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

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

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

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

Vältä ongelmat ja tilaa meiltä viemäriputkien pesu ja puhdistus
ennakkoon. Tarvittaessa voimme myös kuvata putket.
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Auringosta sähköä ja lämpöä käyttöveteen
- Koy Hämeenpuisto 21 sai ympäristöpalkinnon
Tamperelaisen Koy Hämeenpuisto 21:n katolla kymmenet aurinko-

paneelit keräävät kevätauringon valoa kiinteistön sähköntuotantoon. 

Viereisellä katolla aurinkokeräimet tuottavat energiaa käyttöveden 

lämmittämiseen. 

Sami Salminen kertoo 60 aurinkopaneelin toimintaperiaatteista.

Ekologisten ratkaisujen ansiosta kiinteistöosakeyhtiö palkittiin Pirkan-

maan Ely-keskuksen ympäristöpalkinnolla.

Tämä on Kiinteistöpostin valtakunnallinen 

puheenjohtajanumero. Lukijakunnan muodostavat 

asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, 

sivutoimiset ja ammatti-isännöitsijät sekä muut 

sidosryhmät. Jakelulevikki yhteensä 55 280 kpl.

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

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

Vihreys leviää kerrostalojenkin katoille
Viherkattojen suosio kasvaa, eikä niiden rakentami-

nen ole enää yksittäisten ihmisten mielenkiinnon ja 

puuhastelun varassa. Juhamatti Niemikapee tekee 

väitöskirjaa viherkatoista.
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Rockmies talonmiesmeiningillä
Myyrmäen Huollon kiinteistönhoitaja Tom Eklund 

osallistui Voice of Finland -laulukilpailuun ja pääsi 

Redraman joukkueeseen. Rockmiehen arki kuluu 

toistaiseksi vielä talonmiesmeiningillä, vaikkakin 

mieli tekisi kovasti musiikkimaailmaan. 
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välistä vastuunjakoa piha-alueiden suhteen. 

10 Miten on asianlaita?
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energiaremontteja putkiremontin rinnalla
EU-GUGLE-projektin kohdealueena on Tampereen Tam-

mela, jonka kerrostalot ovat pääosin 1960–80-luvuilta. 

As Oy Tammelankulma on valmistunut vuonna 1970. 

Taloyhtiön remonteista projektipäällikkö Tiina Sahakarille 

kertoivat  hallituksen jäsen Jouni Suurmäki ja puheen-

johtaja Jussi Paatola (oik.)
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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 
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PANKIT eivät helpota pk-yritysten investointihalukkuut-

ta. Ne ovat viime aikoina lisänneet lainaehtoihin klausuulin, 

jossa pankilla on oikeus arvioida lainan ehdot uudelleen jopa 

kahden tai kolmen vuoden kuluttua.

Lisäksi lainapapereissa seisoo, että ”velka erääntyy pankin 

vaatiessa maksettavaksi, kun pankin maksuvalmius ja vaka-

varaisuus laskee alle lainsäädännön tason”.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pk-yritykset saavat 

vain lyhytaikaista lainaa, mikä ei todellakaan sovellu inves-

tointeihin, jotka ovat usein vähintään kymmenen vuoden 

mittaisella takaisinmaksuajalla mahdollisia. Tämä jarruttaa jo 

Oy Suomi Ab:n talouskasvuakin.

Myös se, että Suomen kehittymättömät rahoitusmarkkinat 

haittaavat investointeja, sillä markkinoilla ei pankkien lisäk-

si juuri muita toimijoita ole. Ja pankit käyttävät tätä ”korttia” 

häikäilemättömästi hyväkseen. 

Perusteluina on jo kovasti kulunut fraasi: ”Kiristyneet va-

kavaraisuusvaatimukset”.

Löysätkää pankkiirit pantaanne ja antakaa rahan kiertää 

järkevillä ehdoilla. Se on koko kansakunnan etu.

V
antaan Energian nimitysuutisessa posee-

raa ihmisen sijasta koira, Jekku. Jekun 

tehtävä on nuuhkia kaukolämpöputkia 

mahdollisten putkivuotojen paikallistami-

seksi, jotta ne voidaan korjata nopeasti. Insinööritoi-

misto Tähtiranta on saanut kaksi uutta työntekijää, 

homekoirat Maisan ja Tetén. Koirilla on siis erityis-

ominaisuuksia, joissa ihmiset joutuisivat turvautu-

maan teknisiin laitteisiin.

Tässä Kiinteistöpostin numerossa on useita artik-

keleita, joissa puhutaan suunnittelemisen tärkey-

destä ja kokonaisuuksien hallitsemisen välttämättö-

myydestä. Huonoilla suunnitelmilla, eikä yksittäisil-

lä kokonaisuudesta irroitetuilla toimenpiteillä saada 

aikaan energiatehokkuutta tai parempaa asumisen 

laatua terveys- tai toiminnallisuusmielessä.

Liian usein taloyhtiöissä kuitenkin halutaan ni-

pistää juuri suunnittelusta. Konsultti, arkkitehti, pro-

jektipäällikkö tai hankesuunnittelija koetaan liian 

kalliiksi. Tämä ajatusmalli taas johtaa liian helpos-

ti siihen, että vaillinaisilla suunnitelmilla toteuttaen 

lopputulos tuskin on sitä, mitä toivottiin tai kuvitel-

tiin saatavan. Päinvastoin. Voi käydä niin, että maa-

lämpöjärjestelmään hurahtaneena ilman riittävää 

lähtötilannekartoitusta tai ko-

konaisuuden hallintaa järjestel-

mä kuluttaakin enemmän säh-

köä kuin tuottaa lämpöener-

giaa. 

Monissa suurissa taloyh-

tiöremonteissa suositellaan 

hankesuunnitelman tekemis-

tä ennen kuin remontin suun-

nittelua edes aloitetaan. Han-

kesuunnitelma sanahirviönä 

tarkoittaa sitä yksinkertaista ja 

tarpeellista prosessia, jossa sel-

vitetään nykyinen tilanne ja 

mietitään, mitä ja miten halut-

taisiin rakennusta tai sen osia korjata. Vasta sitten 

voidaan suunnitella ja löytää suunnittelemalla vaih-

toehdot, joista voidaan valita –  käyttöikä tai elinkaa-

ri huomioiden.

Olen viime aikoina kuullut, miten taloyhtiöihin 

on myyty monikymmensivuisia hankesuunnitelma-

raportteja, joissa ikävimmillään – vaikkapa sen puo-

litoistakertaista yhtiövastiketta maksavan liiketilan 

omistajan kannalta – remonttiaie paisuu putkire-

montista hissi- ja julkisivuremontiksi tai muuksi ai-

van toisen kokoluokan hankkeeksi. 

Tai sitten toisinpäin – maalämpöjärjestelmän 

hankintasuunnitelmassa ei tiedetä, mitä voitaisiin jo 

lähtötilanteessa tehdä energiatehokkuuden paran-

tamiseksi. Sitten isketään uusi hieno järjestelmä öl-

jylämmityksen tilalle, mutta ei huomioida, miten se 

vaikuttaa vaikkapa ilmastointijärjestelmään tai yli-

päätään energiankulutukseen.  

Ulkopuolinen suunnittelutoimisto hankesuunni-

telman laatijana on tietysti yksi vaihtoehto hanke-

suunnitelman tekijänä. Mutta entäpä se oma isän-

nöintitoimisto, jolla on olemassa oleva suhde talo-

yhtiöön,  historiatietoa korjaamisista ja osakkeen-

omistajienkin tekemistä remonteista? Eikö hanke-

suunnittelijan rooli olisi luontevin 

isännöitsijätoimistolle, joka konsep-

toisi ja hinnoittelisi palvelun ja sen 

jälkeen yhdessä tuttujen hallitusten 

jäsenten ja osakkaiden kanssa mie-

tittäisiin, minkälainen meidän ener-

giatehokkuusremonttimme olisi ja 

mitä sillä tavoittelisimme – muuta-

kin kuin vimmattua rahansäästöä?

Riina Takala
päätoimittajapäätoimittaja

pääkirjoitus

Pankit jarruttavat ehdoillaan pk-yritysten investointeja
kommentti

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

Yhtiökokouspäätös 
piha-alueista

lakipostia

SITTEN asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukses-

sa tehtiin päätös, jolla yhtiö päätti poistaa, siirtää ja 

korvata eräiden osakkeenomistajien tekemiä aitoja 

ja istutuksia siten, että pääsy erityisesti huoneisto-

jen yksityiskäytössä oleville takapihoille mahdollis-

tuu rakennuksen vierustaa pitkin kaikkien huoneis-

tojen osalta. 

Tämä ei sopinut osakkeenomistaja A:lle, joka 

nosti käräjäoikeudessa yhtiötä vastaan yhtiökoko-

uksen päätöksen moitekanteen ja vaati päätöksen 

julistamista pätemättömäksi. 

A katsoi päätöksen olevan yhdenvertaisuusperi-

aatteen vastainen ja johtavan A:n tosiasiassa hallit-

seman huoneiston piha-alueen pienenemiseen ja 

kasvillisuuden poistamiseen. Päätöksen haitallisuus 

osakkeenomistajalle A johtui osittain hänen huo-

neistonsa sijainnista, jonka johdosta päätös oli hä-

nelle haitallisempi kuin muille osakkeenomistajille. 

KÄRÄJÄOIKEUS hylkäsi A:n kanteen. Käräjäoike-

us totesi aluksi asiassa olevan riidatonta, että piha-

aluetta ei ollut yhtiöjärjestyksessä jaettu osakkeen-

omistajien hallintaan, joten yhtiökokouksella on 

siten ollut lähtökohtaisesti oikeus päättää alueen 

käytöstä. 

Näin ollen jäljelle jäi ratkaistavaksi se, onko pää-

tös ollut osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperi-

aatteen vastainen. Käräjäoikeus totesi, että yhtiö-

kokouksen päätös johti yhtäältä tiettyjen osakkeen-

omistajien piha-alueiden pienenemiseen, mutta 

toisaalta päätös paransi toisten osakkeenomistajien 

mahdollisuuksia kulkea omalle pihalleen. 

Arvioidessaan osakkeenomistajien vastakkai-

sia intressejä käräjäoikeus katsoi muutoksiin olevan 

hyväksyttävä syy. Hovioikeus ei muuttanut käräjä-

oikeuden tuomiota.

Tällä kertaa tarkastelemme oikeustapauksen 

valossa asunto-osakeyhtiön piha-alueita kos-

kevaa yhtiökokouksen päätöstä.

Asian taustaksi todettakoon lähtökohtatilanne. 

Asunto-osakeyhtiössä yhtiön rakennuskanta 

muodostui erimallisista ja erikokoisista parita-

loista. 

Talojen sijainti kiinteistöllä oli hajautettu siten, 

että huoneistojen käyttämien piha-alueiden 

koko ja yksityisyys olivat olleet alun pitäenkin 

vaihtelevia ja vaikeasti toisiinsa verrattavissa. 

Osakkaat olivat aikojen saatossa rakentaneet 

omia aitoja ja tehneet istutuksia huoneistojen-

sa kohdalla oleville piha-alueille. Asunto-osa-

keyhtiön piha-aluetta ei ollut miltään osin yh-

tiöjärjestyksessä määrätty osakehuoneistojen 

hallintaan.
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PIHA-ALUEIDEN jakamisessa ja hallitsemisessa on 

erinomaisen tärkeää pitää mielessä se, että tosiasi-

allinen hallinta ei luo osakkeenomistajalle oikeut-

ta. Jotta tietty piha-alue kuuluisi osakkeenomista-

jan hallintaan, tulee se määrätä yhtiöjärjestyksessä 

osakehuoneistoon kuuluvaksi. Muussa tapaukses-

sa piha-alueet katsotaan yhtiön hallinnassa olevik-

si alueiksi. Tästä huolimatta on tavanomaista, että 

yhtiöissä on muodostunut käytäntö, jossa huoneis-

tojen edustalla olevien etu- ja takapihojen käytöstä, 

näillä olevista istutuksista ja jopa piha-aidoistakin 

päättää varsin pitkälle kunkin osakehuoneiston hal-

tija omalta kohdaltaan. 

Näiden piha-alueiden käytön ja istutusten osalta 

osakkeenomistajan päätösvalta on kuitenkin huo-

mattavasti suppeampi kuin yhtiöjärjestysmääräyk-

sellä osoitetun ja siten varsinaisesti oikeutta luoval-

la tavalla osakehuoneistoon kuuluvan piha-alueen 

osalta. 

On mainittava, että esimerkiksi osakkeenomista-

jalla ei ole muutostyöoikeutta piha-alueeseen, jota 

ei ole yhtiöjärjestyksessä osoitettu hänen hallitse-

malleen huoneistolle kuuluvaksi. 

TOISEKSI muistettava, että yhtiökokouksella on 

varsin laaja valta päättää siitä, miten yhtiön yhtei-

siä piha-alueita käytetään ja minkälaisia istutuksia 

niillä sallitaan. Tämä päätösvalta ei poistu yhtiöltä, 

vaikka käytännössä osakkeenomistajilla olisi ollut 

laaja päätäntävalta omien huoneistojensa edustalla 

oleviin piha-alueisiin. 

Ajan kulumisella ei ole merkitystä. Vastaavas-

ti silloin, kun tietty piha-alue on osoitettu tiettyyn 

osakehuoneistoon kuuluvaksi, edellyttää näihin 

piha-alueisiin kohdistuvien päätösten ja muutos-

ten tekeminen yleensä kyseisen osakehuoneiston 

hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan suos-

tumusta, jos tehtävät muutokset eivät ole välttämät-

tömiä. 

HUOMION arvoista on, että kuitenkin myös sil-

loin, kun huoneistojen edustalla olevia piha-alueita 

ei ole nimenomaisesti jaettu eri huoneistojen kes-

ken näiden hallintaan yhtiöjärjestyksessä, yhtiöko-    

kouksen on otettava huomioon yhdenvertaisuus-

periaatteen noudattaminen, kuten kaikessa muus-

sakin päätöksenteossa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samassa 

asemassa olevia osakkeenomistajia kohdellaan sa-

malla tavalla ja että kenellekään ei anneta perustee-

tonta etua toisen kustannuksella. 

YHTIÖLLÄ on normaalin enemmistöperiaatteen 

puitteissa varsin laajat valtuudet päättää yhtiön hal-

linnassa olevien piha-alueiden käytöstä, kunhan 

menettely on vastaava kaikkien osakkeenomistaji-

en kohdalla. 

