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korjausrakentamisessa

Stonelin moderni julkisivu kilpailukykyisin kustannuksin!
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MITÄ PAREMMAT ERISTEET, 
SITÄ OHUEMMAT RAKENTEET.
MITÄ OHUEMMAT RAKENTEET, 
SITÄ SUUREMMAT SÄÄSTÖT.

Ei vaimenna 
RADIOSIGNAALEJA, 

Ei sisällä 
METALLEJA

Tuntuvia SÄÄSTÖJÄ 
passiivi- ja nollaenergia-
rakentamisessa

Erinomainen 
PALOTURVALLISUUS: 
B-s1, d0

Pienempi hiilijalanjälki
Helpompi kierrättää 
elinkaaren lopussa

EKOLOGINEN

KOSTEUSTEKNISESTI 
TURVALLINEN myös
nollaenergiarakenteisiin

OHUEMMAT 
rakenteet, eleganttia 

SÄÄSTÖÄ 

SPU EFR (Ecological, Fire Resistance) on 
PUR- ja PIR-tuotteista seuraava kehitysaskel 
tehokkaiden polyuretaanieristeiden evoluutiossa. 
Nämä kolmannen sukupolven lämmöneristeet 
ovat entistä tehokkaampia, ekologisempia ja 
paloturvallisempia. SPU EFR -lämmöneristeiden 
paloluokka B-s1, d0 takaa soveltuvuuden 

rakenteisiin, joissa vaaditaan erinomaista 
palonkestoa. Ekologisuus näkyy pienempänä 
hiilijalanjälkenä ja helpompana kierrätettävyytenä. 
Tehokkaan lämmöneristyskyvyn ansiosta selviät 
selvästi vanhoja ratkaisuja ohuemmilla rakenteilla, 
säästät rakennusmateriaaleissa ja rakennat siksi 
edullisemmin ja turvallisemmin.

On aika päivittää käsityksesi 
järkevimmästä lämmöneristyksestä.

Lue lisää uuden sukupolven ratkaisuista tulevaisuuden rakentamiseen: spu.fi /EFR
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Isännöintialalta puuttuu yhteinen 
keskustelufoorumi
Mietteliääksi vetää Isännöitsijäkonttori Oy:n toimi-
tusjohtaja, isännöitsijä Ilkka Laitisen isännöintia-
lalla vallitseva murros. Työaikaan, työn määrään ja 
kuormittavuuteen liittyvät asiat vaatisivat enemmän 
yhteistä keskustelua alan piirissä.

sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Kuka teki ja millä urakkasummalla -
verottaja haluaa jatkossa tietää
Rakentamispalveluiden tilaajia koskeva tiedonantovelvollisuus kosket-

taa asunto-osakeyhtiöitä, mutta yllätyksenä saattaa tulla, että myös 

kotitaloudet ja osakkeenomistajatkin remontteineen saattavat tulla 

velvollisuuden piiriin. Tiedonantovelvollisuus koskee 1.7.2014 jälkeen 

tehtäviä urakoita .

Moni taloyhtiö siirtänee ilmoitusten tekemisen isännöitsijöille. Eniten 

huolestuttavat pienet rivi- ja kerrostaloyhtiöt, joilla ei ole isännöitsijää 

- hallitus on nimittäin vastuussa tietojen antamisesta.

Tämä on Kiinteistöpostin valtakunnallinen 

puheenjohtajanumero. Lukijakunnan muodostavat 

asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, 

sivutoimiset ja ammatti-isännöitsijät sekä muut 

sidosryhmät. Jakelulevikki yhteensä 55 280 kpl.

Lähiöihin saatava toimiva ylläpito- ja 
korjauskulttuuri, sanoo Remonttiryhmä
Lähiöiden korjaamista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 

tarkastellut Remonttiryhmä on saanut työnsä val-

miiksi. Mitä toimenpide-ehdotuksia heillä on?
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5 Pääkirjoitus

6 Lakipostia-palstalla käsitellään 
isännöitsijän vastuuta

8   Puheenjohtajaklubit ja -foorumit yleistyvät

12   Isännöintiala murroksessa, mutta 
minkälaisessa?
Kuusi isännöintialan yrityksen edustajaa kokoontuivat 

vapaamuotoiseen keskustelutilaisuuteen pohtimaan 

isännöintialan tulevaisuutta. Tällaista keskustelua olisi 

pitänyt käydä ja edunvalvontatyötä tehdä Isännöintiliiton 

toimesta, mutta yrittäjät ovat ilmaisseet pettymyksensä 

eroamalla liiton jäsenyydestä.

31   Kelpaa katsoa entistäkin tarkemmin, 
asukkaiden ja ohikulkijoiden
Kohentunut julkikuva tuottaa myös silmäiloa, eikä vain 

asukkaille, vaan myös ympäristölle ja ohikulkijoille. Muun 

muassa As Oy Honkamäenniitty Turussa on osoittau-

tunut siitä hyväksi esimerkiksi: muutos on noteerattu 

laajemminkin.

31   Kunniaa, kiitoksia ja pienentyneet 
energiakulut ponnistusten saldona
Vaasalaisessa taloyhtiössä julkisivuhanke sai myötä-

mielisyyttä muuallakin asuvilta osakkailta. Toteutuneet 

myyntihinnat ovat osoittaneet, että paneutuneesti to-

teutettuun remonttiin menneet eurot eivät tosiaan olleet 

hukkainvestointia.

45   Luteiden torjuntaa totutusta poiketen                                         
Luteisiin kotonaan törmäävä tekee karhunpalveluksen 

itselleen ja seinänaapureilleen vaikenemalla asiasta. 

Niiden tuhoaminen on syytä käynnistää mahdollisimman 

nopeasti, sillä mitä useampaan asuntoon ne ennättävät 

levitä sitä hankalampaa hävittäminen on. 

51 Jälkiasennettavien parvekkeiden tekniikat 
kehittyvät
Asunto-osakeyhtiö Koulukatu 44 Lappeenrannasta to-

teutti unelmansa - lasitetut parvekkeet, vihdoin.

62   Karpan Keittiössä Coq au vin
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Julkisivukorjausratkaisut

HUOLTOVAPAA JA KAUNIS TIILI
Keraamiset julkisivumateriaalit, joista ehkä tunnetuin
on poltettu tiili, ovat säilyttäneet asemansa Suomen
eniten käytettynä kerrostalojen julkisivuverhousma-
teriaalina uudisrakentamisessa. Tiilen suosio perustuu
kauniin ulkonäön lisäksi sen moniin hyviin teknisiin 
ominaisuuksiin. Julkisivukorjausratkaisuna tiili on 
hyvä vaihtoehto ennen kaikkea silloin, kun haetaan
pitkää elinkaarta, huoltovapautta, tuulettuvaa ulko-
seinärakennetta sekä hyvää ääneneristävyyttä – mitä 
tiiltä kevyemmillä ratkaisuilla ei useinkaan saavute-
ta.  Lisäksi tiilijulkisivu säästää tutkimuksien mukaan 
energiakustannuksia jopa 6–8 % lämmityskaudella. 

TIILIJULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYS OMAA 
LUOKKAANSA
Ääneneristävyys on laatutekijä, joka usein unohde-
taan, vaikka sen merkitys asumisviihtyvyydelle on
merkittävä. Tiilellä korjatun elementtitalon äänene-
ristävyys liikennemelua vastaan on >53 dB, mikä
useimmilla kevyemmillä ratkaisuilla jää yli 10 dB hei-
kommaksi. Tämä merkitsee käytännössä huomattavaa
asumisviihtyvyyden alentumista.

TIILELLÄ KORJATTU ALUEKOHTEITA JA 
YKSITYISIÄ KIINTEISTÖJÄ 
Tiilellä on tehty julkisivukorjauksia niin vuokra- kuin
yksityisiin taloyhtiöihin. Teuvo Pakkalantiellä Hel-
singissä sijaitsevan vuokrakerrostaloalueen uudeksi 
julkisivuksi valittiin tiili. Lähtökohtana valinnalle oli 
100 vuoden elinkaari ja huoltovapaa rakenne. Samoin
kriteerein tiili valittiin myös Helsingin Melkonkatu 

4:ssä sijaitsevaan yksityiseen asunto-osakeyhtiöön. 
Molemmissa kohteissa asukaskokemukset ovat olleet
pelkästään positiivisia.

KEVYEMMÄT KORJAUSRATKAISUT
Muurattavan tiilen rinnalle on noussut myös kevyem-
piä keraamisia korjausvaihtoehtoja, kuten tiiliseinää 
muistuttava mekaanisesti taustaansa kiinnitettävä tii-
lilaattapintainen Stonel -pienelementtijärjestelmä sekä 
keraamisista suurlaatoista avosaumoin asennettava, 
niin ikään mekaanisesti kiinnitettävä Argeton ja Arge-
lite -julkisivuverhous.

 Molemmilla järjestelmillä saadaan näyttävä, huol-
tovapaa ja kestävä julkisivuverhous. Molempien jär-
jestelmien etuna on hyvä tuulettuvuus ja ohut raken-
nepaksuus sekä asennusmahdollisuus vaikka suoraan
vanhan julkisivukuoren päälle. Väri- ja pintavaihtoeh-
toja on lukuisia, mikä antaa myös suunnittelijalle pal-
jon mahdollisuuksia.

SAVESTA POLTTAMALLA TEHDYT 
EKOLOGISET KORJAUSRATKAISUT
Wienerbergerillä on laaja keraamisten korjausratkai-
sujen valikoima, jonka mallistosta löytyvät kestävät, 
huoltovapaat ja ääntä eristävät julkisivuratkaisut kaik-
kiin rakennuksiin, olipa kyseessä julkisivun osa- tai 
kokonaiskorjaus. 

 Maan laajimman tiilivalikoiman lisäksi on tarjolla 
keraamisiin suurlaattoihin perustuva Argeton- ja Ar-
gelite- ulkoverhousjärjestelmä sekä Stonelin tiililaatta-
pintainen pienelementti, johon Wienerberger toimit-
taa tiililaatat. Viimekädessä kuitenkin asiakas yhdessä
arkkitehdin kanssa ratkaisee, millä materiaaleilla julki-
sivukorjaus toteutetaan. 

Julkisivukorjauksessa pelkkä
hankintahinta ei ratkaise, vaan
vanhan rakenteen tilalle tulisi
aina valita mahdollisimman 
elinkaariedullinen julkisivuratkaisu. 
Merkitystä on myös uuden 
rakenteen ääneneristävyydellä sekä
kosteusteknisellä toimivuudella. 
Nämä kriteerit huomioiden 
keraaminen julkisivuverhous on
erinomainen vaihtoehto. 

MAINOS

Julkisivukorjaus tiilillä tai laatoilla

Argeton -tiililaattajärjestelmä

Stonel -pienelementtijärjestelmä
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Esterin uudet pesukonemallit 7620 ja 8120 on tehty kovaan käyttöön. 
Koneissa on runsaasti uusia energiatehokkuutta lisääviä ominaisuuksia, 
päällimmäisenä uusi vettä ja sähköä säästävä Vario Soft -rumpu.  Myös 
koneiden helppokäyttöisyys ja monipuolinen ohjelmavalikoima ovat 
vertaansa vailla. 
Tutustu uusiin Esteri-koneisiin osoitteessa www.esteri.com tai soita 
lähimmälle edustajallesi ja varaa henkilökohtainen esittely.

Laatua pesulaan

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

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
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A- ja B-luokan taloyhtiöitä
tulevaisuuttako?

ASUNTO-OSAKEYHTIÖMAAILMASSA eletään näin ke-

väällä vilkkainta yhtiökokousaikaa. Paljon on korjattavaa, siis, 

paljon päätettävää. 

Toivottavasti korjaushankkeet on huolellisesti suunniteltu 

ennen nuijan kopautusta. 

Ja sitten, kun nuija on pöytään lyöty, pihaparlamentin on 

turha partaa pärisyttää. Varsinkaan niiden vastuunpakoilijoi-

den, jotka eivät edes vaivaudu kokoukseen mukaan. 

Taloyhtiöpäättäjät, älkää ottako Suomen nykyhallitukses-

ta mallia ja käykö moittimaan jo tehtyjä päätöksiä. Vaan olkaa 

mieluimmin aktiivisia, avoimia uusille asioille ja ennen kaik-

kea osallistukaa kokouksiin. 

Valmistautukaa kokoukseen keskustelemalla muiden 

osakkeenomistajien kanssa, pohtikaa, ketkä olisivat hyviä 

ehdokkaita tulevaan hallitukseen, varsinkin jos yhtiössä on 

tulossa isoja korjaushankkeita. Lobata saa ja usein se kannat-

taa. 

Vastarannan kiiskien varallekin kannattaa varautua, jotta 

kokoustaminen ja päätösten teko sujuu suunnitelmallisesti ja 

kaikkien edun mukaisesti, mutta reilusti.

Päätöksiä pöytään ja kitinät seis

P
uhelimeni soi ja iäkkäämpi nainen esit-

tää tarinointinsa keskellä kaksi miettimi-

sen arvoista asiaa. Miksi ihmiset ostavat 

asuntoja kerros-, rivi- ja pientaloyhtiöis-

tä, jos kuitenkin haluavat asua omakotitalossa. Miksi 

ei ymmärretä, mitä asunto-osakeyhtiö käytännössä 

tarkoittaa? Omakohtaista kokemusta oli ”omakotita-

lon” ostaneesta osakkaasta, joka rakensi hallitukselta 

lupaa kysymättä hallinnoimalleen piha-alueelle gril-

likatoksen ja varaston.

Ja toinen: Miksi ihmiset eivät tutustu asunto-osa-

keyhtiölakiin yhteiskuntatietouttaan näin kartuttaen 

ja sen pohjalta toimisivat niin, että asunto-osakeyh-

tiössä on kivaa ja antoisaa tehdä asioita yhdessä?

Mitä, jos isännöintisopimuksen ja ammattitaitoi-

sen isännöitsijän saaminen ei olekaan itsestäänsel-

vyys? Pienille rivi- ja pienkerrostaloyhtiöille se on 

todellisuutta. 

Entäs jos isompikaan yhtiö ei saa haluamaan-

sa isännöintiyritystä hoitajakseen? Kaikki isännöin-

tiyritykset eivät edes tarjoa tai ota uusia asiakkaita, 

mutta se johtuu ensisijaisesti asiakaskunnan mää-

rästä ja resursseista, ei niinkään asiakkaiden laadus-

ta. Tosin poikkeuksiakin on.

Mitä jos asetelma, kenet ta-

loyhtiö ”ottaa” isännöitsijäkseen 

kääntyy asetelmaksi isännöin-

tiyritys ”edellyttää” taloyhtiön 

hallitukselta tietynlaisia toi-

minta- ja laatukriteereitä ennen 

kuin se ”ottaa” taloyhtiön asiak-

kaakseen?

Karkkilalainen isännöitsijä 

Vesa Ryyppö arveli joskus, että 

taloyhtiöt ja niiden hallitukset 

omalla toiminnallaan ja suh-

tautumisellaan isännöintiin, ja-

kaantuvat A- ja B-luokan talo-

yhtiöihin. 

A-luokan yhtiöissä hallitus 

on aktiivinen, haluaa kehittää 

taloyhtiötä, ymmärtää ylläpitämisen ja korjaamisen 

välttämättömyyden ja senkin, että hyvästä palvelus-

ta ja ammattitaitoisesta isännöinnistä täytyy maksaa 

käypä hinta.

B-luokan taloyhtiöissä mikään ei saa maksaa mi-

tään, mitään ei korjata tai ainakin siirretään hamaan 

tulevaisuuteen, hallituksen kokouksiin ei valmistau-

duta ja sysätään kaikki mahdollinen isännöitsijän 

niskaan. Silti isännöinti maksaa liikaa, isännöitsijä ei 

palvele, moitteita, nirinää ja narinaa. Yhtiökokoukset 

eivät kiinnosta.

Lähiökorjaamisen tulevaisuutta ja toimenpitei-

tä pohtinut Remonttiryhmä kiinnitti myös huomio-

ta taloyhtiöiden eriarvoistumiseen ja mahdolliseen 

kastijakoon. Ryhmä oli huolissaan siitä, että ”turvalli-

sina” pidettyjen asunto-osakeyhtiöidenkin remont-

tien lainarahoitus on entistä kalliimpaa. Lainansaan-

ti vaikeutunee entisestään, kun pankkien vakavarai-

suusvaatimuksia kiristetään. 

On pelättävissä, että silloin toiset yhtiöt saavat ra-

hoitusta remontteihinsa, toiset eivät. 

Suurin huoli on niistä taloyhtiöistä, jotka sijaitse-

vat muuttotappiokunnissa, joissa asuntojen arvo on 

laskenut ja eletään purku-uhan alla. 

Vaikka asukkailla olisi halua ja talou-

dellista perustaakin ylläpitää ja kor-

jata, sijainti voi kääntyä tekijöitään 

vastaan. 

Rahoittamisen turvaamiseksi ja 

asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja 

korjauskulttuurin edistämiseksi Re-

monttiryhmä esitti perusparannus-

lainojen sijaan valtion täytetakaus-

ta. Miten, millaisena ja milloin tämä 

ehdotus mahdollisesti toteutuu - ja 

auttaako se kaikkia?

Riina Takala
päätoimittajapäätoimittaja

Riina TakalaRiina Takala

pääkirjoitus

kommentti
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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. 

Isännöitsijän
juridinen vastuu hoitaa yhtiötä

lakipostia

LÄHTÖKOHTAISESTI yhtiön hallituksen ja isän-

nöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhti-

ön etua. Isännöitsijällä on luonnollisesti vastuu se-

kä tekemisistään että laiminlyönneistään muiden 

ohella myös asunto-osakeyhtiötä kohtaan ja tässä 

yhteydessä tarkastelen vain tätä ja nostan esille kol-

me keskeistä seikkaa. Yhtiön toimenpiteet isännöit-

sijää kohtaan ovat varsin rajalliset. 

HALLITUKSEN tehtäviin kuuluvat isännöitsijän 

valinta, erottaminen sekä isännöitsijän toimien val-

vonta. Isännöitsijän toimien laatua koskien ei ole 

olemassa mitään virallista valitustietä, mutta isän-

nöintitoimiston palkkalistoilla olevan isännöitsijän 

toiminnasta voi aina informoida tämän työnanta-

jaa.

Julmasti ja kärjistäen sanoen isännöitsijä, joka ei 

lainkaan tee isännöintitehtäviään, on yhtiölle käy-

tännössä turha ylimääräinen kuluerä ja aiheuttaa 

laiminlyönneillään yhtiölle vahinkoa. Vastuullisesti 

toimivaan ahkeraan isännöitsijään yhtiön kannat-

ta panostaa.

HALLITUS voi aina erottaa isännöitsijän teh-

tävästään. Erottamiselle ei asunto-osakeyhtiölain 

mukaan tarvita edes erityistä syytä. Erottaminen tu-

lee voimaan välittömästi, jollei hallitus päätä myö-

hemmästä ajankohdasta.

Lisäksi on muistettava, että isännöintisopimuk-

sessa on voitu määritellä sopimusoikeudellisis-

ta seuraamuksista, kuten esimerkiksi sopimusrik-

komuksena pidettävistä seikoista, sopimussakosta 

sopimusrikkomustilanteissa, sopimuksen purka-

mis- ja irtisanomismenettelystä, irtisanomisajasta 

tai syistä, jotka oikeuttavat sopimuksen irtisanomi-

seen taikka korvauksista sopimuksen ennenaikai-

sen päättämisen vuoksi. 

Eräs taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja on 

esittänyt huolensa seuraavan kaltaisesta sei-

kasta: 

Yhtiössämme on isännöitsijä, joka ei vaiku-

ta hoitavan töitänsä: on sairaslomalla suurim-

man osan vuodesta, nimetty sijainen ei tiedä 

mistään mitään ja yhtiössä tapahtuneiden put-

kivuotojen, lämpötilaongelmien ym. asioiden 

kanssa ei tapahdu mitään. 

Tapasimme hallituksen kesken, jätimme isän-

nöitsijälle pöytäkirjan, jossa vaadimme asiois-

ta selontekoa määräaikaan mennessä jne. Eikä 

näihinkään vastattu mitään. 

Mikä on siis isännöitsijän juridinen vastuu asi-

oiden hoitamisesta ja miten hoitamatta jättämi-

sestä voidaan valittaa?
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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.

TÄRKEÄÄ on ottaa huomioon, että isännöintisopi-

muksen päättäminen on eri asia kuin isännöitsijän 

erottaminen tai asunto-osakeyhtiölain mukaan hal-

lituksen kompetenssiin kuuluva isännöitsijän erot-

tamisoikeus. Isännöintisopimukseen onkin siis syy-

tä perehtyä ennen kuin hallitus mahdollisesti erot-

taa isännöitsijän.

KÄYTÄNNÖSSÄ hallituksen on myös otettava huo-

mioon, että isännöitsijän vaihtamiseen liittyy käy-

tännön järjestelyjä, jotka eivät välttämättä ole nope-

asti tai kustannuksitta toteuttavissa. 

Siten yhtiön etu ei välttämättä ole se, että isän-

nöintitoimeksianto päätetään välittömin vaiku-

tuksin eli puretaan, vaan hallituksen tulee varmis-

tua siitä, että yhtiön juoksevien asioiden hoito jat-

kuu mahdollisimman keskeytyksettömästi ja muun 

ohella tilinpäätös- ja toimintakertomukset saadaan 

asianmukaisesti laadittua. 

Uusi isännöitsijä ainakin kannattaa etsiä ja sopia 

valmiiksi ennen kuin edellisestä luovutaan ja myös 

vaihtamisajankohtaan on syytä kiinnittää huomi-

ota.

ISÄNNÖITSIJÄLLÄ on myös yhtiötä kohtaan 

asunto-osakeyhtiölaissa määritelty vahingonkorva-

usvastuu toiminnassaan aiheuttamastaan korvaus-

kelpoisesta vahingosta. 

Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijän 

on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 

edellä mainitun huolellisuusvelvoitteen vastaisesti 

tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yh-

tiölle. 

Isännöitsijän on korvattava myös vahinko, jonka 

hän on tehtävässään muuten asunto-osakeyhtiöla-

kia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huo-

limattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeen-

omistajalle tai muulle henkilölle.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla asunto-

osakeyhtiölakia muulla tavalla kuin pelkästään rik-

komalla asunto-yhtiötoiminnan keskeisiä periaat-

teita tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiö-

järjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheute-

tuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vas-

tuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti. 

Jos isännöitsijänä on isännöintiyhteisö, vastaavat 

vahingosta yhteisö ja päävastuullinen isännöitsijä.

EDELLÄ lausuttu vastuu on siis vastuuta asun-

to-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomisen 

kautta aiheutetusta vahingosta. Se ei suinkaan sulje 

pois isännöitsijän muuta vahingonkorvausvastuuta. 

Korvausvastuu voi olla myös sopimusperusteis-

ta toimeksiantosopimukseen perustuvaa vastuuta 

taikka sitten yleiseen vahingonkorvauslakiin perus-

tuvaa taikka rikosperusteista vastuuta.

KOSKA hallituksen on valvottava sitä, että isän-

nöitsijä ja sijainen ovat tehtäviensä tasalla, hoitavat 

aktiivisesti isännöintitehtäviään ja toiminnassaan 

yleisestikin ottaen noudattavat hyvää isännöintita-

paa, on hallituksen reagoitava, mikäli yhtiön asiat 

näyttävät jäävän hoitamatta tai yhtiön tila muutoin 

isännöinnistä johtuen huononee. 

Hallituksen jäsenillä on näet samainen edel-

lä kerrottu vahingonkorvausvastuu toiminnastaan 

kuin isännöitsijälläkin. 

SAMAAN hengenvetoon on kuitenkin ehdottomas-

ti korostettava sitä, että hallituksen jäsenen vastuuta 

arvioidaan kunkin hallituksen jäsenen kykyjen mu-

kaan, eikä se yleisesti ottaen voi maallikkoasukkaan 

kohdalla koskaan olla samalla mittapuulla arvostel-

tavaa kuin ammattimaisesti toimivan isännöitsijän 

tai hallitusammattilaisen, ja siten käytännössäkin 

vastuu maallikkojäsentä vain hyvin harvoin kohtaa. 

Hallituksen jäseneksi ryhtymistä tai sellaisena 

toimimista ei ole tämän vuoksi mitään syytä vältel-

lä. Päinvastoin. Hallituksessa pääsee vaikuttamaan 

parhaalla mahdollisella tavalla oman varallisuuden 

hoitamiseen.
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Teksti: Teksti: Riina Takala

NURMIJÄRVEN TALOYHTIÖFORUM - TYFO RY 
PERUSTETTIIN TAMMIKUUSSA

Puheenjohtajille uusi 
”työkalu” korjaamiseen

M
eillä on noin puoli vuotta aikaa jäsen-

hankintaan, yhdistyksen rekisteröi-

miseen, markkinointiin ja viestintään. 

Hallitus on asettanut yhdistykselle 

kaksi keskeistä tavoitetta tälle vuodelle: lokakuussa 

koulutustilaisuus ja marraskuussa syyskokous, pu-

heenjohtajaksi valittu Leena Zittling kertoo.

Klubit ja foorumit kiinnostavat
Suomessa toimii jo useampia asunto-osakeyhtiöi-

den hallitusten puheenjohtajien klubeja tai foru-

meita, joista vanhin on Tapiolan Taloyhtiöforum ry. 

Se aloitti toimintansa vuonna 2006. 

Sen tarkoituksena on parantaa asuinympäristön 

viihtyisyyttä, kehittää tervettä rakennuskantaa sekä 

eritoten edistää paikallisten asunto-osakeyhtiöiden 

hyvän hallinnon yleisiä edellytyksiä. Puheenjohta-

jana toimiva Olavi Merikanto kertoo korjaustarpei-

Noin 800 nurmijärveläistä asunto-osakeyhtiön 
hallituksen puheenjohtajaa on saanut uuden 
voimavaran ja mahdollisuuksia tehtäviensä 
hoitamiseen ja hallitusten työskentelyn 
kehittämiseen. Tammikuussa alueelle perustettiin 
Nurmijärven Taloyhtiöforum - TYFO ry. 

den lisänneen merkittävästi puheenjohtajien kiin-

nostusta liittyä mukaan toimintaan. 

Avoimen keskustelun ja kokemusten vaihdon li-

säksi forumilaiset tekevät tutustumiskäyntejä yri-

tyksiin tai muihin Espoon alueella sijaitseviin mie-

lenkiintoisiin kohteisiin, esimerkiksi vierailu ra-

kenteilla olevassa metrotunnelissa keräsi runsaasti 

osanottajia.

Vuonna 2007 vantaalainen Timo Pokela lähti 

miettimään ajatusta taloyhtiöiden puheenjohtaja-

yhteistyöstä Oulunkylässä, koska sielläkin alkoi olla 

tarvetta keskustelemiseen ja kokemusten vaihtoon 

erilaisista teemoista samanikäisten taloyhtiöiden 

kesken. 

Perustamisasiakirjat allekirjoitettiin helmikuussa 

2009 ja toukokuussa yhdistys rekisteröitiin Ogeli-

Klubi ry:n nimellä. Kokousiltoja on pidetty vuosit-

tain neljästä-viiteen.
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Yhdistyksellä on ollut myös palsta Oulunkyläläi-

nen-lehden joka numerossa syyskuusta 2007 alka-

en (6 numeroa/vuodessa). Sitä on pitänyt hallituk-

sen puheenjohtaja Pentti Vähäkuopus.

Myös turkulaiset innostuivat Puheenjohtajien 

Klubi ry:n perustamiseen vuoden 2009 kesällä. 

Klubin jäsenmäärä on noussut perustamisesta 

alkaen ja nykyisellään puhutaan noin 160 puheen-

johtajasta. 

– Jäsenmäärä on kasvanut niin paljon, että se 

kielii tarpeesta. Vertaisverkko, missä voi kilauttaa 

kaverille ja kysyä, miten teillä, kun tehtiin remontti, 

mikä meni pieleen, mikä onnistui. Meidän kaikkien 

ei tarvitse juosta seinää päin, jos yksi on jo niin teh-

nyt, Klubin merkityksestä tokaisi klubin perustajiin 

lukeutuva Mika Artesola perustamisesta kertovassa 

uutisessa.

Helsingin Aurinkolahteen on juuri perustettu 

AAF Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumi, jota vetää 

Antti Elonen ja johon kuuluu nyt j noin 50 Aurinko-

lahden noin 80 taloyhtiöstä.

Tiedossa on, että myös Jyväskylässä on puheen-

johtajakunta kokoontunut Jyväskylän Hallitusforu-

min nimellä vetäjänään Heikki Savolainen. Lah-

dessa puheenjohtajat ovat kokoontuneet yhteisiin 

tapaamisiin joka kuukauden toinen torstai Leena 

Malkavaaran vetämänä. Oulussa Hannu Hamari on 

kutsunut puheenjohtajia yhteisiin keskusteluhet-

kiin.

Alueelliset puheenjohtajaforumit tai -klubit, jotka 

on rekisteröity, toimivat itsenäisesti, vaikka Kiin-

teistöliitto onkin kehottanut niiden perustamiseen. 

Toisaalta klubeja tai foorumeita voi syntyä vapaa-

muotoisemminkin tai vaikkapa kaupunkialueen 

seura- tms. toiminnan kumppanina.

Yhdessä kehittämään 
taloyhtiöiden johtamiskulttuuria 
Nurmijärveläisten puheenjohtajaforumin puu-

hanainen Leena Zittling kertoi innostuneensa halli-

tustyöskentelystä ja asunto-osakeyhtiön hallituksen 

puheenjohtajuudesta muuttaessaan As Oy Nurmi-

järven Trissaan, kaksikerroksiseen rivitaloyhtiöön. 

Yhtiöön kuuluu kaksi rakennusta, 20 huoneistoa. Se 

valmistui vuoden 2011 marraskuussa.

–  Talon valmistuttua siihen muutti kuusi per-

hettä, joulukuussa tuli yksi uusi asukas ja minä tyt-

täreni kanssa muutimme taloon tammikuussa 2012. 

Maaliskuussa oli hallinnon luovutus. Se oli todella 

mielenkiintoista seurata, miten tällainen hallinnon 

luovutus tehdään, osallistua vuositarkastuksiin ja 

nähdä sekin, miten hyvin rakennusliike meidän ta-

pauksessamme hoiti asiat, Leena Zittling kertaa ko-

kemuksiaan.

Taloyhtiön hallituksen työskentelystä hänellä oli 

kokemusta muutamasta aiemmasta asunto-osa-

keyhtiöstä, mutta sitäkin enemmän sitä on karttu-

nut 30 vuoden aikana liike-elämän palveluksessa ja 

ylemmissä johtotehtävissä pääsääntöisesti tervey-

denhuoltoalan organisaatioissa.

– Kiinnitin huomiota  hyviin yksityissektorin 

hallitustyöskentelytapoihin tottuneena, että asunto-

osakeyhtiöiden hallitustyöskentelyyn ei ole kiinni-

tetty kovinkaan paljon huomiota. 

– Vaikka esimerkiksi yksityisellä sektorilla ihmi-

set ovat eri mieltä asioista, niin he  kuitenkin pyrki-

vät löytämään asioissa aika nopeasti kompromisse-

ja. Kun on kyse investoinneista, joiden pitää mennä 

ajallaan eteenpäin, niin silloin hallituksenkin pää-

töksenteon ja toiminnan täytyy olla todella hallittua. 

