumaan sikäläi-

seen moderniin arkkitehtuuriin. Erityisesti Ruot-

sin puolella Malmöössa tunnetun Turning torson 

viereen oli rakennettu ja osin oli vielä tekeillä varsin 

näyttävän näköisiä asuinkerrostaloja. Tuo alue jos 

joku, on alttiina voimakkaille viistosateille. 

Noissa kohtalaisen uusissa, luokkaa alle kym-

menen vuotta, rakennuksissa näkyi paikoin selvästi 

sään aiheuttamat rasitukset julkisivujen vaurioitu-

misena. Rappauksissa näkyi rapautumaa, parvekkei-

den vedet valuivat seinällä, puuverhouksissa maalit 

hilseilivät ja paneelit olivat käy-

ristyneitä, jne. Materiaalivalin-

noissa ja detaljeissa ei selvästi-

kään ollut otettu huomioon ää-

rimmäisen vaativia olosuhteita.

Ilmatieteen laitoksella (IL) on 

Suomessa melko kattava sää-

asemaverkosto, joista saadaan 

mittausdataa ajallisesti varsin 

tiheästi. Mittauksia on tehty pit-

kään, joten dataa on kertynyt 

paljon. 

Käytin IL:n osaamista ja mit-

taustietoa väitöstutkimukses-

sani mm. vesi- ja räntäsateiden 

ja niitä seuraavien jäätymis-

sulamissyklien selvittämiseen 

rannikkoalueella ja sisämaas-

sa. Ilmatieteen laitoksella on mittauksiin ja mallin-

nukseen perustuen tarjolla rakentajille monenlaisia 

palveluja, joita viisaasti hyödyntämällä on mahdol-

lista varautua säänmuutoksiin rakennus- ja korjaus-

töiden yhteydessä. 

Monet palveluista ovat maksullisia, mutta niistä 

saatava hyöty, esimerkiksi oikeanlaisen sääsuojauk-

sen mitoitukseen, voi olla varsin ratkaisevaa esimer-

kiksi ikkunoiden uusimistyön onnistumisen suh-

teen. Kukaan ei halua, että vettä tai lunta sataa ikku-

na-aukosta olohuoneen parketille.

Suunnittelijoita varten Ilmatieteen laitos on laati-

nut yhteistyössä Aalto-yliopiston, Tallinnan teknil-

lisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston 

kanssa rakennusfysikaaliset testivuodet nykyilmas-

tolle sekä tulevaisuuden ilmastoille. Tulevaisuuden 

ilmasto on mallinnettu vuosille 2030, 2050 ja 2100. 

Mitoituksessa kriteerinä on, että 90 % rakennuk-

seen kohdistuvista olosuhteista ovat mitoitusvuosia 

kevyempiä. Näiden testivuosien avulla voidaan tar-

kastella rakenteiden kosteusteknistä toimintaa tar-

koitukseen soveltuvilla suunnitteluohjelmistoilla. 

Tähän mennessä testivuosia on käytetty tutki-

mustarkoituksiin, mutta ne tulevat tämän kevään 

aikana vapaasti kaikkien käytettäviksi, kuten monet 

muutkin IL:n mittauksiin perustuvat palvelut.

Katujen ja teiden kunnossapidon ennakoinnissa 

käytetään varsin yleisesti erilaisia säätutkia, joiden 

avulla voidaan varautua mm. teiden suolaustarpee-

seen tai voimakkaaseen lumisateeseen varaamalla 

aurauskalustoa. 

Kiinteistöjen kunnossapidossa 

IL:n tai jonkin muun sääpalvelutar-

joajan palveluja ei vielä juurikaan 

hyödynnetä. Aiemmin mainittujen 

lisäksi voitaisiin esimerkiksi kehit-

tää rakennusten ilmanvaihdon oh-

jausta ja suodatinten vaihtoa alueen 

ilmanlaatumittauksiin perustuen. 

Monenlaista dataa on siis tarjolla, 

niitä pitäisi yhdistellä ja käyttää ny-

kyistä luovemmin.

Jukka Lahdensivu
hallituksen jäsen

Tampereen teknillinen yliopisto 

Rakenteiden elinkaaritekniikka

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

Julkisivu-
yhdistyksen 

puheenvuoro

Sää ja ilmasto
rasittavat julkisivuja
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www.sonera.fi/kiinteistosopimus
0200 11611 (mpm/pvm) ma-pe 8-20, la 9-16.30

Pyydä heti 
edullisempi tarjous:

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

Sonera kiinteistölaajakaistan valokuituyhteys 
on oikotie salamannopeaan surffailuun, moni-
puoliseen tv-kanavavalikoimaan ja asukkaille 
edullisiin hintoihin.

· SUOMEN LUOTETUIN INTERNETOPERA
AT

T
O

R
I ·

20092013

Laajakaista Kaapeli-tv Viihdepalvelut 
televisioon

1 2 3

Valokuitu on kirkkaasti paras internetyhteys myös kiinteistöille:

1. Suomen luotetuin, jopa 1 000 Mbit/s laajakaistayhteys
2. Valtava kanavavalikoima kaapeli-tv:n kautta
3. Asukkaille yksilöllisesti valittavat tv:n lisäpalvelut, kuten video-  
 vuokraamo, ohjelmakirjastot ja tallennuspalvelut.

Taloyhtiösi voi valita Soneran laajakaista- ja tv-palvelut tai halu- 
tessaan vain jommankumman. Pyydä taloyhtiöllesi sopivinta  
tarjousta jo tänään!
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