Esimerkiksi yhdenvertaisuusperiaatteen vastais-

ta olisi yleensä sellainen piha-alueiden jakamista 

koskeva päätös, jossa yhtiölle kuuluvat piha-alueet 

annettaisiin vain tiettyjen osakehuoneistojen koh-

dalla näiden huoneistojen hallintaan, mutta mui-

Hämeen 
Laaturemonttiin 

voi luottaa: 

Lue asiakastarinoitamme
ja pyydä tarjous:  
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Lue asiakastarinoitamme
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9000
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toteutettua 
kattoremonttia

97 %
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asiakkaistamme 
suosittelee!

100 % aikataulussa 
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1+1 1 toimittaja ja 
1 lasku, vasta 
kun työ on tehty.

Soita 03 3398 6722
Helsinki Tampere Turku Oulu Pori  
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den huoneistojen osalta näin ei tehtäisi tai alueet 

nimenomaisesti määrättäisiin yhteiseen käyttöön.

ONGELMALLISTA yhdenvertaisuuden arvioimi-

nen on silloin, kun rakennusten ja pihojen sijain-

ti poikkeavat toisistaan siten, että osakehuoneisto-

jen edustalla olevat piha-alueet ovat erikokoisia tai 

rajoittuvat esimerkiksi erilaisessa käytössä oleviin 

alueisiin. 

Tällöin joudutaan yleensä arvioimaan sitä, koh-

teleeko päätös osakkeenomistajia yleisesti yhden-

vertaisesti, vaikka päätös tosiasiallisten vaikutus-

tensa kautta aiheuttaisikin jollekin osakkeenomis-

tajalle haittaa esimerkiksi pitkään vakiintuneeseen 

käytäntöön verrattuna. Lisäksi on otettava huomi-

oon, että usein osakkeenomistajan osakehuoneis-

tonsa edustalla, mutta yhtiölle kuuluvalla piha-alu-

eella tekemät istutukset kasvavat vuosien kuluessa, 

mikä käytännössä siirtää yhtiölle kuuluvaa piha-

aluetta tietyille huoneistoille kuuluvaksi enemmän 

kuin istutuksia tehtäessä on ollut tarkoitus. Tällöin 

osakkeenomistajat helposti alkavat mieltää edustal-

laan olevan piha-alueen kuuluvan osakehuoneis-

toon, vaikka se kuuluisikin yhtiön hallintaan. 

Tällaiset osakkaan näkemykset eivät kuitenkaan 

ole oikeutettuja, vaan osakkeenomistajan tulee ym-

märtää, että näiden piha-alueiden osalta päätösval-

ta on edelleenkin yhtiöllä, jos niitä siis ei ole yhtiö-

järjestyksessä nimenomaisesti osoitettu osakehuo-

neistoille. 

EDELLÄ kuvatun oikeustapauksen eri oikeusastei-

den ratkaisuja voidaan pitää perusteltuina. Ensim-

mäisenä selvitettiin siis se, oliko piha-alueet jaettu 

yhtiöjärjestyksessä osakehuoneistoille, ja kun näin 

ei ollut tehty, mietittiin asiaan yhdenvertaisuuspe-

riaatteen kannalta. Toisaalta oikeusasteet ovat olleet 

velvollisiakin tarkastelemaan asiaa vain niiden seik-

kojen osalta, joihin kantaja on kanteessaan vedon-

nut. Ja nyt oli nimenomaisesti vedottu yhdenver-

taisuusperiaatteenvastaisuuteen.

Vaikka tapauksessa oli merkkejä siitäkin, että 

päätös tosiasiallisten vaikutustensa kautta aiheut-

ti haittaa osakkeenomistaja A:lle, jouduttiin hänel-

le syntyvää haittaa arvioimaan suhteessa muiden 

osakkeenomistajien oikeutettuun intressiin ja yhti-

ön enemmistöperiaatteen mukaiseen päätösvaltaan 

piha-alueiden jakamisen suhteen. 

Koska päätöksen vaikutukset kohdistuivat samal-

la tavalla muihinkin osakkeenomistajiin ja päätök-

sestä hyötyvillä osakkeenomistajilla oli oikeutettu 

intressi, voitiin päätös tehdä enemmistöperiaatteel-

la yhdenvertaisuutta loukkaamatta. 

TAPAUSTA voidaan lähestyä myös osakkeenomis-

tajan ennakoitavuuden kautta. Koska piha-aluetta 

ei ollut osoitettu yhtiöjärjestyksessä osakehuoneis-

toon, ei A:lla ollut hallinta- tai muutakaan oikeutta 

kyseiseen alueeseen ja siten hänellä ei ollut myös-

kään oikeutta luottaa siihen kohdistuneen pelkän 

vakiintuneen käytännön pysyvyyteen. 

Vaikka istutusten kasvamisesta on aiheutunut 

piha-alueiden siirtyminen tosiasiallisesti osakehuo-

neistoille, se ei ole poistanut yhtiön oikeutta päättää 

näiden istutusten poistamisesta, kun ne kuitenkin 

ovat kuuluneet yhtiön hallinnassa olevaan piha-

alueeseen. 

Samoin A:n on tullut ymmärtää se, että hänen 

huoneistonsa sijainti yhtiön kiinteistöllä on sellai-

nen, ettei hänen piha-alueensa ole vastaava kuin 

yhtiön muiden osakkeenomistajien osakehuoneis-

tojen piha-alueet. 

ESITÄNKIN näkemyksenäni, että käytännössä yh-

denvertaisuusperiaatteen loukkauksen tulee olla 

suhteellisen selvä, jotta asunto-osakeyhtiössä tehtä-

vät kunnossapito- ja muutostyöt olisivat yhdenver-

taisuusperiaatteen kannalta ongelmallisia. 

Yhdenvertaisuusperiaatetta ei voida soveltaa tiu-

kan kaavamaisesti, eikä osakkeenomistajan yhden-

vertaisuus voi tarkoittaa sitä, että osakkeenomistajia 

pitäisi kohdella aina täsmälleen samalla tavalla. 

Tiukka pitäytyminen osakkeenomistajien yh-

denvertaisuuteen saattaisi vaikeuttaa merkittävästi 

esimerkiksi tarpeellisten kunnossapito- ja muutos-

töiden toteuttamista. Osakkeenomistajien on sie-

dettävä kohtuullisessa määrin sitä, että jokainen 

asunto-osakeyhtiössä tehtävä kunnossapitotoimi ei 

välttämättä hyödytä kaikkia osakehuoneistoja täy-

sin samalla tavalla ja osakkeenomistajan edellyte-

tään jo osakkeita hankkiessaan varautuvan tähän 

ottamalla huomioon muun ohella huoneistonsa 

koko, sijainti ja yhtiöjärjestysmääräykset.

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.
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www.mataki.fi

Suomeen sopivat vesikatot.

Vedenpitävät katot

Mataki on suomalaisen Nordic Waterproofing Oy:n rekisteröity tavaramerkki.

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

Ota yhteyttä oman alueesi Mataki-urakoitsijaan ja 
pyydä tarjous. 

Urakoitsijat löydät osoitteesta: www.mataki.fi

http://www.mataki.fi


Miten on 
asianlaita?

Vuonna 2012 Helsingin rakennusvalvontaviras-
to myönsi rakennuslupia käyttövesiputkien pin-
noittamiseen, mutta vaati niiden toteuttamista 
ns. koerakentamisena. 

Tämä vaatimus toi mukanaan mm. sen, että 
taloyhtiön piti vuosittain toimittaa tiedot vesi-
näytteistä rakennusvalvontavirastolle remontin 
jälkeen. 

Taustalla oli Vesi-Instituutti Wanderin julkai-
seman raportin tulos, jonka perusteella esitettiin 
lisätutkimuksen tekemistä esimerkiksi bisnefo-
li A-nimisen aineen liukenemisesta vesijohtove-
teen pinnoitetuista putkista.

Mikä tilanne on nyt, talotekniikkayksikön 
päällikkö Tomi Marjamäki Helsingin kaupungin 
rakennusvalvontavirastosta?

– Käyttövesiputkien sisäpuolinen pinnoittami-

nen on edelleen luvanvarainen toimenpide. Meiltä 

lupia niihin haetaan ja me lupia niihin myönnäm-

me. Suunnitelmat ja lupa-asiakirjat ovat saman-

laisia kuin silloin kolmisen vuotta sitten edellytet-

tiin, mutta siitä on luovuttu, että taloyhtiön pitäisi 

toimittaa rakennusvalvontavirastoon käyttövesi-

putkien seuranta- ja mittausraportteja. Se oli silloin 

muutama vuosi sitten se osuus hankkeista, mikä 

Käyttövesiputkien pinnoittamisessa
normaali rakennuslupamenettely

käytännössä liittyi siihen koerakentamislupame-

nettelyyn ja oli siihen kuuluva lupamääräys. Se on 

siis pudotettu menettelystä  nyt pois. 

– Toki taloyhtiön edellytetään edelleenkin seu-

raavan pinnoitusremontin jälkeen vedenlaatua ja 

teettävän tutkimuksia säännöllisesti, mutta siitä vel-

voitteesta, että tiedot pitäisi toimittaa rakennusval-

vontavirastoon on siis luovuttu. Seuranta on talo-

yhtiölle kuuluva velvoite.

Milloin koerakentamismenettelystä käyttövesi-
putkien pinnoittamisessa luovuttiin?

– Koerakentamismenettely oli käytössä noin 

vuoden ajan. Siinä ajassa käsiteltiin ja myönnettiin 

kymmenkunta koerakentamislupaa. 

Miten suuri kiinnostus käyttövesiputkien pin-
noittamiseen vaikuttaa olevan, kun sitä tarkaste-
lee lupahakemusten määrällä?

– Asia varmastikin keskusteluttaa edelleenkin 

koko alalla, niin maallikoita kuin ammattilaisiakin – 

olettaisin. 

– Meille tulevien lupahakemusten määrä on pie-

nentynyt. Vuositasolla on käsitelty vain muutama 

lupahakemus. Esimerkiksi tänä vuonna tähän men-

Teksti: Riina Takala
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nessä on myönnetty yksi rakennuslupa käyttövesi-

putkien pinnoittamiseen.  Se ei ole selvästikään ko-

vin yleinen ratkaisu lupamäärien perusteella. 

– Vaikuttaa myös siltä, että asia jakaa ammatti-

laiset. Meilläkin näkyy se, että tietyt suunnittelutoi-

mistot ja suunnittelijat toteuttavat näitä hankkeita 

pääsuunnittelijoina. Mutta sitten on selvästi myös 

niitä, jotka eivät ole halukkaita lähtemään mukaan 

tällaisiin hankkeisiin. Ikään kuin kaksi mielipidelei-

riä asiassa. 

Heijastuuko putkiremonttien tekemisen buumi 
myös rakennusvalvontavirastoon?

– Kyllä täällä selkeästi näkee sen, mitä mediassa 

on kirjoitettu, että hankkeiden määrä kasvaa tule-

vina vuosina. Meille se konkretisoituu selkeästi lu-

pamäärien kasvuna. Kun verrataan vuosia 2012 ja 

2013, niin silloin lupamäärät kasvoivat todella pal-

jon, yli 40 prosenttia. Muina vuosina lupamäärien 

kasvu on ollut 10 prosentin luokkaa. 

– Putkiremontit kohdistuvat myös hyvin mo-

nenlaisiin rakennuksiin: yhden portaan muutaman  

huoneiston pienkerrostalosta korttelin kokoisiin 

hankkeisiin, joissa on mukana useita rakennuksia ja 

hankkeet kestävät vuosia.

Mistä asiasta haluaisit muistuttaa putkiremonttia 
suunnittelevaa taloyhtiötä?

– Näkemykseni ja kokemukseni mukaan hank-

keet menevät nyt pääosin hyvin, eikä ongelmatapa-

uksia ole kuin ihan yksittäisiä. Syyt voivat niissä olla 

hyvin erilaisia.

– Suunnitteluun ja valvontaan, niihin panosta-

minen on se ykkösasia, mihin taloyhtiön kannattaa 

euroja laittaa. Se on myös sitä rahaa, joka helpoim-

min maksaa itse itsensä takaisin. 

– Vaikeissa hankkeissa kuultaa aika helposti läpi 

juuri se, että ennakkosuunnitteluun ja valmisteluun 

tai valvontaan ei ole laitettu riittävästi ”paukkuja”.

– Tärkeää siis palkata taloyhtiön omaa etua val-

vomaan riittävä valvontaorganisaatio, joka huo-

lehtii laadusta – taloudellisten asioiden lisäksi on 

erityisen tärkeää huolehtia rakennus- ja talotekni-

sestä valvonnasta. Ei voi sanoa, että koskaan näihin 

asioihin laitettaisiin liikaa rahaa tai kiinnitettäisiin 

liikaa huomiota.

– Kaiken kaikkiaan putkiremonttihankkeet ovat 

muuttuneet reilun kymmenen vuoden aikana to-

della paljon ja eteenpäin mennään koko ajan.

– Lisäksi on hyvä, että taloyhtiöiden hallituksille 

ja päättäjille on tarjolla informaatiota ja kirjallisuutta 

hankkeiden onnistuneeseen läpiviemiseen. Tietoa 

on ja sitä on helposti saatavilla.

AMMATTIAPUA
ISÄNNÖITSIJÄN
HANKINTAAN
Ollaanko taloyhtiössänne
harkitsemassa isännöitsijän
hankintaa tai isännöinnin
kilpailuttamista?

Isännöintimeklari auttaa
vankalla ammattitaidolla.

Peruspalveluumme kuuluvat:

    Isännöitsijäsopimuksen sisällön
    laatiminen yhdessä yhtiön
    hallituksen kanssa

    Tarjousten pyytäminen
    lähialueenne tunnetuilta
    isännöintitoimistoilta

    Saatujen tarjousten vertailu ja
    yhteenveto yhtiön hallitukselle

    

Tutustu palveluihimme :

www.isannointimeklari.fi

Ota yhteyttä, kysy lisää!

markku@isannointimeklari.fi
puh. 045 850 4905

  

http://www.isannointimeklari.fi


60632
OIKEAA OSOITETTA.

SUOMALAINEN
ISÄNNÖITSIJÄ-

REKISTERI

SIR Tietokanta on osoiterekisteri, jossa on
suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden

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

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

Tavoitat 2 237 isännöitsijätoimistoa 
ja niistä 3 651 isännöitsijää.

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

www.sir.fi

suoramarkkinointikampanjan?