Ja vaikka olisi kyse vaikkapa taloudellista tulosta ta-

voittelemattomasta kansainvälisestä organisaatios-

ta, niin siellä on usein se palava halu saada asioita 

menemään eteenpäin, hän muistuttaa.

– Toimin 2000-luvulla pienen taloyhtiön hal-

lituksessa, jossa oli selkeästi hallinnassa remon-

tit, pitkän tähtäyksen suunnitelmat ja korjaamiset. 

Taloyhtiöllä oli vanha historia ja historiaa jatkettiin 

ikään kuin normaalina toimintana. Hallitus toimi 

siellä hyvin. 

– Hallituksessa mukana  ollut juristi arveli, että 

yleisesti ongelmia tulee silloin, kun hallituksen jä-

senillä ei ole tehtävään sopivaa taustaa tai koke-

musta, eikä kokouskäytännötkään ole ihan hans-

kassa. Se rupesi jotenkin soimaan korvissani ja kai-

hertamaan, että toisinkin voisi olla - hallituksen hy-

vä yhteishenki syntyy koulutuksella, eikä silloin tule 

”pelisääntöhaasteita”, Leena Zittling jatkaa. 

Ja omalla innostuksella ja asioista kiinnostumi-

sella pääsee myös pitkälle, sen Leena tietää omasta-

Nurmijärven Taloyhtiö-

forum TYFO:n hallitus: 

(vas. lukien) Kai Kormilainen, 

Mikko Pakarinen, Anneli 

Luostarinen, Leena Zittling 

ja Miikka Köykkä.
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SIR Tietokanta on osoiterekisteri, jossa on   
suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden 

 hallitusten puheenjohtajia 49 251
ammatti-isännöitsijöitä 3 856
sivutoimisia isännöitsijöitä 7 168

Kaikki henkilönimellä ja ajantasaisella osoitteella.
Sir päivittyy jatkuvasti. Sopimus Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa 
takaa päivityksen luotettavuuden ja tuoreuden. Lisäksi Kiinteistöposti 
käyttää jakelurekisterinään SIR Tietokantaa. 

Yllä olevat osoitemäärät on poimittu SIR Tietokannasta 19.9.2013.

Alueellinen täsmämedia 

Kaikki 
taloyhtiöpäättäjät

Espoo - Kauniainen
ammatti-isännöitsijät 188 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 982 kpl
hallitusten puheenjohtajat 3329 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät 594 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 1239 kpl
hallitusten puheenjohtajat 6187 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät 61 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 44 kpl
hallitusten puheenjohtajat 780 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät 114 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 189 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1403 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät 27 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 48 kpl
hallitusten puheenjohtajat 431 kpl

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

Lahti
ammatti-isännöitsijät 88 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 83 kpl
hallitusten puheenjohtajat 987 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät 54 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 88 kpl
hallitusten puheenjohtajat 698 kpl

Oulu
ammatti-isännöitsijät 109 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 111 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1336 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät 51 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 46 kpl
hallitusten puheenjohtajat 551 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät 225 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 227 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2175 kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät 164 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 155 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1398 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät 42 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 73 kpl
hallitusten puheenjohtajat 574 kpl

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

60 000 oikeaa osoitetta.

Soita ja pyydä tarjous!

09 2238 560
www.sir.fi

http://www.sir.fi


Nurmijärven TYFOsta: Leena Zittling, 

puh 040-900 1910, leenazittling@gmail.com

     Tapiolan Taloyhtiöforumista: Olavi Merikanto, 

puh. 040 7404 257, olavi.merikanto@pp.inet.fi 

     Turun Puheenjohtajien klubista:  Mika Artesola, 

puh. 041 5258340, mika.artesola@elisanet.fi 

     AAF Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumista: Antti 

Elonen, puh. 0400 - 413 512, antti.elonen@iki.fi 

      Ogeli-Klubista: Hannu Naskali, 

hannu.naskali@welho.com

     Jyväskylän Hallitusforumista: Heikki Savolainen, 

heikki.savolainen@tqm.fi 

kin kokemuksestaan.

Eri kokoiset yhtiöt toistensa tueksi
Nurmijärvi on kasvanut voimakkaasti viimeisten 

30-40 vuoden aikana. Asukkaita on yli 40 000 ja 

asunto-osakeyhtiöitäkin noin 880.  

Alueella on paljon pienehköjä taloyhtiöitä, mutta 

oletettavaa myös se, että ilman ammatti-isännöitsi-

jän apua toimivilla pienillä on sitäkin suurempi tar-

ve kuulla muiden kokemuksia yrityksistä, urakoit-

sijoista, korjauksista ja arkistenkin asioiden hoita-

misesta.

– Kun yhdistyksen perustamiskokous oli pidetty, 

hallitus tapasi helmikuussa ja sovimme, että TYFOn 

hallituksen jäsenille pidän pienimuotoisen koulu-

tustilaisuuden. Siinä on tarkoitus yleisellä tasolla 

käydä läpi asunto-osakeyhtiölakia käytännön kan-

nalta ja sitten myös evästää yhtiöitä tutkimaan omi-

en yhtiöidensä yhtiöjärjestykset tarkkaan, Leena 

Zittling kertoo.

Sääntöjen mukaan TYFO-yhdistyksen tarkoituk-

sena on edistää elinvoimaisen elinympäristön jär-

jestämistä, kehittää turvallista ja terveellistä asun-

torakentamista sekä eritoten vahvistaa paikallisten 

asunto-osakeyhtiöiden hyvää johtamiskulttuuria ja 

hallinnon yleisiä edellytyksiä asunto-omistuksen 

arvoa nostaen. 

– Osaamisen kehittämisen kautta taloyhtiöiden 

hallitukset pystyvät paremmin turvaamaan osak-

           

kailleen hyvän palvelutason sekä tukemaan isän-

nöitsijöitä heidän operatiivisessa työssään, jatkaa 

Zittling

Yhdistyksen arvioidaan tulevan rekisteröidyk-

si kevään aikana. Samaan aikaan tehdään markki-

nointityötä ja ”annetaan puskaradion” laulaa niin, 

että lokakuussa pidettäväksi suunniteltuun tilaisuu-

teen saataisiin runsas osanotto. Varsinkin kevään 

yhtiökokoukset tuntuvat jäsenyyden optimaaliselta 

markkinointiajankohdalta, koska niin monessa hal-

lituksessa sen jäsenet ja puheenjohtajat vaihtuvat.

Lisäksi yhdistyksen kotisivut on tarkoitus saada 

pian auki ja sinne tuottamaan sisältöä mm. perusta-

misvaiheista, tulevista tapahtumista ja koulutuksista. 

Ilmoitus Lumon

®

Kysy tarjous koko taloyhtiön 
parvekelasien huollosta!

Idea! Auringon-Auringon-
suojaverhot

gg
suojojavaveverhot

parvekkeelle 
huollon yhteydessä.

Hinta sis. max. 9 lasia, 
seur. lasit 30,seur. lasit 30,-seur. lasit 30,

Hinnat ovat voimassa 
toistaiseksi.

http://www.lumon.fi


U
udenlaisten näkökulmien löytämisek-

si ja isännöintialan arkisiin asioihin pa-

neutuvan keskustelun herättämisek-

si Ilkka Laitinen Isännöitsijäkonttori 

Oy:stä, Jaakko Nyman Isännöitsijätoimisto Aimo 

Astala Oy:stä, Ilkka Euramaa Isännöinti Euramaa 

Oy:stä, Ari Kuosma Isännöitsijäpalvelu Oy:stä ja Iiro 

Mähönen Isännöintiverkko Oy:stä avasivat sanaiset 

arkkunsa vapaamuotoisessa keskustelussa.

Kimmoke keskusteluhetken järjestämiseen tu-

li Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelu-

tarkastajan Mika Piiraisen haastattelusta (Kiinteis-

”ISÄNNÖINTIALA ON MURROKSESSA, MUTTA 
MINKÄLAISESSA?”

Työaikakirjanpito, työn määrä 
ja kuormittavuus puhuttavat
Jo 90-luvulla alkaneeksi sanottu, mutta vasta vähitellen 
konkretisoituva isännöintialan murros on herättänyt 
isännöintiyritykset miettimään entistä tarkemmin 
toimintatapojaan, palveluitaan ja hinnoitteluaan. 

Edessä on paljon haasteita ja kehittämistarpeita, jotka 
kohdistuvat niin palveluihin, työntekijöihin, yrityksiin 
kuin koko kansantaloudellisesti merkittävään alaan.

Teksti: Teksti: Riina Takala Kuvat: Kuvat: Aimo Holtari

”Mielestäni on vält-
tämätöntä, että sel-
vitämme myös sitä, 
mikä meidän työs-
sämme kuormittaa.”
Ilkka Laitinen
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töposti 2/2014). Siinä kerrottiin AVI:n isännöinti-

hankkeesta, jonka puitteissa tarkastetaan noin 100 

isännöintiyritystä ja selvitetään työaikakirjanpitoa, 

työterveyshuollon järjestämistä ja työn kuormitta-

vuuden arvioimista. Lisäksi tarkastaja Mika Piirai-

nen nosti esiin työaikalain soveltamisen isännöitsi-

jöiden työssä. 

Työajan seurantaa 
isännöintialallakin
– AVIn tarkastukset ja työajan seuranta voivat olla 

hyvä päänavaus siinä, että nyt oikeasti selvitetään, 

kuinka paljon me isännöitsijät oikein teemme töi-

tä. Mielestäni se on välttämätöntäkin, että selvitäm-

me myös sitä, mikä meidän työssämme kuormittaa, 

toimitusjohtaja, AIT-isännöitsijä, JET, Ilkka Laitinen 

Isännöitsijäkonttorista toteaa.

Isännöitsijätoimisto Aimo Astalassa on käytös-

sä sähköinen työajanseurantajärjestelmä. Toimitus-

johtaja Jaakko Nyman kertoo sen toteuttamisvai-

heen sujuneen todella hyvin.

– Mutta tein kaksi vuotta töitä sen eteen, että 

sain työntekijöiden ajatusmaailman kääntymään 

siihen suuntaan, että he halusivat itsekin tietää 

enemmän omasta työstään ja työajastaan. 

Positiivinen suhtautuminen oli Nymanin mie-

lestä senkin ansiota, että yritys rakensi järjestelmäs-

tä  ohjelmistotoimittajan kanssa nimenomaan hei-

dän tarpeisiinsa soveltuvan.

– Se tehtiin niin yksinkertaiseksi ja nopeaksi, et-

tei kukaan voi tulla sanomaan, että se vie liikaa ai-

kaa. Lisäksi olen sanonut, ettei minua kiinnosta, 

puhuitko asiakkaan kanssa 2 vai 4 minuuttia. Se ei 

ole tässä se asian ydin, eikä tässä haeta atomin tar-

kasti tietoa, vaan suuruusluokkia ja kokonaisuuksia, 

Nyman jatkaa.

Asiakaskannattavuuden arvioimiseen järjestelmä 

antaa uusia keinoja, miten löydetään hyvä tasapai-

no ajankäytön, palvelun laadun ja hinnan suhteen. 

– Tulin isännöintialalle alan ulkopuolelta. Siitä 

olin aika hämmästynyt, ettei kukaan pystynyt ker-

tomaan asiakaskannattavuudestaan. Sehän tieto on 

kuitenkin liikkeenjohdon ja liike-elämän perus-

edellytyksiä. Kyllähän toki tuloslaskelmasta näkee 

myynti- ja käyttökatteen, jotka kertovat tietysti jota-

kin asiakaskannattavuudesta, Nyman vielä toteaa.

Isännöintisopimukset ovat usein pitkäaikaisia 

asiakassuhteita. Niihin kuuluu sekin, että jossakin 

vaiheessa asiakasyhtiö voi työllistää todella paljon.

– Tällaiset tilanteet jäävät jotenkin ihmisen alita-

juntaan ja koetaan, että se on kannattamaton ja hy-

vin paljon työllistävä asiakas. Se saatetaan muistaa 

kahdenkin vuoden päähän. Mutta jos katsotaankin 

asiakassuhteen historiaa, niin voidaan nähdä, ettei 

se asiakasyhtiö olekaan sen jälkeen ollut saman-
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lainen, Jaakko Nyman vielä selventää järjestelmän 

avulla saatavaa asiakasanalyysiä. 

Pienyrittäjämäisesti ja 
vastuullisen vapaasti
Isännöitsijät olivat Ilkka Laitisen mukaan häm-

mentyneitä, kun hän kertoi heille AVIn työsuojelu-

tarkastuksista ja siitä, että niissä tarkastetaan myös 

työaikakirjanpito. 

– Valtaosa isännöitsijöistä ei sitä halua. Tähän 

asti isännöitsijät ovat olleet enemmän tai vähem-

män itsenäisiä pieniä freelancer-yrittäjiä  isän-

nöitsijätoimiston sisällä. Mielestäni isännöinti on 

omatoimista asiakkaan johtamista ja palvelemista, 

jolloin isännöitsijä johtaa asiakasta toimiston anta-

milla välineillä ja ohjeistuksella. Vaikka isännöitsi-

jätoimisto tekeekin sopimuksen asiakkaan kanssa, 

isännöitsijä on varsinainen palvelun tuottaja, joka 

hoitaa ja vastaa palvelun loppuunsaattamisesta lop-

puasiakkaalle eli hallitukselle ja saa siihen kirjan-

pidot ja sihteerin tehtävät muuna apuna, Laitinen 

toteaa.

Tämä mahdollistaa sen, että isännöitsijällä on 

oma vapaus päättää, milloin käy lounaalla tai mitä 

tekeekin, kunhan asiakas on tyytyväinen ja työt 

tulevat tehdyiksi.

Huoli työntekijöiden jaksamisesta ja työhyvin-

voinnista on kuitenkin kääntänyt Ilkka Laitisenkin 

ajatukset siihen suuntaan, että Isännöitsijäkontto-

ri saattaa ottaa Astalan “räätälöimän” työnohjaus- ja 

seurantajärjestelmän käyttöön.

– Me haluamme selvittää, mistä asioista meidän 

työmme koostuu. Lähdemme seuraamaan, mitä, 

ketkä, miten ja kuinka paljon työtä tehdään kenelle-

kin ja mitä  viikkotyötuntimäärään sisältyy per teki-

jä. Mihin aika kuluu ja mitä se tuottaa vai tuottaako 

yhtään mitään? Pystymme selvittämään pullonkau-

lat ja sellaiset asiakkaat, jotka vievät hirveän paljon 

isännöitsijän aikaa ja vaativat työtä, joka sitten rasit-

taa varsinkin henkisesti isännöitsijää, Laitinen ker-

too perusteeksi.

Työaikalain soveltamisesta 
erilainen näkemys
Työsuojelutarkastaja Mika Piirainen nosti haastat-

telussa esiin työneuvoston vuonna 2012 antaman 

lausunnon, jossa määriteltiin isännöitsijän asemaa 

ja työaikalain soveltamista hänen työhönsä.

– Meillä on käyty keskustelua isännöitsijöiden 

kanssa mm. työaika- ja toimintamalleista. Suurin 

osa sanoo, että juuri tämä vapaus toimia ja tehdä 

itsenäisesti työtä, on se, millä jaksaa. Jos työ tulisi 

säädellymmäksi ja kontrolloidummaksi, niin työtä 

ei jaksaisi tehdä. Nyt isännöitsijä pystyy itse säätele-

mään - ainakin tietyssä määrin asiakkaiden kanssa 

sopien -milloin tarvitsee “happee” ja milloin teh-

”Meidän täytyy 
itsekin olla roh-
keita ja panna 
rajat sille, mikä 
meidän tuot-
teemme on ja 
sitten hinnoitella 
se oikein.”
Ari Kuosma

14



dään sitten tiukempi työrupeama, toimitusjohtaja 

Iiro Mähönen Isännöintiverkosta pohtii. 

– Mutta jos alalla joudutaan siihen, että isännöit-

sijän työaika on tiukasti säädelty kahdeksasta nel-

jään, niin se ei sitten enää välttämättä toimi, eikä jä-

tä sitä liikkumisvapautta, hän vielä jatkaa.

– Jos yrityksessä ei ole tuotetietoutta tai laatupo-

litiikkaa, niin yrityksen sisällä tehdään ihan erilaisia 

asioita, eri huoneissakin tehdään erilaisia asioita. 

Mitä suuremmaksi työyhteisö menee, sitä vaikeam-

pi sitä on hallinnoida, toimitusjohtaja, isännöitsijä 

Ari Kuosma Isännöitsijäpalvelusta toteaa.

Lisäksi yrittäjät pohtivat, josko isännöitsijät itse-

kin joustavat asiakkaiden tarpeiden täyttämisessä 

liian pitkälle.

– Sekin vääjäämättä johtaa joskus hyvinkin jyrk-

kiin toimintatapaeroihin, vaikka yrityksenä ehkä 

yritetään ohjata toimintaa tiettyjen raamien sisäl-

lä. Kohtuuttoman paljon joustaminen asiakkaiden 

toiveiden mukaisesti voi johtaa siihen, että tilanne 

karkaa käsistä, eikä isännöitsijä pysty hallitsemaan 

tapaansa toimia, kokee riittämättömyyttä ja pahim-

”Toimiala tulee 
muuttumaan ja 
yritykset profi -
loitumaan eri-
laisten palvelui-
den tarjoajiksi.”
Jaakko Nyman
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millaan uupuu ylisuurien odotusten paineissa, Iiro 

Mähönen Isännöintiverkosta arvioi.

– Isännöitsijät ovat pienyrittäjiä tai palkkatyön-

tekijöinäkin yrittäjähenkisesti ja hyvin itsenäises-

ti toimivia henkilöitä, joille työnantaja antaa tietyt 

raamit ja työvälineet ja tukiorganisaation. Se on ol-

lut myös alan rikkaus, Mähönen pohtii.

Ylempi toimihenkilö 
ja asiantuntija
– Työajan suhteen yrityksissä on erilaisia käytän-

töjä. Keskustelu on ollut henkilölähtöistä, mutta on 

kuitenkin paljon asioita, jotka vaikuttavat esimer-

kiksi työajan määrittelemiseen, toimitusjohtaja 

Jaakko Nyman Isännöitsijätoimisto Aimo Astalasta 

painottaa.

– Komppaan Jaakkoa tässä, että isännöitsijät 

ovat nimenomaan ylempiä toimihenkilöitä. Ei ole 

siis kysymys tavallisesta paperinpyörittäjästä, vaan 

erikoisasiantuntijasta. Ja minun mielestäni ehdot-

tomasti ylemmästä toimihenkilöstä, joka on todel-

lakin kiinteistöalan asiantuntija, Laitinen nostaa 

esiin.

Hinnoittelemisen vaikeus
Työaikakysymys kiertyy vyyhdeksi, johon vaikutta-

vat minkälainen palvelukonsepti yrityksellä on, mi-

kä hintataso palveluilla on ja mikä asiakas- ja yritys-

kannattavuus on.

– Minun mielestäni nyt on viimeinen hetki 

miettiä hinnoitteluamme. Jos asiakkaiden vaati-

mustasot nousevat ja he haluavat, kuten kaikissa 

valtakunnallisissa asiakastyytyväisyysmittauksis-

sa on nähty, että isännöitsijällä on enemmän aikaa 

juuri heidän yhtiölleen, niin silloin tässä ei ole kuin 

yksi tie - meidän täytyy tarkistaa, että annamme 

heille enemmän aikaa, mutta sitä vastaan meidän 

täytyy myös saada lisää rahaa, Laitinen huomaut-

taa.

– Olen aivan varma siitä, että näin toimien isän-

nöitsijöiden terveys ja mielentila pysyvät hyvinä, 

asiakas saa parempaa palvelua ja enemmän aikaa ja 

kuitenkin tämä on silloin myös kannattavaa yritys-

toimintaa. 

Isännöitsijäkonttorin isännöimien asiakaskohteiden 

määrä on per isännöitsijä laskenut Ilkka Laitisen mu-

kaan kymmenen vuoden aikana 20 prosenttia.

– Sanotaan, ettei kappalemäärä ole mikään mit-

tari, mutta kyllä se jonkinlaisen kuvan antaa, hän 

toteaa.

Isännöintiyritysten kannattavuus keskimäärin 

pyörii hänen  mukaansa 5-6 prosentin paikkeilla.

– Keskimääräinen tuotto on hirveän vähän, kun 

ajatellaan yleisemmin yritysten tuottoja. 

– Mitä sitten tulee isännöintipalveluiden hinnan 

tarkistuksiin, niin palvelun hintataso on pysynyt 

ainakin viiden vuoden aikana liki samana. Tarkis-

tukset ovat olleet keskimäärin 3 prosentin vuosi-

luokkaa, joka on suunnilleen sama kuin infl aation 
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vaikutus vuodessa. Ja nyt on huomioitava sekin, 

että palveluyrityksissä varsinkin isännöintialalla 

henkilöstökustannukset ovat vähintään 70 prosent-

tia liikevaihdosta. Siis puhtaasti palkkakustannus-

ten osuus.

Jos yritys ei tiedä tuotettaan, 
kuinka asiakas sen voisi tietää
– Olemme itse munanneet hinnoittelun, mutta esi-

merkiksi Helsingissä on aivan käsittämättömiä yri-

tyksiä ja yrittäjiä, jotka eivät edes itse tiedä, mikä 

heidän tuotteensa on ja tai mitä he myyvät. He an-

tavat jonkinlaisen tarjouksen, joka tarkoittaa jota-

kin ja jotakin, mutta eivät anna kokonaisnäkemystä 

isännöintipalvelusta, Ari Kuosma sanoo.

– Kun myyt jonkin tuotteen tai palvelun, niin 

täytyyhän sen olla sinun tuotteesi. Asiakas rajaa si-

tä, mitä haluaa, mutta se ei voi myöskään olla sitä, 

että isännöitsijälle kaikki käy. Meidän täytyy itse-

kin olla rohkeita ja panna rajat sille, mikä meidän 

tuotteemme on ja sitten hinnoitella se oikein. Jos et 

osaa hinnoitella, niin sen kyllä huomaat nopeasti, 

hän jatkaa.

Tarjousten ja hinnoittelemisen leväperäisyys voi 

johtaa siihenkin, että hallituksen jäsenten vaihtues-

sa kukaan ei lopulta tiedä, mitä isännöintisopimus 

sisältää ja minkälainen isännöitsijän toimenkuva 

on sen mukaan.  

– Toimiala tulee muuttumaan ja yritykset pro-

fi loitumaan erilaisten palveluiden tarjoajiksi. Tu-

lee olemaan yrityksiä, joiden palvelukonseptilla ei 

saa paljon muuta kuin pöytäkirjat ja yrityksiä, jotka 

puolestaan hoitavat asioita täysivaltaisemmin. Täl-

laista jakoa tulee varmasti enemmän ja enemmän 

yritysten kesken, Jaakko Nyman arvioi.

Hinta ja hinta, 
palvelu ja palvelu
Iiro Mähönen pohtii, löytyykö lopulta niitä asiak-

kaita, jotka ovat tosissaan valmiita maksamaan siitä, 

että isännöitsijällä on vähemmän kohteita ja enem-

män aikaa heille. Jokunen vuosi he kävivät keskus-

telua tietyllä alueella olevien pienten yhtiöiden toi-

veista, joiden mukaan he haluaisivat isännöitsijäksi 

henkilön, jolla on vain 10 kohdetta.

– Laskin hinnan ja kerroin, mitä se tarkoittaa. 

Sen jälkeen keskustelu tyrehtyi siihen, Mähönen 

kertoo viitaten, että vastaavaa keskustelua käytiin 

viimeksi pari viikkoa sitten erään toisen taloyhtiön 

kanssa. Keskustelu loppui sielläkin vastaukseen: 

Emme ole valmiit maksamaan lisähintaa meille 

enemmän aikaa tarjoavasta isännöinnistä.

Isännöitsijäpalvelu oli mukana erään taloyhtiön 

isännöintipalveluiden kilpailutuksessa, jossa se sai 

maksimipisteet isännöintipalvelun sisällöstä ja to-

teuttamisesta. Vertailua tehtiin viiden yrityksen kes-

ken.

– Voitimme pisteytyksen. Minä tietysti ajattelin, 

että selvä,  milloinkas sopimus solmitaan. Vastaus 

oli, että ei, he valitsivat toiseksi halvimman. Kritee-

rinä oli siis hinta. Mitä kilpailutuksessa sitten teh-

tiin niillä pisteytyksillä, kun niillä ei ollut lopputu-

lokseen mitään vaikutusta? Jos painotetaan muita 

arvoja kuin hintaa, niin meneekö tämä teidän mie-

lestänne nyt oikein, Ari Kuisma kertoo kokemuk-

sestaan.

Ongelma syntyy siitäkin, että kaikkihan lähtö-

kohtaisesti sanovat olevansa valmiita maksamaan 

hyvästä palvelusta. 

– Mikä on sitä hyvää palvelua?  Jollekin riittää 

perustaso, että kaikki hoituu ja jollekin pitää olla 

ekstraa, Mähönen vielä huomauttaa.

Kohtuuttoman 

paljon jousta-

minen asiakkai-

den toiveiden 

mukaisesti voi 

johtaa siihen, 

että tilanne 

karkaa käsistä, 

eikä isännöitsijä 

pysty hallitse-

maan tapaansa 

toimia, kokee 

riittämättö-

myyttä ja pa-

himmillaan uu-

puu ylisuurien 

odotusten pai-

neissa, Iiro Mä-

hönen Isän-

nöintiverkosta 

arvioi.



ALALTA PUUTTUU EDUNVALVONTAA JA 
ONGELMANRATKAISUKESKEINEN KESKUSTELUFOORUMI

Keskustellaan isännöinnin 
arjesta - oikeasti
Yhteiskunnassa ja alan yritystenkin kesken tarvitaan 
enemmän avointa, isännöinnin arkea konkreettisesti 
käsittelevää keskustelua. 

Se auttaisi kaikkia ymmärtämään paremmin, mihin 
erilaiset ilmiöt, päätökset, lainsäädäntö ynnä muut 
johtavat ja miten ne heijastuvat isännöintiin. 

Ennen kaikkea keskustelu antaisi kaikille enemmän 
tietoa siitä, mitä isännöitsijät oikeasti tekevät ja sitä 
kautta alan arvostusta kyettäisiin nostamaan.

M
eidän alallamme on kuitenkin tällä 

hetkellä sellainen tilanne, että meiltä 

puuttuu foorumi, jossa keskusteluja 

voitaisiin käydä. Ja se on suuri ongel-

ma, Ilkka Laitinen Isännöitsijäkonttorista alustaa.

Vaikka Isännöintiliitto järjestää kerran vuodessa 

esimerkiksi Isännöintipäivät, niin sekään tapahtu-

ma ei toimi yhteisenä kokoajana ja tarjoa mahdolli-

suutta keskustella yleisesti työntekijöiden, kirjanpi-

täjien ja kiinteistösihteereiden asioista...

– ... puhumattakaan yrittäjien ja isännöintiyritys-

ten asioista, Laitinen jatkaa.

Tämä puute ja muukin tyytymättömyys alan etu-

järjestön toimintaan on johtanut siihen, että tähän 

keskusteluun osallistuneet yritykset mukaan lukien 

Kiirava Oy ovat eronneet liiton jäsenyydestä.

– Kuten sanoin, alalla on jonkinlainen murros 

tapahtumassa. Se on  jo nyt konkretiaa ja siksi tar-

vitaan alan yhteistä, avointa keskustelua. Emme 

voi tämän pöydän ääressä tietystikään päättää, että 

näin tehdään ja keskustelua syntyy. Mutta se voi-

daan ainakin päättää, että vaihdamme ajatuksia ja 

mietimme alan asioita yhdessä, koska se on kaik-

kien - niin työntekijöiden kuin yrittäjienkin sekä  

ennen kaikkea viime kädessä asiakkaiden kannalta 

hyvä, Laitinen vielä korostaa.

Pienten ja keskisuurten 
yritysten voima
Liitosta eroamisuutisen kiirittyä alan piireissä hyvin 

monet pienet yrittäjät ovat ottaneet yhteyttä Ilkka 

Laitiseen, koska tietävät yrityksen perheyritykseksi 

ja pitävät sitä kohtuullisen isonakin.

– Näissä keskusteluissa on tullut esiin juuri se, 

että pienet perheyritykset ovat kokeneet, etteivät 

ole saaneet alan järjestön kautta asiaansa riittäväs-

ti kuuluviin ja esille. Se on varmaa, että pienten yri-

tysten ääntä ei olekaan kuultu yhtään missään, Lai-

tinen vielä jatkaa.

Ilkka Euramaa mainitsee, että heidän yrityksen-

sä kuului aikanaan Isännöintiyritysten liittoon, jon-

ka toiminnanjohtajana toimi Kari Hiltunen Suomen 

Yrittäjistä. 

Se yhdistettiin vuonna 2004 nykyiseen Suomen 

Isännöintiliittoon samanaikaisesti Suomen Isän-

nöitsijäliiton ja Suomen Kiinteistönhoitoyhteisöt 

KIHO:n kanssa. Isännöintiyritysten liitossa oli tuol-

loin noin 60 jäsenyritystä.

– Tavoitteena Suomen Isännöintiliitolla on luoda 

vahva tukijärjestelmä jäsenten käytettäväksi. Tär-

keää isännöinnin tilaajan kannalta on käyttää am-

mattilaista, jolla on kaikki tuki ja ajankohtainen tieto 

käytettävissä, toimitusjohtaja Tero Heikkilä linjasi 

liiton tavoitteita syyskuussa 2004 julkaistussa tie-

dotteessa.

– Kun isäni, kiinteistöneuvos Pentti Laitinen 

oli aikoinaan Suomen Isännöitsijäliiton (nykyinen 

Isännöintiliitto) perustajajäsen, niin sen toimin-

nan eräistä lähtökohdista oli, että se on taho, joka 

kuuntelee ja tukee yksittäistä isännöitsijää hänen 

normaalissa työssään ja arjessaan. Sitä kautta liitto 

ei käänny yritystä vastaan, vaan palvelee, Ilkka Lai-

tinen kertoo.

– Kun Isännöintiliittoa perustettiin, Isännöin-

tiyritysten liitto nimenomaan edellytti mukaan tul-

lakseen, että kyseinen liitto huolehtii myös yrityk-

sistä ja niiden roolista sekä kehittämisestä niin kuin 

Isännöintiyritysten liitto oli toiminut - joka muuten 

Teksti: Teksti: Riina Takala Kuva: Kuva: Aimo Holtari
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teki alan ensimmäisen asiakaskyselynkin silloin, 

Jaakko Nyman jatkaa.

– Ja tässä se nykytilan ongelma onkin; Isän-

nöintiliitto ei anna tukeaan yrityksille, eikä roolis-

saan kehitä alaa, vaan on keskittynyt asiakkaiden 

eli taloyhtiöiden ongelmiin. Se näkyy kaikessa jul-

kisessa ulostulossa ja tosiasiassa Isännöintiliitto kil-

pailee Kiinteistöliiton kanssa omaamatta todellista 

johtajuuden asemaa nimenomaan isännöintialan ja 

isännöinnin eteenpäinviejänä, Nyman viela toteaa.