Määrittele kohderyhmä
Laadi myyvä ja puhutteleva viesti
Lähetä viestisi oikeisiin osoitteisiin

SIR Tietokanta tarjoaa sinulle kaikki nämä
- yhdessä tai erikseen.

http://www.sir.fi


Toimitusjohtaja 
Matti Karppanen

Puh. (09) 2238 5614
0400 464 236

matti.karppanen@media-kamari.fi

Myyntijohtaja 
Raili Stenberg

Puh. (09) 2238 5613
0400 408  902

raili.stenberg@media-kamari.fi

Myyntipäällikkö  
Timo Hyrske

Puh. (09) 2238 5612
040 5641 251

timo.hyrske@media-kamari.fi

Myyntijohtaja  
Ari Rytkönen

Puh. (09) 2238 5617
050 4624 133

ari.rytkonen@media-kamari.fi

Ota yhteyttä! Sinua palvelevat

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

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

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

Jyväskylä
amammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjäjätt 11111444 kpkpll
sisivuvutotoimimmmisisisi etet iisäsäännnnnnöiö tst ijät 1811 999 kpkpll
hahallititususteten n pupuheheennjojohthtaajat 1403 kplpl

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

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

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

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

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

Rovaniemi
ama mamatttti-i isisänännön ititsisijäjätt 51 kpl
sisivuvutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitstsijijätät 46 kpl
hah llittususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 555511 kpkpll

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

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

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

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

Kaikki taloyhtiöpäättäjät

http://www.sir.fi


Chef Karppa
jututti

H
aastateltavani on mies, jolla on maileja 

takana jo 71 vuoden ajalta - Tapio ”Tap-

sa” Lampinen toimitusjohtaja, isännöit-

sijä, AIT, Uudenmaan Isännöintipiste 

Oy. Konkari.

Tapsa aloitti isännöitsijän hommat sivutoimise-

na isännöitsijänä vuoden 1979 alussa As Oy Kolsa-

rintie 1-3:ssa Helsingin Konalassa, jossa silloin asui 

perheensä kanssa. Yhtiö on edelleen hänen isän-

nöitävänään ja edustaa Isännöintipisteen vanhinta 

asiakasta.

Isännöinti on muuttunut 
Sähköpostin tuleminen mullisti isännöitsijän ja  

asiakkaiden suhteet totaalisesti. Ennen sähköpos-

tia puheenjohtajat kävivät toimistolla hoitamassa 

asioita nokikkain. Ja asiat hoituivat. Nyt yhden, pie-

ISÄNNÖINTIÄ 36 VUOTTA

Yhtään samanlaista työpäivää ei ole ollut
nenkin asian tiimoilta lähetellään 11 sähköpostia, 

eikä ole varmuutta, hoituuko asia varman päälle. 

Isännöitsijän työ ei ole pelkkää toimistolla istu-

mista kello 8.30 - 16.00 lukemassa ja vastaamassa 

sähköpostiviesteihin. Työhön sisältyy viikossa usei-

ta työmaakokouksia, kiinteistö- ja vahinkokatsel-

muksia, remonttien valvontakäyntejä...

Usein työpäivä alkaa muualla kuin toimistolla ja 

varsinkin silloin sähköpostien lukeminen luonnolli-

sesti siirtyy myöhempään ajankohtaan.

– Osakas/asukas saattaa perjantai-iltana lähettää 

sähköpostia ja soittaa maanantaina ennen yhdek-

sää, että mikä on, kun isännöitsijä ei ole reagoinut 

sähköpostiin, konkari-isännöitsijä toteaa. 

– Olen usein korostanut, että puhelin on edel-

leen se nopein ja varmin yhteydenottotapa. Mutta 

vastatessani puhelimeen kuulee usein kysyttävän, 

onko paha paikka tms? En totta vieköön ymmär-

rä kysymystä, jos vastaaja on niin kiireinen, kiinni 

toisessa tehtävässä tai muusta syystä ei voi puhua 

soittajan kanssa, niin miksi vastaa puhelimeen?

– Isännöitsijän harteille on tullut vuosien varrel-

la myös paljon viranomaisvaateita, muun muas-

sa verottajalle tehtävät ilmoitukset yli 15 000 euron 

suuruisista remonteista/korjauksista, jotka teettävät 

isoissa projekteissa runsaasti lisätyötä.

Toiminnot muuttuvat myös vakuutusyhtiöissä. 

Pohjolan ohjeiden mukaisesti esimerkiksi vesiva-

hingon sattuessa tulee tehdä viipymättä vahinkoil-

moitus vakuutusyhtiöön, tiedon saatuaan vakuu-

tusyhtiö ottaa vahingon välittömästi hallintaansa ja 

tilaa omalta yhteistyöyritykseltään vahinkokartoi-

tuksen. 

Tapsan isännöimässä yhtiössä sattui vesivahinko 

torstain ja perjantain välisenä yönä ja perjantaina 

hän teki välittömästi vahinkoilmoituksen vakuutus-

yhtiöön.

Maanantaiaamuna osakas soittaa ja kysyy, miksi 

täällä ei tapahdu mitään korjaustoimintaa? – Vas-

tasin hänelle totuudenmukaisesti, että Pohjolan 

toimintamalli on edellä kerrotun kaltainen. Toden-

näköisesti meidän kauttamme olisi hommat saatu 

käyntiin jo perjantaina, Tapsa pohtii otsa kurtussa.

Pitkä polku takana
Vuonna 1979 otettu askel isännöinnin ihmeelliseen 

maailmaan oli kohtalokas, sillä Tapsa jäi sille tielle. 

Hän lähti lähes samoin tein suorittamaan isännöit-

sijän tutkintoa, vaikka oli leipätöissä teollisuuslai-

toksen palveluksessa tuotannon ja korjaamopalve-

luiden, erityisesti sähköteknisen puolen työnjohta-

jana ja suunnittelijana.

– Jäin pois teollisuuden palveluksesta vuonna 

1985 ja aloitin päätoimisen isännöitsijän työt vuon-

Teksti ja kuva : Matti Karppanen

Tapio Lampisen 

mukaan nuoria 

osakkeenomis-

tajia on vaikea 

saada mukaan

yhtiökokouk-

siin. Vanhempi 

väki ymmärtää 

selkeämmin 

monelle elä-

mänsä suurim-

man investoin-

nin päälle ja on 

valmis kanta-

maan siitä 

myös huolta.
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na 1986 Talorengas Oy:ssä Vantaan Tikkurilassa. 

– Vuonna 1988 perustin puolisoni Raili Leppä-

sen kanssa nykyisen yrityksemme ja houkuttelin 

työkaverini Jussi Kumpulaisen aiemmin mainitusta 

tuotantolaitoksesta meille hommiin vuonna 1990, 

Tapsa muistelee yrityksen alkutaivalta. 

Isännöintipiste toimii Tikkurilassa Peltolantiel-

lä ja on pitänyt majaa samassa osoitteessa vuodesta 

1992 lukien.

Nykyisten isännöintisopimuksien mukaiset työt 

hoituvat Tapsan, Raili Leppäsen, Jari Karpin, ja Pia 

Polichroniksen voimin.

Isännöintipisteen asiakaskassuhteet ovat pitkä-

kestoisia, 11 yhtiötä on ollut asiakkaana yli 20 vuotta 

ja neljä yli 25 vuotta. Isännöintisopimusten keski-

ikä on 15 vuotta ja ”tuorein” asiakkaamme on vuo-

delta 2007, kertoo yrittäjä ylpeänä työstään ja asiak-

kaiden osoittamasta luottamuksesta.

– Taloyhtiöiden ikääntyessä yhtiökokouksiin 

osallistuu aina vain vähemmän osakkaita ja joissain 

yhtiöissä hallituksen muodostaminen on joskus 

vaikeaa. Kokouksiin osallistuvat osakkaat ovat kiin-

nostuneita pitämään kiinteistöistään huolta. 

– Ne, jotka eivät osallistu yhtiökokouksiin ovat 

nähneet vuosien saatossa miten hyvää huolta ”is-

tuva” hallitus ja isännöitsijä pitävät taloyhtiöstä ja 

luottavat sen jatkuvan, mutta valitettavan usein 

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Juhlaseminaari 2015
Silja Serenade to-la 21.- 23.5.2015

kuulee ”parkkipaikkakeskusteluista” negatiivista ar-

vostelua,

Isännöintiliitto 
oikeaan rooliinsa!
- Isännöintipiste oli Suomen Isännöitsijäliitto ry:n 

jäsen toimintansa alusta lähtien. Vuosien kuluessa 

tuosta liitosta tehtiin Suomen Isännöintiliitto, jon-

ka toiminta lähti jo heti alusta alkaen irtaantumaan 

alkuperäisestä isännöitsijöiden edun hoitamisesta, 

tilittää isännöintiyrittäjä.

– Olimme pitkään Isännöintiliiton jäsen, mutta 

erosimme siitä viime vuoden vaihteessa. Koimme, 

ettemme saa jäsenmaksulle sieltä mitään vastinet-

ta. Keskittyisivät palvelemaan isännöitsijöitä ja jät-

täisivät sen kummallisen kustannustoiminnan sekä 

taloyhtiöliehittelyn pois, murisee konkari ja jatkaa 

- Isännöintiliiton lakineuvojat soveltuisivat erin-

omaisesti Vuokralaisten Keskusliiton palvelukseen 

neuvoineen ja ohjeineen.

– Toki olen mukana Vantaan Isännöitsijäyhdis-

tyksen hallituksessa ja toiminhan aiemmin sen pu-

heenjohtajana yli kymmenen vuotta, mutta muu-

ten Isännöintiliitto on minulle historiaa, Tapsa vielä 

kuittaa. 

Vantaan Isännöitsijäyhdistys täytti muuten 30 

vuotta syksyllä 2014.
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Teksti ja kuvat : Irene Murtomäki

-T
ämä oli selkeästi taloudellisempi rat-

kaisu perinteiseen putkiremonttiin 

verrattuna, koska pintoja ei tarvinnut 

rikkoa.  Vaa’assa painoi myös ruisku-

valutekniikan nopeus. Asukkaiden ei tarvinnut vie-

märisaneerauksen vuoksi muuttaa muualle. Lisäksi 

asiaan vaikutti vakuutusyhtiön myönteinen suh-

tautuminen menetelmään, Turkka kertaa.

Aallonvireessä toteutetaan laaja linjasaneeraus. 

Viemärien lisäksi uusitaan muun muassa käyttöve-

siputket, sähkönousut sekä vedetään uudet tietolii-

kenneyhteydet valokuidulla.

Remontti maksaa yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.  

Neliöhinta jää siten noin 500 euroon.

MUOVISILLE VIEMÄRIPUTKILLE UUSI SISÄPINTA

As Oy Aallonvire valitsi 
ruiskuvalumenetelmän
Espoolaisessa As Oy Aallonvireessä toteutettiin 
viemärisaneeraus ruiskuvalutekniikalla, jossa vanhojen 
muoviputkien sisälle valettiin uusi pinta. 

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Kimmo Turkka 
toteaa, että menetelmän valintaan vaikutti eniten raha.

Työt taloyhtiössä aloitettiin vuoden 2014 syksyl-

lä. Ne ovat edenneet aikataulussa, ja vappuna on 

tarkoitus poksauttaa pullonkorkki auki remontin 

päättymisen kunniaksi, Turkka suunnittelee.

Hän toteaa remontin haitanneen arkea etenkin 

siinä vaiheessa, kun oli veden tai viemärin käyttö-

kieltopäiviä. Nyt voidaan huokaista helpotuksesta, 

kun työ on loppusuoralla. 

Muoviputkien saneeraaminen 
melko uutta
Vuonna 1973 valmistuneessa kahden talon ja 80 

huoneiston Aallonvireessä on muoviset viemäri-

putket. Työmaan projektipäällikkö Ville Huhdanmä-

As Oy Aallon-

vireen työmaan 

projektipäällik-

kö Ville Huh-

danmäki (vas.) 

esittelee talo-

yhtiön puheen-

johtaja Kimmo 

Turkalle ruisku-

valumenetel-

mällä valetun 

putken pintaa.
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ki NewLiner Suomi Oy:stä toteaa, että muoviviemä-

reiden saneeraus on vielä melko uutta Suomessa.

Usein mielletään, ettei muoviputkille tarvitsi-

si tehdä mitään, mutta totuus on hänen mukaansa 

toinen.

– Viemärien rakentamisessa käytettiin 

60–70-luvuilla pvc-putkea, josta ajan saatossa häi-

pyy elastomeerit. Putki ikään kuin lasittuu, minkä 

seurauksena se haurastuu ja siihen syntyy halkea-

mia ja reikiä. 

Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Turkka ker-

too, että heidän taloyhtiössään ei ehtinyt tapahtua 

putkirikkoja muutamaa poikkeusta lukuun ottamat-

ta.

Remontin valinnassa 
hinta ratkaisi
Aallonvireessä putkiremonttia alettiin miettiä viiti-

sen vuotta sitten valmistuneen kuntoarvion pohjal-

ta. Putkiston iäksi arvioitiin tuolloin 5–10 vuotta.

Linjasaneerausta ruvettiin Kimmo Turkan mu-

kaan viemään tosissaan eteenpäin vuonna 2012, 

jolloin palkattiin suunnittelija. Tämä esitteli taloyh-

tiölle vaihtoehdot, joista kalleimmassa olisi viemäri-

putket saneerattu perinteisin menetelmin ja kaikki-

en huoneistojen kylpyhuoneet uusittu.

Taloyhtiössä päädyttiin edullisempaan ratkai-

suun, jota myös suunnittelija suositteli.

– Valitsimme viemäriputkiston saneeraukseen 

ruiskuvalumenetelmän. Lisäksi päädyimme kor-

jauttamaan ainoastaan huonokuntoisimmat ja al-

kuperäisessä kunnossa olevat kylpyhuoneet, joita 

oli 33.

Kaikkia kylpyhuoneita ei katsottu tarpeelliseksi 

remontoida. Niitä oli taloyhtiön toimesta kunnos-

tettu 2000-luvun alkupuolella kymmenkunta, ja li-

säksi osakkaat olivat itse remontoineet kylpyhuo-

neitaan.

Viemärisaneerauksessa talon pystyviemärit ja 

asuntojen viemärit pinnoitettiin. Pohjaviemärit su-

kitettiin ja haarakohtiin asennettiin tehdastekoiset 

haarakappaleet. Tuuletusviemärit olivat niin hyväs-

sä kunnossa, että niille riitti puhdistus, Huhdanmä-

ki kertaa remontin kulkua.

Asunnoissa viemärisaneeraus aloitettiin vuoden 

2014 syyskuun lopussa. Työt huoneistoissa etenivät 

joutuisasti, ja alkuvuodesta 2015 oli saatu kunnos-

tettua kaikkien asuntojen viemärit.

– Asentajat työskentelivät huoneistoissa päivän 

tai kaksi. Asukkaiden ei siten viemärien uusimisen 

vuoksi tarvinnut muuttaa pois kotoaan.

Viemärisaneerauksen viimeisimpiä töitä tehtiin 

maaliskuussa, kun alakerrassa sijaitsevien saunati-

lojen viemäreitä ruiskuvalettiin.

Menetelmä sopii 
kaikille materiaaleille
Ruiskuvalumenetelmän etuna on, että se soveltuu 

kaikille viemäripinnoille.

– Tämä on tärkeää, koska kiinteistön viemäri-

putkissa saattaa olla eri materiaaleja. Vastaan tulee 

tilanteita, joissa vanhaa valurautaputkistoa on vuo-

· kerralla laadukasta  
 ja kestävää
· valmistetaan Ruotsissa
· valmiiksi kasatut tuotteet

TÄYDELLISEN  
KYLPYHUONEEN  

SALAISUUS

www.svedbergs.fi      info@svedbergs.fi      p. 09-584 10 500

· nopea ja helppo asennus
· nopeat ja täsmälliset toimitukset
· asunnoittain pakkaaminen
· kaikki yhdeltä toimittajalta

http://www.svedbergs.fi


sien kuluessa korjattu muoviputkella, jota on pätkä 

siellä ja toinen täällä, Ville Huhdanmäki kuvailee.

Ruiskuvalussa käytetään elastista polymeeri-

muovimassaa, josta muodostuu saumaton 3–5 mil-

limetrin vahvuinen pinta vanhaan putkeen. Loppu-

tuloksena syntyy uusi kestävä pinta vanhan putken 

sisälle.

– Materiaalin joustavuus on ratkaisevaa, koska 

muoviputken pitää kestää lämpölaajenemisen ai-

heuttamia liikkeitä. Tämä korostuu etenkin korkeis-

sa taloissa. Esimerkiksi seitsemänkerroksisessa As 

Oy Aallonvireessä pystyviemärit ovat yli 20-metri-

siä. Lisäksi ruiskuvalumateriaali on sileäpintainen ja 

liukas, joten viemärijäte ei pääse siihen tarttumaan, 

Huhdanmäki lisää.

Ensimmäisiin työvaiheisiin kuuluu viemärilinjo-

jen puhdistus muun muassa lavuaarien ja lattiakai-

vojen kautta. Sen jälkeen pinnat kuivataan.

Puhdistetut putket ruiskuvaletaan useaan kertaa. 

Ensimmäisen massakerroksen kuivuminen kestää 

muutaman minuutin, sen jälkeen kuivumisaika ly-

henee. Kuinka monta kerrosta massaa ruiskutetaan, 

vaihtelee putken koon mukaan. Huhdanmäki las-

kee, että esimerkiksi 100-milliseen putkeen tehdään 

pintaa noin kuusi kerrosta.

Jokainen työvaihe dokumentoidaan, ja putket 

kuvataan etu- ja takaperin.

– Yhdestä asunnosta kertyy yli kymmenen vi-

deotiedostoa. Esimerkiksi 80 huoneiston Aallonvi-

reessä päästiin yhteensä yli tuhanteen tiedostoon, 

kun mukaan lasketaan pohjaviemärien videotallen-

teet, Huhdanmäki toteaa.

NewLinerin kehittämälle ruiskuvalumenetel-

mälle on myönnetty VTT-tuotesertifi kaatti vuonna 

2013. Sen mukaan pinnoitettu viemäriputki kestää 

vähintään 25 vuotta. Valmistaja laskee pinnoitettu-

jen viemärien iäksi noin 40 vuotta.

– Kiinnostusta uutta menetelmää kohtaan on 

myös maailmalla. Hiljattain asentajamme kävivät 

Sveitsin Zürichissä saneeraamassa 19-kerroksisen 

viiden tähden hotellin valurautaputket, projekti-

päällikkö Ville Huhdanmäki kertoo.

Projektipäällikkö Ville Huhdanmäki näyttää tietokoneen 

ruudulta, miten ruiskuvalu etenee putken sisällä.

Suomalainen iLOQ on 
maailman ainoa elektroninen 
lukitusjärjestelmä, joka kehittää 
tarvitsemansa sähköenergian 
avaimen työntöliikkeestä. Pääsy-
oikeuksien hallinta on nopeaa 
ja helppoa, kadonneet avaimet 
voidaan poistaa järjestelmästä 
käden käänteessä.

www.iLOQ.com

Remontti tulossa, onko meillä 
yleisavaimia työmiehille?

Mitäpä jos laitetaan se iLOQin 
älykäs lukitusjärjestelmä jo 
ennen remppaa, säästytään 
ongelmilta remontin aikana 
ja jälkeen?
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T
apaan Tomin siinä vaiheessa, kun hän on 

selvinnyt Voice of Finland –laulukilpailus-

sa Redraman joukkueeseen. Jutustelem-

me työnteon lomassa eli Tom on teke-

mässä aamukierrosta hoidossaan olevissa taloissa. 

Siis katsomassa, että paikat ovat kunnossa, poi-

mimassa irtoroskat pois, tällä kertaa myös samalla 

hiekkaa kylvämässä – sen verran liukkaita kerroste-

lojen pihat ja kävelytiet ovat.

Tom kertoo pitävänsä työstään ja tekee sitä tie-

tynlaisella perinteisellä talonmiesotteella. Siihen on 

hyvät edellytykset siksi, että Myyrmäessä syntynee-

nä alue on hyvin tuttu, eikä mieli tee edes muille 

lähiöalueille kiinteistönhoitajan tehtäviin. Toisaal-

ta Tom nauttii ihmisille esiintymisestä ja ihmisten 

kanssa tekemisissä olemisesta, joten talonmiesmei-

ninki on ”ihan verissä”.

– Pääsin vuonna 2008 lukiosta ja tulin Myyrmä-

en Huoltoon kesätöihin.  Minulle jäi niin hyvä ”fi ba” 

tuosta kesäduunista, että siksi on ollut kiva jatkaa 

tässä työssä. Minulla ei ole mitään alan koulutus-

ta, vaan olen oppinut työtä käytännön kautta, Tom 

kertoo huoltotoimen päällikön Antti Kämäräisen 

tarjouksesta syntyneestä työsuhteesta. 

Talonmiesmeiningillä arki –
rockmiesmeiningillä vapaa-aika
”Ain laulain työtäs tee”……
Myyrmäen Huollossa kiinteistön-
hoitajana työskentelevä Tom 
Eklund varmasti lauleskeleekin 
töitä tehdessään, mutta sitäkin 
suurempi palo hänellä on siirtyä 
kokopäivätoimiseksi muusikoksi.

Lisäpontta tulevaisuuden kuvan 
toteuttamiseen hän sai Voice of 
Finland –laulukilpailusta, jossa 
selvisi kaksintaisteluun vielä 
kilpailussa mukana olevan Kaisa 
Leskisen kanssa.

Tom Eklund ihailee suomalaisista artisteista Pave 

Maijasta ja Dave Lindholmia, jotka ovat olleet omien 

polkujensa kulkijoita. Tomin Caroline-bändi juhlii 

tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan ja toiveissa olisi 

levyn tekeminen. Lisäksi hän sanoo, että se suurin 

juttu olisi, kun Caroline pääsisi esiintymään rockin 

mekkaan - Tavastialle Helsingissä.

Teksti ja kuva: Riina Takala

TOM EKLUNDIN TARINA:

19



– Minulla oli omalla alueellani tutorit, Tero Ul-

ma ja Erkki Räsänen , jotka näyttivät ja opettivat ja 

tietysti muutkin työntekijät ovat näyttäneet kädes-

tä pitäen, miten tehdä asioita. Välillä ovat joutuneet 

näyttämään aika montakin kertaa, miten hommat 

menevät, Tom sanoo ja tunnustaa, etteivät tekniset 

jutut ole hänen ihan niitä suurimpia mielenkiinnon 

kohteita.

Omalla alueellaan hän vastaa kiinteistöjen sisä- 

ja ulkotöistä.

Tom työskenteli aikaisemmin toisella Myyrmäen 

Huollon hoidossa olevalla alueella, jossa talonmie-

hen apua tarvittiin varsin usein vuotavien vessojen 

ynnä muiden ongelmien kanssa. 

– Työtehtäviä oli laidasta laitaan. Alueella sijait-

sevat vuokratalot olivat aika työllistäviä. Tällä alu-

eella on selvästi hiljaisempaa, Tom arvioi muutama 

kuukausi sitten hoitoonsa tulleiden 6 kerrostalon 

muodostamaa aluetta.

Rockmiehen ”Naiselleni” avitti jatkoon
Voice of Finland –kilpailuun Tom lähti muusikko 

Ville Pusan rohkaisemana.

– Hän sattui näkemään minut keikalla ja pyysi 

mukaan. Muuten ei välttämättä olisi tullut lähdet-

tyä mukaan, muun muassa 10 vuotta toimineeseen 

Caroline-bändiin kuuluva, Tom Eklund Trio ja Duo 

–kokoonpanoilla esiintyvä ja trubaduurikeikkojakin 

tekevä Tom kertoo.

Kokemus oli Tomin mukaan mielenkiintoinen ja 

sai satakunta keikkaa vuodessa läpikäyneen rock-

miehen suorastaan jännittämään. 

– Jännitin enemmän kuin ikinä. Vaikka on ollut 

mitä tahansa isoja keikkoja, pieniä telkkarijuttuja ja 

radiohaastatteluita, niin en ole koskaan aikaisem-

min niin paljon jännittänyt. Onhan se, kun puoli 

miljoonaa ihmistä ”tsiigailee” sitä ohjelmaa ja miten 

suosittu se ohjelmaformaatti on. Kun pääsin eroon 

alkujännityksestä, sitten tuli sellainen mieli, että 

meni ehkä vähän liiankin rennoksi, Tom tunnustaa.

Etukäteen Tom arveli olevansa liian rock-tyyppi-

nen laulaja kilpailussa, mutta toisaalta etukäteen ei 

myöskään voinut tietää, minkälaisia laulajatyyppejä 

valmentajat Michael  Monroe, Olli Lindholm, Redra-

ma ja Tarja Turunen hakevat.

– Kilpailussa oli mukana ”sairaan” hyviä laula-

jia, vaikka senhän tiesin jo etukäteenkin. Mikä mi-

nut sitten yllätti itse kilpailussa, oli se havahtumi-

nen siihen, että ”mitä mä täällä teen näiden laula-

jien joukossa”. En ole omasta mielestäni laulaja tai 

siis olen, mutta rockpohjainen laulaja, itseoppi-

nut rockmies, enkä ole käynyt laulutunneilla, enkä 

opiskellut musiikkia missään. 

–Toisaalta siellä puhuttiin karismasta ja siitä, et-

tä sitä ei ole kaikilla. En tiedä, onko minulla sitten, 

Tom tilittää tuntojaan.

Ensimmäisessä esiintymisessään Tom ei kuiten-

kaan vetänyt mitään rajua rockbiisiä, vaan valitsi 

Neumannin Naiselleni, koska tiesi sen bravuurik-

seen ja varmisti sen, ettei ainakaan unohda sanoja 

– sen verran paljon tuota biisiä on tullut laulettua.

– Pidän tosi paljon balladien laulamisesta, joita 

pääsee esittämään erityisesti syntymäpäivillä, häis-

sä, ristiäisissä ja sentyyppisissä tilaisuuksissa, Tom 

paljastaa.

Talonmies vai musamies?
26-vuotias Tom sanoo olevansa työnsä ja elämän-

tapansa suhteen risteystilanteessa, sillä mieli tekisi 

kovin siirtyä täyspäiväiseksi muusikoksi, säveltä-

mään, sanoittamaan, tekemään akustisia laulukeik-

koja ja esiintymään kahden bändinsä kanssa.

– Musiikki on jo elämäntapani ja voisi sanoa, että 

toinen työnikin, kun sitä mittaa, kuinka paljon aikaa 

siihen menee. Musiikkihommista tulee myös rahaa, 

mutta… Tom pohtii mainiten, että myös työnantaja 

on tietoinen nuoren miehen aatoksista.

Taloudelliset realiteetit kuitenkin painavat - ai-

nakin vielä toistaiseksi - Tomin vaakakupissa 

enemmän, sillä itse keikkansa myyvänä, bändiensä 

markkinoijana ja musiikkibusineksessä ”tervejärki-

sesti” toimivana Tom ei myöskään kuvittele liikoja 

muusikon ammatin ”glooriasta”. 

Hän sanoo myös työmoraalinsa olevan kunnos-

sa. Vaikka hän omantunnon tuskaa kokeekin sii-

tä, että mieli on talonmiestehtävien parissa hyvin 

usein musiikkiasioissa, sosiaalitoimiston luukul-

le  hän ei voi kuvitella menevänsä esittämään, että 

”olen niin rock, etten käy töissäkään”.

– En halua jättää tätä työtäkään, vaikka toisaal-

ta en ikinä musiikkiakaan jätä, Tom vielä tuumailee 

miettiessään, miten moni ihminen on elämänsaa-

tossa jättänyt toteuttamatta haaveensa ja jatkanut 

”vakaamman leivän linjalla”.

Haastattelupäivänä Tom kertoo odottavansa, että 

pääsee töistä, koska mieli tekee mieluisan harras-

tuksen pariin – parin tunnin kävelylenkille Myyr-

mäen metsiköihin. Torstaina valmistetaan viikonlo-

pun keikkoja, joita onkin tiedossa jokaiselle päivälle.

– Ja sen tietää jo nyt, että sunnuntaina menee 

”sikamyöhään”. Maanantaina seitsemältä töihin… 

Mitähän silloin on taas edessä?…. Tietysti kauhea 

lumipyry ja lumityöt tai ihmisille tapahtunut kai-

kenlaista viikonlopun aikana….

Kiinteistöalan yritystoiminta työllistää noin 90 000 

henkilöä. Näistä noin 75 000 toimii kiinteistöpalvelualalla 

ja 15 000 muussa kiinteistöliiketoiminnassa. Yksityinen ja 

julkinen kiinteistöpalveluala työllistää kaiken kaikkiaan yli 

100 000 henkilöä. Noin puolet alan työvoimasta eläköityy 

vuoteen 2020 mennessä - uusia osaajia tarvitaan.