Arjen asiat esille 
yhteiseen keskusteluun
Iiro Mähösen mielestä keskustelua pitäisi käydä ni-

menomaan isännöitsijöiden arkirealismista: - Niis-

tä ongelmista, mihin yksittäiset isännöitsijät ja yri-

tykset törmäävät päivittäin ja viikoittain - joiden 

kanssa painitaan enemmän tai vähemmän. On ollut 

tämä ns. ylätason keskustelu, mutta mielestäni Suo-

men Isännöintiliiton ja isännöitsijöiden arjen välis-

sä on ollut vähintään puoli metriä ilmaa näin käsi-

varalla ilmaistuna ja jokainen sentti on siinä liikaa.

– Me tämän pöydän ääressä istuvista Jaakko Ny-

mania lukuun ottamatta teemme normaalia isän-

nöintityötä. Istunko minä työntekijän roolissa vai 

yrittäjän roolissa? Koen istuvani koko ajan työnteki-

jän roolissa, vaikka olenkin yrittäjä. Työntekijät te-

kevät meille sen hyvän työn, eikä ilman hyviä työn-

tekijöitä saada aikaan mitään tulosta, Ilkka Laitinen 

vielä kertaa ja uskoo, että isännöitsijöiden työnku-

van selvittäminen, toimintojen kehittäminen, pal-

veluiden tuotteistaminen ja oikea hinnoitteleminen 

sekä koko yrityskulttuurin kehittäminen ja alan ar-

vostuksen nostaminen tarvitsevat tuekseen yleistä, 

avointa, isännöintialaa tuntevaa keskustelufooru-

mia.

Mietteliääksi on 

Isännöintiliiton 

toiminta saanut 

perheyrityksen, 

Isännöitsijä-

konttorin Ilkka 

Laitisen, jonka 

isä kiinteistö-

neuvos Pentti 

Laitinen oli ai-

kanaan perus-

tamassa alan 

liittoa.
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H
armaan talouden torjunta -hanke eteni 

runsas vuosi sitten siihen, että kaikilla 

työmailla työskentelevillä työntekijöillä 

täytyy olla veronumero.

– Kuten on erikseenkin todettu, tämä ei ole riit-

tänyt, vaan nyt tarvitaan vielä järeämmät aseet. Jä-

reämpi ase on kuukausittainen tiedonantovelvolli-

suus, joka tulee voimaan kesällä, Henkilöverotusyk-

Jos osakkeenomistaja tuumailee, että minua ei kylpyhuone-
remontissani kesällä voimaan astuva tiedonantovelvollisuus koske, 
niin erehtyy. Ainakin siinä tapauksessa, että huoneistossa tehdään 
rakennusluvan alaista remonttia ja työt ovat heinäkuussa vielä 
kesken. 

Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten on myös syytä varautua 
siihen, miten ne remonttiensa tilaajina hoitavat kuukausittaisen 
ilmoitusvelvollisuutensa ja antavat verottajalle tiedot urakoista ja sen 
tekijöistä. 

Ensimmäisen kerran näitä valmiuksia mitataan 5.9.2014, jolloin 
viimeistään on annettava tiedot heinäkuun urakoista ja remonteista.

sikön ylitarkastaja Sari Wulff  kertoivat Raksa-hank-

keen tuloksista ja uusista  toimenpiteistä. 

Osakkeenomistajalle tai omakotitalorakentajalle tai 

kelle tahansa yksityishenkilölle voi tulla yllätyksenä se, 

että hekin ovat velvollisia antamaan tiedot remonteis-

taan - mutta vain rakennusluvan alaisista töistä.

– Kun yksityishenkilö tilaa rakennusluvan alaista 

työtä, niin hänen pitää ennen loppukatselmusta il-

Tiedonantovelvollisuus 
tulee, mitä tehdään?

On tärkeä huo-

mioida, että 

myös osak-

keenomistajat 

ovat tiedonan-

tovelvollisia 

tehdessään ra-

kennusluvan 

alaisia remont-

teja huoneis-

toissaan.

Teksti: Teksti: Riina Takala Kuvat: Kuvat: Hanna Rissanen
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moittaa verottajalle työstä, kuka tai ketkä ovat olleet 

töitä tekemässä ja paljonko heille siitä on maksettu. 

Työntekijätietoja ei tarvitse ilmoittaa, ellei henkilö 

ole palkannut siihen työntekijää, Sari Wulff  opasti 

osakkeenomistajan kannalta asiaa katsoen.

– Esimerkiksi huoneistossa tehtävät työt, kuten 

vesipisteen siirtäminen toiseen paikkaan tai kanta-

vaan seinään kohdistuvat työt, voivat olla ovat ra-

kennusluvan alaisia töitä, Sari Wulff  mainitsi. Toki 

tässä on kuitenkin huomioitava, että kunnat mää-

rittelevät, minkälaiset työt ovat rakennusluvan alai-

sia, joten ne voivat vaihdella kunnittain.

– Käytännössä asunto-osakeyhtiö hakee niihin 

rakennusluvan, mutta osakas on tiedonantovelvol-

linen, hän jatkaa.

Käytännön esimerkkinä vaikkapa vesipisteen 

siirto ja muu kylpyhuoneen remontti: Osakkaan on 

kerrottava ennen loppukatselmusta verohallinnolle, 

paljonko se on maksanut ja kenelle esimerkiksi säh-

kötöistä tai putkitöistä.

– Jos osakas on palkannut töihin timpurin vaik-

kapa kahdeksi kuukaudeksi, sekin pitää meille il-

moittaa, paljonko timpurille on maksettu, Wulff  jat-

kaa.

Kun tiedot on ilmoitettu, verottaja antaa asiak-

kaalle todistuksen, joka on esitettävä rakennustar-

kastajalle ennen lopputarkastusta.

– Kuntien rakennusvalvonnat tulevat valvomaan 

tiedonantovelvollisuuden toteutumista. Jos remon-

toija ei ole tietoja toimittanut, rakennustarkastaja 

ilmoittaa verohallinnolle siitä ja näin verohallinto 

lähtee selvittämään asiaa.

Yksityishenkilöihinkin näin yksityiskohtaises-

ti tehtävän valvonnan taustalla on Sari Wulffi  n mu-

kaan, että mikäli olisi keskitytty vain isompien yri-

tysten ja tilaajien urakoiden valvontaan, harmaa 

talous olisi saattanut valua yksityishenkilöiden työ-

maille.

Sari Wulff  muistuttaa, että myös talkootöistä ja 

omatoimisista remonteista täytyy ilmoitukset teh-

dä, jos on kyse rakennusluvan alaisista töistä. Silloin 

kuitenkin lomakkeeseen kirjataan, ettei ole suori-

tuksia, koska palkkaa tai muuta maksua ei ole mak-

settu.

Lupa saatu vuosia sitten, 
lopputarkastus tekemättä - mitä tehdä?

– Tiedonantovelvollisuus koskee meneillään ole-

via hankkeita, mutta jos rakennuslupa on myönnet-

ty vaikka neljä vuotta sitten, niin vain heinäkuun 

jälkeen tehdyt työt ovat ilmoittamisen piirissä, Sari 

Wulff  rajaa.

Siis esimerkiksi: Omakotitalorakentajalle on 

myönnetty rakennuslupa  4 vuotta sitten, kaikki 

työt jo valmiina, mutta lopputarkastus venähtänyt 

ja tarkoitus tehdä nyt elokuussa. Tällaisessa tapauk-

sessa tiedot täytyy antaa kuitenkin heinäkuusta il-

moittamalla, että mitään rakennustöitä ei ole tehty, 

eikä ole maksettuja suorituksiakaan.

Yksityishenkilö voi antaa tiedot joko sähköises-

ti kirjautumalla pankkitunnuksillaan verohallinnon 

sivustolle  tai sitten antaa tiedot paperilla.

– Olemme realisteja ja varaudumme siihen, että 

varsinkin yksityishenkilöillä voi mennä sormi suu-

hun, kun tietoja ensimmäisen kerran heinäkuun 

suorituksista 5. syyskuuta annetaan, Sari Wulff  vielä 

tuumii. 

Urakkasopimuksissa 
15 000 euron raja 
Asunto-osakeyhtiöiden, kuntien, yhdistysten, val-

tion ynnä muiden rakentamispalveluiden tilaajina 

on ilmoitettava tiedot kaikista työmaakohtaisista ti-

laamistaan rakentamispalveluista ja niistä tehdyistä 

urakkasopimuksista. 

Verohallinto on asettanut rajaksi, että ilmoitus-

velvollisuus koskee yli 15 000 euron arvoisia ura-

koita.

Eli esimerkiksi asunto-osakeyhtiö tilaa urakan 

pääurakoitsijalta ja se ylittää 15 000 euroa, silloin 

taloyhtiön on ilmoitettava tähän urakkaan liittyvät 

tiedot verottajalle. Jos taloyhtiö tilaa sivu-urakoit-

sijalta rakentamispalveluja 15 000 euron arvosta, 

silloin sen pitää ilmoittaa myös tähän urakkasopi-

mukseen liittyvät tiedot.

Kun pääurakoitsijana toimiva rakennusliike tilaa 

rakentamispalveluita aliurakoitsijalta, niin silloin ra-

kennusliike ilmoittaa urakkatiedot verottajalle ja jos 

aliurakoitsija tilaa palvelua toiselta aliurakoitsijalta, 

niin silloin taas se tilaava yritys ilmoittaa urakkatie-

dot verottajalle.

–Tiedot annetaan arvonlisäverolaissa tarkoite-

tusta rakentamistamispalvelusta ja kunnossapito-

töistä. Kukin tilaaja ilmoittaa tiedot itse suoraan, ke-

neltä työ on tilattu. Jos ketjun alimmaisena toimi-

va aliurakoitsija ei ole enää tilannut enää palveluita 

edelleen, sen ei tarvitse antaa tätä tietoa, koska siitä 

yrityksestä on sen palveluita ostanut ilmoittanut, 

Sari Wulff  selvensi toimintamallia

Tällä tähdätään siihen, että verottaja saa tiedot 

kaikista niistä yrityksistä ja urakoista, jotka esimer-

kiksi taloyhtiön korjausta toteuttavat. 

Työntekijätiedot 
välitetään myös
Asunto-osakeyhtiöiden ja vastaavien rakennusura-

koita koskee myös velvollisuus antaa tiedot kaikista 

henkilöistä, jotka työskentelevät yhteisellä työmaal-

la. 

Käytännössä työnjako taloyhtiön ja urakoitsijan 

kesken jakaantuu niin, että päätoteuttaja antaa ve-

rohallinnolle tiedot kaikista työntekijöistä, jotka työ-

maalla työskentelevät, ja asunto-osakeyhtiön vas-

tuulle jää urakkatietojen antaminen.  

- Yleensä päätoteuttaja on pääurakoitsija, mutta 

ellei sitä ole työmaalle nimetty, niin silloin raken-

nuttajan eli tilaajan on itse annettava tiedot työnte-

kijöistä, Sari Wulff  huomauttaa. 

Siis niin sivu- kuin aliurakoitsijankin on toimi-

tettava tiedot työmaalla työskentelevistä työnteki-

jöistä pääurakoitsijalle, joka välittää tiedot eteenpäin 

verohallinnolle. 
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Taloyhtiön velvoitteet 

Ensimmäisen kerran tiedot annetaan viimeistään 5. syys-

kuuta ja silloin koskien heinäkuun urakoita.

Urakka- ja työntekijätiedot on kummatkin annettava 

Verohallinnolle kuukausittain. Tiedot annetaan viimeistään 

kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä 

päivä. 

Esimerkiksi tammikuun tiedot annetaan viimeistään maalis-

kuun viidentenä päivä. 

Kotitalouden velvoitteet 

Yksityishenkilöt ilmoittavat tiedot pääsääntöisesti vain ker-

ran ennen loppukatselmusta. Jos loppukatselmus pidetään 

vaiheittaisena, kotitalouden on annettava tiedot 

kutakin rakentamisvaihetta koskevan osittaisen loppukatsel-

muksen (esimerkiksi käyttöönottokatselmuksen) yhteydessä 

siihen mennessä yrityksille maksetuista suorituksista ja 

työntekijöille maksetuista palkoista. Tiedot annetaan heinä-

kuussa ja sen jälkeen tehdyistä töistä ja niistä maksetuista 

suorituksista. 

Asunto-

osakeyhtiöt 

ovat uuden 

tiedonanto-

velvollisuus-

lain perus-

teella velvolli-

sia antamaan 

tiedot niissä 

1.7.2014 me-

neillään ole-

vista tai tule-

vista remon-

teista verotta-

jalle.

Hallituksella vastuu
Tietojen kerääminen urakoista voi olla aika työläs-

tä niin tilaajalle kuin urakoitsijoillekin. Eniten ve-

rohallintoa mietityttää,  miten hyvin pienet, ilman 

ammatti-isännöitsijää toimivien asunto-osakeyh-

tiöiden hallitukset ovat tiedostaneet heinäkuussa 

voimaan astuvan velvoitteen ja sen toteuttamisen 

käytännössä.

Sari Wulff  korostaa sitä, että vaikka taloyhtiö siir-

täisikin tietojen antamisen käytännön vastuun 

isännöitsijälle, niin hallitus on itse aina loppukädes-

sä vastuussa siitä, että tiedonantovelvollisuus täy-

tetään.  

Asunto-osakeyhtiöt ja muutkin yritykset voivat 

antaa tiedot vain sähköisesti. Se edellyttää, että ti-

laajalla eli siis taloyhtiöllä on Katso-tunnus.

Kunnossapitotöistä tietoa, 
kun laskutetaan erikseen
Taloyhtiöillä ja kiinteistönhuoltoyrityksillä voi olla 

sellaisia vuosisopimuksia, jotka pitävät sisällään jos-

sain määrin myös korjaamista. Sari Wulffi  n mukaan 

tällaisista kunnossapito- ja kiinteistönhoitotöistä ei 

tarvitse ilmoittaa...

– Elleivät ne sitten laskuteta erikseen rakenta-

mispalveluna. Silloin ne muuttuvatkin rakentamis-

palveluksi, josta tilaajalla on ilmoittamisvelvollisuus. 

Ja silloinkin ilmoitetaan vain ne, jotka ylittävät 15 

000 euroa, Sari Wulff  selventää.

Vaikuttavuutta seurataan
Kaikilla näillä toimilla kerätään vertailutietoa, jonka 

avulla verohallinto selvittää ilmoitusten ja verotta-

jalla olevien ja saatujen tietojen paikkansapitävyyttä 

ja tätä kautta pääsee entistä reaaliaikaisemmin ja te-

hokkaammin kiinni harmaata taloutta harjoittaviin 

yrityksiin ja henkilöihin.

– Verohallintoon perustetaan erityisalojen val-

vontaryhmä, joka tulee näitä tietoja valvomaan re-

aaliaikaisesti ja kuukausittain. Meillä on tarkoitus 

myös arvioida näiden toimien vaikuttavuutta hy-

vinkin tarkalla tasolla. On todettu, että tietojen an-

taminen aiheuttaa yrityksille hallinnollista taak-

kaa, koska tästä tulee uusia lisävelvoitteita. Tulem-

me seuraamaan uuden menettelyn vaikuttavuutta 

säännöllisesti ja toimittamaan tilastointia ja seuran-

taa avoimesti esille vero.fi  -sivulla, Sari Wulff  vielä 

toteaa.

Lisäksi kevään aikana on tarkoitus järjestää 30 

infotilaisuutta ja kohdentaa antiakin kuulijakunnan 

mukaan isännöitsijöille, taloyhtiöille ja 

yksityisille henkilöille.
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SEMINAARI
Silja Symphony 15.-17.5.2014

Kaisa Liski
“Kiinteistökuningatar” kertoo rehelliseen tyyliinsä miten sinä, 
isännöitsijänä hyödyt joustavasta yhteistyöstä osaavan kiin-
teistönvälittäjän kanssa. 

Wilma Schlizewski
Kokemuksiaan As Oy Alakiventie 3:n lisäkerrosrakentamisesta 
jakamassa hallituksen puheenjohtaja Wilma Schlizewski ja 
projektijohtaja Harri Pitkänen T.T. Työmaatulos Oy:stä.

Risto Laitila
TV:stä tuttu tohtori Akuutti oivalluttaa sinut terveellisen elämän 
lähteille hauskan tietokilpailun avulla.

Mika Piirainen
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja ottaa 
kantaa ajankohtaiseen aiheeseen: mitä, miten ja miksi 
isännöitsijätoimistoja tarkastetaan.

Katleena Kortesuo
Sinustako isännöintialan seuratuin bloggari? Mitä iloa sosiaa-
linen media voi antaa sinulle isännöitsijänä.

Lakikammari, paneelikeskustelu ym.
Ilmoittaudu mukaan!

”Vierivä kivi ei sammaloidu.”

Hinnat, ilmoittutuminen ja koko ohjelma: 

Ohjelmassa mm.

http://www.ti-seminaari.fi


Y
ksittäisen taloyhtiön kannalta Remontti-

ryhmän toimenpide-ehdotukset vaikutta-

vat mm. kunnossapitotarvesuunnitelmiin, 

korjausavustuksiin, perusparannusten lai-

noittamiseen sekä lisä- ja täydennysrakentamisen 

toteuttamiseen. 

Ennen kaikkea ehdotukset edellyttävät, että ta-

loyhtiön pitää selvittää, missä kunnossa sen kiin-

MILLAINEN YLLÄPITO- JA KORJAUSKULTTUURI 
MEILLÄ VALLITSEE VUONNA 2025?

Strategioilla luotava
perusta - nyt ja heti
Lähiöihin kokonaisvaltaisia lähiöstrategioita ja 
taloyhtiöille kiinteistökohtaisia strategioita. Tässä 
perusta asuntoministeri Pia Viitasen nimittämän 
Remonttiryhmän toimenpide-ehdotuksille, joilla 
pyritään toiminnallisin ja taloudellisin keinoin 
kehittämään toimivaa korjaus- ja ylläpitokulttuuria. 

teistöt ovat, hyödyntää ylläpito- ja korjaustarpeista 

saatua mittarointia ja vertailla sen avulla omaa ti-

lannetta keskivertotaloyhtiöihin ja sen jälkeen laatia 

pitkän tähtäyksen strategia.

Remonttiryhmä ehdottaa, että nykyisen asunto-

osakeyhtiölain mukainen kunnossapitotarveselvi-

tys tehtäisiin 10 vuoden mittaiseksi  korjaustarpei-

den selvitykseksi nykyisen 5 vuoden sijaan.

Teksti ja kuvat: Teksti ja kuvat: Riina Takala

Miten usein voit 

havaita nosto-

kurjen vanhojen 

lähiötalojen 

keskellä? Van-

taan Hakuni-

lassa näkyi, kos-

ka siellä raken-

netaan uutta 

asunto-osake-

yhtiötä  ole-

massa olevien 

talojen keskelle.
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– Näin kunnossapitotarveselvitykseen pystyttäi-

siin sisällyttämään oikeasti isompia, pitkän aikavä-

lin kalliita korjauksia, jotka liittyvät nimenomaan 

putkiremontteihin, julkisivukorjauksiin, kattore-

montteihin ja niin edelleen, työryhmän puheenjoh-

taja Teija Ojankoski totesi.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että 10 vuoden mit-

tainen kunnossapitotarveselvitys liitettäisiin osaksi 

isännöitsijätodistusta.

Ehdotuksia perusteellaan sillä, että asukkaat tie-

dostaisivat paremmin, mihin varautua pitkällä ai-

kavälillä, eivätkä joutuisi tilanteeseen, että remont-

ti tulee yllätyksenä ja maksaa silloin aina enemmän 

kuin suunnitellusti tehtynä.

– Kunnossapitotarveselvityksen liittäminen 

isännöitsijäntodistukseen palvelisi nimenomaan 

asunnonostajia. Uskomme, että se pitkällä aikavä-

lillä vaikuttaa myös asuntojen hintojen realistiseen 

kehitykseen, jossa otettaisiin enemmän huomioon 

kiinteistön tulevaisuus ja korjaaminen, Ojankoski 

jatkoi. 

Korjausavustusten 
tähtäimessä energiatehokkuus
Kun puhutaan taloyhtiöille myönnetyistä ”tavallisis-

ta” korjausavustuksista – ei siis esimerkiksi suhdan-

netilanteisiin tulleista asuntojen perusparannusten 

käynnistysavustuksista tai erityisasumiseen tarkoi-

tetuista avustuksista  – niin tavallisten avustusten 

ongelmana on ollut, että niitä on ollut käytettävis-

sä vaihtelevia summia eri vuosina, eikä avustusten 

saamistakaan ole voitu ennakoida.

– Siksi esitämme, että alkuvaiheessa suunnataan 

korjausavustukset kiinteistöyhtiöiden ja asunto-

osakeyhtiöiden strategioiden tekemiseen ja suun-

nitelmien laatimiseen. Sen jälkeen näihin toimiin 

annettava tuki vähenisi ja avustus suunnattaisiin 

kokonaisuudessaan selkeästi ja vahvasti energiate-

hokkuuden parantamiseen, Ojankoski totesi.

– Euroopassa suuntauksena on tukea merkit-

tävästi energiatehokkuutta parantavaa toimintaa 

ja kun samalla ympäristövaatimukset tiukkenevat, 

niin siksi taloudellisessa tilanteessa keskityttäisiin 

tuilla  edistämään erityisesti energiatehokkuutta 

parantavia toimia, hän perusteluna esitti.

Täytetakaus 
perusparannuslainojen sijaan
Taloyhtiöiden perusparannusten ja korjaamisen ra-

hoittamisen turvaamiseksi Remonttiryhmä esittää 

valtion täytetakausmenettelyä. Sillä halutaan kan-

nustaa korjaamiseen, mutta ennen kaikkea turvata 

taloyhtiöiden korjausten ja perusparannusten ra-

hoittamista.

Tässä taustalla on tietoisuus siitä, että rahoitus-

laitosten luotonanto on kiristynyt ja sen uskotaan 

kiristyvän entisestään varsinkin siksi, että rahoitus-

laitosten vakavaraisuustavoitteita säädellään voi-

makkaasti.

– Monien asunto-osakeyhtiöiden, kenties kiin-

teistöosakeyhtiöidenkin, rahoitus on vaikeutunut 

ja riippuen siitä, millä alueelle ne sijaitsevat, sijain-

KAIKKI KORJAUS-
RAKENTAMISEN CONSTIT

CONSTI.FI/ASUINTALOT

™

CONSTI.FI/IDEAL

Asu kotonasi – valmista jopa 10 päivässä.

http://www.consti.fi/asuintalot


ti voi vaikuttaa siihen,  saavatko ne rahoitusta tai 

minkälaista rahoitusta  saavat. Tästä syystä halu-

taan, että taloyhtiöt eivät jakaantuisi rahoitettavien 

ja ei-rahoitettavien kasteihin, vaan valtio olisi tässä 

turvaamassa asuntojen pysymisen asutettuina, hy-

vässä kunnossa, ihmiset saisivat säilyttää kotinsa 

mahdollisimman pitkään, koska asumisessa meil-

lä tulevat myös ikääntymisen kysymykset vastaan, 

Ojankoski selosti.

– Malli, mitä tässä esitetään, helpottaisi asun-

to-osakeyhtiöiden lainansaantia ja tekisi lainoista 

edullisempia. Näen, että tämän ehdotuksen valmis-

telu voi ministeriössä alkaa. Se vaatii toteutuakseen 

lakimuutoksen, joten voi mennä jonkin aikaa en-

nen kuin esitys toteutuu. Täytetakaus tulisi nykyi-

sen perusparannuslainan rinnalle ja siksi haluan 

vielä kuulla kokemuksia kokonaisuudesta, asunto-

ministeri Pia Viitanen lupasi.

Neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa valtiova-

rainministeriöstä ei osannut arvioida, miten suu-

resta summasta puhuttaisiin. 

– Työryhmä lähti esityksessään siitä, että täyte-

takaus tulisi nykyisille asunto-osakeyhtiöille osoi-

tettujen perusparannuslainojen sijaan ja niitä on 

muistaakseni myönnetty 4 000 -10 000 asunnon 

perusparantamiseen. Viime kädessähän tämä on 

budjettipäätös, Liinamaa vielä mainitsi.

Kokonaissuunnitelmia 
lähiöihin
Remonttiryhmän esityksen mukaan tarvitaan myös 

konkreettisia keinoja, joilla lähiötalojen lisä- ja täy-

dennysrakentamista voitaisiin edistää. Tässä koh-

din Remonttiryhmä vetoaa nimenomaan kuntiin, 

että niiden pitää laatia lähiöstrategioita, joissa huo-

mioidaan lisä- ja täydennysrakentamisen mahdolli-

suudet. Lisäksi tarvitaan taloudellista tukea.

Avainasiana on lähiöstrategian laatiminen, jos-

sa huomioidaan kokonaisuuksia, pyritään kehittä-

mään olemassa olevia alueita ja turvaamaan palve-

luita ja ympäristöä.

Yksi keino on kaavoitus - kunnathan vastaavat 

alueidensa kaavoittamisesta, siihen liittyvistä toi-

menpiteistä, asuinalueista ja niiden palveluista. 

– Remonttiryhmä ehdottaa, että varsinkin kas-

vukeskukset, jotka tekevät MAL-sopimuksia, sopi-

muksiin sisällytettäisiin lähiöiden täydennysraken-

tamisen tavoitteita. Valtio voisi olla samalla tavoin 

tukemassa toimintamalleja ja viedä asiaa kuntiin 

pilottihankkeiden kautta, Ojankoski jatkoi.

MAL-sopimuksilla tarkoitetaan maankäytön, lii-

kenteen ja asumisen aiesopimuksia, jotka valtio sol-

mii kaupunkiseutujen kanssa. Aiesopimuksilla tue-

taan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja val-

tion yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa 

sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteenso-

vittamisessa erityisesti kasvukeskuksissa.

Kuntien olisi Remonttiryhmän mielestä valmis-

tauduttava kiinteistöjen haluun toteuttaa lisä- ja 

täydennysrakentamista tai jopa talojen purkami-

seen ja uudelleen rakentamiseen tai vaikkapa ulko-

puolisten hissikuilujen rakentamiseen. 

– Kunnilla pitäisi olla selkeitä tavoitteita ja nä-

kemyksiä sekä käytännön kaavoituksellisia päätök-

sentekoon liittyviä valmiuksia edistää kiinteistöjen 

omia tavoitteita, Ojankoski painotti.

Arvonnousu 
taloyhtiön hyödyksi
Vanhojen alueiden lisä- ja täydennysrakentaminen 

koetaan hankalaksi varsinkin pysäköintinormien 

ja taloudellisten reunaehtojen vuoksi, mutta Tei-

ja Ojankosken mukaan myös ennakkoluulot ja tie-

donpuute estävät hankkeisiin ryhtymistä.

Harri Hagan 

(keskellä) totesi, 

että lähiöstrate-

gian pitäisi olla 

kunnalla kei-

häänkärkenä, 

kun lähiössä 

mietitään sen  

kehittämistä ja 

kenties lähiöta-

lon purkamisia-

kin. - Lähiö-

strategia olisi 

arvio ja visio sii-

tä, mitä lähiössä 

voitaisiin tehdä.
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– Yksi keskeinen seikka on, että asukkaat eivät 

ole kokeneet täydennysrakentamisesta olleen heille 

mitään isompaa hyötyä. Se liittyy siihen, että  tällä 

hetkellä kunnat leikkaavat lisärakentamisoikeudes-

ta tulevan arvonnousun itselleen. Se vie taloyhtiöil-

tä taloudellista kannustetta toteuttaa tulevia muu-

toksia, jotka olisivat varmasti alueen kannalta hyviä 

pitkällä aikavälillä. Siksi ehdotamme, että kuntien 

pitäisi jättää perimättä lisärakentamisoikeudesta 

syntyvä arvonnousu, jotta taloyhtiöt voisivat käyt-

tää sen kiinteistöjen ylläpitämiseen ja energiate-

hokkuuden parantamiseen ja korjaamiseen, Ojan-

koski evästi.

Remonttiryhmän mielestä kuntien on syy-

tä joustavoittaa lisärakentamisen päätöksentekoa, 

esimerkiksi luoda poikkeamismenettely tai viran-

omaispäätösmenettelyn kaavanmuutosmenettelyn 

sijaan. 

– Eritoten pysäköintiratkaisut ovat sellaisia, joi-

hin toivotaan uusia ideoita ja kannustetaan luovuu-

teen, Ojankoski tuumi.

Kun kunta ei haali lisärakentamisoikeudesta koi-

tuvaa  arvonnousua itselleen, Remonttiryhmä esit-

tää sille porkkanaksi  infra-avustuksia, jotka suun-

nattaisiin entistä voimakkaammin olemassa oleville 

alueille.

– Kasvukeskuksissa syntyy uusia asuinalueita ja 

valtio on tarjonnut niiden avaamiseen infra-avus-

tusta. Nyt me esitämme, että ne tultaisiin suuntaa-

maan pääsääntöisesti vanhoille alueille, Ojankoski 

mainitsi täydentämisrakentamisen ja tiivistämisen 

edistämisen keinona. 

Lisä- ja täydennysrakentamisen avullahan myös 

olemassa oleva infra saadaan tehokkaammin hyö-

dyksi.

Remonttiryhmän jäseninä olivat toimitusjohtaja Ahto 

Aunela Tampereen Vuokratalosäätiöstä / VTS-kodeista, 

yliopisto-opettaja Harri Hagan Tampereen teknillisestä 

yliopistosta, neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa 

valtiovarainministeriöstä, toimitusjohtaja Teija Ojankoski 

VAV Asunnot Oy:stä, johtaja Timo Stenius Työeläkeyhtiö 

Elosta ja hallituksen puheenjohtaja Risto Vahanen 

Vahanen-Yhtiöistä.  Puheenjohtajaksi valittiin Teija 

Ojankoski.

Remonttiryhmä kokoontui puolivuotisen toimikautensa 

aikana 14 kertaa, toteutti lähiökorjaamisen asiantuntijoille 

suunnatun kyselyn lähiökorjaamisen kehittämistarpeista, 

kuuli 15 alan asiantuntijaa sekä ympäristöministeriön ja 

asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn virkamiehiä.

Tiedotteeseen ja loppuraporttiin voit tutustua 

osoitteessa: http://www.ymparisto.fi /fi -FI/

Asuminen/Remonttiryhma_

Toimiva_korjauskulttuuri_l%2828664%29

Tai mennä Ympäristöministeriön sivuston kautta 

www.ymparisto.fi  ja sieltä otsikko Asuminen

Kaikki yhdestä
osoitteesta.

As Oy Näsinamuri

Soita: 010 8354 700    I    skaala.com

http://www.skaala.com


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

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

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

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

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.fi

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 5752 777
Mäntsälä (019) 6434 08
Loviisa 040 912 8117

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

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

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666

Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

NYT!
Sadevesikaivojen 

tyhjennykset.

http://www.eerolayhtiot.fi


Huomattavat talot, 
huomioitu kunnostustyö

KELPAA KATSOA ENTISTÄKIN TARKEMMIN, 
ASUKKAIDEN JA OHIKULKIJOIDEN

Paikkakunnasta riippumatta katujen ja tienvarsien 
rakennusten runsaudesta jotkut talot tuntuvat piirtyvän 
ohikulkijoiden verkkokalvoille ja mieliin pysyvämmin 
kuin toiset. 