Kiinteistöpalvelualan yritysten työntekijämäärä on 

kaksinkertaistunut 1990-luvun alun jälkeen. Kiinteistökan-

nan kerrosala on kasvanut samana aikana vain viidennek-

sellä. Suurin osa työntekijämäärän lisäyksestä on peräisin 

muilta toimialoilta ja julkiselta sektorilta, jotka ovat 

ulkoistaneet töitä kiinteistöpalvelualan yritysten tehtäväksi.

(Lähde Kiinteistötyönantajat ry) 
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•  kuntotarkastus  •  huolto
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Koy Hämeenpuisto 21:n katolla on 60 aurinkopaneelia, 

Sami Salminen Sähköasennus Salminen Oy:stä kertoo.
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Auringosta sähköä ja Auringosta sähköä ja 
lämpöä käyttöveteenlämpöä käyttöveteen

KOY HÄMEENPUISTO 21 SAI PIRKANMAAN YMPÄRISTÖPALKINNONKOY HÄMEENPUISTO 21 SAI PIRKANMAAN YMPÄRISTÖPALKINNON

Tamperelaisen Koy Hämeenpuisto 21:n katolla kymmenet Tamperelaisen Koy Hämeenpuisto 21:n katolla kymmenet 
aurinkopaneelit keräävät kevätauringon valon kiinteistön aurinkopaneelit keräävät kevätauringon valon kiinteistön 
sähköntuotantoon. sähköntuotantoon. 

Viereisellä katolla aurinkokeräimet tuottavat energiaa Viereisellä katolla aurinkokeräimet tuottavat energiaa 
käyttöveden lämmittämiseen. käyttöveden lämmittämiseen. 

Ekologisten ratkaisujen ansiosta Lahtiset-Yhtymään Ekologisten ratkaisujen ansiosta Lahtiset-Yhtymään 
kuuluva Kiinteistöosakeyhtiö Hämeenpuisto 21 sai kuuluva Kiinteistöosakeyhtiö Hämeenpuisto 21 sai 
Pirkanmaan Ely-keskuksen myöntämän ympäristöpalkinnon.Pirkanmaan Ely-keskuksen myöntämän ympäristöpalkinnon.

Teksti ja kuvat: Teksti ja kuvat: Irene MurtomäkiIrene Murtomäki
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A
urinkopaneelit ja -keräimet asennettiin 

Hämeenpuisto 21:n katolle mittavan pe-

ruskorjauksen yhteydessä.

– Kiinteistö on rakennettu vuonna 

1963. Korjausvelkaa ehti vuosikymmenten aikana 

kertyä niin paljon, että kun taloa alettiin remontoi-

da, päätettiin se pistää kerralla kuntoon. Vanhasta 

rakennuksesta on jäljellä pelkkä runko, kaikki muu 

on uutta, Lahtiset-Yhtymän talousjohtaja Markku 

Seppälä kertoo.

Hämeenpuisto 21:n peruskorjaus kesti vuoden 

päivät, ja päätökseen se saatiin vuoden 2014 kesä-

kuussa. Aurinkopaneelit asennettiin hieman aikai-

semmin keväällä, ja ne ovat tuottaneet siitä lähti-

en sähköä. Aurinkokeräimet ovat puolestaan olleet 

käytössä elokuusta alkaen.

Kiinteistön remontti maksoi noin  6 miljoonaa 

euroa, josta aurinkopaneelien ja -keräimien osuus 

oli 150 000 euroa. – Kokonaisuutta ajatellen se on 

pieni summa, Seppälä tuumaa.

Raha ei ollut lähtökohtana energiaratkaisu-

ja pohdittaessa. – Yhtiön johtaja ja omistaja Jeppe 

Lahtinen on päättänyt, että kiinteistöissä suositaan 

ympäristöystävällistä energiantuotantoa. Energia-

investoinnin tuotto ei ole ensisijainen kriteeri, kun-

han se on ekologisesti kestävää. Tämä on toki omis-

tajan henkilökohtainen arvovalinta, mutta luo myös 

myönteistä kuvaa yhtiöstä.

Kiinteistöosakeyhtiö Hämeenpuisto 21:n lisäk-

si ekologista energiantuotantoa on Villa Urpossa, 

johon on asennettu maalämpö ja aurinkopaneelit. 

Markku Seppälä laskee, että näillä keinoin on sääs-

tetty 30 000 litraa öljyä vuodessa.

Lahtiset-Yhtymän omistamassa Hallituskatu 

14–16:ssa otetaan talteen teleoperaattorin tuottama 

hukkalämpö. Hämeenkatu 26:n ilmastointisanee-

rauksen yhteydessä kiinteistön katolle asennetaan 

aurinkosähkövoimala, joka tuottaa energiaa muun 

muassa ilmastointiin ja jäähdytykseen.

Toki yhtiössä on laskettu aurinkosähköjärjestel-

mien ja aurinkokeräimien takaisinmaksuaikaa.

– Hämeenpuisto 21:ssä se on tietyin oletuksin 

12 – 15 vuotta. Yleisesti voidaan todeta, että tämän-

tyyppiset laskelmat ovat niin sanotusti hatusta ve-

dettyjä - eihän kukaan voi tietää, mikä on sähkön 

hinta kymmenen tai viidentoista vuoden päästä, 

Seppälä perustelee.

Kauttaaltaan remontoidussa Hämeenpuisto 

21:ssa on 68 asuntoa.

– Huoneistojamme vuokraa muun muassa So-

pimusvuorisäätiö. Erityisasumisen tarpeita ajatellen 

asunnot on varustettu automaattisella palonsam-

mutusjärjestelmällä eli sprinklauksella. Lisäksi keit-

tiötiloissa on liesivahdit ja pesuhuoneissa kaksin-

kertaiset lattiakaivot, Seppälä kertoo.

Talossa on asuntojen lisäksi kolme liiketilaa ja 

Lahtiset-Yhtymän toimistotilat. Kiinteistö tunnettiin 

aikoinaan Urpo Lahtisen omistaman Lehtimiesten 

toimitalona.

Sähköä 12 000 kilowattituntia vuodessa
Hämeenpuisto 21:n katolla on 60 aurinkopaneelia, 

joiden pinta-ala on yhteensä 102 neliömetriä.

– Etelään suunnatut aurinkopaneelit on asen-

nettu 20 asteen kulmaan vaakatasoon nähden. 

Näin niitä saatiin mahtumaan katolle mahdollisim-

man paljon vuosituotannon juuri laskematta, talo-

tekniikan insinööri Sami Salminen peruskorjauksen 

sähköasennusten KVR-urakasta vastanneesta Säh-

köasennus Salminen Oy:stä kertoo.

Aurinkopaneelien vuosituotoksi on arvioitu noin 

12 000 kilowattituntia. – Viime kesänä tekemä-

Aurinkokeräi-

mistä lämpö 

kulkeutuu put-

kia alas talon 

kellariin, jossa 

sijaitsevat va-

raajat.Laitteis-

toa esittelevät 

Markku Seppä-

lä (vas.) ja Sami 

Salminen.
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ni laskelmat ovat pitäneet hyvin lähelle paikkansa. 

Järjestelmän takaisinmaksuajaksi laskin senhetki-

sen sähkön hinnan ja odotettujen hinnannousujen 

mukaan 15 vuotta.

Aurinkopaneelit tuottavat sähköä talon yleisiin 

tiloihin, kuten porrasvalaistukseen, jäähdytykseen 

ja ilmastointiin. Tuotto kattaa kiinteistösähkön tar-

peesta noin 15–20 prosenttia.

Muualle sähköä ei riitä myytäväksi, ja eikä se ole 

alun perin ollut tarkoituskaan. Parhaimman hyödyn 

saa, kun sähkö käytetään omissa tiloissa, Seppälä 

tietää.

Aurinkopaneeleista saadaan sähköä myös pilvi-

senä päivänä, tosin kuukausituotto jää marraskuus-

ta tammikuuhun alle 300 kilowattitunnin. 

– Huipputuotantokuukausi on toukokuu, jolloin 

tuotto on noin 2 000 kilowattituntia. Silloin on jo 

kirkasta, mutta ei kuuma. Aurinkopaneelit nimittäin 

toimivat sitä paremmin, mitä viileämpi on ilma. 

Järjestelmän hyötysuhde laskee ympäristön lämpö-

tilan noustessa, Sami Salminen selvittää.

Aurinkopaneelien tuottotietoja seurataan sään-

nöllisesti. Seurantajärjestelmä tallentaa myös histo-

riatiedot: kuinka paljon järjestelmä on tuottanut mi-

näkin päivänä sähköä.

Nykyajan tietotekniikan ansiosta tiedot voitaisiin 

siirtää vaikkapa yhtiön nettisivuille. Talousjohtaja 

Markku Seppälän suunnitelmissa on Hämeenpuis-

toon asennettava näyttö, joka kertoisi ajantasaisesti 

kaikelle kansalle aurinkoenergian määrän. Haastet-

ta on sen suhteen, kuinka se saataisiin toteutettua 

ja mitä lupa maksaisi.

Aurinkopaneelit ovat Sami Salmisen mukaan toi-

mineet kaiken kaikkiaan moitteettomasti.

– Aurinkosähköjärjestelmässä ei ole mekaani-

sia liikkuvia osia. Niitä ei tarvitse myöskään huoltaa, 

joten siitä ei tule käytönaikaisia kustannuksia. 

Aurinkokeräimet lämmittävät veden
Hämeenpuisto 21:n niin kutsutun puistosiiven ka-

tolla olevassa aurinkokeräinjärjestelmässä on 460 

tyhjiöputkea. Tyhjiöputkissa lämmennyt liuos kier-

tää katolta alas kellariin ja takaisin. Kellarin entises-

sä pannuhuoneessa on kuusi isoa varaajaa, joihin 

lämpöenergia matkan varrella varastoituu. Lämpö 

pystytään näin hyödyntämään illalla, jolloin lämpi-

mällä vedellä on eniten käyttöä.

Ratkaisematta on vielä yhtälö, miten lämpöä voi-

taisiin varastoida pitemmäksi aikaa kuumina kesä-

päivinä, jolloin keräimien tuotto on tapissa, mutta 

lämpimän käyttöveden tarve vähäisempi.  

Aurinkokeräinjestelmän laskennallinen teho on 

Sami Salmisen mukaan noin 50 kilowattia.

Laitteiston alkutaival ei mennyt niin kuin Ström-

sössä.

– Nestepatsas on yhdeksän kerrosta eli noin 30 

metriä, mikä luo melkoisen paineen kellarissa ole-

viin varaajiin ja laitteistoon. Paine aiheutti uhan  lii-

tosten vuotamiseen, joten väliin jouduttiin asenta-

maan ylimääräinen lämmönvaihdin pienentämään 

painetta. Lisäksi pumput ovat kovilla niiden pum-

patessa lämpöä kuljettavan liuoksen varaajiin ja ta-

kaisin ylös keräimiin.

Myös linnut aiheuttivat ongelmia. Ne nokkivat 

keräimien ohjausyksikköön liittyvien anturien säh-

köjohtoja ja lämpöputkien eristeitä. Jos antureista ei 

saada tietoa,  pumput voivat pysähtyä. Näin on ker-

ran käynytkin.   

Lämmönkeräimien tuotto pilvisenä ja kylmänä 

päivänä ei ole suhteessa  samaa luokkaa kuin aurin-

kopaneelien. Monimutkaisempi järjestelmä vaatii 

myös enemmän tarkkailua ja huoltoa.

Talousjohtaja Markku Seppälä ja talotekniikan 

insinööri Sami Salminen ovat kaiken kaikkiaan ol-

leet tyytyväisiä aurinkoenergiaratkaisuihin. Sal-

minen sanoo yleisen kiinnostuksen niitä kohtaan 

edelleen kasvavan, kun hinnat ovat tulleet alaspäin. 

Seppälä toteaa, että varsinkin nyt, kun rahan hin-

ta on lähes nolla, tulevat lähes kaikki energiainves-

toinnit myös ilman yhteiskunnan tukea taloudelli-

sesti mielekkäiksi. Hämeenpuiston aurinkoenergia 

hankkeisiin ei haettu lainkaan julkista tukea.

Invertteri muuntaa aurinkopaneelien tuot-

taman sähkön normaaliin sähköverkkoon 

sopivaksi. Invertterin näytöstä voidaan lu-

kea hetkellinen sähköntuottoteho sekä esi-

merkiksi päivän aikana tuotettu energia. 

27



Juhlaseminaari 2015

www.ti-seminaari.fi
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R
esurssiviisas asuminen -hankkeessa oli 

mukana neljä erityyppistä ja eri-ikäistä 

pilottitaloyhtiötä, jotka valittiin 24 hakijan 

joukosta. Valintaa tehtäessä painoa laitet-

tiin asukkaiden ja isännöitsijän intoon luotsata ta-

loyhtiötä kohti resurssiviisasta asumista.

– Pilottitaloyhtiöissä toteutettiin koko joukko 

konkreettisia toimenpiteitä ja kokeiluja, joiden ansi-

JYVÄSKYLÄN HANKKEESSA MUKANA 
NELJÄ PILOTTITALOYHTIÖTÄ

Resurssiviisas asuminen 
säästää energiaa ja euroja
Pienillä muutoksilla voi olla taloyhtiössä isot vaikutukset 
päästöihin ja luonnonvaroihin. Resurssiviisaus 
tuo taloyhtiölle kustannussäästöjä, parantaa 
asumisviihtyvyyttä ja lisää asuntojen arvoa. 

Tähän päädyttiin Jyväskylässä toteutetussa 
Resurssiviisas asuminen -hankkeessa, jonka toteuttajana 
toimi Jyväskylän kestävä kehitys Japa ry.

osta niissä eletään nyt aiempaa resurssiviisaammin. 

Muut taloyhtiöt voivat hyödyntää hankkeesta kerty-

neitä kokemuksia ja saada vinkkejä omaan asumi-

seensa, koordinaattorit Anna Sarkkinen ja Kati Kan-

kainen Japa ry:stä kertovat.

Tietä resurssiviisaaseen asumiseen oli näyttä-

nyt jo muutama aikaisempi Jyväskylässä toteutet-

tu kokeilu. 