Niissä on se jokin, hyvässä tai pahassa. Kun joku 
mainitsee niistä jotain, toinen oivaltaa kohta: ai ne talot! 
Kun tällaisissa taloissa tehdään jotain muutosta, se ei jää 
noteeraamatta. Näin on käynyt myös Turussa.

T
untuu, että nekin turkulaiset, jotka eivät 

ole asuneet täällä itse, poikkeuksetta tun-

tevat jonkun täällä asuvan tai asuneen. 

Mika Artesola, itsekin turkulainen, viittaa 

kolmen kahdeksankerroksisen asuintalon muodos-

tamaan As Oy Honkamäenniittyyn. 

Muutama vuosi sitten hänet pyydettiin taloyh-

tiön ulkopuolelta hallituksen puheenjohtajaksi, 

tietäen hänen aiemmat kokemuksensa suuria re-

montteja läpikäyneissä taloyhtiöissä. Julkisivure-

montti oli tiedossa Honkamäenniityssäkin. 

Artesolan liityttyä remonttikuvioon kuntotutki-

mus oli jo tehtynä. 

Lisäksi yhtiö oli pohjustanut tulevaa hanketta et-

simällä isännöitsijäkseen kokeneen ammattilaisen, 

Satu Virran isännöintimestarit Oy:stä.

Teksti ja kuvat: Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

Isännöitsijä 

Satu Virralla ja 

Mika Artesolalla 

on syytä hy-

myyn: As Oy 

Honkamäen-

niityn talot ei-

vät ole enää 

puolen vuosi-

sadan takaa 

olevilla maali-

pinnoilla tai pa-

remminkin nii-

den jäänteillä. 
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Parisataa kotia 
ja oma liiketalo
Vasaramäkeen, nykyisin varsin vilkasliikenteisen 

Kaskentien lähituntumaan 1959-1960 ylvääksi viis-

toriviksi kohonneiden As Oy Honkamäenniityn ta-

lojen karkeaksi rapattujen julkisivujen pinnat olivat 

vuosikymmenten myötä haalistuneet haalistumis-

taan. Vuonna 2009 teetetyissä julkisivujen kunto-

tutkimuksissa päätelmäksi oli tullut, että pintojen 

käyttöikä oli  lopussa, joskaan yleistä kulumista hä-

lyttävämpiä vaurioita ei juuri ilmennyt. 

Hankkeen suunnittelijaksi taloyhtiö valitsi julki-

sivujen kuntotutkimukset tehneen Harri Hirsinum-

men Insinööritoimisto Hirsinummi Oy:stä, jonka 

tiesivät omaavan vuosikymmenten kokemuksen 

samankaltaisista hankkeista.  Urakoitsija- ja valvoja-

valinnoissa taloyhtiö laittoi suuren painoarvon ko-

kemukselle. Hankkeen valvojiksi jo ennen urakka-

tarjouspyyntöjen lähettämistä sitoutettiin Pöyry CM 

Oy:n  Jouni Rauhala ja Minna Määttä. Tarjouksensa 

antaneista pääurakoitsijasopimus tehtiin Ma-Kron 

Julkisivut Oy:n kanssa, vastuuhenkilönä Esa Paa-

vola.  

Kaikkiaan 192 huoneistoa käsittävien kolmen 

asuinrakennusten lisäksi As Oy Honkamäenniit-

tyyn kuuluu erillinen, hevosenkengän muotoon 

kiertyvä, yksikerroksinen liikerakennus.  

Oman aikansa liikekeskusta ei voi verrata nyky-

liikekeskuksiin, mutta etenkin sen pienempiin tiloi-

hin vuokralaisia on ollut suhteellisen hyvin saata-

vissa. Tilaratkaisuiltaan hankalammaksi on osoit-

tautunut yli 200 neliömetrin kokoinen, entinen 

pankki kassaholveineen. 

Vuokralaisia tai ei, myös liikerakennus kuuluu 

joka tapauksessa oleellisena osana Museoviraston-

kin noteeraamaan kokonaisuuteen, jota täydentää 

As Oy Honkamäenniityn kolmen talon rivistöä jat-

kavat kolmen samanlaista, naapuritaloyhtiön ra-

kennusta. 

Sävyt just, eikä melkein 
entiseen malliin
Kolmelta julkisivuilta talojen alkuperäiset rappauk-

set osoittautuivat järjestelmällisessä ”koputtelussa” 

olevan ikäänsä nähden hyvin kiinni. Kaikki alueet, 

joissa tartuntaan ei ollut enää luottamista, tulivat 

eteen etelänpuoleisten päätyjen yläosista. Siltä osin 

rappaus poistettiin. 

Pintastruktuuriltaan alkuperäisen kaltaisen, uu-

den rappauksen työstäminen ei ole ohimennen 

hoidettava juttu, vaan edellytti kokeiluja niin laastin 

koostumuksen kuin työtavan suhteen. Työ onnistui 

kuitenkin erittäin hyvin, sai sekä suunnittelijan että 

valvojan hyväksynnän. 

Samankaltainen etsinnän ja kokeilujen rupeama 

As Oy Honkamäenniityn seinillä käytiin läpi myös 

oikeansävyisen, niin kaupungin kuin Museoviras-

tonkin edellyttämien, alkuperäisten kaltaisten kalk-

kimaalien ja niiden työstötavan löytämiseksi. 

– Tiedossa oli, minkälaiset värit olivat haussa, 

mutta ihan äkkiä niitä ei saatu. Koepalaa jos toista-

kin maalattiin, Mika Artesola kuvaa. 

Puheenjohtaja Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 
p. 0400 57 66 33, mikko.tarri@ains.fi
Tiedottaja Riina Takala, Kiinteistöposti, p. 040 502 1769, 

Julkisivuyhdistys, c/o Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela

 www.julkisivuyhdistys.fi

   Julkisivuyhdistys 
– asiantuntemusta alan huipulta

Uudistuneilta kotisivuilta löydät ajankohtaista tietoa 
yhdistyksestä ja sen tapahtumista.  

Julkisivuremontti edessä - sivustolta löytyy mm. 
JUKO-ohjeisto, joka opastaa laadukkaan julkisivukorjaus-
hankkeen suunnittelemisessa ja läpiviemisessä. 
Sitä tukee havainnollinen Betonivauriovideo, joka auttaa 
ymmärtämään, miten betonijulkisivu vaurioituu ja sitä 
kautta valitsemaan oikeanlaiset korjaustoimet.

Jos etsit tietoa julkisivumateriaaleista tai kuntotutkimuk-
sen tekijää tai yhteistyökumppania tai muuta julkisivualan 
asiantuntijuutta, niin jäsenyritykset yhteystietoineen 

löytyvät Jäsenistö-otsikon alta.

Tule tykkäämään meistä Facebookiin.

Verkkosivut uudistuivat!

Lisätietoja:
info@julkisivuyhdistys.fi

32

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Itse maalaus, kahdesta kolmeen käsittelykerral-

la kalkkihakkuria käyttäen oli oma juttunsa. Kalkki-

maalin työstössä sekä auringonpaiste että tuulisuus 

ovat haitta, altistavat kirjavalle lopputulokselle. 

Vaativuus huomioon ottaen lopputulokseen 

on oltu varsin tyytyväisiä. Ainoastaan sadekeleillä 

Honkamäen rinteen puoleisissa päädyissä kosteu-

den erilainen imeytyvyys alkuperäisen ja korjauk-

sessa käytetyn rappauksen välillä paljastuu sävye-

rona.

Julkisivujen lisäksi hanke käsitti parvekkeiden 

korjausta. Suurin työ oli siivousparvekkeissa, joissa 

metallikaiteet poistettiin. Nykyiset turvallisuusmää-

räykset edellyttävät aiempaa korkeampia kaiteita, 

joten parvekkeet kuljetettiin saamaan ylimääräiset 

kaidetangot ja samalla maalattaviksi. 

Parvekelaattojen hiekkapuhalluksen jälkeen 

osoittautui, että ajoittain hoidettujen huoltomaa-

lausten jäljiltä laattojen betonit ja raudoitus olivat 

kunnossa. Kunnostukseksi riitti vesieristeiden uusi-

minen ja sitten pinnoitus.

Talojen runkojen ulkopuoliset parvekelinjat ovat 

isompien huoneistojen kohdalla. Niissä ulkoinen il-

me oli aikojen saatossa kirjavoitunut lasitusten suh-

teen: osa 49 parvekkeesta oli alkuperäiseen malliin 

laseitta, 19 huoneistossa oli teetetty lasituksia aiko-

jen saatossa. Ennestään lasittamattomatkin parvek-

keet lasitettiin. Myös jo aiemmin lasitetuista parvek-

keista osassa lasit vaihdettiin, jotta kaikkiin saatiin 

saman valmistajan lasit. 

Parvekelasien kunnossapidon kannalta se näh-

tiin järkeväksi, koska niiden kunnossapitovastuu 

siirrettiin remontin myötä osakkailta yhtiölle. 

– Kun asukkaat kuulivat, että uudet lasitukset 

kuuluvat urakkahintaan, taloyhtiölle kuuluvaksi, työ 

toivotettiin tervetulleeksi, Artesola toteaa hymyillen. 

– Varmasti se olikin järkevä teko! 

Pienemmissä huoneistoissa parveke on rans-

kalaista tyyppiä. Kaiteiden kunnostamisen lisäk-

si niissä uusittiin ovet. Ikkunoista alkuperäisiä ovat 

ainoastaan huoneistoparvekkeiden kohdalla olevat, 

muut on vaihdettu uusiin 1980-luvulla. Ikkunoiden 

osalta toimenpide rajoittui nyt lähinnä maa-

laukseen.

Jatkoa seuraa, pihamaalla 
ja naapuritaloissa
– Nyt kun julkisivut ovat kunnossa, ihmiset ovat 

alkaneet kysellä pihankunnostuksen perään, Mika 

Artesola ja Satu Virta kertovat. 

Siivousparvekkeiden turvallisuudesta ja 

siisteydestä ei ainakaan ole enää kiinni, 

etteikö mattojen ja tekstiilien tuuletus 

tuntuisi hyvältä ajatukselta.

33



Samoin kuin alkuperäisyyttä on haluttu vaalia 

rakennusten korjauksessa, myöskään pihan luon-

netta ei ole tarkoitus muuttaa. Pihakeinut ovat olleet 

ahkerassa käytössä ja säät ovat kurittaneet ne vä-

hemmän kutsuviksi. 

Keinujen uusimisen lisäksi lasten leikkipaikat 

on tarkoitus kunnostaa, minkä lisäksi jonkinlaista 

yleistä pihan kohentamista on odotettavissa.

Alunperin As Oy Honkamäenniityssä oli elätet-

ty toivetta, että naapuriyhtiö lähtisi korjaushakkee-

seensa samaan aikaan, jolloin toisiinsa sulavasti yh-

tyvät pihat olisi voinut kunnostaa yhdessä tuumin, 

yhtenäisyydenkin turvaamiseksi. Tiettävästi naapu-

rissa remonttia ollaan kyllä nyt virittämässä, mutta 

pihatöiden aika jää vielä odottamaan.

Tiedottamista yhteishengessä 
ja realistisella otteella
– Urakoitsija hoitaa kyllä oman tiedottamisen, mut-

ta on tärkeää, että siinä rinnalla myös taloyhtiö hoi-

taa omaa tiedottamistaan, As Oy Honkamäenniityn 

hallituksen puheenjohtaja Mika Artesola korostaa 

tiedotuksen tärkeyttä korjaushankkeiden kivutto-

man ja sopuisan sujumisen pohjustamisessa.  

Jo monissa hankkeissa aktiivisena toimijana ko-

kemusta tiedottamisestakin kartuttanut mies tietää, 

mistä puhuu.

Hyväksi menettelytavaksi Artesola on todennut 

systeemin, että ennen osakkaille jakelua hän antaa 

isännöitsijän katsoa ainekset läpi. Tätä systeemiä on 

sovellettu Honkamäenniityssä hänen ja isännöitsijä 

Satu Virran välisesti, puolin ja toisin.

– Työmaata ei pidä ulkoistaa kokonaan isännöit-

sijän niskaan. Tärkeää on, että hallitus on isännöit-

sijän tukena. 

Satu Virta on samoilla linjoilla, myöntää yhteis-

pelin sujuneen tässä kohteessa kiitettävästi.

– Se on kaikkien etu, että näin toimitaan, isän-

nöitsijä tuumaa lisäten, että tiedottamistarpeissa 

on eroavaisuuksia riippuen kulloisenkin projektin 

laajuudesta ja siitä, kuinka paljon remontti tuottaa 

asukkaille häiriötä. Runkovesiputkien uusiminen ei 

paljoa asukkaisiin vaikuta, linjasaneerauksissa - joi-

ta hänen isännöimissään kohteissa on ollut paljon-

kin - tiedottamista tarvitaan sitäkin enemmän. 

– Urakoitsijan on jaettava tiedotteet paitsi asuk-

kaille myös  hallitukselle ja isännöitsijälle, Satu Virta 

korostaa. 

As Oy Honkamäenniityssä oltiin onnekkaita; 

työmaalle oli järjestynyt työnjohtaja, Julius Yrttiaho, 

joka oli asukkaiden tavoitettavissa työmaalla keski-

määrin puoli päivää jokaisena työpäivänä. Eikä ai-

noastaan tavoitettavissa, vaan myös auliilla asen-

teella vastaamassa ihmisten kysymyksiin. 

– Vaikka Juliuksella ei ollut tällä työmaalla tieto-

konetta käytössään, silti mekin saimme häneltä tie-

toa, Virta sanoo.

Eniten ihmisiä askarruttavat luonnollisesti omaa 

asuntoa koskevat seikat, kuten kauanko ikkunat 

ovat muovien peittämät ja mitä mikin heille tulee 

maksamaan ja milloin voi ja pitää maksaa.  Vaikka 

hankkeen alussa kerrotaan kustannuksista, lopulli-

HUOMIONARVOISENA seikkana Mika Artesola 

nostaa esiin myös sen, että urakoitsijan työntekijät 

eivät vieneet talon asukkailta parkkipaikkoja. Tosin 

Kaskentien vieressä ja saman suuntaisena kulkevan 

kotikadun, Kivikartiontien laidassa on reilusti yleistä 

pysäköintitilaa, joten parkkipaikkarosvouksen vält-

täminen oli keskimääräistä helpompaa. 

Kunniamaininnan Julkisivuyhdistyksen ja Kiin-

teistöalan hallitusammattilaiset AKHAn järjestä-

mässä Julkisivuremonttikilpailussa 2013 saanut 

As Oy Honkamäenniitty sai hankkeensa tiimoilta 

paitsi rakennusten alkuperäisen arvon huomioon-

ottamisesta ja säilyttävästä korjaustavasta, eritoten 

ansiokkaasta tiedottamisesta.  

Useimmissa taloyhtiöissä tämän päivän to-

dellisuutta on, että siinä missä monet osakkaat 

toivovat nimenomaan saavansa tietoa sähköises-

ti, tietokoneelle sähköpostina ja/tai kotisivuilla, 

rinnalla on muistettava huolehtia tiedon jakami-

sesta perinteisemminkin keinoin: ilmoitustauluilla, 

postiluukuista tipautettavin arkein ym. 

Harvemmassa silti lienevät taloyhtiöt, jossa 

hallituksen puheenjohtaja intoutuu omakohtaisesti 

räätälöimään remontin kourissa olevalle yhtiöl-

le sen nimeä kantavan lehden. Painokonetta ei 

Honkamäenniityn Sanomissa sentään käytetty, 

vaan Satu Virta laulatti kopiokonetta - mutta vasta, 

kun oli ensin lukenut Mika Artesolan kirjoitukset ja 

lisättyään vielä omat viestinsä, Artesolan hyväk-

synnällä. 

 - Olipa se sitten hallitus, isännöitsijä tai kuka 

vaan, mielestäni on tärkeää tehdä asioita yhdessä. 

Isännöitsijällä voi olla sellaista tietoa ja kylmiä fak-

toja, joista on hyvä kertoa asukkaille ja toisinpäin. 

Myös hallituksen jäsenillä saattaa olla tietoa, mistä 

asioista osakkaat ja asukkaat ovat kyselleet.   

Puheenjohtaja, 
johon 
kätkeytyy myös 
toimittaja
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set summat muotoutuvat hankkeen edetessä.

Isännöitsijänä Virta on yhtiössä tavattavissa 

kahdesti kuukaudessa, muun muassa vastaa-

massa asukkaiden ja muiden osapuolten mah-

dollisiin  kysymyksiin kasvokkain.

 Artesola painottaa myös kaunistelematto-

muuden arvoa tiedottamisessa, realistista otet-

ta. 

 – Ei pidä luoda liian sileää kuvaa, että tässä 

nyt tulee pihalle pikkuisen sitä tai tätä, kun ko-

ko kesäksi tuodaan pihaan isoja kontteja seiso-

maan. 

Kontteja oli Honkamäenniitynkin pihalla, ja 

siivousparvekkeet välillä huputettujen telinei-

den takana. Katolta päin julkisivunkorjaajat ja 

maalaajat kulkivat riipputelineiden varassa, ja 

seinustoilla oli henkilönostimia. Tavaraa ja työ-

välineitä riitti, mutta ne eivät olleet hujan hajan.

– Ja kun työpäivä päättyi, siivottiin ja työnte-

kijät kokosivat työkalut pois. 

Tällaiselta näytti As Oy Honka-

mäenniityn julkisivut ennen remontoi-

mista.

OVIREMONTIN AIKA!
Autotallinovet taloyhtiöille

129 AUTOTALLINOVEA, ESPOO
"Aikataulu piti hyvin. Tarkalleen

sovitun mukainen toimitus."

Isännöitsijä Kai Saloranta
Olarin Autotallit Oy

LUOTETTAVA TOIMIJA!

6 AUTOTALLINOVEA, OULU
"Kaikki meni hienosti ja

asukkaat ovat tyytyväisiä."

Isännöitsijä Jarmo Viirretjärvi
Kiinteistötahkola, Oulu

Valitse kokenut ammattilainen:

0207 330 330 • turner.fi
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www.mataki.fi

Matakin ammattitaitoiset urakoitsijat toimittavat  
kestäviä vedeneristysratkaisuja kilpailukykyisesti. 
Pyydä vedenpitävä tarjous lähimmältä Mataki-
urakoitsijaltasi. Löydät heidät osoitteesta 

www.mataki.fi/urakoitsijat.

Parasta 
vedeneristykseen.

Vedenpitävät ratkaisut
M
k
P
u
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J
ulkisivuremontti 2013 -kilpailuissa kunnia-

maininnan saaneista kahdesta taloyhtiöistä 

toisen, vaasalaisen, hankkeessa noteerattiin 

kiitoksella erityisesti määrätietoinen ja kat-

tava ote energiatehokkuusasioista. 

Vuonna 1965 Vaasan Kirkkopuistikon varteen 

nousseiden kahden kerrostalon julkisivuille viime 

vuosikymmenen loppupuolella tehdyn kuntoarvi-

on pohjalta yhtiössä oli ollut jo ajatusta rajata hanke 

vanhojen rakenteiden kunnostukseksi. 

Sittemmin tähtäin nostettiin toiselle asteelle, sil-

lä pinnallisissa korjauksissa rahallinen vaikutus oli-

si kirjautunut ainoastaan menopuolelle. Julkisivun 

lämmöneristystä sen sijaan parantamalla ja vaih-

tamalla samalla ikkunat huomattavasti energiate-

hokkaampiin - suurempien remonttikustannusten 

KUNNIAA, KIITOKSIA JA PIENENTYNEET ENERGIAKULUT  
PONNISTUSTEN SALDONA

Julkisivuhanke meni 
niin sanotusti putkeen
Energiankulutukseen liittyvät tavoitteet taloyhtiöiden 
korjaushankkeissa voivat osin olla kahden suuntaiset. 

Lämmitykseen ostetusta energiasta ei haluta 
jakaa osuutta harakoille, eli energiahukat pyritään 
laittamaan aisoihin. 

Toisaalta tarvetta voi olla suojautumiselle liialta 
lämmöltä päivinä, jolloin aurinko on korventaa 
parvekkeilleen asettautuneet. As Oy Kirkkopuistikko 
9:ssä myös nämä seikat ovat nyt reilassa.

Teksti ja kuvat: Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

Pitkähkö yh-

teistyörupeama 

takana hyvässä 

yhteishenges-

sä: vastaava 

työnjohtaja 

Jonas Björk-

gren, VRK Vaa-

san Rakennus-

korjaus Oy 

(vas.), isännöit-

sijä Mats Yli-

Panula, suun-

nittelija Torvald 

Björkqvist sekä 

hallitusta vetä-

vä Pentti Mäen-

pää. 
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uhallakin - oli odotettavissa, että vuosien myötä eu-

rot eivät enää valuisi käyttökustannuksina, ener-

giamaksuina, yhtiön kassasta energiayhtiölle yhtä 

vuolaasti kuin ennen.

– Mentiin niin, että saadaan säästöjäkin eikä 

vain kuluja, taloyhtiötä noin seitsemän vuotta isän-

nöinyt Mats Yli-Panula Isännöitsijätoimisto Buma-

Team Oy:stä tiivistää homman idean.

Lasien välinen ilman esilämmitin
Pelkästään julkisivun pintakorjauksiin ja maalaa-

miseen rajoittuvana hanke olisi ollut rahanhukkaa 

sikälikin, että ennen pitkää ikkunat olisi ollut pakko 

uusia joka tapauksessa. Se tuskin olisi onnistunut 

tuottamatta vaurioita uusituille julkisivupinnoille 

ainakaan pieluksissa.

Kun uudella otteella suunniteltu korjaushanke 

keväällä 2012 pyöräytettiin konkreettisesti käyntiin, 

ikkunat olivat jo siinä kunnossa, että edes siivous-

fi rma ei uskaltanut avata pahimpia pestäväksi. 

Alkuperäinen julkisivurakenne  - 16 cm beto-

nia, 20 cm kevytbetoniharkkoa, 3 cm rappausta - 

sai pintaansa 75 millimetrin eristysvillalisän, jonka 

päälle työstettiin uusi kolmikerrosrappaus. 

Ikkunat vaihtuivat malliin, jossa sekä sisä- et-

tä ulkopinnassa on kaksilasinen lämpöelementti. 

Syvyydeltään karmit valittiin sen verran mittavik-

si, että lasin ulkopinta on edelleen samassa suh-

teessa julkisivun pintaan kuin ennenkin. Kylmään 

vuodenaikaan huoneeseen virtaava korvausilma 

esilämpenee ikkunan välitilassa ennen kuin työn-

tyy sisälle venttiilin kautta. Taloyhtiön hallituksen 

puheenjohtaja Pentti Mäenpää kertoo mitanneen-

sa lämpötilan nousuksi jopa yhdeksän astetta. Myös 

Paitsi yhtenäi-

nen väritys 

myös joutsen-

kuviot viestivät 

talojoen kuulu-

mista samaan 

yhtiöön. Lippu 

liehui Minna 

Canthin kunni-

aksi. 

Takajulkisivujen ylimpien kerrosten ikkunarivistö muodos-

tui ennen muista ikkunoista muodoltaan silmiinpistävästi 

eroavista ikkunoista. Päätös muuttaa ne muiden kaltaisiksi 

tuotti rakentajille melkoisen betoninsahausurakan, mutta 

tuotti ulkonäöllisesti merkittävän parannuksen.
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lupauksen pinnoitetun ikkunan huurtumattomuu-

desta hän on todennut täyttyneeksi ainakin oman 

huoneistonsa osalta.

Parvekkeiden kasvattaminen 60 senttimetriä ai-

empaa syvemmiksi käytettävyyden parantamisen 

nimissä on arvatenkin vähentänyt lämpöenergi-

an tarvetta, sillä aiemmin talojen parvekkeista vain 

osassa oli parvekelasit. Uusittuina kaikki parvekkeet 

saivat paitsi läpinäkymätöntä lasia olevat kaiteet il-

mettä yhtenäistävät parvekelasit.

Insinöörimiehiä kun on, Pentti Mäenpää on il-

miselvästi mieltynyt laskentatehtäviin ja erilaisten 

käyrästöjen laatimiseen. Vuonna 2007 määritellyn 

energialuokan laskentatavan mukaan As Oy Kirkko-

puistikko 9 on kirinyt peräti energialuokkaan A.

Ensi vuoden alusta laskentakäytännöissä siirry-

tään kuitenkin uudenlaiseen E-lukulaskentaan. Sii-

nä energialuokka ei määrity enää todettujen, asuin-

neliötä kohden jaettujen energiankulutuslukemi-

en mukaan, vaan painoarvo on mm. rakennuksen 

eristeille, lämmitystavalle ym. tekijöille määritellyillä 

normeilla. Mäenpäästä muutos ei ole saanut kan-

nattajaa, eikä se johdu vain siitä, että alustavien las-

kelmiensa mukaan oman taloyhtiön energialuokka 

näyttäisi muuttuvan sen myötä D:hen.

Suojaan alta polttavan 
auringon, parvekkeella
Vaasan Kirkkopuistikko on yhtä kuin keskustasta 

kohti Palosaarta venyvä puisto-osuus sekä sitä mo-

lemmilla puolin reunustava Kirkkopuistikko-katu.  

Suurhankkeen läpikäyneen taloyhtiön sijainti asetti 

rajoituksensa. Kadunvarren taloissa parvekkeiden 

materiaalit ovat osa katukuvaa. 

Parvekkeiden uudet kaiteet ovat vihertävää rap-

pausta peilaavaa lasia. Läpinäkymättöminä ne kät-

kevät parvekkeiden kalustusten kirjon kadulta kat-

soen.  Taloyhtiö halusi varmistaa rakennusvalvon-

nan  hyväksynnän myös länsisuuntaan olevien 

parvekkeiden ylälasien eteen tarvittaessa vedettävil-

le, vaaleasävyisille suojaverhoille. 

– Parvekkeet voivat kesällä olla erittäin kuumia, Mä-

enpää kertoo. Hänellä oli jo entuudestaan kokemusta 

yhdenlaisista kuumuudelta suojaavista verhoista. 

Tältä vaasalaisen As Oy Kirkkopuistikko 9:n pääty ja julkisi-

vut näyttivät aikaisemmin.

TIETOA JA KOKEMUKSIA 
TALOYHTIÖIDEN 
ENERGIAREMONTEISTA
Laske, kuinka paljon taloyhtiönne säästäsi 
lisäeristämällä ja tutustu jo toteutuneisiin 
lisäeristyshankkeisiin. 

Parocin uudelta taloyhtiösivustolta

Tervetuloa tutustumaan taloyhtiösivustoomme www.paroc.fi 

LASKE LISÄERISTYSLASKURILLAMME  
TALOYHTIÖNNE ENERGIAREMONTILLA 

SAAVUTETTAVAT SÄÄSTÖT

http://www.paroc.fi


Kallis energia kannustaa 
tukkimaan vuodot
Kaikkinensa lähemmäs puolen toista miljoonan eu-

ron hankkeen toteuttaminen on ollut iso päätös. 

Lievittävää tietoa menojen rinnalla on luettavissa 

puheenjohtaja Pentti Mäenpään laatimilta, kulutuk-

sia ja kuluja kuvaavilta käyrästöiltä. Vuodesta 2003 

kaukolämmön yksikköhinta (euroa/MWh) on nous-

sut jokseenkin koko ajan - lähtöpisteestä käyrästön 

viimeisen vuoden, 2013 loppuun saakka peräti 92 

prosenttia. Taloyhtiön kaukolämpökuluissa nousu 

on ollut vaihtelevampaa talvien erilaisuuksistakin 

johtuen, pääasiassa kuitenkin noususuuntaista - 

mutta:  Ensimmäinen kokonainen vuosi hankkeen 

valmistuttua oli 2013. Kyseisen vuoden kaukoläm-

pökulut olivat käyrästön mukaan 29 000 euroa, vä-

hemmän kuin 10 vuotta aiemmin; Vuonna 2003, 

jolloin euroja energiantoimittajalle siirtyi 

30 000 euroa . 

Varsin mielenkiintoista,  sillä energian hinta oli 

2003 sentään vain noin puolet vuoden 2013 hinta-

tasosta. Vaikutusta tosin on myös sillä, että lämmi-

tystarveluku eli astepäiväluku (* oli vuonna 2003 

korkeampi (4444) kuin vuonna 2013 (3922). 

*)  Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta löytyy tietoa 

lämmitystarveluvun määräytymisperiaatteesta

 

Kun suojautumismahdollisuudelle oli saatu yh-

teinen tahto, tietoon tuli vieläkin parempi materiaa-

livaihtoehto. Palosuojakäsiteltyä verhousta voi rul-

lata lasin sisäpuolella tarpeen mukaan joko alhaalta 

ylöspäin tai päinvastoin. Kankaan ulkopinta heijas-

taa lämmön takaisin, eikä ankarimmillaankaan ty-

kittävä aurinko pysty häätämään iltapäivän parve-

ke-eläjää. Lisäetuna materiaalilla on, että sen läpi 

näkee kadulle, toisin päin näkymiä ei ole.

Parvekenautinnon viimeistelyksi joka parvek-

keen lattia sai ylellisen harmaata neulehuopaa ole-

van verhouksen.

Oivallisen lähtökohdan parvekkeiden laajenta-

miselle rakenteellisessa mielessä arkkitehti- ja ra-

kennesuunnittelusta vastanneen Oy Polyplan Ab:n 

toimitusjohtajan Torvald Björkqvistin mukaan tar-

josi se, että vanha laatta oli 15 senttimetriä huone-

tasoa alempana. 

Rakennusten värityssuunnittelusta  käytiin kes-

kustelua paljonkin, mutta äänestykseen asti yhtiö-

kokoustasolla suunnitelmista mentiin ainoastaan 

parvekkeiden laajennuksesta. Vastustajiakin oli - 

vielä siinä vaiheessa. 

Jälkeenpäin osakkaat ovat olleet hyvin tyytyväi-

siä. Suurena lisäbonuksena uusien ikkunoiden myö-

tä liikenteen äänet ovat jääneet kadulle. Isännöitsijä 

Yli-Panulalle on viestitetty, että jopa  roska-autojen 

käynti jää nykyään asukkailta havaitsematta.

JULKISIVUT

www.steni.fi

Steni julkisivulevyissä on ainut-
laatuinen rakenne, jonka vuoksi 
Steni-levyt ovat markkinoiden vahvin 
ratkaisu.

* 60 uutta väriä sisältävät myös 
vakiovärimme. Tässä ilmoituk-
sessa näytillä joitain uusia värejä. 
Ota yhteyttä ja pyydä uusi väri- ja 
materiaaliopas!

60
uutta väriä*

40
vuoden takuu

100%
kosteuden ja 
pakkasen -kestävyys

JOKILAAKSON PÄIVÄKOTI
ARKKITEHTI: EDUARCH

http://www.steni.fi


J
okaisella asuinneliöllä on hintansa, har-

vemmin pieni. Siksikin on kohtuullista 

edellyttää, että neliöistä jokainen olisi mu-

kavasti käytettävissä, kesät talvet. Silti yllät-

tävän monissa ja monen ikäisissä taloissa tänäkin 

päivänä vedetään villasukkaa jalkaan ja kalustetaan 

vedon ehdoin.  

Se että tiivisteitä on, ei vielä takaa vedottomuut-

ta. Tiivisteen on oltava oikeassa paikassa, oikein 

asennettu, ja kunnossa. Asentaminen ei välttämättä 

ole helppoa. Nurinkurisimmillaan ymmärtämätön 

ja taitamaton tiivistäjä vain pahentaa tilannetta.