– Pallo on nyt 

heitetty taloyh-

tiöille, jotka 

toivottavasti 

ottavat kopin, 

toteavat han-

ketta vetäneet 

koordinaattorit 

Anna Sarkkinen 

(vas.) ja Kati 

Kankainen Japa 

ry:stä.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
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– Japa ry:n kohteena oli tuolloin viisaasti valais-

tu taloyhtiö, jossa vaihdettiin yleisiin tiloihin led-

valaisimet. Niiden ansiosta energiakustannukset 

laskivat 75 prosenttia. Jyväskylän ammattikorkea-

koululla oli puolestaan Vesipihi kerrostalo -kokeilu, 

jossa tutkittiin käyttötottumusten vaikutusta veden-

kulutukseen. Säästöohjeiden ansiosta 33 asunnon 

yhtiö onnistui vähentämään veden käyttöä lähes 

25 000 litraa kuukaudessa. Nämä ensimmäiset ko-

keilut osoittivat, että asumisella on keskeinen mer-

kitys resurssiviisauden edistämisessä, Sarkkinen ja 

Kankainen summaavat.

Jyväskylän Resurssiviisas asuminen -hanke to-

teutettiin viime vuoden aikana ja se oli osa Sitran 

Kohti resurssiviisautta -hanketta. Päämääränä on 

yhden maapallon kokoinen elämä.

– Resurssiviisas asuminen vähennetään päästöjä 

ja säästää euroja.

Asiantuntijat 
opastivat taloyhtiöitä
Resurssiviisas asuminen -hankkeessa neljä pilotti-

taloyhtiötä sai käyttöönsä asiantuntijaryhmän, joka 

opasti näitä resurssiviisauteen. 

– Kuusi eri alojen asiantuntijaa neuvoi jätteiden 

kierrätykseen, vedenkulutukseen, valaistukseen, 

pyöräilyyn, pihasuunnitteluun ja tilasuunnitteluun 

liittyvissä asioissa. Taloyhtiöissä tehtiin katselmuk-

set, joiden pohjalta asiantuntijat antoivat omat suo-

situksensa toimenpiteistä. Lisäksi jokaisessa koh-

teessa valikoitui oma kärkihankkeensa asukkaiden 

toiveitten pohjalta, Anna Sarkkinen kertoo.

Tavoitteena oli saada esimerkkikohteissa aikaan 

konkreettisia parannuksia, jotka onnistuessaan vii-

toittaisivat tietä muille taloyhtiöille. Kaikkia asian-

tuntijoiden ehdottamia toimenpiteitä ja suunnitel-

mia ei voitu toteuttaa vuoden aikana, mutta ne jäi-

vät muhimaan myöhempää käyttöä varten.

Hankkeeseen liittyvä päätöksenteko sujui Anna 

Sarkkisen ja Kati Kankaisen mukaan taloyhtiöissä 

sujuvasti. Koska hanke kesti vain vuoden päivät, piti 

moni asia päättää ilman jahkailuja.

– Asiantuntijoiden käyttö helpotti ja nopeutti 

päätöksentekoa. Iso osa toimenpiteistä voitiin hoi-

taa hallituksen päätöksellä, eikä yhtiökokousta tar-

vittu. Esimerkiksi yhdessä pilottikohteessa oli laa-

dittuna taloyhtiön strategia, jonka pohjalta hallitus 

pystyi toimimaan.

Koordinaattorit ovat tyytyväisiä, että taloyhtiöissä 

oltiin valmiita toteuttamaan esitettyjä toimenpitei-

tä, vaikka niistä koitui kustannuksia. Hankkeen ra-

hoituksesta pystyttiin kattamaan osa palkkioista ja 

kuluista. Pitkässä juoksussa toimenpiteet kuitenkin 

maksavat itsensä takaisin muun muassa energian-

säästönä – näin on laskettu.

Aurinkopaneeleja,
ledejä ja tiivistystä…
Pilottitaloyhtiöissä toteutetaan hankkeen ansiosta 

monella tapaa resurssiviisasta asumista. Toimenpi-

teisiin kuuluivat niin aurinkopaneelit, tiivistykset, 

RUISKU-
VALU

Moderni viemärisaneeraus

WWW.NEWLINER.FI
Läntinen Pitkäkatu 21-23 C, 20100 Turku

NewLiner Oyinfo@newliner.fi +358 20 790 2000

   OLEMME MUKANA MESSUILLA:

- Savonlinnan Rakennusmessut 11.-12.4.15, C3
- Taloyhtiö15, Helsinki, 15.4.15 
- Mikkelin rakentajamessut 25.-26.4.15, C20
- Kiinteistömessut 2015

MULLISTAVA
MUOVIPUTKIEN 
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NewLiner on kehittänyt uuden ruiskuvalu-
materiaalin nimeltä ElastoFlake, joka mahdol-

listaa kaikkien putkimateriaalien pinnoit-
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hanojen suuttimien vaihto, led-lamput sekä yhtei-

sen tilan hyödyntäminen ja viljelylaatikot.

Pilottitaloyhtiö Aatoksenkatu 6:n katolle asen-

nettiin 20 paneelin, 5 kilowattitunnin aurinkosäh-

köjärjestelmä. Paneelien arvioitu vuosittainen säh-

köntuotto on noin 4 000 kilowattituntia eli noin 10 

prosenttia taloyhtiön kiinteistösähkön kulutuksesta.

– Koska kyseessä on Jyväskylän ensimmäinen 

kerrostalo, jonka katolle aurinkopaneelit asennet-

tiin, toimii asunto-osakeyhtiö edelläkävijänä mo-

nella tapaa. Todennäköisesti seuraavalla on hel-

pompaa, kun esimerkiksi lupa-asiaprosessit on nyt 

valmiiksi mietittynä, Anna Sarkkinen ja Kati Kan-

kainen arvelevat.

Taloyhtiön oma sähköntuotanto lisää myös tur-

vallisuutta ja esteettömyyttä, mitä ei tulla välttämät-

tä ajatelleeksi. Tämä koettiin käytännössä aurin-

kopaneelien asennusvaiheessa, kun alueella olivat 

sähköt poikki ja hissit eivät toimineet. Jos aurinko-

paneelit olisivat olleet jo käytössä, olisivat ne tuotta-

neet sähköä, eikä katkos olisi koetellut taloyhtiötä. 

Lisäksi Aatoksenkatu 6:ssa vaihdettiin kaikkien 

53 huoneiston hanoihin vettä säästävät vakiovir-

tausventtiilit. Taloyhtiössä ei ole huoneistokohtaisia 

vesimittareita. Vähennys vedenkulutuksessa suutti-

mien asentamisen jälkeen on noin 9 prosenttia (11 

litraa/asukas/kuukaudessa) edellisvuoteen verrattu-

na (11/2013: 128 litraa, 11/2014 117 litraa). Tämä tar-

koittaa taloyhtiölle arviolta noin 2 550 euron vuosit-

taista säästöä (vedenkulutus- ja lämmityskulut).

Myös valaistusta uusittiin ja taloyhtiön ulkovalot 

ja yhteisten tilojen elohopea- ja hehkulamput vaih-

dettiin ledeihin. Samoin tehtiin Lyhdekatu 6:ssa si-

jaitsevassa vuonna 2002 valmistuneessa rivitaloyh-

tiössä, joka oli hankkeen nuorin pilottikohde.

– Tavoitteena on pienentää valaistuksen energi-

ankulutusta. Laskelmien mukaan uusi valaistus ku-

luttaa energiaa noin 70–80 prosenttia vähemmän 

kuin aikaisemmat lamput. Esimerkiksi Lyhdekadul-

la tämä tarkoittaa arviolta noin tuhannen euron ja 

8 000 kilowattitunnin vuosittaista säästöä entiseen 

verrattuna, ja lisäksi säästöjä tulee valaisimien pie-

nentyneinä huolto- ja vaihtokuluina, Sarkkinen ja 

Kankainen laskevat.

Pilottitaloyhtiössä herättiin myös ikkunoiden ja 

ovien tiivistykseen. Lyhdekadulla taloyhtiön kaikki-

en huoneistojen parveke- ja terassiovien tiivistykset 

uusittiin taloyhtiön toimesta.

– Taloyhtiöissä ovat yleensä ulkopuitteet talo-

yhtiön ja sisäpuitteet osakkeenomistajan vastuul-

la. Asiantuntijan mukaan tällä ei päästä parhaaseen 

lopputulokseen, joten suositeltavaa olisi, jos taloyh-

tiö ottaisi tiivistyksen hoitaakseen. Vaikka se tun-

tuisi ylimääräiseltä kuluerältä, saadaan se takaisin 

energiansäästönä. Lisäksi sisäilma paranee ja vedon 

tunne vähenee, mikä lisää asumismukavuutta, Japa 

ry:n koordinaattorit mainitsevat.

PITKÄKATU 29:SSÄ sijaitsevan taloyhtiön kylmä-

kellari sai uutta käyttöä, kun kellaritilaa vuokrattiin 

luomuruokaosuuskunta Mukulaarille.

– Taloyhtiössä oli uusittu kylmäkone pari vuotta 

sitten, mutta kylmiön kopeista ainoastaan vii-

desosa oli käytössä. Mietimme, miten saisimme 

tilan hyödynnettyä ja ratkaisuksi löytyi säilytystilan 

vuokraaminen. Yhteistyöstä hyötyivät molemmat 

osapuolet: taloyhtiö sai vuokratuloja ja Mukulaari 

säilytystilaa läheltä keskustaa.

Lisäksi Pitkäkadun 50-luvun kerrostalossa uusit-

tiin pyörävarasto, mikä osaltaan innostanee ihmisiä 

pyöräilemään.

Resurssiviisautta on myös yhteisten tilojen 

tehokas hyödyntäminen. Tämä todettiin As Oy 

Kekkolansadossa, jossa kunnostettiin kerhohuone. 

Monipuoliset ja muuntautumiskykyiset yhteiset tilat 

mahdollistavat pienemmät neliöt omassa kodissa ja 

lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä.

Lastipyörä kokeiltavana
Resurssiviisas asuminen -hankkeen niin kutsuttuna 

jokerikohteena oli sähköavusteinen lastipyörä, joka 

kiersi kuudessa taloyhtiössä.

– Lastipyörä oli taloyhtiön asukkaiden käy-

tössä muutaman viikon ajan. Kokeilu osoitti, että 

sähköpyörä toimii mainiosti yhteiskäyttöpyöränä. 

Lastipyöräily sopii kaikenikäisille. Nuorin kyytiläinen 

oli 1-vuotias, ja 79-vuotias pyöräilijä kävi pyörällä 

noin 20 kilometrin päässä sijaitsevassa Laukaassa. 

Yhteiskäyttö sujui ongelmitta, ja esimerkiksi akku 

muistettiin viedä käytön jälkeen lataukseen. 

Lastipyörän sai kokeilun päätteeksi omakseen As 

Oy Jyväskylän Valajankatu 1. Pyörä oli taloyhtiössä 

kaksi viikkoa, ja sillä oli tuona aikana melkein 40 

varausta.

 

 

Kylmäkellari 
vuokralle ja 
lastipyörä 
yhteiskäyttöön 

Lisää tietoa resurssiviisaasta asumisesta löytyy muun 

muassa Japa ry:n sivuilta osoitteesta www.japary.fi /

asuviisaasti/.
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-M
eistä muodostui tiivis porukka, 

kun yhdessä suunnittelimme 

ja pidimme talkoita. Oli hienoa 

huomata, kuinka innolla väki oli 

mukana touhuamassa. Yhdessä tekeminen on li-

sännyt hyvässä mielessä kiinnostusta toisten asioi-

hin, taloyhtiön puheenjohtaja kiittelee.

Kuokkalan alueella sijaitseva As Oy Kekkolansato 

on valmistunut 1980-luvun loppupuolella ja taloyh-

tiössä on 25 huoneistoa.

Resurssiviisautta on
hyödyntää yhteiset tilat
Jyväskyläläinen As Oy Kekkolansato kunnosti kerhohuoneen ja 
uudisti piha-alueen Resurssiviisas asuminen -hankkeen puitteissa. 

Taloyhtiön puheenjohtaja Tytti Solankallio-Vahteri 
iloitsee kerhohuoneen uudesta raikkaasta ilmeestä ja pihan 
hyödyntämisestä muun muassa laatikkoviljelyyn. 

Mukavinta on silti yhteisöllisyyden kasvaminen, mikä lisää 
viihtyisyyttä ja luo turvallisuutta.

Innostusta ja sitoutumista
Tytti Solankallio-Vahteri kertoo taloyhtiön asuk-

kaiden kiinnostuneen oitis, kun kuultiin mahdol-

lisuudesta hakea mukaan Resurssiviisas asuminen 

-hankkeen pilottikohteeksi.

– Tuumasimme, että ei se ota jos ei annakaan. Li-

säksi mukaan hakeneilta taloyhtiöiltä edellytettiin in-

nostusta ja sitoutumista sekä mahdollisuutta toteut-

taa hankkeita talkoovoimin. Me olimme heti mukana 

ja totesimme, että meiltähän tämä onnistuu.

Teksti: Irene Murtomäki

Taloyhtiön hal-

lituksen pu-

heenjohtaja 

Tytti Solan-

kallio-Vahteri 

on tyytyväinen 

Resurssiviisas 

asuminen 

-hankkeen ai-

kana toteutet-

tuun kerho-

huoneen kun-

nostukseen.
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– Taloyhtiössä oli aiemmin mietityttänyt esimer-

kiksi vesimaksut. Toivoimme löytävämme jonkin 

konstin vedenkulutuksessa säästämiseksi.  Mut-

ta eihän se siihen jäänyt, kun rupesimme joukol-

la pohtimaan, mitä haluaisimme. Ideoiminen oli 

hauskaa, ja sain kynä sauhuten kirjoittaa toiveita 

ylös. Pitkän listan kärkeen nousivat kerhohuoneen 

uudistaminen ja pihapiirin kohentaminen.

Kulahtanut kerhohuone raikastui
Taloyhtiön alimmaisessa kerroksessa sijaitseva ker-

hohuone oli vuosien saatossa päässyt kulahtamaan.

– Se oli ikään kuin ylimääräinen tila, jolle ei ollut 

juuri käyttöä. Huoneeseen oli kertynyt muun mu-

assa hylättyjä huonekaluja, eikä sen yleisilme ollut 

mitenkään houkutteleva, Tytti Solankallio-Vahteri 

kertaa lähtötilannetta.

Taloyhtiö sai tilasuunnittelijalta asiantuntija-

apua kerhohuoneen ilmeen raikastamiseksi.

– Pidimme yhdessä palaverin, jossa kerroimme 

toiveistamme. Hän ymmärsi idean siitä, mitä halu-

simme ja teki sen pohjalta suunnitelman.

Taloyhtiön puheenjohtaja kiittelee asiantuntijan 

näkemystä. Sen ansiosta saatiin rohkeutta toteuttaa 

asiat toisin kuin mitä olisi omin päin tehty. 

– Seinät maalattiin tavallisen valkoisen sijaan 

kalkkimaalilla, joka ei todennäköisesti olisi tullut 

meille mieleenkään. Se oli tosi hauskaa, ja välillä oli 

jopa pientä kisaa, kuka sai heiluttaa pensseliä. 

Kerhohuoneessa olleet tarpeettomat kalusteet 

saivat lähteä. Paikalle jätettiin pirttikalusto ja sohva, 

joka tuunattiin uudella päällisellä ja tyynyillä. Oles-

kelunurkkaukseen hankittiin rottinkiryhmä käytet-

tynä, ja ikkunoihin ripustettiin verhot lakanoista. 

Koska tavoitteena oli resurssiviisaus, upposi kun-

nostukseen ainoastaan muutamia satasia.

Kerhohuoneessa voi myös kuntoilla. Asukkaat 

ovat tuoneet omista nurkistaan yhteisen käyttöön 

kuntopyörän, harjoituspenkin ja jumppapallot.

Tunnelmaa kerhohuoneeseen luo seinälle vedet-

ty lamppujono, joka koostuu resurssiviisauden mu-

kaisesti ledeistä. Kun kerhohuoneen kunnostus oli 

syksyllä valmis, pidettiin yhteiset valojuhlat, samalla 

tutustuttiin energiaa säästäviin ledivaloihin ja teh-

tiin lamppujen yhteistilaus. Tupa oli Tytti Solankal-

lio-Vahterin mukaan silloin täynnä.

Kerhohuonetta käytetään nyt monipuolises-

ti. Se tarjoaa tilat niin kokoontumiseen, yhdessä-

oloon, kuntoiluun kuin vieraiden majoittamiseen-

kin. Oven vieressä on liitutaulu, johon voi merkitä 

varauksensa.

– Kerhohuonetta käytettiin jo aikaisemmin vie-

rastilana, mikä on toiminut hyvin. Nyt kunnostet-

tuna huone palvelee tätä käyttöä entistä paremmin. 

Lisätilaa tarvitaan, kun asukkaalla on esimerkiksi 

syntymäpäiväjuhlat, eivätkä vieraat mahdu yöpy-

mään huoneistossa.

Kerhohuoneelle on tarkoitus hankkia asukkaiden 

satunnaistarpeeseen myös jääkaappipakastin enti-

sen tilalle. Lisää kylmätilaa tarvitaan silloin tällöin, 

ja on resurssiviisasta hankkia yksi yhteinen lisäkyl-

mälaite sen sijaan, että jokaisella olisi oma.

VERTO SÄÄSTÄÄ  
VETTÄ, VAIVAA JA RAHAA
Etäluettava ja aina ajan tasalla oleva Verto on fiksun 
taloyhtiön valinta vedenmittaukseen.

Verton avulla vedenmittaus on helppoa, tarkkaa ja 
vesikulut pysyvät kurissa.

Liity yli 100 000 tyytyväisen Verto-kodin kasvavaan jouk-
koon ja valitse taloyhtiöösi huoleton ja luotettava Verto.

Takuu:  
5 vuotta

Suomessa suunniteltu 
ja valmistettu

HUONEISTOKOHTAINEN 
VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄ

 WWW.VERTO.FI
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Pihamaalla yhteiset viljelykset
Resurssiviisas asuminen -hankkeeseen liittyen uu-

distettiin myös As Oy Kekkolansadon piha-aluetta.

– Saimme asiantuntija-apua puutarhurilta. Hän 

kertoi, miten pihaa voisi kohentaa ja mitä meidän 

kannattaisi istuttaa ja viljellä.

– Aikoinaan istutetut ruusupuskat saivat lähteä. 

Niiden tilalle istutettiin taikinamarjapensaita. Japa 

ry:ltä saimme omenapuun ja toisen osti taloyhtiö 

itse. Lisäksi uudistimme kulunutta nurmikkoa.

– Taloyhtiön miehet nikkaroivat viljelylaatikoita, 

joihin istutettiin yrttejä ja salaatteja. Ihmiset innos-

tuivat kokeilemaan muun muassa suklaabasilikan ja 

ilmasipulien kasvattamista. Kasvien hoito ja kaste-

lu sujuivat hyvin, sillä halukkaita oli kylliksi. Niinpä 

saimme syksyllä nauttia itse kasvatetusta sadosta.

Tulevan kesän viljelykset siintävät jo mielessä, ja 

Tytti pohtii, josko niitä voisi vielä laajentaa.  Kesän 

työlistalla on marjapensaiden siirtäminen, niille oli-

si tarkoitus löytää nykyistä parempi paikka.

Pihan yleisilmettä ja turvallisuutta kohennetaan 

myös uusin valaisimin.

– Sisäänkäyntien kirjainvalaisimet on tarkoitus 

uusia, samoin pihavalot. Ne vaihdettiin pari vuot-

ta sitten kiireellä ilman suunnitelmia. Se kostautui, 

ja valot heijastavat häiritsevästi osaan huoneistoja. 

Opetus oli, että kannattaa käyttää asiantuntijaa. 

Veden säästöä ja 
ikkunoiden tiivistystä
As Oy Kekkolansato aikoo hyödyntää myös jatkossa 

Resurssiviisas asuminen -hankkeen asiantuntijoilta 

saamiaan neuvoja. Suunnitelmissa on vaihtaa ha-

nojen suuttimet sekä tiivistää ovet ja ikkunat.

– Näillä toimin säästämme vettä ja energiaa sekä 

kustannuksia, Tytti Solankallio-Vahteri laskee.

Hallituksella on tähtäimessä myös avoimuu-

den lisääminen. Hallituksen kokouksista laaditaan 

muistiot, jotka ovat asukkaiden luettavissa kerho-

huoneessa. Suunnitelmissa on järjestää myös asu-

kaskysely, jossa tiedustellaan asukkaiden toiveita 

muun muassa siitä, mitä kerhohuoneessa voisi jär-

jestää.

Roskien määrästä ja lajittelusta on niin ikään ol-

lut puhetta. Suunnitelmissa on hankkia roskakatok-

seen kierrätyshylly, johon asukkaat voisivat tuoda 

määräajaksi tavaroitaan kiertoon. Kierrätykselle pi-

tää laatia yhteiset pelisäännöt, jotta asia toimii, ei-

vätkä hylätyt tavarat kerry haitaksi.

Pyörävaraston siivoaminen on myös ohjelmassa.

– Jossain vaiheessa suunnittelimme, että laajen-

taisimme ahtaaksi käynyttä pyörävarastoa. Hanke 

olisi ollut kuitenkin sen verran kallis ja työläs, että 

luovuimme ajatuksesta. Niinpä päädyimme siihen, 

että raivaamme ylimääräiset tavarat pois varastosta.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tytti So-

lankallio-Vahteri uskoo, että resurssiviisas asumi-

nen kohottaa talon arvoa.

– Hiljattain taloon muuttanut nuori perhe on 

kertonut pihan tehneen heihin vaikutuksen. Se 

oli heidän mielestään kutsuva, ja vahvisti päätöstä 

hankkia koti Kekkolansadosta.

Taloyhtiön 

miehet nikka-

roivat viime ke-

sänä viljelylaa-

tikot, joissa 

kasvoi monen-

moisia yrttejä ja 

salaatteja
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PIDÄ TIETOSI AJAN TASALLA

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

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

Kiinteistöpostin osoitteenmuutokset 

voit tehdä seuraavasti:

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

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

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

Puhelin .............................................................................................................................................................                                                  Tilaan sähköisen uutiskirjeen

Sähköpostiosoitteeseen  .................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................

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

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

Puhelin .............................................................................................................................................................                                                  Tilaan sähköisen uutiskirjeen

Sähköpostiosoitteeseen  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Asunto-osakeyhtiön talotyyppi Rivitalo Kerrostalo Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

Kiinteistö-

posti

maksaa

posti-

maksun

Tunnus 5001396

03003 vastauslähetys

Sähköpostiosoitteen antaneilta tulemme aika ajoin tiedustelemaan tarvetta taloyhtiön yhteyshenkilöiden päivittämiselle.  Uutiskirje on maksuton sähköpostitse toimiva palvelu Kiinteistöpostin 
lukijoille. Markkinointiviestintä koostuu Kiinteistöpostin ja sen yhteistyökimppaneiden viesteistä, jotka sisältävät tietoa uusista tuotteista, palveluista, tarjouksista sekä tapahtumista. 
Muita annettuja tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

sähköposti osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 

netissä www.kiinteistoposti.fi /osoitteenmuutos

puhelimitse puh. 09 2238 560 / Jutta Teriö

valmiilla postimaksulla varustetulla kupongilla

PS. Voit tilata samalla helposti myös 
Kiinteistöpostin sähköisen uutiskirjeen. 
Ilmoita siis sähköpostiosoitteesi.

http://www.kiinteistoposti.fi/osoitteenmuutos


T
aloyhtiö on mukana EU-GUGLE-projek-

tissa, jonka tavoitteena on kasvattaa kiin-

teistöjen energiatehokkuutta.

As Oy Tammelankulman hallituksen 

puheenjohtaja Jussi Paatola on tyytyväinen siihen, 

että taloyhtiö lähti pari vuotta sitten mukaan pro-

jektiin. Energiakorjaushankkeisiin on tiedossa ta-

kautuvasti EU-tukea.

– Euro on hyvä konsultti. GUGLEen kuuluvia 

energiaremontteja on tehty yhteensä noin 450 000 

eurolla, ja lopputulemana toivotaan saatavan noin 

TAMPERELAISEN TAMMELANKULMAN
TOTEUTUSTAPA

Energiaremontit rinnan 
putkiremontin kanssa
Lämmöntalteenottojärjestelmän asennus, ilmanvaihtojärjestelmän 
huolto ja tasapainotus, asuntokohtaisten vesimittarien asennus sekä 
liiketunnistimet ja led-valaistus yleisiin tiloihin. 

Siinä muutama esimerkki tamperelaisessa As Oy Tammelan-
kulmassa toteutetuista energiaremonteista, jotka tehtiin viime 
vuonna valmistuneen putkiremontin yhteydessä. 

yhden vuoden hoitovastiketta vastaava rahamäärä.

As Oy Tammelankulma hyppäsi EU-GUGLE-ju-

naan siinä vaiheessa, kun taloyhtiössä oli jo pää-

tetty toteuttaa viemärisaneeraus ja sähköremontti. 

Jussi Paatola kuuli projektista osallistuessaan Tam-

melan täydennysrakentamista koskevaan tilaisuu-

teen. Hän pisti sen korvan taakse ja vei asiaa taloyh-

tiön hallitukseen.

– Taloudellisia sitoumuksiahan meille ei synty-

nyt, joten ei ollut mitään syytä, miksemme olisi läh-

teneet mukaan, Paatola puntaroi.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
Jussi Paatola 

(vas.) ja Jouni 

Suurmäki tutki-

vat lämmöntal-

teenottoon 

kuuluvaa tek-

niikkaa.
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Huoneistokohtaisen  
vedenkulutuksen  
mittaus on yksinkertaista  
ja helppoa

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

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

Mauri Mäkinen, Hallituksen Puheenjohtaja, As Oy Espoon Reimantorni

Vieraile kamstrup.com tai soita meille +358 9 25 11 220

Saadakseen EU-GUGLE-projektin tuen täysi-

määräisenä pitää taloyhtiön energiankulutuksen 

laskea vähintään 50 prosenttia verrattuna siihen, 

mitä se on ollut talon valmistuttua. Mukaan kelpuu-

tetaan siten kaikki vuosikymmenten aikana tehdyt 

korjaukset, joilla on parannettu energiatehokkuutta.

As Oy Tammelankulma on rakennettu vuonna 

1970. Taloyhtiöön kuuluu kaksi asuintaloa, lisäsiipi 

ja autohalli. Neliöitä on yhteensä 4 300, josta asun-

tojen osuus on 4 000. Kiinteistöissä on myös liike-

tilaa.

Taloyhtiön 67 asunnossa on runsaat sata asukas-

ta. Asunnoista pienimmät ovat noin 30-neliöisiä, ja 

suurimmissa on noin 100 neliötä. 

Lämmöntalteenotto uutena mukaan
Taloyhtiön lähtiessä mukaan EU-GUGLE-projektiin 

oli viemärisaneerauksen ja sen yhteydessä toteu-

tettavien muiden remonttien suunnitelmat pitkäl-

lä. Mukana ei kuitenkaan ollut lämmöntalteenottoa, 

mutta keskusteluja siitä oli toki käyty.

– Ynnätessämme taloyhtiössä jo tehtyjä ja suun-

nitelmissa olevia energiaremontteja laskimme, että 

ilman lämmöntalteenottoa emme pääsisi projektin 

tarjoamaan 50 prosentin tukeen. Lämmöntalteen-

oton maksaessa noin 100 000 euroa saamme siihen 

tukea 50 000 euroa. Laitteiston on laskettu maksa-

van itsensä takaisin seitsemässä vuodessa, ja sen 

jälkeen hyöty sataa suoraan taloyhtiön laariin sääs-

tyneinä energiakuluina.

Taloyhtiön hallituksen jäsen Jouni Suurmäki 

mainitsee lämmöntalteenottojärjestelmien kehitty-

neen huimasti viimeisen vuosikymmenen aikana, 

mistä syystä hänkin puolsi sen asentamista.

– Mutta edelleen sen kanssa täytyy olla tarkkana. 

Laitteisto vaatii huolenpitoa, ja etenkin puhtauden 

suhteen pitää olla huolellinen, Suurmäki alleviivaa 

tietäen, että kaikissa taloissa järjestelmä ei ole toi-

minut niin hyvin kuin olisi pitänyt.

Suurmäki on aikaisemmin toiminut suurteolli-

suuden kunnossapidon johtotehtävissä, mihin pe-

rustuu hänen tietämyksensä lämmön talteenotto-

menetelmistä ja niihin liittyvästä tekniikasta. 

Tammelankulmassa päätettiin laittaa pari muu-

takin energiatehokkuuteen liittyvää asiaa kuntoon 

EU-GUGLE-projektin kannustamana. Yhteisten ti-

lojen valaistus toteutettiin ledeinä ja autotalleihin 

valittiin lämpöä hyvin eristävät ovet.

Taloyhtiötä kunnostettu 
vuosien varrella
As Oy Tammelankulman Jussi Paatola ja Jouni 

Suurmäki kertovat, että yhtiössä on vuosikymmen-

ten aikana tehty runsaasti remontteja.