Kun säätövarat on käytetty, uudet konstit tilalle

Jokaisella rakennusosalla on oma käyttöikänsä, 

ikkunoillakin. Kokonaisen kerrostalollisen, saati ker-

rostalojen ryppään ikkunoiden uusiminen on iso ja 

hintava hanke, johon ei lähdetä kunnon perusteitta. 

Joka tapauksessa toimenpide edellyttää kosol-

ti ennakkotyötä ja harkintaa myös ajoituksen suh-

teen, sijoittamisessa järkevään kohtaan mahdollis-

ten muiden korjausten ketjussa. Vedontunteiden ei 

parane antaa kirittää hätäiseen toteutukseen. Pa-

rempi on käydä vielä kerran taisteluun vetoa vas-

taan.

Pukinmäessä Helsingissä veto-ongelmat ovat 

vaivanneet kahdeksan rakennuksen ja 94 huoneis-

ton kerrostaloa enemmän tai vähemmän valmistu-

misestaan saakka. Ongelmaa 1992 valmistuneissa 

taloissa on toki pyritty eliminoimaan, saranoiden 

suomat säätövarat käytetty viimeiseen saakka. Se-

kään ei ole auttanut. 

Tiivistyslistalla 
vetoa vastaan

IKKUNAREMONTIN JÄRKEVÄÄ AJOITUSTA ODOTELLESSA

Ikkunoista vetää, eikä parvekkeen oven edestä kestä kävellä 
tohveleitta. Laittaako koti vaihtoon vai käydäkö kampanjaan 
ikkunoiden uusimiseksi? Vai olisiko ehkä jokin edullisempi 
keino torjua kylminä vuodenaikoina ilmenevää riesaa...

Teksti ja kuva: Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

Tässä ikkunassa yläreunan aukipitolista esti 

asentamasta tiivistyslistaa koko pituudelle. 

Tiivistekumin sen sijaan sai laitettua sillekin 

kohdin. Kun ikkuna on tiivis, korvausilma tulee 

vain sieltä, mistä alun perin on ollut tarkoitus: 

korvausilmaventtiilistä. 
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sa ongelma on, että puitteet eivät ole istuneet risti-

mitoiltaan karmeihin oikein alunperinkään. Joskus 

vastaavanlaisia ongelmia alkaa ilmetä rakenteiden 

elämisestä johtuen, missä ilmansuunnalla on osuu-

tensa.

– Jossain rakoa on kahdeksan milliä, toisessa 

toista senttiä, riippuen, miten sarana on asettunut, 

Vähäsöyrinki jutteli työn lomassa. 

– Tämä tiiviste antaa anteeksi, tiivistää pienem-

mässä ja isommassa raossa. 

Tässä kohteessa ikkunoihin on valittu kapeahko, 

valkoinen listaosa, mukaillen ulkopuitteen valkoista 

metallilistaa, joka näkyy sisältä katsoen. Myös tiivis-

te on valkoinen. Tiivistyslista ei juuri jää näkymään 

sisältä päin. 

Ikkunoiden ulommat puitteet istuvat karmeis-

saan kuten pitääkin. Rakoa on sopivasti: ulkoilmaa 

pääsee poistamaan välitilan kosteutta, mikä on tär-

keää. Sen sijaan ei vastedes pääse jatkamaan mat-

kaa huoneistoon sisäkarmin väleistä. Ikkunan ylä-

puolella seinässä oleva korvausilmaventtiili pääsee 

vihdoin ottamaan päävastuun tuloilman annoste-

lusta, toteuttamaan tehtävänsä ’kilpailijatta’. 

Kunnes ikkunoiden 
vaihto on järkevää ...
Vähäsöyrinki on käynyt hoitamassa parhaillaan pa-

tenttihaussa olevalla listasysteemillä tilanteita kun-

toon jos jonkinlaisissa taloissa. Vetoisien ikkunoi-

den raoista on tullut vastaan kirjava valikoima asuk-

kaiden omatoimisesti käyttämiä kylmäntorjunta-

tuotteita, sukkahousuista lähtien. 

Huomattuaan yhtiöissään yksittäisiä huurtuneita 

ikkunoita Jaakko Vierelä on tavannut ottaa selkoa, 

mikä on vialla.

– Välillä asukas on tunkenut rakoihin kolmeakin 

tiivistenauhaa. Ikkunaa ei ole saanut enää kunnol-

la lukituksi.

Parvekkeiden ovissa veto-ongelmat ovat vielä 

yleisempiä. Vesa Kumpula on tavannut niissä kyl-

mäntorjuntapyrkimyksiä maalarinteipeistä lähtien. 

– Minulla oli tuttava, jonka tuulikaappi oli niin 

kylmä, ettei sinne kestänyt sukkasillaan mennä. 

Laitettiin tätä ulko-oven karmiin, ja lämmin alkoi 

pysyä, Vähäsöyrinki toteaa napsautellessaan jiiriin 

ja  oikeaan pituuteensa sahaamaansa tiivistyslistaa 

paikalleen. 

Jos tiivistyslistan eristeosa vaurioituu, se on 

poistettavissa ja vaihdettavissa uuteen listaa irrotta-

matta. Tuotetta ei ole silti kehitetty ajatuksella, että 

se jatkaisi ikkunoiden käyttöikää ajasta ikuisuuteen. 

Paremminkin kyse on kestävän kehityksen ratkai-

susta, jolla saadaan jatkettua ikkunoiden elinkaarta 

kokonaisvaltaisemmalle ikkunaremontille sopivam-

paan ajankohtaan, esimerkiksi julkisivukorjauksen 

yhteydessä tehtäväksi. Energialuokittelussa varsin 

edullisesti - lähinnä kymmenillä euroilla/ per asun-

to - tehtävällä toimenpiteellä ei ole merkitystä. 

Asumismukavuuden lisäyksessä merkitys on 

koetusti suuri.

Helsingin kaupungin vuokratalokonserniin kuu-

luvan Heka-Malmi Oy:n isännöitsijä Jaakko Vierelä 

tuntee hoitamansa kohteen historian ja lähtökoh-

dat ikkunoiden ja parvekkeiden ovien vetoisuudel-

le. Lama-aikana rakennetut talot nousivat ns. eu-

rokohteena, jossa tavoiteltiin 15 prosentin säästöä 

rakennuskustannuksista. Sen raapimiseksi muun 

muassa rakentamisen edellyttämät tavarat hankit-

tiin peräti 16 eri maasta.

– Tuonnempana se on näkynyt hoitokuluissa. 

Halvinta tavoiteltiin ja halvinta saatiin. Niistä vir-

heistä maksetaan nyt, Vierelä toteaa.  Samaa ikku-

natyyppiä hän ei ole kohdannut missään muussa 

kohteessaan.

Viime vuonna laadittaessa taloyhtiön budjettia 

tulevalle vuodelle päätettiin, että jokin keino ener-

giatehokkuuden parantamiseksi ikkunoiden osalta 

oli tehtävä. Paitsi että ikkunoista veti, niissä ilmeni 

puitteiden välistä höyryyntymistä. Ilmiö on ikävä 

visuaalisesti, mutta myös tuhoisa rakenteille. 

Vierelä oli saanut vihiä uudenlaisesta tiivistysta-

vasta, vuokralaistenkin kautta. Kyseistä tiivistyslis-

taa oli sovellettu yksittäisissä huoneistoissa ovien 

tiivistämiseen. Nyt ollaan tekemässä koeasennus 

ikkunan tiivistämiseksi. Asukkaan käyttökokemuk-

sia odotellaan ennen kuin hankinnasta tehdään lo-

pullinen päätös.

Korvausilma vastedes 
vain ja ainoastaan venttiilistä
Isännöitsijän omakohtaisestikin varsin toimivaksi 

kokema tiivistysratkaisu on nyt ottamassa siis paik-

kansa pukinmäkeläisessä talossa.  Asennustyöstä 

vastaavalla Erkki Vähäsöyringillä on työn alla par-

vekkeellinen kaksio. 

Miehen välineistö on vaatimaton: mitta, käsisa-

ha, jiirilaatikko ja kaasupatruunalla toimiva naulain 

ja siisti nippu listoja. Naulanampujan oma taus-

ta alalla on paljon monisyisempi ja mittavampi: 38 

vuotta VTT:llä erilaisten rakenneratkaisujen kehi-

tystyössä on kokemuspohja, jota Vähäsöyrinki ei 

malttanut heittää hukkaan eläkkeelle jäätyään. Työ 

jatkuu konkreettisin ottein.

Binja Oy:n kehittämät tiivistyslistat olivat tulleet 

Vähäsöyringille tutuksi jo työvuosien aikana, niin 

ikään henkilönä Iissä toimivan yrityksen vetäjä, Ve-

sa Kumpula. Aiemmin Vähäsöyrinki oli tottunut so-

veltamaan puurimasta ja sen toiseen kanttiin ajet-

tuun uraan työnnettävästä ’ontonpyöreästä’ kumi-

tiivisteestä koostuvaa tiivistyslistaa lähinnä erilais-

ten ovien ilmavuotojen stoppaamiseen. Ikkunoiden 

veto-ongelmissa asennukset otettiin laajemmassa 

mittakaavassa käyttöön vasta viime syksynä. 

Ovitöissä  tiivisteellinen lista kiinnitetään kar-

miin. Ikkunoihin sovellettaessa lähtökohdat ovat 

moninaisemmat, ja asennustapa mietittävä kohde-

kohtaisesti, ikkunan rakenteen mukaan.

Parhaillaan Vähäsöyrinki oli asentamassa listaa 

mäntypuiseen ikkunaan, jonka sisäpuitteessa oli al-

kuperäinen lämpölasielementti. Kohteen ikkunois-
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SUOMALAINEN PERHEYRITYS

Keraaminen julkisivulaatta on nykyaikainen ratkaisu ulkoseinän pintamateriaaliksi.
Laajan väri- ja kokovalikoiman ansiosta niin uudet kuin saneerattavatkin 
rakennukset saavat säätä kestävän, modernin ilmeen. Buchtalin keraamiset 
KeraTwin®-laatat ja K20 -kiinnitysjärjestelmä tuovat monia etuja:

VALMISTA
NOPEASTI JA KUSTANNUSTEHOKKAASTI

ABL-Laatat

 

Valon, hapen ja ilman 
kosteuden synnyttämä 

pinnoitetut seinälaatat 
automaattisesti.

Nereis Business Park, Turku.

MAPO, Kajaani

Lentolan meditalo, Kangasala

http://www.abl.fi


http://www.pintamestarit.fi


LÄMMÖLLÄ MUISTAEN - JA HYVÄSTIT NIILLE HEITTÄEN!

Luteiden torjuntaa 
totutusta poiketen
Viime silmäys hotellihuoneeseen, varmistus, onko kaikki 
tarpeellinen pakattu: paluu koti-Suomeen on edessä. 
Monelle on myöhemmin paljastunut, että mukaan taisi 
salakavalasti livahtaa ylimääräistäkin, epätoivottuja eläväisiä, 
kaiken lisäksi kernaasti lisääntyviä. Luteita ... voi ei!

Teksti: Teksti: Hanna Rissanen

A
ina ei ole selvä, mistä ja kenen matkaka-

verina ludepopulaation kantaisät ja -äidit 

asuntoon ovat saapuneet. Isoissa kerros-

taloissa lähtijöitä ja palaajia riittää. Kau-

komatkailu on jo pidemmän aikaa ollut liki kaiken 

kansan harrastus. Ja jos luteita on tullut ja raken-

teissa on rakoja, ennen pitkää niistä seuraa voivat 

saada naapuritkin. 

Hyssyttely ja häpeily ei auta, vaan kun tosiasia 

on havaittu, hävitystoimet on parasta käynnistää 

heti. Myrkkyä? Ei välttämättä, vaihtoehtoisesti otuk-

sia voi kohdella konkreettisella lämmöllä, sillä läm-

pö niitä houkuttaa - tuhokseen asti.  

Oikeaoppisesti lämpökäsittely on tilattavissa am-

mattilaisilta - tosin kovin pitkää näin ei ole Suo-

messa ollut. 

Ensimmäinen hävittämismenettelyä soveltava 

yritys, jonka nimi on Luteidentorjunta Helle, on hy-

vinkin tuore tulokas, ja nuoria, maailmanmatkaa-

jien sukupolvea sen vetäjätkin.

KUVA: KUVATOIMISTO VASTAVALO

Ei niin äärilleen 

ahdettua pa-

kaasia, ettei se-

kaan mahdu lu-

tikka tai koko-

nainen lutikka-

populaatio, jos 

tilanne on niille 

otollinen. Vasta 

kotiin palattua 

huomattuna 

’matkamuisto’ 

järkyttää ja vaa-

tii toimenpitei-

tä. 
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Luteisesta New Yorkista 
myös torjuntaoppia

– Jotain luteiden sitkeydestä kertoo, että niistä 

eroon pääsemiseksi tarvitaan keskimäärin kolmesta 

viiteen myrkytyskertaa, yrittäjäkimpan osakas Mar-

tim Gois kertoo. 

Etenkin maailman suurkaupungeissa, joissa ih-

misten paljoudesta ja runsaasta liikkuvuudesta joh-

tuen ludeongelmien kanssa on painittu pitkään, 

hienoimpia hotelleja myöden, tehoavien myrkkyjen 

löytäminen on osoittautunut aina vain vaikeam-

maksi. Luteet tahtovat kehittää entisiä aineita koh-

taan immuniteetin, siksi on turvauduttava aina vain 

kovempiin aineisiin. Ihmisiin kohdistuvat terveys-

riskit eivät siitä ainakaan lievene, puhumattakaan 

astmaatikoiden altistumisuhasta.

Omassa liikkuvaisessa kaveripiirissäänkin Gois 

kertoo olleen useita omakohtaisia ludekokemuksia, 

kokemusta myös myrkytyksistä. Opiskelijavaihdos-

ta Kaliforniasta viime syksynä itse palannut, rahoi-

tusta, markkinointia ja yrittäjyyttä Aalto-yliopistos-

sa jo pitkälle opiskellut Gois kiinnostui ottamaan 

torjunta-alasta laajemmin selvää ajatuksin, eikö 

myrkytyksille todella ole vaihtoehtoja. 

Yllätys oli tupsahtanut tieto New Yorkista - jossa 

torjuntayrityksiä sinänsä on paljon. Ilmeni, että hä-

nen omalla kaukaisella sukulaisellaan oli siellä yri-

tys, jossa kuumennusta oli sovellettu luteiden tor-

juntaan jo vuosia. Se kannusti pureutumaan asiaan 

entistä innokkaammin, kaivamaan syvempää tietoa 

myös luteen käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa.

– Tutkimukset ovat osoittaneet, että jos myrkkyjä 

ei kohdisteta todella huolellisesti, aineet  vain kar-

kottavat luteita niistä poispäin. Myrkytyksissä kuo-

levat ainoastaan suoraan myrkyn alle osuneet, Gois 

selittää. 

Oleellista hänen mielestään on ymmärtää myös, 

että munavaiheessa olevia luteita myrkyt eivät tapa, 

ja niitä naaraat tuottavat tahdilla 100-150 kpl kuu-

kaudessa. Siitäkään syystä ongelmasta tiedottami-

sessa ja torjunnan käynnistämisessä ei parane vii-

vytellä - mihin menetelmään sitten päädytäänkään.

Jotain sentään voi 
yrittää ennalta estämiseksi
– Rapuissa ja kiinteistöissä tulisi kannustaa ilmoit-

tamaan ludehavainnoista heti, että ongelma saatai-

siin katkaistua siellä, missä se on syntynyt, ennen 

leviämistä, Gois sanoo. 

Vaikka lude-esiintymät eivät enää ole meillä ta-

vaton uutinen, jonkinasteista leimaamista ehkä on. 

– Ei ole suoraa näyttöä siitä, että luteet viihtyisi-

vät nimenomaan epähygieenisissä paikoissa. Siis-

teissä tiloissa ne kyllä huomataan nopeammin. Se, 

että luteita tulee, on enemmänkin huonoa tuuria. 

Jotain sentään voi tehdä. Toistaiseksi opiske-

lujensa ohella kumppaneineen torjuntaa tarjoava 

yrittäjä vinkkaa matkustavia rohkeasti pyytämään 

lupaa, että voivat omakohtaisesti tarkastaa hotelli-, 

motelli- tms. huoneen ennen sen vastaanottamista.

–  Itse käyn läpi lakanat - näkyykö mustia täp-

- ALUKSI iski pieni paniikki. Olin lukenut luteista 

lehdistä ja netistä sekä kuullut tuttavaltani hänen 

opiskelija-asunnossaan olleesta pahasta ludeon-

gelmasta. Siitäkin, kuinka nopeasti luteet leviävät ja 

kuinka vaikea niistä on päästä eroon. 

  Kertoja, noin 70 huoneiston kerrostalossa 

vuodelta 1910 asuva nainen teki viime syksynä 

pysähdyttävän havainnon.  

  – Näin elävän luteen sängyssäni. Tarkistin 

epäilykseni oikeaksi vielä vertaamalla sitä netissä 

olevista kuviin. Ajatus verta imevistä hyönteisistä 

sängyssäni aiheutti aikamoista ällötystä ja paina-

jaisunia!

Nainen otti yhteyden lämpötorjuntaa sovel-

tavaan fi rmaan, jonka olemassa oloon törmäsi 

etsittyään netistä taustatietoa omalle kohdalle 

osuneeseen ongelmaan. Ensiohjeiksi hän sai ke-

hotuksen tarkistaa kaikki mahdolliset paikat, joissa 

luteet voisivat piileskellä sekä tutkiskella luteiden 

mahdollisesti jättämiä merkkejä -mustia uloste- 

ja/tai veritahroja sänkyvaatteissa ja puremajälkiä 

ihossa. 

 – Ohjeiden mukaan tarkistin heti myös patjat 

ja niiden saumat, ison jenkkisänkyni pohjan sekä 

sängynjalat, joissa luteet ilmeisesti usein piileske-

levät. Samoin tarkistin sängyn viereisten seinien 

listat. Onneksi muita merkkejä luteista ei löytynyt. 

   Koiranomistaja kun on, nainen ei halunnut, 

että asuntoon tultaisiin ruiskuttamaan myrkkyjä 

parin viikon välein jopa kolme kertaa - millaisista 

tapauksista hän oli kuullut ja lukenut. Vielä soitto-

päivänä torjuntayrityksestä tuli henkilö tarkasta-

maan sängyn ja listat uudelleen. 

– Merkkejä luteiden pesästä ei löytynyt, mutta 

päätimme varmuuden vuoksi lämpökäsitellä sän-

gyn sen varalta, että sen sisällä olisi eläviä luteita 

ja/tai luteiden munia. Käsittely tehtiin heti tarkas-

tusta seuraavan päivänä. 

  Kaikki vaatteet ja liinavaatteet, joissa olisi saat-

tanut olla luteita tai niiden munia, asukas pesi 60 

asteen ohjelmalla. 

  Varsinainen torjuntaoperaatio kesti yhden 

päivän, jonka jälkeen asukas on jatkanut elämään-

sä normaalisti. Kustannukseksi jäi tarkastuksen ja 

lämmityksen hinta. Sänkyä ei ollut tarve hävittää, 

eikä siis hankkia uutta. 

  Koska kertojan ludehavainnosta on vasta 

vähän aikaa, takaraivossa vielä piilee pelko, että 

niitä yhtäkkiä tulisi jossain esiin. Luotto tekijöiden  

asiantuntemukseen antaa kuitenkin luottamuksen, 

että luteet ovat poissa.  Taloyhtiönsä isännöitsijään  

tai naapureihin hän ei tullut ottaneeksi yhteyttä 

missään vaiheessa.

– Hyvin todennäköisesti luteet tulivat  Lähi-

idästä, jonne tekemältäni matkalta olin palannut 

noin viikkoa aiemmin. Jatkossa osaan tarkastaa 

hotellihuoneeni ulkomaanmatkoilla, jotta sama 

tilanne ei toistuisi!

Sängyssäni on 
lude - ällöttävää!
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liä - ja patjan saumakohdat, sängyn rungon ja jalat, 

pienet kohdat ja listojen taustat. Matkapuhelimen 

valo auttaa tarkastuksessa. Aikaa menee viitisen 

minuuttia. 

Lentokoneessa Gois kertoo pakkaavansa mat-

kustamon säilytysluukkuun tulevat käsimatkata-

varansa vetoketjullisen tiiviin laukun sisään. Kun 

luukku sulkeutuu, tila pimenee ja mahdolliset kans-

samatkustajien tavaroissa piilevät luteet lähtevät 

liikkeelle.

Vuodevaatteille 60 asteen pesu
Jos tieto luteita havainneelta asiakkaalta tulee ajois-

sa, hävittämiseksi tilattua lämpökäsittelyä ei vält-

tämättä ole tarvetta ulottaa makuuhuonetta kau-

emmaksi. Vain pimeässä liikkeelle uskaltautuville 

luteille nimenomaan sängyt ovat kiinnostavimpia 

paikkoja. Niissä on mieluisaa lämpöä ja mahdolli-

suus veriateriointiin.

Lämpötorjunnan tilannutta asiakasta kehotetaan 

jo ennalta pesemään 60-asteessa vuodevaatteet 

ja muut vaatteet, joiden epäilee altistuneen luteil-

le. Hienovaraisimmat, kuumapesua kestämättömät 

tekstiilit voi sulkea eristyksiin jätesäkkiin, joka yrit-

täjät paikalle tultuaan voivat lämmittää sisältöineen. 

Mukanaan tuomansa sähkögeneraattorin, läm-

mittimien ja tuulettimien avulla he kehittävät huo-

neessa olotilan, missä kylmimmässäkin kohdin 

saavutetaan vähimmillään +52 asteen lämpö. Tässä 

lämpötilassa luteiden on tieteellisesti tutkittu tu-

houtuvan. 

Toisaalta paljon korkeampaan lämpötilaan ei ole 

tarvis pyrkiä luteiden oleskelun kannalta otollisim-

missakaan paikoissa. Lämpökäsittelyn aikana huo-

ne on sensorijärjestelmän avulla jatkuvasti monito-

roinnin alaisena, ja lämmön kohdistusta siirretään 

lukemien mukaan. Tällä varmistetaan huoneen ta-

sainen lämmitys lattiasta, sängystä ja listoista aina 

kattoa myöten.

Lämmön etu on siinä, että se houkuttaa  myös 

hankalasti saavutettaviin piilopaikkoihin kaikon-

neet, ehkä rakenteissa jo naapurin puolelle pyrkivät 

luteet luokseen, toisin kuin myrkyt, joita ne pyrkivät 

pakenemaan. 

Tilan lämpötila pidetään yllä tasaisesti kolmisen 

tuntia, missä ajassa niin luteet kuin niiden munat-

kin tuhoutuvat. Lopuksi pölynimuri vetäisee lop-

punsa kohdanneet ötökät sisuksiinsa.  

Asukkaan irtaimistoa ei ole tarvis hävittää, sillä 

sen sijaan, että sängynrungon, patjan ja huonekalu-

jen rakenteiden sisään tunkeutuisi myrkkyjä, läm-

pökäsittelyssä rakenteisiin tunkeutuu ainoastaan 

lämpöä. Lämpömenetelmän suuri etu on siinäkin, 

että kertakäsittely tepsii, koska myös luteen munat 

kuolevat.

– Molemminpuolinen rehellisyys on onnistumi-

sessa a ja o, Martim Gois korostaa. 

Käsittelylle annettu takuu ei päde, jos asiakas on 

jättänyt kertomatta esimerkiksi, että olohuonettakin 

käytetään nukkumiseen ja luteita on näkynyt 

sielläkin päin huoneistoa.  

TUHOLAISTORJUNTAYRITYKSISTÄ ei ole Suo-

messa rekisteriä, vielä. Turvallisuus- ja kemikaliovi-

rastossa (TUKES) rekisteri tullaan kehittämään. 

Ympäriministeriössä puolestaan on laadittavana 

asetus,  jossa säädetään tuholaistorjujien koulu-

tuksesta.  Näillä näkymin  asetus tulee voimaan 

kesällä 2014.

Koulutusasetusta ei siis ole vielä, ei myöskään 

asetuksen mukaista koulutusta, ei rekisteriä yrityk-

sistä, eikä rekisteröityneitä tuholaistorjujia. 

– Koulutuskeskus Salpaus on järjestänyt 

kaksi tuholaistorjujille tarkoitettua koulutusta, ja 

seuraava koulutus järjestettäneen syksyllä, kertoo 

ylitarkastaja FT Sanna Koivisto Tukesin Kemikaali-

tuotevalvonnasta. Koulutuksen tarkempi ajankohta 

ei ollut vielä tiedossa.

 Tukesin tietojen mukaan tuholaistorjuntaa har-

joittavia yrityksiä olisi Suomessa noin 40; virallista 

listaa ei siis ole. Sen paremmin virastossa ei ole 

yrityskohtaista tietoa palveluista, joita tuholaistor-

junnan sektorin toimijat tarjoavat. 

Hyväksytyistä 
hyönteismyrkyistä on rekisteri
Ammattimaisesti tuhoeläintorjuntaa tekevät hen-

kilöt ja yritykset halutaan siis pätevöittää. Jatkossa  

tuholaistorjuntapalveluita voisivat myydä heistä 

toistaiseksi vielä tekeillä olevan tutkinnon suorit-

taneet. Tutkinto on suoritettava vuoden 2016 lop-

puun mennessä. Myös tuholaistorjuntayritysten on 

rekisteröidyttävä vuoden 2016 loppuun mennessä.

Näiden  toimintojen tavoite on entistä enem-

män suojata työntekijöitä, sivullisia ihmisiä 

sekä ympäristöä tuholaistorjuntaan käytettävien 

kemikaalien haittavaikutuksilta, ja toisaalta myös 

ohjata biosidivalmisteiden käyttöä asianmukai-

seksi. Samoja valmisteita käytetään muun muassa  

puunsuoja- ja desinfi ointiaineina sekä kiinnitty-

misenestoaineina veneiden pohjissa.  Käytettävät 

aineet Suomessa hyväksyy TUKES. Hyväksymis-

päätöksessään Tukes voi rajoittaa valmisteen vain 

ammattimaisten tuholaistorjujien käyttöön.

– Hyönteismyrkkyjä käytettäessä on aina 

tarkastettava, että kyseinen valmiste on TUKESin 

hyväksymä, ylitarkastaja Sanna Koivisto kertoo. 

Hyväksytyt hyönteismyrkyt löytyvät TUKESIN 

nettisivuilta Biosidirekisteristä (Biosididirektiivin tai 

-asetuksen mukaan hyväksytyt jyrsijämyrkyt) tai 

BTA-reksteristä (kansallisesti hyväksytyt hyönteis-

myrkyt, väistyvä systeemi, häviää vähitellen, mutta 

siirtymäaika kestää vielä vuosia).  - Hyväksytyissä 

valmisteissa tapahtuu jonkin verran muutoksia, 

sillä markkinoille tulee uusia valmisteita ja vanhoja 

saattaa poistua. Myös valmisteiden nimet voivat 

muuttua.

  

  

Tuholaistorjunta 
tarkempaan 
valvontaan
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K
iinteistönomistajille harmillinen ilmiö 

poikii työtä puhdistajille. Alalla toimivi-

en suomalaisyritysten kirjo venyy yhden 

- kahden miehen varassa kiertävistä isoi-

hin toimijoihin. Myös yritysten kalustuksessa, me-

netelmissä ja toimintatavoissa on eroa. Yksi niistä, 

Pohjolan Pintamestarit Oy, aloitti 90-luvun lopulla 

Oulussa Janne Karjalahden perustamana. Nykyisin 

yritys työllistää kymmeniä ammattilaisia ja toimii 

eri puolilla Suomea. 

Kuusitoistavuotiaana Oulusta maailmalle lähte-

nyt Karjalahti palasi kotimaahan 16 vuoden jälkeen. 

Reissuvuosista muodostui kelpo oppirupeama. Tie-

toa ja kokemusta kertyi kosolti ennen kaikkea julki-

sivutöistä. Myös kielitaito karttui ja siltä ajalta yhteys 

on säilynyt moniin, tänä päivänä hyvinkin merkit-

täviin alan asiantuntijoihin. Muun muassa maail-

manlaajuisesti erilaisia pintakäsittelyihin ym. liitty-

viä raaka-aineita ja valmisteita tuottavaan yhtiöjät-

tiin (Wacker Chemie AG) Karjalahti kertoo ulkomail-

la viettämiensä ”oppivuosien” aikana menneensä 

töihin ”saranapuolelta”.

Tutuiksi kierroksella tulivat silaanit, silikonit, si-

loksaanit, hartsit jne. Niin myös kyllästämisen, am-

Pesten pois, kyllästäen 
uusiutumisen esto

KATOILLA SAMMALTA, JULKISIVUILLA JÄKÄLÄÄ?

Rakennuksen katolla ja seinillä viihtyvät kasvit ovat 
hieno juttu, jos näin on tarkoitettu, pinnat nimenomaan 
toteutettu viherrakenteiksi. Tilanne on toinen 
kiinteistöissä, joissa kasvustoa on ilmaantunut julkisivuille 
ja katoille omin päin, pahimmillaan iskostunut tiukasti 
materiaalien pintaan, ehkä syvemmällekin. 

Teksti: Teksti: Hanna Rissanen Liikennettä riit-

tää, ja sen 

myötä typpeä 

kattokasvilli-

suuden vahvis-

tamiseksi. 

Pesuhommat 

on ulotettava 

’viidennelle’ 

julkisivulle.
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mattikielellä impregnoinnin,  merkitys julkisivujen 

suojauksessa likoja, töhräämistä ja sammaloitumis-

ta vastaan. Saksassa betonin impregnointi oli otettu 

käyttöön jo 50-luvulla.

Puhdistuneen 
ilman kääntöpuoli
Vielä pari kymmentä vuotta sitten Suomessa sateen 

mukana katoille ja seinille tuli lyijyä ja happamoit-

tavaa rikkiä siinä määrin, että sammalkasvustot ei-

vät juuri pystyneet pesiytymään pinnoille. 

Sittemmin, lyijy- ja rikkipäästöt ovat huomatta-

vasti vähentyneet. Sen sijaan teollisuus ja liikenne 

tuottavat ilmaan typpeä, joka villitsee sammalien ja 

jäkälien kasvua ei toivotuissakin paikoissa, kuten 

rakennusten betoni- ja tiilipinnoilla.

 Janne Karjalahden mukaan suomalaisissa be-

toneissa on kohtuullisen paljon kalkkia. Niinpä sen 

pinnoille kulkeutuneiden, kalkkia ’syövien’ sam-

mal- ja jäkälälajikkeiden itiöillä on hyvät kasvuolo-

suhteet. Tiukasti alustaansa pureuduttuaan itiökas-

vit hapertavat betonia ja tiiliä. 

Vesi pääsee imeytymään materiaalin sisään en-

tistä hanakammin, ja jäädyttyään murtaa ainesta 

entistäkin enemmän. Etenkin talvina, jolloin sadetta 

saadaan myös vetenä ja lämpötilat sahaavat kuu-

kausikaupalla nollan molemmin puolin, ulkokuo-

ret ovat kovilla. Katoilla yksittäisten tuhoutuneiden 

tiilien vaihtaminen voi onnistua kohtuuvaivalla. Sei-

nätiilien korvaaminen uusilla on paljon hankalampi 

juttu.

Ei vain rumaa, 
vaan myös tuhoavaa
Aiemmin jokseenkin tuntemattomaksi, nyttemmin 

räjähdysmäisesti lisääntyneeksi, betonirakenteita 

koettelevaksi lajikkeeksi Janne Karjalahti mainitsee 

punajäkälän. Näkyviin se tulee herkimmin valkose-

menttipinnoilla punaisen värinsä vuoksi. Karjalahti 

kuvaa näkyä pahimmillaan ”kuin sika olisi teuras-

tettu seinille’”.  

Visuaalista haittaakin vakavampi asia on se, mi-

tä muutoksia materiaalin sisään tunkeutuvat juuret 

saavat aikaan useiden tuottamiensa happojen, mm. 

oksaalihapon tukemana. Tummemmissa pinnoissa, 

kuten punatiilissä, tapahtumat saattavat edetä pit-

källekin niin että sitä ei edes huomata. 

Altteimpia sammalien ja jäkälien tuhoille ovat 

varjopuolella olevat, kosteina pidempään pysyvät 

pinnat. Betoniparvekkeiden pinnoissa kosteus on 

usein molemminpuolista, mikä tekee niistä otollisia 

punajäkälälle. Asiaa tuntemattoman silmään se on 

ehkä ’vain’ likaa.

Auringon puolella ultraviolettisäteily torjuu sam-

malien ja jäkälien pesiytymistä.  

Paitsi rakennuksissa Janne Karjalahden mukaan 

punajäkälä on ottanut elintilaa mm. lukuisien beto-

nisiltojen pielissä kautta maan. Jos yksittäisten ta-

Kamstrup A/S Suomen toimisto · Puh. 09-2511 220 · info@kamstrup.fi · www.kamstrup.fi
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lonomistajien piirissä ongelmaan on haettu apua jo 

kymmenisen vuotta ja taloyhtiörintamalla enene-

vässä määrin noin neljän - viiden viime vuoden ai-

kana, julkishallinnossa Karjalahden mukaan jäkälä-

ongelmaan ollaan vasta heräämisvaiheessa. 

Hän on kokenut vaikeaksi löytää yliopistotason 

tutkimuksia, lähdetietoa, joka auttaisi vielä syvem-

min ymmärtämään sammalien ja jäkälien tuhovoi-

man taustaa betoneissa - sitä kautta myös tuhojen 

torjumista.

Oikeat aineet, ajoitus, 
työtavat ja asenne
Rakennuksien julkisivut ovat materiaaleilta ja pin-

taprofi ileiltaan erilaisia, niin myös niille asettautu-

neet ympäristöliat, töhryaineet, kasvit jne. Likaan-

tuminen on ennalta torjuttavissa, tai ainakin pinta 

on käsiteltävissä vastaisuudessa liasta helpommin 

puhdistettavaksi., impregnoiden.  

Jo likaantunut pinta on ennen impregnoimis-

ta saatava puhdistetuksi.  Siihen ei ole yleislääkettä, 

vaan aine ja menetelmä on usein löydettävissä vas-

ta kokeilujen kautta, likatyyppiä arvioiden ja pinta-

materiaalin ominaisuudet huomioon ottaen.

– Teen pumppupulloihin laittamillani aineilla ja 

niiden variaatioilla alkuun kolmesta seitsemäänkin 

testiä, Karjalahti kertoo omista metodeistaan. 

Ainevalikoimat käsittävät yhden hänen itsensä 

kehittämän aineen, mutta toimittajaverkosta löy-

tyy paljon muita tekijöitä, isoista yrityksistä pieniin. 

Joskus likaan voi purra puhdas, kiehuva vesi.

Puhdistustyölle hyvä on kostuttaa pinta laimeal-

la pesuaineella illalla, ja antaa olla yön yli. Seuraava-

na päivänä pesurin käyttäjän ei tällöin tarvitse tur-

vautua suurimpiin paineisiin, jotka saattavat tuhota 

pintaa. Kiinteistönomistajien on hyvä olla tietoisia 

tästä riskistä, sillä puhdistajien joukoissa on myös 

surutta kovia paineita käyttäviä. 

Ympäristöasiat jo
tilausvaiheessa esiin
Miten kiinteistönomistaja sitten puhdistuskäsitteli-

jän valitseekaan - kilpailuttamalla tai ilman - tekijäl-

le on hyvä tehdä selväksi, että urakan myötä ei sovi 

liata ja tuhota ympäristöä. Osa käytettävistä aineista 

saattaa tuhota suojaamatta jätettyä pihakasvistoa. 

Asiakastyytyväisyyttä varmaan jää nakertamaan 

myös, jos sammal- ja likakertymät jäävät tekijöiden 

jäljiltä rakennuksen ympärille.

Likojen ja itiöiden tunkeutumista betonin ja tii-

len huokosiin ja tarttumista pintaan estävistä im-

pregnointiaineista sen kummemmin kuin impreg-

noijistakaan ei Karjalahden mukaan ole olemassa 

minkään sortin määräyksiä tai ohjeistuksia - ”rylliä”, 

”ratua”, ”cee-ykkösiä tai -kakkosia”. 

Siitäkin syystä käsittelyn tilaajan on syytä kysellä 

ennen toimeksiantoa työn tekijäksi tarjoajalta muu-

takin kuin urakan hintaa - jotta ei ainakaan tietä-

mättään tule laittaneeksi seinälle hengittämätöntä 

kalvoa muodostavaa ainetta, urakoitsijan halvimman 

hinnan perusteella hankkimaa, tai sekoittamaa.

TURVALLISEN
REMONTIN
AVAIMET
iLOQ on elektroninen lukitusjärjestelmä, 
jolla pääsyoikeuksia voidaan hallita 
joustavasti jo remontin aikana. Et tarvitse 
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kehittää tarvitsemansa sähköenergian 
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P
arvekkeita tehtiin lopulta 10, jotka toivot-

tiin saatavan lasituksineen kaikkineen val-

miiksi jouluun mennessä. 

Sen verran  aikataulu erinäisistä syistä ve-

nähti, että parvekkeet lasitettiin nyt vasta helmi-

kuussa.

Uusien parvekelinjojen rakentaminen sai alkun-

sa taloyhtiön kattoremontista. Vanha katto purettiin 

ja uusittiin kokonaan. Samalla kattorakenteita saa-

tiin jatkettua ja tehtyä niin, että ne suojaavat ylim-

piä parvekkeitakin.    

Uusien parvekkeiden takaseinään jääneet ik-

kunat ovat olleet taloyhtiön hallituksessa vaimon-

sa siskon edustajana toimineen Tommi Räikkösen 

mukaan todella hankalia huoltaa ja pestä. Niissä on 

kolme ikkunapuitetta, jotka on saranoitu ylhäältä. 

Kun on halunnut pestä ikkunat, on pitänyt mennä 

alhaalta ylöspäin aukeavien ikkunaruutujen väliin, 

eikä uloimman ikkunalasin peseminen ole onnis-

tunut oikein mitenkään. 

Nyt voi mennä pesupuuhiin uutukaiselle par-

vekkeelle ja saada uloimmankin lasin pestyä.

Käytännön huoltotoimia merkittävämpänä etuna 

voidaan kuitenkin pitää sitä, että kun uudet parvek-

keet lasitetaan, sillä parannetaan merkittävästi ker-

rostalon energiankulutusta.

JÄLKIASENNETTAVIEN PARVEKKEIDEN 
TEKNIIKAT KEHITTYVÄT

Tämä on tarina siitä, kun lappeenrantalainen asunto-
osakeyhtiö Koulukatu 44 uudet parvekkeet sai. 

Vakavammin sanoen kysymys on vuonna 1956 
valmistuneesta 13 huoneistoa käsittävästä kerrostalosta, 
jonka arvoa kohotettiin ja asumismukavuutta 
parannettiin rakennuttamalla uudet parvekkeet 
entisten ranskalaisten parvekkeiden tilalle.

Arvonnousua ja 
asumismukavuutta

Teksti ja kuvat: Teksti ja kuvat: Riina Takala
Joulukuussa 

paiskittiin ko-

vasti asennus-

töitä, jotta par-

vekerakenteet 

ja mahdollises-

ti kaiteetkin 

saataisiin val-

miiksi taloyh-

tiölle joululah-

jaksi.
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– Tutkimusten mukaan lasitukset nostavat läm-

pötilaa parvekkeella noin viisi astetta, joten  siellä 

on lämpimämpää kuin ulkona. Samalla se katkaisee 

tuulen, joka on pahin jäähdyttäjä talossa, Räikkönen 

mainitsee uuden ”lämmöneristeen” ansioiksi.

Uusien parvekkeiden rakentaminen vanhojen 

ranskalaisten parvekkeiden tilalle on iso asia ja sen 

merkitystä taloyhtiön arvon nostajana on moneen 

otteeseen korostettu yhtiökokouksessa. Uusien par-

vekkeiden rakentamisessa hyödyttiin myös siinä, 

että vanhojen parvekkeiden ansiosta uusille par-

vekkeille olivat oviaukot  näin valmiina.

– Olen seurannut Lappeenrannan lehdistä asun-

tojenmyyntejä ja havainnut, että parvekkeelliset yk-

siöt menevät helposti kaupaksi, parvekkeettomat 

sen sijaan tuppaavat jäämään ”seisomaan”. Kyllä-

hän nekin ajallaan omistajia vaihtavat ja ostajia löy-

tyy, mutta..., Räikkönen sanoo varovaisesti samalla 

pohtien, että parvekkeen hinnan voi kyllä nyt lisätä 

suoraan asunnon myyntihintaan.

– Paremman hinnan asunnosta saa. Jos ei nyt 

ihan lähelle sitä, mitä näiden parvekkeiden loppu-

hinnaksi tulee, mutta kuitenkin. En nimittäin tällä 

hetkellä tiedä, mikä parvekkeiden lopulliseksi hin-

naksi tulee, koska en ole ollut enää mukana tässä 

toteutusvaiheessa, hän vielä arvioi.

Arkkitehti mukana suunnittelussa
Hankkeen suunnitteluvaiheessa lappeenrantalai-

nen arkkitehti Kimmo Hautamaa oli mukana ja teki 

suunnitelmia ja vaihtoehtoja parvekkeiden toteut-

tamisesta. Se oli tärkeä vaihe, koska se auttoi sel-

ventämään, kannattaako talon arvoa lähteä tällä ta-

voin kohottamaan vai ei.

Parveketoimittajaksi valikoitui Lappeenrannas-

sa toimiva Modustep osin paikallisuussyistä, mut-

ta myös siksi, että sisaryhtiö Premekon Oy, jolla on 

hyvä maine laadukkaiden teollisuuden kulkutierat-

kaisujen toteuttajana.  

Myös jälkiasennettavien parvekkeiden toimittajia 

on tullut alalle, vaikkakaan ei runsain mitoin, mutta 

kuitenkin siinä määrin, että kilpailuttamaan pääsee.

 

Kaikki parvekkeen saaneet 
maksavat saman verran
Kaksikerroksisen talon julkisivuissa on 50-lukulai-

nen kaunis rappaus. Teräsrakenteiset parvekkeet 

asennettiin neljän asennustolpan varaan. Moduste-

pilta löytyy myös kahdella runkotolpalla toteutetta-

vat parvekerunkoratkaisut. 

– Uusittavien parveketornien ulkonäkö muoka-

taan aina kohteen mukaan ja torniratkaisun ansi-

osta myös vanhan parvekkeen kokoa on mahdol-

lista kasvattaa, toimitusjohtaja Sami Koikkalainen 

mainitsee.

Rakennusvalvonnassa parvekeratkaisuun suh-

tauduttiin suopeasti, mutta siihen taloyhtiön osak-

kaiden toiveeseen, että parvekkeet tulisivat vain 

niille osakkaille, jotka sen haluavat, ei suostuttu. 

– Lappeenrannassa on sellainenkin rivitalo, mis-

sä vain osaan huoneistoista tehtiin parvekkeet ja 

muutamat jäivät ilman. Rakennusvalvonta hyväksyi 

sen ratkaisun siellä, Räikkönen kertoo. 

– Meidän alkuperäinen ajatuksemme oli, että 

koska meillä oli pari asuntoa, joiden asukkaat tote-

sivat, ettei heillä ole parvekkeisiin varaa ja sitten oli 

muutamia sijoitusasuntoja, joiden omistajat totesi-

vat, ettei parvekkeiden lisäämisessä ole mitään jär-

keä, niin parvekkeita ei tehtäisi kaikkiin asuntoihin. 

Rakennusvalvonta kuitenkin puuttui siihen tode-

ten, että ei käy, kaikki parvekkeet toteutetaan tai lu-

paa ei tule, Räikkönen kertaa vaiheita, joiden perus-

teella sitten päädyttiin asentamaan parvekkeet kaik-

kiin asuntoihin yhdelle puolelle julkisivua.

Tommi Räik-

könen (oik.) 

piipahti työ-

maalla ja sa-

malla saattoi 

vaihtaa muuta-

man sanasen 

isännöitsijä 

Petri Lauk-

kasen kanssa.

52



Kolme asuntoa vapautettiin velvoitteesta. Enti-

nen talonmiehen asunto on maan tasalla ja kahdes-

sa asunnossa parvekkeita varten olisi pitänyt raken-

taa oma parvekelinja, joka olisi tullut kohtuuttoman 

kalliiksi asuntoa kohden. 

Yhtiö teki myös sellaisen poikkeavan rahoitus-

päätöksen, että koska jokainen saa samanlaisen ja 

-kokoisen parvekkeen, niin siitä maksetaan sama 

hinta asunnon koosta riippumatta. 

Samassa yhteydessä uusittiin sokkelin vedene-

ristys ja korjattiin parvekkeiden puolella olevaa sa-

laojitusta.  Näihin kustannuksiin osallistuivat kaikki, 

koska ne toimet koskivat koko taloa.

Korjaaminen oli järkevää tässä yhteydessä, koska 

parvekkeiden anturoita varten piti joka tapauksessa 

kaivaa kuopat.

Lumipalloefektiä 
odotellessa
Koulukatu 44 sijaitsee vain puolen kilometrin pääs-

sä keskustasta. Taloa ympäröi useita saman aika-

kauden taloja, joista osassa on parvekkeita, mutta 

suurimmassa osassa ei. Tekninen isännöitsijä Petri 

Laukkanen Ykkösisännöinti Oy:stä / Realia Isän-

nöinti Oy:stä arvelee, että Koulukatu 44 saa aikaan 

lumipalloefektin ja muutkin parvekkeettomat talo-

yhtiöt ryhtyvät selvittämään jälkiasennettavien par-

vekkeiden mahdollisuutta.

– Lähialueen taloissa on julkisivujen ja parvek-

keiden korjaus ajankohtaista myös taloyhtiöiden ikä 

huomioiden. Isännöinnin näkökulmasta katsottu-

Asunto-osakeyhtiö Koulukatu 44:n hallituksen puheenjoh-

taja Heimo Jauho (oik.) pyörittää Lappeenrannassa kiinteis-

tönhuoltoyritystä, joten kiinteistöjen säännöllinen ylläpito 

ja korjaaminen ovat hänelle tuttuja, arkisia asioita.

Valitse KattoCenter, kun haluat huolettoman katon ja 
luotettavan kumppanin.
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na taas Koulukatu 44:ssä on ollut aika helppo viedä 

hanketta eteenpäin, koska taloyhtiössä on ollut ak-

tiivinen, yhteen hiileen puhaltava hallitus.  Sen an-

siosta asioita on hoidettu taloyhtiön sisällä ja saatu 

aikaan tämän remontin toteuttaminen, Laukkanen 

toteaa hankkeesta, joka on merkinnyt osakkaille 

noin 13 000 euron kuluerää per parveke.

Koulukatu 44:ää vasta tämän hankkeen ajan 

isännöinyt Laukkanen kuvailee hanketta mielen-

kiintoiseksi, koska siinä on ”räätälöity” parvekkeet 

nimenomaan tähän kohteeseen, mittatilaustyönä 

talon mahdollisuuksien ja reunaehtojen mukaan. 

– Tekniikka ja korjausmenetelmät kehittyvät ja 

muuttuvat. Teknisen mielenkiinnon kannalta isän-

nöitsijänä oppii koko ajan uutta ja pysyy virkeänä. 

Niin sanottua normaalia isännöintityötä tekevillä 

isännöitsijöillä ei ole aikaa kiertää korjaustyömail-

la. Minulle taas teknisen taustan omaavana on hel-

pompi löytää yhteinen kieli urakoitsijoiden ja te-

kijöiden kanssa, viisi vuotta konsultti-, suunnitte-

lu- ja valvontatoimistossa työskennellyt Laukkanen 

miettii. 

Melkein saatiin joululahja
– Taloyhtiö ei saanut ihan joululahjaa, mutta mel-

kein. Sekin on hyvä, että melkein, tuumaili halli-

tuksen puheenjohtaja Heimo Jauho joulukuussa 

katsellessaan teräs-lasi-parvekekaiteiden asennus-

työtä.

Hän ei itse asu taloyhtiössä, mutta katselee töitä 

puheenjohtajuuden lisäksi siskonsa asunnon ja tyt-

tärensä asumisen kannalta. 

– Tulin mukaan vasta toukokuussa, kun hanket-

ta suunniteltiin, astuin remmiin ja tehtiin päätök-

set. Nyt katson työmaata hyvin luottavaisena, koska 

henkilöt ja yritykset, jotka tässä työskentelevät, ovat 

tehneet työtä ammattitaidolla ja vastuullisesti, Jau-

ho vilpittömästi kehuu muistuttaen tämänkin nä-

kökulman tärkeydestä, koska puhutaan pienestä ta-

losta ja suurista kustannuksista asuntoa kohden.

Sami Koikkalainen Modustepistä vahvistaa, että 

jälkiasennettavien parvekkeiden toteuttamisessa on 

monenlaisia teknisiä, asentamiseen liittyviä, mutta 

myös ilmasto-olosuhteisiin liittyviä asioita, jotka pi-

tää ottaa huomioon. 

Myönteistä tietysti taloyhtiön kannalta oli se, että 

asukkaat pääsivät nauttimaan uusista ”oleskeluhuo-

neistaan” kevään kynnyksellä. 

Vastuullisesta toiminnasta taas Koikkalaisella on 

mielipide, että kun tehdään uutta tuotetta, jota tie-

tenkin myös kehitetään kokemusten myötä, on toi-

mittajana syytä aina kuunnella asiakasta huolella. 

Hyvänä aisaparina tässä hankkeessa on ollut valvo-

ja Vahanen Oy:stä.

Tarpeen mukainen 
korjaaminen kannattaa
Remontilla on varmasti myönteinen vaikutus asun-

tojen arvoon, mutta tekemistä Jauhon mukaan riit-

tää tämänkin jälkeen. Aikaisemmin taloyhtiöllä ei 

ole ollut ammatti-isännöitsijää, minkä johdosta re-

montteja, joita olisi Jauhon mielestä lykkäämisen 

sijasta pitänyt vain  tehdä. 

– Toisaalta täytyy sanoa vuonna 1956 rakenne-

tusta talosta, että se on hyvin tehty. Siinä on myös 

se juttu, miksi on selvitty ilman remontteja,  Jauho 

jatkaa perusteluna myös sille, että jatkossa taloa on 

tarkoitus jatkossa säntillisesti korjata ja ylläpitää sen 

arvon turvaamiseksi.

Talon rakennuttajana oli tiettävästi Lampinen-

Lehmuskoski.  Kaupunki lunasti tontin aikoinaan 

Sinkon perikunnalta.

Tästä saa jo hyvän käsityksen, miltä 

lopputulos tulee näyttämään, vaikka 

ihan kaikki parvekelasit eivät olekaan 

vielä paikallaan, eikä lopputarkastusta 

tehty.
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ILMOITUS

ILMOITUS

”Sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat tarpeetto-
man yleisiä niin työpaikoilla kuin kodeissakin. On-
gelmaa ei aiheuta pelkästään vanheneva raken-
nuskanta, vaan myös rakentamiseen ja rakennus-
ten ylläpitoon liittyvät asenteet ja tiedon puute. 
Kaikkein edullisimmaksi sekä yhteiskunnalle että 
kiinteistöjen omistajille on ennakoiva työ, jossa 
jo rakennusvaiheessa tai kiinteistön jatkuvassa 
ylläpidossa otetaan huomioon sisäilman laadun 
kannalta tärkeimmät asiat. Tarkkana täytyy siis 
olla,” toteaa Delete Tutkimus Oy:n toimitus-
johtaja Arto Heino.  

Laadukas rakentaminen on 
hyvän sisäilman perusedellytys
   Rakennuksen työmaa-aikaisilla olosuhteilla on 
vaikutusta sekä rakentamisajan pituuteen että 
työn laatuunkin. Laatu näkyy myös projektin lä-
piviennissä; se on töiden toteuttamista suunnitel-
mien mukaisesti, ennalta sovitussa aikataulussa. 

Rakennustyömaalla on kuitenkin niin paljon 
muuttujia, että suunnitelmista ja aikatauluista 
poiketaan lähes kaikissa rakennuskohteissa. Poh-
jolassa erityisesti talvirakentaminen aiheuttaa 
haasteita töiden toteutukselle. Kireät aikataulut 
saattavat pahimmillaan johtaa siihen, että pinta-
materiaaleja asennetaan kostealle betonille; kar-
hunpalvelus, josta ongelmat vasta alkavat. 

Toinen tyypillinen ongelmatilanne syntyy, mi-
käli rakennustöiden aikana ovia ja ikkunoita pi-
detään liian pitkään auki. Tämä viilentää entises-
tään rakenteita ja tuulisella säällä rakennuksesta 
tulee ylipaineinen. Tällöin epäpuhtaudet leviävät 
saneerauskohteissa ympäröiviin tiloihin. Raken-
nustyömaan olosuhteet ovat erittäin herkkiä 
muutoksille, ja siksi niitä tulisi seurata tarkasti 
rakennustöiden edetessä. Homeen kasvulle kriit-
tinen kosteus saavutetaan, kun työmaan suhteel-
linen kosteus on pitkään yli Rh 75 %.

Mitä, jos vahinko on jo          
tapahtunut?               
 Ongelmia on syytä epäillä, mikäli ihmiset oi-
reilevat, pintamateriaaleissa havaitaan kosteus-
vaurioita tai esim. lattiapinnoitteet irtoavat kos-
teusvaurioiden seurauksena aiheuttaen päästöjä 
sisäilmaan. 

Tällaisessa tilanteessa vastuu kiinteistön ongel-
mista ja niihin reagoinnista kuuluu aina omista-
jalle. Ongelmatilanteessa on aina ensimmäiseksi 
otettava yhteyttä kiinteistön omistajaan tai omis-
tajan edustajaan, kuten isännöitsijään. 

Aika ei korjaa vaurioita, vaan ongelma hyvin 
usein laajenee ja korjauskustannukset nousevat. 

Korjaustyön suunnittelu 
kuuluu asiantuntijoille
   Vahingon laajuuden analysointiin ja korjaus-
suunnitelman tekemiseen kannattaa käyttää am-
mattilaista. Liian usein ongelmat vain pahenevat, 
kun korjaustyön laajuus, korjausmenetelmät tai 
kiinteistön ylläpitoa koskevat toimenpiteet ovat 
puutteellisia. Esimerkiksi kosteus- ja homevau-
rioiden korjaustoimenpiteiden määrittely vaatii 

aina rakennusteknistä asiantuntemusta ja koke-
musta korjausrakentamisesta.

Delete auttaa ennen 
ja jälkeen vahingon
   Delete tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua kiin-
teistöjen koko elinkaarelle. Deleten asiantuntijat 
auttavat ennakoimaan tulevat kunnossapito- sekä 
huoltotoimenpiteet ja reagoivat heti, jos vahinko 
on jo sattunut. 

”Asiakkaalle tämä tarkoittaa turvallisuutta ja 
helppoutta, kun kaikki palvelut saa luotettavasti 
ja nopeasti samasta paikasta”, Arto Heino lisää.  

Suurin osa sisäilmaan liittyvistä 
ongelmista voitaisiin välttää

Meillä kaikilla on oikeus puhtaaseen sisäilmaan

Sisäilman ongelmat kehittyvät 

usein vähitellen. Mitä aikaisemmin 

sisäilman puutteet havaitaan, sitä 

helpompi niihin on puuttua. Mo-

nissa tapauksissa sisäilman huono 

laatu huomataan vasta, kun ihmi-

set alkavat oireilla. Tällöin on jo 

kiire selvittää, mikä on oireiden 

takana ja mitä asialle voidaan 

tehdä. Varmaa on, että ennakointi 

on aina reagointia edullisempi ja 

parempi tapa parantaa sisäilmaa.

Lisätietoja:
puh. 010 656 1000

info@delete.   

www.delete.  

http://www.delete.fi


O
piskelija-asuntolan uudelleen asuttami-

nen tapahtuu vaiheittain. C-rappu sai 

asukkaat ensimmäisenä, B- rappu asu-

tetaan huhti-toukokuussa. Viimeisenä, 

heinäkuussa, valmistuvat A-rapun palveluasumis-

käyttöön suunnitellut 19 asuntoa. 

Ulkoa päin katsoen merkityksellisimmät visuaa-

liset muutokset Tehtaankatu 3:ssa tulevat olemaan 

julkisivupintojen yhtenäistyminen, A-osan uusi si-

säänkäyntiaula sekä parvekkeiden paljous entiseen 

verrattuna. 

Rakennuksen vanhin osa oli entuudestaan kelta-

pintaista rappausta, ja tulee olemaan entisenlaise-

na edelleen, joskin uudelleen maalattuna. Uudem-

pi pää rakennusta on ollut punatiilipintaa. Nyt se 

on saanut peitokseen rappauksen, jonka harmaus 

myöhemmin peittyy vaalean pintakäsittelyn alle.

Ennen perusteellisen korjaushankkeen käynnis-

tymistä Kiinteistö Oy Pikipruukin omistamassa ra-

kennuksessa oli parvekkeita ainoastaan päätyasun-

noissa, varsin pieniä nekin. 

Uudesti syntymisen jälkeen parveke-elämästä 

pääsevät nauttimaan kaikki 63:n asunnon asukkaat, 

omilla parvekkeillaan. Valoa parvekkeet tuovat hei-

dän elämäänsä niinäkin hetkinä, jolloin eivät par-

vekkeellaan ole. Niille johtavat ovet ovat lasia lattian 

rajasta lähtien. 

Parvekkeiden kaiteet muodostuvat ohuista, nä-

köalaa peittämättömistä metallipinnoista. Siksi näky 

asunnosta parvekkeen läpi ulos on kuin suuri taulu.

Rakenteita on laitettu uuteen uskoon isolla kädellä 

myös sisätiloissa. Sitä pohjusti purkuvaihe, jossa tär-

keä työosuus oli kauko-ohjattavalla robotilla. 

ENTISTÄ MUKAVAMPAA, HUIKEASTI ESTEETTÖMÄMPÄÄ

Mittava korjaushanke 
vaasalaisittain
Tehtaankatu 3:ssa, Vaasan Palosaaressa, on ollut viime 
toukokuusta varsin perusteellisten muutostöiden kourissa osin 
1950-, osin 1980-luvulla rakennettu opiskelija-asuntolarakennus. 

Teksti ja kuvat: Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

Vastaava mestari Juha Sainion työ-

matkat ovat  kohta vuoden päivät 

suuntautuneet erityisen paljon  oppi-

laitoksia, yliopistoa myöden omaaval-

le Palosaarelle.
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– Aika paljon lähti tavaraa pois, satoja lavallisia, 

työmaan vastaava mestari, Lujatalo Oy:n Juha Sai-

nio kuvaa haastavimmaksi, mutta myös mielen-

kiintoiseksi kokemaansa vaihetta. Uuden tieltä väis-

tyi muutakin kuin tiiliä ja betonia: ovet, ikkunat, ka-

lustot, putkistot ja vesikattokin. Periaatteessa entistä 

jäi vain runko.

Varautuvassa suunnittelussa 
ennakoidaan mahdollisia tarpeita
Suuret rakenteelliset muutokset olivat välttämättö-

miä esteettömyyden toteuttamiseksi. Kohteen ark-

kitehtisuunnittelusta vastannut arkkitehti Yrjänä 

Vuojala Ark-Y Oy:sta kertoo pyrkineensä sovitta-

maan muutokset rakennuksen 50-luvun henkeä 

kunnioittaen. 

Esimerkiksi sinänsä melko kookkaat parvekkeet 

ovat rakenteellisesti keveitä, seinäpinnallekin sijan-

sa antavia. Lasitettujen parvekkeiden kokoa osaksi 

taas määritteli esteettömyystavoite. Paitsi että kyn-

nys asunnosta parvekkeelle on varsin matala - ku-

ten nyt talon ovissa muuallakin - parvekkeella mah-

tuu pyörähtämään myös pyörätuolilla.

Pisimmälle vietynä esteettömyys on toteutumas-

sa A-rapun asuntojen muodostamassa yksikössä, 

jossa hallinnoivaksi ja siis vuokranantajaksi tahoksi 

tulee Invalidiliiton Asumispalvelut Oy.  

Niissä mm. keittiökalusteet ovat säädettävis-

sä huoneistoon asukkaaksi tulevalle sopivaan kor-

keuteen. Vessa/kylpyhuoneen ovi avautuu liuku-

malla kahteen suuntaan, ja erikoisvalmisteiset wc-

kalusteet ovat tuellisia. Mm. kahvojen ja tukien pu-

nainen väri, helpommin taustasta erottuvana tukee 

esteettömyyttä näkövammaisia ajatellen.

Suunnittelussa lähtökohta ei ollutkaan esteettö-

myyden toteuttaminen vain yhtä ryhmää varten, 

vaan ensinnäkin luoda miellyttävää, hyvin tehtyä 

esteetöntä asumisympäristöä. 

Toinen tavoite oli varmistaa, että kulloisenkin 

asukkaan yksilöllisiä tarpeita vastaava lisävarustelu 

olisi toteutettavissa myöhemmin suuremmitta vai-

keuksitta. 

Ennakkovarautumista huoneissa on mm. si-

säkattorakenne, johon on mahdollista tarvittaes-

sa kiinnittää vuoteen yläpuolelta kylpyhuoneeseen 

johtava kisko, joka helpottaa liikuntakyvyttömän 

siirtämistä.  Katto sinänsä näyttää aivan tavalliselta. 

Varautuminen onkin lähinnä siinä, että kattoraken-

ne on riittävän vahva, eikä huoneen ja kylpyhuone-

tilojen välisellä katto-osuudella ole mitään polve-

ketta tms. estettä kiskon asentamiselle.

 Uutta, esteetöntä ympäristöä suunniteltaessa ja 

rakennettaessa vältytään monilta ongelmanratkai-

suilta, joita tulee eteen vanhaa korjattaessa. 

Huoneistokohtaiset vedenmittauspalvelut
www.vexve.com

Vexve Verto · Pajakatu 11, 38200 Sastamala · Puh. 010 7340 800 · www.vexve.com

http://www.vexve.com


Löylyä laveritasolle ja 
pikku pihaan kunnon satsaus
– Sovellettaessa esteettömyyttä vanhaan rakennuk-

seen aina ei löydy välttämättä ideaalisinta toteutus-

tapaa. Tavalla tai toisella perusasiat saadaan kuiten-

kin loksautettua kohdalleen, Vuojala toteaa.  

 Silti monikäyttöisyyden näkökulmaa ei hänen 

mukaansa parane unohtaa tänä päivänä  - missään 

asuntorakentamisessa, ohjeistetaanhan siihen jo 

rakennusmääräyksissäkin. Esimerkiksi keittiössä 

kuin keittiössä on mahduttava toimimaan pyörä-

tuolilla, samoin niillä on päästävä hisseihin. 

Tehtaankatu 3:ssa oli entuudestaan kaksi hissiä. 

Toisen kuiluun saatiin mahdutettua automaatti-

ovellinen ja konehuoneettomana aiempaa tilavam-

pi hissi kuilua avartamatta. 

A-portaan hissi oli uusittu 2000-luvun alussa. Har-

mi sikäli, että se sai nyt väistyä tilavamman, ma-

kuuasennossakin kuljetettavan henkilön vetäväksi. 

Kuilua jouduttiin suurentamaan.   

A-osan kellaritilaan on valmistumassa palvelu-

puolen asukkaille omat saunatilat. Lauteiden sijas-

ta löylyhuoneessa on laveri. Vaikka matalalla onkin, 

löylyttä saunojat eivät jää, se ohjataan alas. Löylyve-

den syötölle on oma erikoissysteeminsä.  

Kahden muun portaan saunatilat ovat C-osan 

kellarikerroksessa, kuten myös tilat pyykkihuollolle. 

– Kuulin, että Vaasassa käytetään paljon taloyh-

tiöiden pesuloita, vaikka tilaa olisi omille pesuko-

neillekin  huoneistoissa. Hieno asia! Yrjänä Vuojala 

toteaa. 

Asuintalon varsinainen pihaosuus jää suhteelli-

sen pieneksi rakennuksen seinustan läheisyyteen, 

koska kaavan määrittelemät autopaikat haukkaavat 

tontista ison osan. Pikipruukki rakennuttajana on 

kuitenkin osoittanut halua satsata myös piharaken-

tamiseen; rakennuksen seinustaa kiertää mm. pui-

nen terassi, mistä Vuojala on mielissään

– Pihasta pyritään tekemään mahdollisimman 

mukava!

“Kaikki parvekkeet saavat lasikaiteet ja 

suojalasit. Myös parvekeovet ovat alas 

asti lasia, antaen avaruutta ja näköalaa 

myös sisätiloihin. “
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– Aina remontoidessa ei ole mahdollista tehdä 

siten, mitä me tarvitsemme. Tässä kohteessa men-

tiin isommalla kädellä. 

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n kiinteistö-

päällikkö Pekka Kurvinen on nähnyt realismin: mo-

nissa rakennuksissa nousee rajoitteita esteettömäk-

si muuttamisessa. 

Tilanne on vaikea etenkin alun perin pieniksi ra-

kennettujen märkätilojen osalta. Siinä eivät putkis-

toremontit liikuntaesteistä paljon auta, kun seinät 

pääsääntöisesti jäävät paikalleen. 

Hankalaa esteettömyyden toteuttamisessa ovat 

myös aina 1980-luvulle saakka toteutettu raken-

nustapa, kylpyhuoneiden lattiakallistusten päälle 

korotuksin tehdyt kynnykset. Jotta lattiat saataisiin 

samalle tasolle, viemäriputkistot olisi vietävä alem-

maksi, mahdollisesti alla olevan asunnon kattoon.

– Oikein raskaisiin remontteihin menemisestä 

seuraa, että asuntojen vuokrat menevät kalliiksi. Se 

taas vaikuttaa, että monellakaan ei ole mahdollista 

maksaa sellaisia vuokria, Kurvinen toteaa asiakas-

kuntansa näkökulmasta. 

– Taloudellinen realismi on hyvä pitää mukana.

Toisaalta Kurvinen katsoo, että esimerkiksi keit-

tiön kaappien ja tasojen säädettävyyden huomioon 

ottaminen ihan yleisessä rakentamisessakaan ei 

niin kummoisia vaatisi. 

– Kaikkihan me olemme eri kokoisia. Silti keit-

tiötasot tahtovat aina olla 900 millissä.

Varautuminen olisikin vähintä, minkä soisi yleis-

tyvän asenteena nykyistä paremmin. 

Esimerkkinä vaikkapa asukas, joka ei pysty kään-

tämään avainta. Ratkaisu oven aukaisuun löytyy 

ehkä sähköisestä lukosta. Jos siihen mahdollisuu-

teen ei ole millään lailla varauduttu jo rakennettaes-

sa, kaapeli joudutaan vetämään, miten pystytään-

kään - niin tai näin. Ja siltä tai tältä näyttää sitten 

lopputuloskin.

– Ei kukaan meistä halua kodissaan loputtomasti 

sähköjohtoja näkyviin!

Invalidiliiton Asumispalveluissa Pekka Kurvisen 

mukaan myös esteettömyyttä ja erikoisratkaisuja tar-

vitseville halutaan tehdä asukkaille koteja, ei laitoksia.

Kodit koteina, vaikka erikoisratkaisuja tulisikin

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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Julkisivujen
Taitajat 2014

Tämän aukeaman 

ilmoittajat edustavat osaa 

Julkisivuyhdistyksen 

jäsenistöstä 2014

www.julkisivuyhdistys.fi 

www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

 
Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti 

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
Rakennusten ilmatiiveysmittaukset 

www.ohuthiekeskus.com 

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen

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

p. 0207 911 888
www.ains.fiEspoo, Tampere, Turku, Pori

VARAA  

AIKA OMAN  

A-INSINÖÖRISI 

KANSSA!

KOKEMUS TUO VARMUUTTA...
 ...VARMUUS LUO LAATUA

www.exoteriko.fi

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh. 
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

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

w
w
w
.4
2
.fi

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Pidä pintasi,
  vaadi 

www.e-weber.fi 

CEMBRIT
JULKISIVUT

Taloyhtiöpäättäjät –suoran päässä

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

Tietokannassa on tällä hetkellä
• 48 074 hallituksen puheenjohtajaa
• 7 112 sivutoimista isännöitsijää
• 3 776 ammatti-isännöitsijää

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

Since 1991.

http://www.julkisivuyhdistys.fi


O
man yrittäjäurani aikana minullekin 

on kertynyt kokemusta työskentelystä 

muutaman järjestön kanssa. Täytyy ih-

metellä, että kyllä niissäkin unioneissa 

eletään erikoista elämää. Pomoille kun kertyy muu-

tama vuosi järjestökokemusta, niin varsin nopeasti 

jäsenet ja heidän toiveensa unohtuvat, tilalle tulee 

ylhäältäpäin ohjattua ”edunvalvontaa”.

Silti yllättävän pitkään jäsenet unioneissa kui-

tenkin pysyvät, maksavat jäsenmaksunsa, kitisevät 

liittojen saamattomuudesta, mutta eivät "rohkene"  

erota.

Isännöintiunionin rivit repeilevät
Tuoreimpana tulehduspesäkkeenä vaikuttaa olevan 

isännöitsijöiden ja isännöintiyritysten yhteenliitty-

mä, Isännöintiliitto.

Sieltä tiedetään jo joukon pitkäikäisiä jäsenyri-

tyksiä, voisiko jopa sanoa, joukkoirtisanoutuneen. 

Ja kun tieto siitä levisi alalla, operaattorit 

ovat tienanneet hyvin, sillä niin runsasta 

on puhelinliikenne kollegoiden keskuudes-

sa ollut.

Kenttä kokee, ettei liitosta saa sitä, mitä 

toivotaan. On sanottu, että liiton nok-

kaukkoja kiinnostavat vain isoja jäsen-

maksuja maksavat ketjuyritykset. Pie-

net ovat vain jäsenmaksuautomaat-

teja, minkä avulla liiton henkilöstön 

nuppiluku kasvaa kasvamistaan. 

Liiton varainhankinta, kehnon 

taloustilanteen vuoksi palkka- ja 

muiden kulujen peittämiseksi, 

vaikuttaa hävittäneen toimin-

Mikähän näitä suomalaisia järjestöjä, tai 
paremminkin niiden nokkamiehiä, oikein vaivaa. 
Miten niin moneen unioniin valikoituukin kovin 
samankaltaisen oloisia ”vaikuttajia”.

Paperiliitolla, Kevalla, AKT:lla... näistä on ainakin 
kokemusta.

Coq au vin 
- kukkoa viinissä

nan perustarkoituksen: Palvella jäseniä, kehittää 

alan ja yritysten toimintaa, keskustella ja edesauttaa 

jäsenistön valmiutta palvella asiakkaitaan, etune-

nässä taloyhtiöitä. Kovasti teknistyvässä ja isoja kor-

jauksia vaativassa kiinteistönpidossa.

Ei ole yksi, eikä kaksi toimijaa, jotka ovat ääneen 

pohtineet, onko liitto sittenkään jäseniään varten 

vai onko käynyt niin, että jäsenet ovatkin liittoa var-

ten. Se on vakava kysymys. Eikä tämä ole edes uusi 

ilmiö.

Onko tilanne niin, että pullosta on korkki pok-

sahtanut pois ja rivit harvenevat reippaalla kädellä? 

Etunenässä pienet ja varsinkin perheyritykset. Mut-

ta nyt kuulee jo sitäkin, että muutama iso ja keski-

suurikin pohtivat jäsenmaksujen mielekkyyttä. 

Kysehän on siitä, kokevatko jäsenet saavansa ra-

halle mitään tähdellistä vastinetta. Esimerkiksi, mi-

ten tärkeäksi isännöitsijät kokevat oman liittonsa 

julkaisemat oppaat ja ohjevihkoset, jotka on 

suunnattu taloyhtiön asukkaille ja osakkaille. 

Tuollaisten painotuotteiden tekeminen, 

painattaminen ja jakaminen ei ole tänä päi-

vänä ollenkaan halpaa hommaa. Väärä foo-

rumi jakamassa kyseistä informaatiota, 

joka olisi enemmän Kiinteistöliiton 

heiniä.

Elämme mielenkiintoisia ai-

koja, sanoo aitiopaikalta alaa 

seuraava kustantaja, jonka 

edustama lehti voi toimia 

järjestöistä riippumat-

tomana vaikuttajana 

taloyhtiöiden ja isän-

nöitsijöiden kanssa.

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

Karpan 
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
Liiasta syömisesta johtuva tauti paranee paastolla, 
paastosta johtunut syömisellä.

ISÄNNÖINTIALALLA KUPLII
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www.facebook.com/karpankeittio

KUKKOA on Suomesta vaikea löytää, mutta ai-

don kanan löydät hyvin varustetun kaupan pa-

kastealtaasta. Sulata kana jääkaapissa vuorokau-

den verran.

Halkaise kana ensin keskeltä kahtia. Siis, kau-

lasta takapuoleen. Irrota koivet ja siivet, halkaise 

kana sen jälkeen neljään osaan.

Sekoita jauho, suola ja pippuri, pyörittele lihoja 

mausteseoksessa.

Ruskista pekonikuutiot pannulla, kunnes rasva 

tirisee. Lisää loraus oliiviöljyä ja ruskista kanan-

palat kauniin ruskeiksi ja siirrä valurautapataan.

Pannulle voita ja paista sienet ja kuoritut si-

pulit kokonaisina, siirrä lautaselle odottamaan. 

Huuhdo pannu tilkalla burgundilaista punaviiniä 

ja kaada pataan.

Sido maustepuketti rosmariinista, persiljasta 

ja timjamista. Sitten halkaistut valkosipulin kyn-

net (4-5 kpl), tomaattimurska,  appelsiinin kuorta, 

fondi, maustepuketti pataan. Ja punaviiniä niin, 

että ainekset melkein peittyvät. Ruokalusikallinen 

hunajaa ja ripaus muskottipähkinää ei ole huono.

Sulje pata kannella ja laita se 170 asteiseen uu-

niin noin kahdeksi tunniksi. Lisää sipulit ja sienet 

vasta reilun tunnin päästä, jotteivät kypsy liikaa.

Kun aika ja ruoka ovat kypsiä, niin nosta pata 

keittolevylle. Ongi sieltä lihat, sienet ja sipulit het-

keksi pois. Nakkaa maustepuketti roskiin.

Keitä kastiketta kokoon, kunnes se sakenee ja 

laita sitten kana, sipulit ja sienet takaisin pataan. 

Ruoan voi tarjota perunoiden, riisin tai hyvän 

tuoreen maalaisleivän kera.

Kukkoa - ei kun kanaa viinissä

tuoreen maalaisleivän kera.

KahvimaallaKahvimaalla

30. maaliskuuta 201430. maaliskuuta 2014

Chef KarppaChef Karppa

Kukkoa viinissä
• Yksi maalaiskana

• Pikkusipuleita 6-8 kpl

• Valkosipulia 

• Pekonia 100 g

• Vehnäjauhoja

• Herkkusieniä

• Tomaattimurskaa

• Appelsiininkuorta

• Timjamia

• Rosmariinia

• Persiljaa

• Lihafondia 4 rkl

• Voita ja oliiviöljyä

• Punaviiniä pullo

Luulisi, että 

pullollinen vii-

niä ”ampuu” 

maussa mui-

den maustei-

den yli - väärin. 

Monista aineis-

ta koostuva 

salsa on hyvin 

tasapainoisen 

makuinen, 

maukas.
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Uutispostia

UUDISTETTU rakennuksen 
energiatodistuslaki on ollut 
voimassa 1.6.2013 alkaen, jonka 
aikana on kertynyt uutta tietoa 
todistuksen toimivuudesta.  

Omakotiliitto ja sidosryhmät 
ehdottavat, että koko energia-
todistuslaki ja asetus otetaan 
uudelleen käsittelyyn. 

Kertyneiden kokemusten ja 
palautteen pohjalta energia-
todistuksesta voidaan tehdä 
tasavertainen, oikeudenmukai-
nen ja selkeä. 

Aloitteen jättäneet kokevat 
esityksensä mukaisen energia-

todistuksen informatiivisena, ja 
sen uskotaan lisäävän haluk-
kuutta rakennuksen energiate-
hokkuuden parantamiseen sekä 
energian säästämiseen. 

Omakotiliitto luovutti kansa-
laisaloitteen ja sitä täydentävän 
esityksen perustelumuistioineen 
eduskunnan puhemiehelle Eero 
Heinäluomalle 25.3.2014.
Nykyinen energiatodistusmalli 
koetaan epäoikeudenmukaiseksi 
erityisesti olemassa olevalle 
rakennuskannalle. 

Nykyinen energialuokan 
laskennallinen, energiamuoto-

kertoimella painotettu määrit-
tely on erityisen ongelmallinen 
sähkölämmitteisille taloille: 
energiamuotokertoimen (sähkö 
1.7) käyttö johtaa merkittävästi 
suurempaan laskennalliseen 
kulutukseen kuin rakennuk-
sessa todellisuudessa energiaa 
käytetään.

  Uudistettu laki rakennuk-
sen energiatodistuksesta astuu 
voimaan vaiheittaan. Tämän 
vuoden heinäkuusta alkaen se 
koskee myös liike- ja toimisto-
rakennuksia. Tämä merkitsee-
satojen tuhansien eurojen kulua 

jokaiselle kunnalle, aloitteessa 
todetaan.   

Todellinen kulutus 
oikeampi tapa
  Taloustutkimuksen maalis-
kuussa tekemän tutkimuksen 
mukaan 84 prosenttia kansalai-
sista haluaa, että rakennuksen 
energiatodistusluokan määrittely 
perustuu todelliseen kulutuk-
seen. 

Tutkimuksen mukaan yli neljä 
viidestä kaikkien puolueiden 
kannattajista kannattaa kulu-
tukseen perustuvaa määrittelyä 
(vaihteluväli 81-92 % eri edus-
kuntapuolueiden välillä).

Suomen Kiinteistönvälittäjä-
liiton ja Omakotiliiton tekemien 
selvitysten mukaan (maaliskuu 
2014) energiatodistusten hinnat 
vaihtelevat parin sadan ja parin 
tuhannen euron välillä. 

Lisäksi osassa tapauksista on 
peritty myös matkakuluja. 

Kuluttajat pitävät todistuk-
sen hintaa kalliina ja todistusta 
turhana. Vertailtaessa hintaa 
saatuun hyötyyn pidetään ener-
giatodistuspakkoa nykymuotoi-
sena lähinnä rahastuksena. 

Ostajia todistus ei kiinnos-
ta. Ostajat ovat kiinnostuneita 
rakennuksen lämmitysmuodosta 
ja haluavat saada tietoa raken-
nuksen oikeasta energiankulu-
tuksesta.

 
Kannustavuutta mukaan
Omakotiliitto esittää, että 
energiatodistusta kehitettäisiin 
siten, että todistus kannustaisi 
kuluttajia paremmin tarkaste-
lemaan kulutustottumuksiaan 
sekä motivoisi rakennuksen 
pitkäjänteisen energiatehokkuu-
den parantamiseen. 

Tavoitteena on myös, että yhä 
useampi kiinteistön omistaja 
hankkisi myynti- tai vuokrausti-
lanteessa rakennukselleen ener-
giatodistuksen ja rakennukset 
olisivat oikeudenmukaisemmin 
vertailtavissa.

  Täydentävän esityksen ta-
voitteena on, että energiatodis-
tuksen laadinta yksinkertaistuu 
ja kustannukset pienenevät. 

Jos mitattua energiankulutus-
tietoa ei ole saatavilla, energia-
todistus laaditaan laskelmien 
pohjalta, kuitenkin poistaen 
energiamuotojen kertoimista 
aiheutuvat ongelmat. Näin eri 
lämmitysmuotoja kohdellaan 
tasavertaisesti. 

 

Kansalaisaloite eduskuntaan todelliseen kulutukseen 
perustuvan energiatodistuksen puolesta

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.
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KIINTEÄ isännöintipalkkio on 
keskimäärin noin 400 eurosta 
noin 1 400 euroon riippuen 
hyvin paljon asiakasyhtiön 
huoneistojen lukumäärästä. 
Erillisveloitettavissa palveluis-
sa taksat vaihtelevat hyvinkin 
paljon: esimerkiksi isännöitsijän-
todistuksen laatiminen maksaa 
hieman alle 60 eurosta yli 100 
euroon, kalleimmillaan yli 200 
euroa.

Kiinteät palkkiot ovat nous-
seet varsin maltillisesti viimeisen 
kolmen vuoden aikana, mutta 
erillisveloitettavissa palkkioissa 
taksat ovat nousseet enemmän. 
Tämä käy ilmi KTI:n tekemästä 
tutkimuksesta, johon vastasi 744 
isännöitsijää ja puheenjohtajaa. 
Vastaavanlainen tutkimus tehtiin 
edellisen kerran vuonna 2010.  
Tutkimus toteutettiin internet-
kyselynä marras-joulukuussa 
2013.

Taloyhtiön koko määrittää 
palkkion suuruuden
Kiinteän isännöintipalkkion 
suuruus vaihtelee huomattavasti 
taloyhtiön koon mukaan. Kes-
kimääräinen kiinteä isännöinti-
palkkio oli 40 asuinhuoneiston 
talossa (2 400 htm2) noin 737 
euroa kuukaudessa, joka tekee 
18,40 euroa kuukaudessa asuin-

MODERNIT VIEMÄRISANEERA-
USMENETELMÄT (MoMent) ry 
käynnistää viemärisaneeraajien 
henkilösertifi ointikoulutuksen 
työturvallisuuden parantamisek-
si. Sertifi oinnin avulla putki-
remonttien teettäjät löytävät 
ammattitaitoisia työntekijöitä, 
joiden osaaminen täyttää 
voimassaolevat määräykset ja 
standardit.

Sertifi ointi on tietynlainen 
ammattitaidon laatujärjestel-
mä. Lisäkoulutus auttaa myös 
välttämään turvallisuus- ja 
ympäristöriskejä. Yksi tärkeim-
mistä tavoitteista onkin nostaa 
nykyisten asentajien osaaminen 
työturvallisuuden kannalta sel-
laiselle tasolle, että he säästyvät 
altistumisilta.

Moment pyrkii siihen, että 
vuoden 2015 alkuun mennessä 
saataisiin voimaan vaatimus, että 
viemärisaneeraustöihin pääsee 
vain henkilö, jolla on voimassa-
oleva sertifi kaatti.

Sertifi kaatin hankkimisen 
ehdoksi on kaavailtu muun 
muassa 18 vuoden alaikärajaa 

Isännöintiä keskimäärin 14-22 eurolla neliöltä
huoneistoa kohti laskettuna.

Keskimääräinen kiinteä 
kuukausipalkkio 20 asuinhuo-
neiston talossa (1 400 htm2) oli 
444 euroa, jossa on nousua 24 
euroa kolmen vuoden takaiseen 
verrattuna. Sadan asuinhuoneis-
ton taloyhtiössä (6 000 htm2) 
isännöinnin kuukausipalkkio oli 
keskimäärin 1380 euroa, joka 
on 20 euroa enemmän kuin 
vuonna 2010.

Asuinhuoneistoa kohti lasket-
tuna kiinteä isännöintipalkkio oli 
20 huoneiston yhtiössä 22,20 
euroa huoneistolta kuukaudes-
sa, joka on 1,20 euroa enemmän 
kuin kolme vuotta aiemmin. 
Sadan huoneiston yhtiössä palk-
kio on 13,80 euroa huoneistolta 
kuukaudessa.

Hinnat sisältävät arvonlisä-
veron ja perustuvat koko maan 
vastausaineistoon.

Kallein isännöitsijäntodistus 
yli 200 euroa
Taloyhtiöiltä veloitetaan erillis-
korvauksia esimerkiksi yhtiö-
järjestyksen muuttamisesta, 
remonttien valvonnasta sekä 
kokouspalkkioita, kilometri-
korvauksia ja kopiointimaksuja. 
Suuruus vaihtelee eri yrityksillä 
huomattavasti.

Esimerkiksi isännöitsijänto-

distukset, jotka kustannukset 
yleisimmin maksaa osakkeen-
omistaja, vaihtelevat vastausten 
perusteella alle 60 eurosta yli 
sataan euroon. Neljännes veloitti 
60 euroa tai vähemmän ja nel-
jännes 100 euroa tai enemmän. 
Kallein isännöitsijäntodistuksen 
hinta liitteineen oli 232 euroa. 
Keskimääräinen hinta isännöitsi-
jöiden mukaan on  83,20 euroa.

Hallinnollisista tehtävistä isän-
nöitsijät veloittavat taloyhtiön 
puheenjohtajien mukaan kes-
kimäärin 70,50 euroa tunnilta. 
Teknisen isännöinnin tuntihinta 
on noin viisi euroa korkeampi. 
Kyselyyn vastanneiden ammatti-
isännöitsijöiden mukaan erillis-
veloitettava tuntityö on 9 euroa 
taloyhtiön hallitusten puheen-
johtajien näkemystä alhaisempi.

Kokouspalkkiot ovat päivä-
kokouksissa selkeästi ilta- ja 
viikonloppukokouksia edulli-
sempia. Taloyhtiöiden puheen-
johtajien mukaan isännöitsijän 
kokouspalkkio oli työpäivän 
aikana keskimäärin 70 euroa/
tunti, työpäivän jälkeen 88,70 
euroa/tunti, myöhemmin illalla 
110 euroa/tunti ja viikonloppui-
sin 153,10 euroa tunnilta.

Kilometrikorvauksia makse-
taan hallitusten puheenjohtajien 
mukaan keskimäärin 72 senttiä 

kilometriltä. Neljänneksellä 
kilometrikorvaus jää alle 55 
sentin ja neljänneksellä on yli 85 
senttiä kilometriltä. Mustavalkoi-
nen valokopio maksoi isännöit-
sijöiden mukaan 44 senttiä/
kopio ja värillisenä 74 senttiä/
kopio. Värikopioiden hinta on 
alle 45 senttiä kappaleelta joka 
neljännen isännöitsijän mukaan 
ja yli euron hintaisia myös joka 
neljännessä tapauksessa.

Tunne sopimuksen sisältö
Hallituksen on tunnettava 
taloyhtiön isännöintisopimuksen 
sisältö, jotta hallitus tietää, mitä 
on isännöinniltä ostanut. Isän-
nöintisopimusten liitteistä yleisin 
on isännöintitehtäväluettelo, 
joka on mukana 86 prosentissa 
sopimuksista.

Taloyhtiön hallituksen tehtä-
vänä on hyväksyä isännöintiso-
pimus ja siihen sisältyvistä tehtä-
vistä maksettava kiinteä palkkio 
ja erillisveloitettavat palkkiot. 
Taloyhtiön hallituksen on hyväk-
syttävä myös näiden mahdolliset 
tarkistukset ja muutokset.

83 prosenttia puheenjohta-
jista ja isännöitsijöistä haluaisi, 
että kiinteän sopimushinnan 
osuus kokonaispalkkiosta olisi 
vähintään 75 prosenttia.

Viemärisaneeraajat 
sertifi oidaan

ja 18 kuukauden työkokemusta 
ennen varsinaisen näyttötyön 
suorittamista. Toteutusmallin 
on tarkoitus olla samantapainen 
kuin märkätila-asentajien sertifi -
ointikoulutus.

Ensimmäinen koulutus pidet-
tiin joulukuussa 2013,  seuraavat 
olivat helmikuussa ja kaksi on 
vielä tulossa loppukeväästä. 
Koulutus on tarkoitettu alalla 
toimiville viemäreiden sisä-
puolisia saneerauksia tekeville 
asentajille ja työnjohtajille, seu-
raavaksi myös suunnittelijoille ja 
valvojille.

Työturvallisuus paranee
Tällä hetkellä noin 30 prosent-
tia putkiremonteista tehdään 
uudenlaisilla pinnoitus- ja suk-
kasujutusmenetelmillä. Putkisa-
neerausten määrän kasvaessa 
lähivuosina voimakkaasti myös 
pinnoitus- ja sukitusmenetel-
mien käyttö tulee lisääntymään. 
Uudet työmenetelmät edellyt-
tävät kuitenkin asentajilta uutta 
osaamista muun muassa työssä 
käytettävien aineiden ja uusien 

tuotteiden suhteen.
– Sertifi ointikoulutuksessa 

paneudumme parantamaan 
työntekijöiden työturvallisuutta 
muun muassa kouluttamalla mi-
ten altistavia aineita käsitellään, 
sanoo Moment ry:n varapu-
heenjohtaja Jan-Erik Luther.

Tavoite on kehittää yhteis-
työssä koulutuskonseptin ma-
teriaalit sellaisiksi, että muutkin 
kouluttajat pystyvät myöhem-
min tarjoamaan vastaavaa 

koulutusta.
Koulutukseen voivat osallistua 

kaikki jo alalla työskentelevät 
ja myös alalle pyrkivät, jotka 
ovat EU-alueelta. Alan yritykset 
ottavat jatkuvasti lisää työnteki-
jöitä, joten valmiiksi koulutetut 
työntekijät työllistyvät melko 
nopeasti.

Työtehoseura TTS vastaa 
koulutuksen järjestämisestä ja 
vastaanottaa työnäytteet. VTT 
ylläpitää henkilörekisteriä.
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SISÄMINISTERIÖ on antanut 
pysäköintivirhemaksuja koske-
van asetuksen. Pysäköintivirhe-
maksut nousevat yhdeksässä 
kunnassa 1.5.2014. Pysäköinti-
virhemaksua korotetaan kuntien 
esitysten mukaisesti Iisalmessa, 

RAKENNUSTEOLLISUUS RT ja 
rakennusalan muut etujärjestöt 
ovat pettyneitä tilaajavastuulain 
muutostarpeita selvittäneen 
työryhmän esityksiin tilaajavas-
tuulain muuttamiseksi. 

Työryhmän loppuraportin 
ehdotukset veisivät toteutues-
saan pohjan talousrikollisuuden 
torjuntatoimien uskottavuudelta.

– Huonoin muutos on poistaa 
tilaajilta velvollisuus valvoa sopi-
mussuhteen aikana ulkomaisen 
työvoiman todistuksia sosiaali-
turvasta. Lisäksi työryhmä sallisi 
sopimuksen tekemisen sellaisen 
urakoitsijan kanssa, jolla on 
verovelkaa ilman maksusuun-
nitelmaa, työmarkkinajohtaja 
Tapio Kari Rakennusteollisuus 
RT:stä sanoo.

Lisää resursseja talous-
rikollisuuden torjuntaan
  Rakennusteollisuuden näke-
myksiin yhtyvät ammattijärjestöt 
Rakennusliitto ja Pro sekä muun 
muassa rakennuttajia edustava 
RAKLI. 

Myös tilaajavastuulain valvon-
nasta koko Suomessa vastaava 
Etelä-Suomen Aluehallinto-
virasto on jättänyt työryhmän 
esityksestä eriävän mielipiteen.

Työryhmän ehdotukset ovat 

Rakennusala: Talousrikollisuuden torjunnassa ollaan 
ottamassa takapakkia

vastakkaisia sille, mitä valvo-
vat viranomaiset ja työryhmän 
kuulemat asiantuntijat ovat esit-
täneet.  Rakennusala on vaatinut 
lisää resursseja viranomaisille 
talousrikollisuuden torjuntaan 
ja edistänyt osaltaan harmaata 
taloutta estäviä lakimuutoksia. 

Tästä esimerkkinä on raken-
nusalan veronumero ja kesällä 
voimaan tuleva ilmoitusvelvol-
lisuus, jotka perustuvat Raken-
nusliiton ja Rakennusteollisuu-
den aloitteeseen.

– Työryhmän tarkoitus keven-
tää yrityksille tulevia velvoitteita 
on ollut sinänsä hyvä, mutta 
näin vesitettäisiin talousrikolli-
suuden torjunnassa rakennus-
alalla otetut edistysaskeleet, 
Tapio Kari toteaa.

Neljänneksen kilpailuetu 
harmaan talouden yrittäjälle
Lakia esitetään muutettavaksi 
siten, että tilaajalla ei olisi urakan 
aloittamisen jälkeen velvollisuut-
ta valvoa lähetettyjen työnteki-
jöiden todistuksia kuulumisesta 
lähtömaan sosiaaliturvaan. 

Vastuu todistusten hankkimi-
sesta jäisi tällöin yksinomaan ul-
komaisen työnantajan vastuulle.

 – Käytännössä ulkomainen 
yritys näyttäisi työntekijöiden to-

distukset ennen töiden aloitusta 
työn tilaajalle. Kahden päivän 
kuluttua yritys voisi vaihtaa kaikki 
työntekijät, eikä tilaajan tarvitsisi 
enää välittää, onko todistuksia 
vai ei, Tapio Kari kuvaa. 

– Käyttämällä vakuuttamat-
tomia työntekijöitä harmaan 
talouden yrittäjä säästäisi neljän-
neksen henkilöstökuluista. Näin 
ulkomailta työvoimaa lähettävä 
yritys saisi kilpailuedun, joka joh-
taisi lakeja noudattavien suoma-
laisyritysten kohdalla väistämättä 
siihen, ettei tarjouskilpailuissa 
voida pärjätä.

 Ehdotuksen perusteella työn-
tekijöiden vakuuttamista valvoi-
sivat ainoastaan Aluehallintovi-
raston ulkomaalaistarkastajat, 
joista lähetettyjen työntekijöiden 
asioita valvoo tällä hetkellä 
kymmenisen virkamiestä koko 
Suomessa. 

Tapio Karin mukaan kiinnijää-
misriski lähenisi nollaa ja vaikka 
sitten sakkoa tulisi, määrättävä 
sakko ei olisi perintäkelpoinen 
ulkomailla.

Verovelka ei olisi 
sopimuksenteon este
Työryhmä esittää, että tilaa-
jayritys voisi oman harkintansa 
mukaan tehdä sopimuksen 

myös sellaisen alihankintayrityk-
sen kanssa, jolla on verovelkaa 
mutta ei maksusuunnitelmaa 
sen hoitamiseksi. 

Tilaajan ei myöskään tarvitsisi 
välittää onko verovelkaa esimer-
kiksi 10 000 tai 100 000 euroa, 
riittää kun tietää verovelan 
määrän. 

Nykykäytännön mukaan 
alihankintayrityksen on pitänyt 
tehdä maksusuunnitelma vero-
veloista Verohallinnon kanssa 
ennen kuin sopimusta voidaan 
tehdä.

– Maksusuunnitelman 
edellytyksen poistaminen on 
vähintäänkin erikoista. Vero-
hallinto tekee yrityksen kanssa 
maksusuunnitelman usein jo 
yhden puhelun perusteella, jos 
verovelan synnylle on uskottavat 
perustelut ja viimeistään viikos-
sa, mikäli yritys ei ole tietoisesti 
laiminlyönyt velvoitteitaan. Asian 
hoitamisen vaatima aika tai 
vaiva ei pitäisi olla ylivoimainen. 
Ei kai epäkelpoja yrityksiä pidä 
hyysätä? kysyy Rakennusliiton 
puheenjohtaja Matti Harjuniemi.  

Pysäköintivirhemaksut nousevat yhdeksässä kunnassa
Kangasalla, Porissa, Imatral-
la, Järvenpäässä, Keravalla, 
Kouvolassa, Turussa. Myös 
Rovaniemen kaupunkikeskustan 
alueella korotetaan pysäköinti-
virhemaksua.

  1.5.2014 alkaen pysä-

köintivirhemaksut ovat edellä 
mainituissa kunnissa seuraavat: 
Iisalmessa ja Kangasalla 40 eu-
roa, Porissa 45 euroa, Imatralla, 
Järvenpäässä, Keravalla ja Kou-
volassa 50 euroa, Turussa 60 
euroa, Rovaniemellä 50 euroa 

kunnanosissa 1-18 ja 21, muussa 
osassa kaupunkia maksu pysyy 
40 eurossa.

  Myös Lappeenranta esitti 
pysäköintivirhemaksun ko-
rottamista 60 euroon, mutta 
poliisilaitos ei tässä vaiheessa 
puoltanut maksun korottamista.

  Pysäköinninvalvonnasta 
annetun lain mukaan pysä-
köintivirhemaksu on 20 euroa. 
Sisäministeriön asetuksella 
pysäköintivirhemaksua voidaan 
korottaa, jos liikennetiheys, 
paikoitustilojen niukkuus, pysä-
köintivirheiden määrä, liikenteen 
sujuvuus tai muut liikenteelliset 
syyt sitä vaativat. Esityksen py-
säköintivirhemaksun korottami-
sesta tekee kunta. 

  Ennen asetuksen antamista 
sisäministeriö pyytää esityksiin 
poliisilaitoksen lausunnon. Sisä-
ministeriö lähettää myöhemmin 
keväällä kunnille menettelyoh-
jeet korotusesityksen tekemi-
seksi.Alutec Oy, Savontie 349, 84100 Ylivieska

Puh. (08) 410 5500, fax (08) 424 441
myynti@alutec.fi
www.alutec.fi

 PARVEKELASITUKSET  ALUMIINIOVET AURINGONSUOJASÄLEIKÖT
PARVEKEKAITEET ALUMIINI-IKKUNAT LASISEINÄT 

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

Alutec - palvelukonseptin avulla autamme  
sinua uudis- ja saneerauskohteissa hankkee-
si suunnittelusta takuuvarmaan lopputulok-
seen saakka. Tuotevalikoimastamme löydät 
kaiken tarvittavan. 
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PIMEITÄ palkkoja, peiteltyjä 
osinkoja, vääräsisältöisiä tosit-
teita ynnä muita veropetoksia, 
joista saamatta jääneitä veroja 
pantiin maksuun yli 200 miljoo-
naa euroa. Tässä konkreettinen 
tulos vuonna 2012 päättyneestä 
verohallinnon rakennusalan 
verovalvontahankkeessa, Rak-
sassa.

Rikosilmoituksia tehtiin lähes 
joka kymmenestä tarkastetusta 
rakennusyrityksestä. 

– Hanke oli monin tavoin 
tuloksellinen ja sillä oli myöntei-
nen vaikutus harmaan talouden 
torjunnassa. Voin sanoa, että 
kun aikaisemmin kiinnijäämisen 
riski saattoi olla satunnainen, nyt 
se kasvaa todennäköiseksi. Eri-
tyisesti reaaliaikaiset valvonta-
keinot osoittautuivat tehokkaik-
si, hankeen vetäjä, ylitarkastaja 
Pekka Muinonen sanoo.

Joka kolmannessa tarkastus-
kohteessa harmaata taloutta
Verohallinnon Raksa-hanke 
toteutettiin vuosina 2008-2012 
ja sen aikana valmistui 3 525 
verotarkastuskertomusta. 

Harmaata taloutta löytyi lähes 
joka kolmannessa tarkastus-
kohteessa. Lähes 10 prosen-
tista tarkastuskertomuksista 
tehtiin rikosilmoitus, joista 264 
tapauksessa oli kyse törkeästä 
veropetoksesta. 

Esimerkiksi vääräsisältöisiä 
tositteita löytyi yhteensä 112 
miljoonan euron arvosta. Yli 
90 prosenttia epäselvyyksistä 
löydettiin yrityksissä, joiden lii-

MONIA ärsyttävä paperilaskusta 
veloitettava lisämaksu on nyt 
myös Kuluttajaviraston agen-
dalla. Oikein, sillä kyllä yritysten 
pitää pystyä peittämään tällaiset 
”kulut” palvelujen ja tuotteidensa 
hintoihin. 

BtoB -puolella jo pelkkä 
laskutuslisä voi olla 5-10 euroa 
per lasku.

Ihmisten ja yritystenkin ärty-
mys on ymmärrettävää, vaikka 
nuo edellä kerrotut summat 
ovat pieniä verrattuna vaik-
kapa Fortumin siirtohinnasta 
perimään perusmaksuun, 34,78 
euroa per kuukausi plus verot, 
joka jo on täysin kohtuutonta

Kuluttajavirasto toivoo 
ennakkotapausta
paperilaskujen laskuttamisesta

Markkinaoikeus on kieltänyt 
Elisa Oyj:tä veloittamasta pape-
rilaskun toimittamisesta erillistä 
1,90 euroa tai sitä suurempaa 
maksua. 

Kuluttajaviraston mukaan 
paperilaskuista aiheutuvat 
kustannukset kuuluvat yleisiin 
tuotantokustannuksiin ja niiden 
hinta pitää sisällyttää hyödykkei-
siin, eikä sitä saa periä erikseen.

Tärkein asia on se, että näil-
läkö päätöksillä me edistämme 
suomalaisen tietoyhteiskunnan 
kehittymistä, Elisan palvelujoh-
taja Vesa-Pekka Nikula vastaa.                          
Tällä ei taida tietoyhteiskunnan 
kanssa olla mitään tekemistä.

kevaihto oli alle kuusi miljoonaa 
euroa.

220 miljoonaa euroa 
pimeitä palkkoja
Välittömän verotuksen osalta 
hanke tuotti 144 miljoonan 
euron nettolisäyksen tuloihin 
ja olettama lisätulosta vuodelle 
2014 on 12,5 miljoonaa euroa. 
Arvonlisäveron tarkastustulokset 
olivat yhteensä 70 miljoonaa 
euroa. Veroksi muutettuna 
hankkeen tulos oli yli 200 mil-
joonaa euroa.

Verohallinnon rakennusalan 
verovalvontahankkeen tavoit-
teena oli suitsia harmaata ta-
loutta rakennusalalla, ohjata alan 
yrityksiä toimimaan oikein sekä 
kerätä verovaroja. Tavoitteet 
saavutettiin lisäämällä tarkas-
tuksia ja kehittämällä valvontaa 
reaaliaikaiseksi.

Uudet keinot tervetulleita
Hankkeen vaikuttavuuksista 
puhuttaessa Pekka Muinosen 
mielestä on merkittävää, että 
Raksa-valvonnan vaikutuksesta 
on saatu myös lainsäädännöllisiä 
toimia, kuten esimerkiksi kesällä 
voimaan astuva työntekijä- ja 
urakkatietojen tiedonantovelvol-
lisuus ja sitä ennen veronume-
rokäytäntö.

- Uuden koko rakennusalaa 
koskevan lainsäädännön usko-
taan luovan realistiset mahdol-
lisuudet tehokkaaseen harmaan 
talouden vastaiseen veroa ker-
ryttävään toimintaan, mikä näkyi 
osin jo tämän hankkeen aikana.

Harmaan talouden arvo veroina 
yli 200 miljoonaa euroa

alk.
110 € /

elementti

alk.
110 € /

elementti

http://www.koskenmetalli.net


KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2014

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

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT

TUHOLAISTORJUNTAAKIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

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

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi

PARVEKEKAITEET

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
PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

PUUIKKUNAT 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 

Terveellisemmän 
elinympäristön 
ammattilainen

• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt 
• jyrsijätorjunta • luteet 

• tuhohyönteiset • lintutorjunta 
• desin  oinnit • hajunpoistot

Soita 040 514 5026
asiakaspalvelu@estorjunta.  
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Jyväskylän Paviljongissa maa-
liskuun puolessa välissä pidetyt 
Rakentaminen&Talotekniikka 
2014 -messut onnistuivat hyvin. 
Vuorossa oli 40. kerta, kun alan 
ammattilaiset ja kodinrakentajat 
kohtasivat messuilla.

Kiinteistöposti järjesti jo 
kuudetta kertaa messuille 
suositun KiinteistöTorin. Torilla 
oli mukana totuttuun tapaan 
Eerola-Yhtiöt Oy sekä Paperin-
keräys Oy.

Messujen kävijämäärä ylsi 
lähes 20 000 vieraaseen. Näyt-
teilleasettajia oli vajaat 300.

Jyväskylän Messut Oy:n 
myyntijohtaja Jyri Siekkinen sa-
noo saaneensa kävijöiltä hyvää 
palautetta: 

- Messujen yleisöluennot kiin-
nostivat ja vetivät hyvin kuulijoi-
ta. Myös näytteilleasettajat olivat 
viikonlopun antiin tyytyväisiä. 
Ihmiset olivat liikkeellä ja osas-
toilla tehtiin kauppaa. On hyvä 
huomata, että edelleen halutaan 
satsata asumiseen ja viihtyvyy-
teen, Siekkinen toteaa.

Eerola-Yhtiöiden Jarno 
Salminen oli myös tyytyväinen 
messujen antiin ja Kiinteistö-
Toriin: - Uudisrakentamisen 
vähentyminen on tuonut meille 
kaivojen huolto- ja  kunnossapi-
topuolelle asiakkaita. Minulle jäi 
näistä messuista ja torista hyvät 
fi ilikset, varsinkin kun saimme 
hyvin uusia kontakteja.

Seuraavat Rakentaminen ja 
Talotekniikka -messut järjeste-
tään  maaliskuussa 2015.

Jyväskylässä hyvätunnelmaiset messut

Kiinteistöposti järjesti jo kuudetta kertaa Kiinteistötorin Rakentaminen & 

Talotekniikka -messuille. Lehden omassa tilassa markkinoitiin 

Kiinteistöpostia ja SIR Tietokantaa, joka on luotettava ja ajantasainen 

osoiterekisteri, millä tavoittaa taloyhtiöpäättäjät.

Paperinkeräys Oy on ollut Jyväskylän Kiinteistötorilla kaikilla kerroilla eli 

jokaisen kerran: – Mielestäni messut olivat tälläkin kertaa onnistuneet ja 

saimme uusia asiakkaita. Kiinteistötori palveli meitä kokonaisuutena 

hienosti ja torin sijainti ja konsepti kokonaisuudessaan on hyvä, totesi 

palvelupäällikkö Jaakko Jäntti.

Kiinteistötorin Torikahvila on suosittu paikka. Kahvilan erikoisuutena on, että ainoa käypä valuutta on 

Toritaaleri.

Vexvelle 
Tasavallan 
presidentin 
kansain-
välistymis-
palkinto

KAUKOLÄMPÖVENTTIILE-
JÄ valmistava Vexve oli yksi 
kolmesta yrityksestä, joille Tasa-
vallan presidentti Sauli Niinistö 
myönsi maaliskuussa vuoden 
2013 kansainvälistymispalkin-
non. 

Sastamalalaisen perheyritys 
Vexven kaukolämpöventtiilit 
turvaavat satojen miljoonien 
kotien lämmityksen ja asuinmu-
kavuuden. 

Yrityksen yli 30 vientimaasta 
suurimmat ovat Kiina ja Venäjä. 
Uusimmat avaukset löytyvät 
kaukokylmäventtiileistä, joita 
menee muun muassa Lähi-idän 
maihin.

- Entisen Neuvostoliiton 
alueella olemme olleet jo 
kahden vuosikymmenen ajan 
modernisoimassa tiensä päähän 
tulevia kaukolämpöjärjestelmiä. 
Persianlahden alueella kauko-
kylmän kysyntä on kasvanut 
viime vuosina. Kansainvälisen 
kasvumme ovat mahdollistaneet 
henkilöstömme kasvutarinat. 
Palkinto on tunnustus heidän 
tekemästään työstä, toimitus-
johtaja Lasse Mannola sanoo.

Teollisuuden valtavirtaa 
vastaan uiva yritys on keskittänyt 
kaiken tuotantonsa Suomeen. 
Sastamalan ja Liperin tehtailta 
valmistuu noin puoli miljoonaa 
venttiiliä vuosittain. Tuotannos-
ta noin 90 prosenttia menee 
vientiin. 

Vexven kasvu on jatkunut 
20 vuoden aikana tasaisesti 
yrityksen laajentaessa tuote-
valikoimaansa ja toimintaansa 
jatkuvasti uusille markkinoille. 
Venttiileiden ohella liiketoi-
mintaa on laajennettu veden-
mittausjärjestelmiin ja muihin 
energiaa säästäviin ratkaisuihin.

Yritys on yhteistyössä Sasta-
malan koulutuskuntayhtymän 
kanssa osallistunut aktiivisesti 
ammatillisen koulutuksen 
uudistamiseen ja kehittämiseen. 
Vexve on erityisesti panosta-
nut nuorten työllistämiseen ja 
toteuttanut omalta osaltaan 
nuorisotakuuta

Lisätietoja: Vexve 
toimitusjohtaja Lasse Mannola 
puh. 050 360 8850
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VAIVATTOMASTI asiakkaan luo-
na, tehokkaasti, korkealaatuisesti 
ja ympäristöystävällisesti. Siinä 
tiivistetysti Green Carpet -mat-
tohuollon toimintaperiaate. 

Green Carpet on Suomessa 
kehitetty palvelukonsepti. Se on 
patentoitu lisäksi EU:n alueella, 
Yhdysvalloissa ja Venäjällä.

Kuorma-autoon rakennetun 
pesulan toisesta päästä sisään 
menee likainen matto ja toisesta 
päästä se tulee ulos puhtaana ja 
kuivana. 

Pesulinjan kapasiteetti on 60 
neliömetriä tunnissa. Päivittäin 
puhdistuvat kymmenien porras-
käytävien matot. 

Vedenkulutus on vain noin 
3-4 litraa/mattoneliö. Esikä-
sittelyaine ja pesuaine ovat 
molemmat biohajoavia. Nekin 
kotimaisen kehitystyön tuloksia.

Green Carpet pesee kiinteis-
töjen ennestään omistamia mat-
toja ja tarjoaa kokonaisvaltaista 
Omamatto-palvelua. Oma-
matto-palvelussa taloyhtiöille 
tarjotaan pakettia, jossa asiakas 

Mattopesula huristelee kiinteistöasiakkaan luo

saa korkealaatuiset matot edul-
lisesti ja mattoihin säännöllisen 
pesuhuollon. 

Yrityksen asiakkaina on jo 
noin tuhat taloyhtiötä, ravinto-
loita, huoltoasemia ja lääkäri-
keskuksia. 

Tällä hetkellä palvelu on tar-
jolla koko Suomessa pohjoisinta 

Lappia lukuun ottamatta. Tar-
koituksena on laajentaa toiminta 
myös kansainväliseksi lisenssejä 
myymällä.

Lisätietoja: 
www.greencarpet.fi  

Luowia 
Collection 
Oy:ltä
jätteen-
keräysastioita

 
LOPPUVUODESTA 2013 
perustetun yrityksen, Luowia 
Collection Oy:n erikoisuutena 
ovat jätteenkeräysastiat, jotka on 
mahdollista asentaa perinteisen 
1,5 metrin asennussyvyyden li-
säksi myös 0,5 metrin syvyyteen 
tai kokonaan maan pinnalle.

Lisäksi Luowia Collection 
-jätekeräysastioiden maanpääl-
lisistä verhoiluelementeistä on 
tarkoitus tehdä yhteensopivia 
useimpien markkinoilla jo ole-
vien jätekeräysastioiden kanssa. 
Näin vanhat jätekeräysastiat on 
mahdollista päivittää moderniin 
ilmeeseen sopiviksi.

Lisätietoja:
Luowia Collection Oy, 
toimitusjohtaja Jukka Blom, 
puh. 040 350 0111

15.-17.5.2014 www.ti-seminaari.fi

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit
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ECM Talotekniikka
EMC Talotekniikka -konsernin 

palveluliiketoiminnasta vas-

taavaksi johtajaksi on nimitetty 

insinööri Petri Bemeleit.

Polygon Finland Oy
KTM Marja Sarén-Rämö on 

nimitetty Polygon Finland Oy:n 

talousjohtajaksi 7.1.2014 alkaen. 

Hän siirtyy Polygonille Schneider 

Electric-konsernista, jossa

hän on toiminut Business Cont-

rollerina ja talousjohtajana sekä 

viimeksi vastannut Nordic Baltic 

-alueen liiketoiminnan tukijärjes-

telmien kehittämisestä.

Insinööri Arto Takala on nimitetty 

Polygon Finland Oy:n Länsi-Suo-

men alueen tulosvastuulliseksi 

aluepäälliköksi ja johtoryhmän 

jäseneksi 13.1.2014 alkaen. Hän 

siirtyy Polygonille Lemminkäinen 

Talotekniikka Oy:stä, jossa hän

on viimeksi vastannut Lounais-

Suomen alueen huolto- ja ylläpi-

totoiminnoista.

Realia Management Oy
KTM Timo Tikkinen (54) on 

nimitetty Realia Management 

Oy:n välitys- ja arviointipalvelut 

liiketoiminta-alueen johtajaksi 

sekä johtoryhmän jäseneksi 10.2. 

alkaen. Aiemmin hän on toiminut 

mm. Aberdeen Asset Mana-

gement Finland Oy:ssä, Nokia 

Telecommunications Ltd:ssä 

sekä Skanska Oy:ssä myynnin, 

liiketoiminnan kehittämisen sekä 

rahoituksen johtotehtävissä  Suo-

messa ja ulkomailla.

Asianajotoimisto Kuhanen, 
Asikainen & Kanerva Oy
RAKLIn nykyinen toimitusjohtaja 

Helena Kinnunen on nimitetty 

Asianajotoimisto Kuhanen, Asi-

kainen & Kanerva Oy:n toimi-

tusjohtajaksi. Kinnunen aloittaa 

uudessa toimessaan syksyllä 

2014.

Talokeskus Yhtiöt Oy
Seuraavat nimitykset on tehty 

1.1.2014 alkaen:

Karri Virtanen on nimitetty 

Talokeskus-konsernin toimitus-

johtajaksi.

Juha Borenius on nimitetty 

Tampuuri ohjelmistot ja palvelut 

-liiketoimintayksikön johtajaksi ja 

Talokeskus-konsernin johtoryh-

män jäseneksi.

Markku Hyvärinen on nimitetty 

Rakentamisen liiketoimintayksi-

kön johtajaksi ja Talokeskus-kon-

sernin johtoryhmän jäseneksi.

Matti Pasanen on nimitetty 

Talokeskus-konsernin talousjoh-

tajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. 

Ari Alkila on nimitetty Talokes-

kus-konsernin myyntijohtajaksi ja 

johtoryhmän jäseneksi. 

Peter Ström on nimitetty Talo-

keskus-konsernin asiakkuuksista 

ja yhteiskuntasuhteista vastaa-

vaksi johtajaksi. 

Emma Häivälä on nimitetty 

Talokeskus-konsernin henkilös-

töpäälliköksi.

Katariina Mäkelä on nimitetty 

Talokeskus-konsernin markki-

nointi- ja viestintäpäälliköksi. 

Henry Eklöf on nimitetty Talokes-

kus-konsernin IT-päälliköksi.

Pertti Virtanen on nimitetty 

Tampuuri palveluista vastaavaksi 

johtajaksi Tampuuri ohjelmistot ja 

palvelut -liiketoimintayksikköön. 

Arto Rintala on nimitetty 

asiakkuusjohtajaksi Tampuuri 

ohjelmistot ja palvelut -liiketoi-

mintayksikköön.

Sami Karjalainen on nimitetty oh-

jelmistotuotannon ja laadunvar-

mennuksen päälliköksi Tampuuri 

ohjelmistot ja palvelut -liiketoi-

mintayksikköön. 

Janne Katajamäki on nimitetty 

kehityspäälliköksi Tampuuri 

ohjelmistot ja palvelut -liiketoi-

mintayksikköön. 

Stefan Fransman on nimitetty 

kehityspäälliköksi Rakentamisen 

liiketoimintayksikköön.

Harri Mäkinen on nimitetty ope-

ratiiviseksi johtajaksi Rakentami-

sen liiketoimintayksikköön. 

Jari Koskela on nimitetty Jyväs-

kylän ja Kuopion aluepäälliköksi 

Rakentamisen liiketoimintayk-

sikköön. 

Timo Haapea on nimitetty Linja-

saneerauspalveluiden päälliköksi 

Rakentamisen liiketoimintayk-

sikköön.

Juha Hartikka on nimitetty 

Julkisivusaneerauspalveluiden 

päälliköksi Rakentamisen liiketoi-

mintayksikköön.

Markku Sinisalo on nimitetty Toi-

mitila- ja uudissuunnittelupalve-

luiden päälliköksi Rakentamisen 

liiketoimintayksikköön.

Tom Lindborg on nimitetty 

Rakennuttamis- ja valvontapalve-

luiden päälliköksi Rakentamisen 

liiketoimintayksikköön.

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

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

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

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
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posti

maksaa
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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. 

nimityksiä

Nimitysuutisia: 

toimitus@

kiinteistoposti.fi 



Puheenvuoro-palstalla voit kommentoida kiinteistöalan asioita taloyhtiöiden, isännöinnin, 
kiinteistönhuollon tai korjaamisen kannalta. Puheenvuoro: riina.takala@kiinteistoposti.fi 

Puheen-
vuoro

K
orjaushankkeen läpivienti on vuosien mit-

tainen projekti, jonka pätevään johtamiseen 

tilaajan on panostettava kunnolla. On järke-

vää palkata jo hankesuunnitteluvaiheessa 

ammattitaitoinen ja riippumaton projektinjohtaja.

Suunnitelmallinen ja ennakoiva korjaustoiminta 

ei ole lähtenyt toivotulla tavalla käyntiin, mistä syystä 

korjaustoimenpiteet tulevat usein vastaan kohtuutto-

man rankkoina, hallitsemattomina ja kalliina. 90-lu-

vulla saatujen kokemusten mukaan rakennuskannas-

samme on tulossa kaksi suurempaa korjaussykliä.  

Ensimmäinen sykli koostuu vaipan eri osien (vesi-

katto, julkisivut, parvekkeet ja ikkunat) korjauksesta ja 

toinen sykli taloteknisistä (vesi- ja viemärilinjojen uu-

siminen) korjauksista. 

Ensimmäisen syklin toteutumisajankohta riippuu 

kiinteistön maantieteellisestä sijainnista ja tästä riip-

puvasta rasitustasosta ja ajoittuu 25-40 ikään. 

Toinen sykli eli putkiremontit on riippuvainen 

kiinteistön valmistumisajankohdasta ja käytetyistä 

materiaaleista. Hajonta on varsin suurta, mutta keski-

määrin tämä sykli ajoittuu 40-50 vuoden ikään.

Asunto-osakeyhtiöt ovat varautuneet huonosti 

meneillään olevaan ja tulevaan korjaussumaan. Pää-

osin maallikkovoimin johdettuina ne eivät luonnos-

taan omaa suunnittelutyön, eivätkä korjausurakan ti-

laamisen taitoa. Tämä luo alan yrityksille kiusauksen 

käyttää osaamatonta tilaajaa hyväkseen ja rahastaa 

oikein kunnolla. 

Hankkeet käynnistyvät esivalmistelulla, jossa 

AsOy:n osakkaat keskenään pohtivat korjaustarpei-

ta ja asumistasonsa parantamista. Pohjana pitää olla 

ammattilaisen tekemä kuntoarvio ja usein myös kun-

totutkimus. Vaihe kestää usein vuosia. 

Remontin lähestyessä on syytä haravoida osak-

keenomistajista hallitukseen ne henkilöt, joilla on ra-

kennusalan ja mielellään myös juridista kokemusta, 

eli parhaat voimat hallitukseen korjaushanketta ke-

hittämään ja johtamaan.

Tiedottamisessa osakkeenomistajille on lähes ai-

na puutteita. Hallituksen on tiedotettava riittävästi 

hankesuunnittelun ja suunnittelun etenemisestä se-

kä valmisteltava hankkeesta päättävät yhtiökokouk-

set huolella. Myöhemmin urakoitsija on velvoitettava 

tekemään työmaan viestintäsuunnitelman ja tiedot-

tamaan sen pohjalta yksityiskohtaisesti työn etene-

misestä ottaen huomioon tietysti mahdolliset häiriö-

tilanteet.

Suunnittelu käynnistyy hankesuunnittelulla ja 

jatkuu toteutussuunnittelulla. Tässä vaiheessa tulee 

hankkeelle valita projektinjohtaja, joka voi olla hal-

lituksen puheenjohtaja, mikäli taitoa ja aikaa riittää, 

mutta suositeltavaa on palkata hanketta läpi viemään 

ulkopuolinen ammattilainen. Pätevien suunnittelijoi-

den valinta on hankkeen onnistumisen kannalta kes-

keisiä asioita. 

Suunnittelutyön aikana tilaajan edustajan on oh-

jattava suunnittelua, jotta kaikki rakennuksen korjat-

tavat osat tulevat suunniteltua ja ettei suunnittelussa 

synny tarpeettoman kalliita ratkaisuja. Ylikorjaamis-

ta on myös vältettävä, mieluimmin esimerkiksi ikku-

noissa korjataan vanhaa kuin viedään korjattavissa 

olevia ikkunoita kaatopaikalle. Putkiremonteissa uu-

det pinnoitusmenetelmät saattavat säästää rahaa tun-

tuvasti niissä kohteissa, joihin ne sopivat.

Urakoitsijan valinta on monimutkainen vyyhti ja 

vaatii ammattimaista otetta. On arvioitava hintaa, laa-

duntuotantokykyä, toimitusvarmuutta ja jopa henki-

lökemiaa sekä työvoiman käyttöä eli tehdäänkö koti-

maisin vai ulkomaisin voimin. 

Erittäin tärkeä vaihe on myös rakennustyön valvo-

jan valinta. Valvojan tulee mieluusti olla eri yritykses-

tä kuin suunnittelija, ettei ole vaaraa suunnitteluvir-

heiden peittelystä. Valvojalla ei tietenkään saa olla si-

teitä urakoitsijaan. 

Työmaakokousten vetäjänä voi olla hallituksen 

puheenjohtaja, projektinjohtaja tai ammattitaitoinen 

valvoja. AsOy:n hallituksesta pitää olla edustus työ-

maakokouksissa, muuten hanke luisuu täysin ulko-

puolisten käsiin. 

Lisätyöt ovat sudenkuoppa työmaavaiheessa. Ura-

koitsijat esittävät mieluusti lisätöitä katetta paikatak-

seen. Urakkaan kuuluviakin töitä saattaa helposti lip-

sahtaa lisätöiden puolelle, valvoja on tässä avainase-

massa. On myös valvottava, että kaikki työt tulevat 

tehtyä ja että lopputuloksen laatu vastaa asiakirjoissa 

sovittua tasoa.

Urakkatyön vastaanottokelpoisuudesta syntyy 

usein kiistaa. Urakoitsijat tyrkyttävät joskus kesken-

eräistä työtä vastaanotettavaksi. Tähän ei pidä pai-

nostuksenkaan alla suostua, vaan vaatia kaikkien töi-

den valmiutta. Takuuasioiden hoitaminen ajallaan ja 

että takuutyöt todella tulevat tehtyä, vaatii myös asi-

antuntemusta. Urakoitsijan mielenkiinto takuutöiden 

tekemiseen on usein laimeaa, vaikka urakkahinnasta 

pieni osa onkin maksamatta.

Jouko TaskinenJouko Taskinen
Rakennusinsinööri, Rakennusinsinööri, 

Suomen Asunto-osakkeenomistajat Suomen Asunto-osakkeenomistajat 

(SAO) ry:n hallituksen jäsen(SAO) ry:n hallituksen jäsen

Asunto-osakeyhtiö
korjaustyön tilaajana
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Enemmän etuja asukkaille.
Vähemmän huolta yhteyksistä.

Soneran kiinteistölaajakaistan valokuituyhteys 
takaa nopean nettisurffailun ja monipuoliset 
tv-palvelut asukkaille. Lisäksi taloyhtiön asukkaat 
saavat tarjousetuja myös matkapuhelinpalveluista.· SUOMEN LUOTETUIN INTERNETOPERA
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Pyydä heti edullisempi tarjous:
www.sonera.fi /kiinteistosopimus
0200 11611 (mpm/pvm) ma-pe 8–20, la 9–16.30

http://www.sonera.fi/kiinteistosopimus


Tutustu DNA WELHO Taloyhtiökumppanuuden hyötyihin 
• netissä www.dna.fi/taloyhtiokumppani tai 
• ota yhteyttä ja pyydä tarjous taloyhtiomyynti@dna.fi

ON ASIOITA, JOITA SINUN EI
TARVITSE TEHDÄ ITSE.

KUTEN TALOYHTIÖLAAJAKAISTAN PÄIVITYS
TÄLLE VUOSITUHANNELLE.

Anna DNA WELHO Taloyhtiö-
kumppanin tehdä se puolestasi. 
Tarjoamme taloyhtiöiden laajakaista- ja 
kaapeli-tv -palvelut vuosikymmenten 
kokemuksella. Asiantuntijoidemme 
avulla taloyhtiösi laajakaista- ja kaa-
peli-tv -asiat hoituvat mutkattomasti. 
Myös asennus- ja huoltotarpeet hoituvat 
omalla huoltopalvelullamme – nopeasti 
ja vaivatta.

http://www.dna.fi/taloyhtiokumppani
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