– Jos lista on jo aikaisemmin ollut ”pöyristyttä-

vä”, se on sitä nyt vielä enemmän, he hymyilevät 
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tutkiessaan, mitä kaikkea taloyhtiössä on kunnos-

tettu ja korjattu.

Esimerkkeinä voisi poimia elementtien saumaus 

vuonna 1994, patteriventtiilien uusiminen 1997, il-

mastointikanavien puhdistus ja tasapainotus 2007, 

piharemontti 2009, kattoremontti 2011, julkisivun 

levykorjaus 2012 ja viemärisaneeraus 2013–2014.

– Viemäriremontin liikkeelle lähtö tapahtui 

vuonna 2009, jolloin taloyhtiössä tehtiin kuntoar-

vio. Sen mukaan putket piti uusia viiden vuoden si-

sällä, Paatola kertoo.

Muutaman vuoden kuluttua taloyhtiö tilasi esi-

selvityksen. Sen perusteella päädyttiin maaliskuussa 

2012 perinteiseen putkiremonttiin, jonka yhteydes-

sä kunnostettaisiin myös sähköt. Vuoden 2013 ke-

väällä monien suunnittelukokousten jälkeen hanke 

oli edennyt urakoitsijan valintaan. Pääurakoitsijaksi 

valittiin Pirkanmaan Mestarirakentajat Oy.

Saneeraus aloitettiin syyskuussa 2013 ja se val-

mistui lokakuussa 2014.

– Remontti sujui hyvin ja aikataulussa, mistä 

lankeaa kiitos rakentajille, miehet toteavat.

He korostavat, että taloyhtiössä tehdyn remon-

tin läpivienti oli koko hallituksen hyvin tehdyn työn 

ansiota.

– Hyvä ja aktiivinen hallitus on kaiken a ja o. 

Hallitus on vienyt tietoa rakennusorganisaation ja 

tavallisen osakkeenomistajan välissä molempiin 

suuntiin. Tiedonkulun nopeus ja luotettavuus on 

antanut osakkaille turvallisuutta ja helpottanut asi-

oiden käsittelyä.  

Jouni Suurmäki on tyytyväinen, että taloyhtiö 

valitsi perinteisen putkiremontin.

– Kynsille olisi tullut, jos olisi päädytty sukituk-

siin tai ruiskutuksiin. Joissakin taloyhtiöissä on 

käynyt, että vasta rakennusvaiheessa on huomat-

tu menetelmien toteutuksen olevan mahdotonta. 

Vanhat putket ovat olleet niin haperot, että niiden 

peseminen paineella ennen sukitusta ei ole onnis-

tunut.

Asumismukavuutta ja arvonnousua
As Oy Tammelankulmaa remontoitiin yhteensä lä-

hes 2,1 miljoonalla eurolla.

– Mitä hyötyä siitä koitui asukkaille: uudet kylpy-

huoneet, ajan tasalla oleva talotekniikka, energiaku-

lujen ja ylläpitokulujen aleneminen, asuntojen ar-

vonnousu, asumismukavuuden kasvaminen ja tur-

vallisuuden lisääntyminen, Jussi Paatola luettelee.

Hän nostaa esille paloturvallisuuden. Taloyhtiös-

sä havahduttiin asiaan, kun Tampereen keskustassa 

sijaitsevassa kerrostalossa tapahtui muutama vuo-

si sitten tulipalo, jota tutkittaessa selvisi, että talon 

huoneistoista vain kaksi kolmasosaa oli varustettu 

palovaroittimella – niistäkin ainoastaan puolet toi-

mi.

Tammelankulmassa asennettiin huoneistoihin 

verkkovirralla toimivat palovaroittimet, joissa on 

paristovarmennus. Patteri vaihdetaan viiden vuo-

den välein taloyhtiön toimesta.

Jussi Paatola ja Jouni Suurmäki mainitsevat, että 

nyt kun taloyhtiössä on tehty kallis remontti, tulee 

siitä ottaa kaikki mahdollinen hyöty niin yksilöta-

solla kuin myös koko yhteisön piirissä.

– Yhtiölle se tarkoittaa sitä, että pitää olla järjes-

telmät, joilla seurataan uutta tekniikkaa. Hyvin teh-

dyn työn jälkeen ei saa jäädä lepäämään laakereille, 

vaan on jatkettava kohti uusia haasteita.

Täydennysrakentaminen 
yhä mielessä
As Oy Tammelankulman puheenjohtaja Jussi Paa-

tola ei ole unohtanut täydennysrakentamista. Ton-

tilla olevan tilan puolesta se olisi mahdollista, sillä 

Väinölänkadun puolella kahden talon väliin mah-

tuisi lisärakennus. Alustavat luonnokset sitä silmällä 

pitäen ovat jo olemassa.

Tampereella on menossa Tammelan kaupungin-

osaa koskettavia isoja rakennushankkeita tai -suun-

nitelmia. Yksi niistä on alueen täydennysrakenta-

minen.

– Sananvalta täydennysrakentamisessa on tont-

tien omistajilla. Intoa jarruttaa kaavoitusmaksu, joka 

määräytyy tontin arvon nousun mukaan. Tällä het-

kellä kaupungin osuus on 50 prosenttia. Koska tämä 

ei kannusta lisärakentamiseen, on väläytelty osuu-

den laskemista 30 prosenttiin, Paatola kertoo.

Suur ten kattojen tekijä
Meille luontaisimmat bitumikattourakat tehdään 
teollisuus-, liike- ja julkisiin rakennuksiin - ylipäätään 
suuriin kattoihin. 
Käytämme vesikatto- ja vedeneristystöissä kotimaisia 
Katepal SBS-kumibitumikermejä. Pyydä tarjous:

HELSINKI               TAMPERE                 RAUMA                   LAHTI
044 747 0023       (03) 3635 233         044 2106 720       040 834 5917
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-T
ampere on ainoana suomalaisena 

kaupunkina mukana 30 miljoonan 

EU-GUGLE-projektissa. Pilottikoh-

teena on Tammelan kaupungin-

osassa sijaitsevat taloyhtiöt. Alueen kerrostalot ovat 

pääosin 1960–1980 -luvuilta ja monet niistä ovat 

peruskorjausvaiheessa, projektipäällikkö Tiina Sa-

hakari kertoo.

EU-GUGLE-projektissa on mukana seitsemän 

tammelalaista taloyhtiötä ja kahdeksas on kevään 

mittaan liittymässä joukkoon.

– Taloyhtiöt ovat energiaremonttiensa kanssa eri 

vaiheessa. Kolmessa yhtiössä työt ovat jo valmis-

TAMPEREELLA SAAVUTETTU JO 
LÄHES PUOLET TAVOITTEESTA

EU-GUGLE kannustaa 
energiansäästöön
Eurooppalaisen EU-GUGLE-projektin tarkoituksena on 
osoittaa lähes nollaenergiatason korjausrakentamismallien 
toimivuus ja innostaa kaupunkeja ottamaan niitä 
käyttöön. 

Energiansäästöjen lisäksi tähtäimessä on 
kaupunkilaisten elämänlaadun parantaminen. 

tuneet, ja muissa on täysi pöhinä päällä. Mukana ei 

ole sellaista kohdetta, jossa remontteja olisi ryhdytty 

miettimään vasta projektin alettua. Se ei olisi ollut 

aikataulun vuoksi mahdollista.

– Remonttien pitää olla valmiina vuonna 2016. 

Projektin seurantajakso jatkuu vuoteen 2018, Tiina 

Sahakari kertoo.

As Oy Tammelankulman lisäksi energiaremontit 

ovat valmistuneet As Oy Torinnaapurissa ja As Oy 

Pohjolankatu 18–20:ssa. 

Torinnaapurissa muun muassa lisälämmöneristet-

tiin julkisivut, vaihdettiin ikkunat, parvekeovet ja ul-

ko-ovet sekä asennettiin poistoilmalämpöpumppu. 

Tammelankul-

man saunatilat 

on uusittu. 

Jouni Suurmä-

ki (vas.) ja Jussi 

Paatola esitte-

levät projekti-

päällikkö Tiina 

Sahakarille re-

montoitua pe-

suhuonetta. 

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
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Pohjolankadulla on muun muassa asennettu au-

rinkokeräimet ja lämmöntalteenotto sekä uusittu 

yleisten tilojen valaistus ledeihin.

Lisäksi taloyhtiöissä on tehty paljon muuta ener-

giatehokkuuden parantamiseksi. Tiina Sahakari sa-

noo huomanneensa projektin kuluessa, että pienis-

tä yksityiskohdista muodostuu kokonaisuus, jonka 

ansiosta energiankulutus laskee merkittävästi.

Tampereella EU-GUGLEn tavoitteena on paran-

taa noin 30 000 neliömetrin energiatehokkuutta. 

Tähän mennessä on peruskorjattu noin 14 000, jo-

ten tavoitteen saavuttaminen ovat Tiina Sahakarin 

mukaan hyvällä mallilla.

Taloyhtiöt saavat energiaremontteihinsa EU-

GUGLElta tukea, joka on noin 50 euroa per neliö-

metri ja enintään 50 prosenttia kustannuksista. Ra-

ha on merkittävä kannustin asunto-osakeyhtiöille.

Projektipäällikkö Tiina Sahakari nostaa tärkeään 

rooliin myös taloyhtiöiden saaman asiantuntija-

avun ja vertaistuen muilta projektissa mukana ole-

vilta yhtiöiltä.

– Toivottavasti projektin innoittamana taloyhti-

öissä toteutetaan laadukkaita remontteja ja rohkais-

tutaan kokeilemaan mahdollisesti myös uusia ener-

giatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä.

– Jo nyt on kertynyt arvokasta tietoa, joka kan-

nustanee kiinteistöjen omistajia energiaremonttei-

hin. Esimerkin voima on tehokas. Arvokkain juttu 

projektissa lienee taloyhtiöltä toiselle menevä viesti.

EU-GUGLE-projektin tieteellisenä kumppanina 

Tampereella toimii VTT. – Kaikki pilottikohteet on 

VTT:n toimesta mallinnettu sekä laskettu, mikä on 

remonttien vaikutus niiden energiankulutukseen.

Sahakari toteaa, että EU-GUGLE on myös kan-

sallisesti kiinnostava projekti, ja kyselyjä on tullut 

muualta päin Suomea.

– Olisi hienoa, jos voisimme tuottaa lisäarvoa 

siihen, että kiinteistöjä korjataan laadukkaasti ja 

energiatehokkaasti.

EU-GUGLE-projektin muut pilottikaupungit ovat 

Wien Itävallassa, Aachen Saksassa, Milano Italiassa, 

Bratislava Slovakiassa ja Sestao Espanjassa.

Toimenpiteet energiankulutuksen vähentämi-

seksi vaihtelevat EU-GUGLE-projektissa mukana 

olevissa maissa. Suomessa energiaa kuluu erityi-

sesti lämmitykseen, joten muun muassa tehokkaal-

la lämmöntalteenotolla on suuri merkitys tavoittei-

den saavuttamisessa.

Hankkeen nimi EU-GUGLE tulee sanoista European 

cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in 

Sustainable Energy. Projektin puitteissa on tavoitteena 

korjata yhteensä 226 000 kerrosneliömetriä käyttämällä 

paikallisiin tarpeisiin sovitettuja ratkaisuja. Tulosten avulla 

on tarkoitus luoda älykkään korjausrakentamisen strategi-

oita, joita voidaan jatkossa sovittaa muiden kuntien 

käyttöön.

Katso havainnollinen asennusanimaatio: www.tulppa.fi

Tulppa@-märkätilalevyillä rakennat paitsi 

seiiniien veddene irist kyksen myöös kk lylpyhhuoneen 

suihkuseinät, tasot ja koteloinnit. Tulppa@ on 

nopea, helppo ja turvallinen tapa toteuttaa 

unelmiesi kylpyhuone.

Tulppa®-levy toimii märkätiloissa sekä raken-
nuslevynä että vedeneristeenä. Sen ydin on 
homehtumatonta Finnfoamia ja pintakerros 
lujaa erikoissementtilaastia. Siksi Tulppa@ on 
kevyt, kestävä ja takuulla homehtumaton.

YKSI LEVY – RAJATTOMASTI MAHDOLLISUUKSIA

SPAHOME

TULPPA® -MÄRKÄTILALEVY – TAKUULLA 

HOMEHTUMATON VEDENERISTYS

SYDÄN PUHDASTA FINNFOAMIA

http://www.tulppa.fi


”M
eidän täytyy päästä eroon öljy-

lämmityksestä, koska öljykatti-

la laitteineen pitäisi uusia ja öljy 

on tolkuttoman kallista. Olen 

kuullut, että maalämpö on taloyhtiölle kaikkein 

edullisin ja eniten säästöä tuova lämmitysmuoto.”

Tuttua turinaa Suomen Lämmitysenergia Yhdis-

tys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannulalle, mut-

ta samalla myös siinä mielessä huolestuttavaa, että 

kaikkein olennaisin tiedonjyvänen turinasta puut-

tuu: - Ei voi esittää sellaista yleistystä, että maaläm-

Älä hurmaannu sokkona 
energiansäästölupauksiin

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN SANEERAUS VAATII LÄHTÖ-
TILANNEKARTOITUKSEN JA KUSTANNUSVERTAILUN

Taloyhtiöiden ei pitäisi hullaantua yksisilmäisesti jonkin 
lämmitysjärjestelmän säästölupauksista. 

Sen sijaan taloyhtiön kannattaisi teetättää ammattitaitoisella 
suunnittelijalla lähtötilannekartoitus ja kustannusvertailu, 
joiden pohjalta voidaan päättää, mikä on meidän 
taloyhtiössämme järkevin ja taloudellisin ratkaisu.

pö tai ilmavesilämpöpumppujärjestelmä tai aurin-

kojärjestelmät ovat aina hyviä ratkaisuja ja tuovat 

aina säästöjä. Se on aina tapauskohtaista ja vaatii 

asioiden tarkastelemista talokohtaisesti.

Hänen mielestään taloyhtiöt luopuvat valitetta-

van usein esimerkiksi öljylämmitysjärjestelmästä, 

vaikka se voitaisiin kohtuullisin kustannuksin uu-

distaa ja muodostaa myös lämpöpumpputekniikkaa 

hyödyntävä ns. hybridijärjestelmä.

- Korostaisin kriisivalmiutta ja sitä, ettei kanna-

ta silmät sokkona luopua olemassa olevista toimi-

Teksti ja kuva: Riina Takala
Suomen Läm-

mitysenergia 

Yhdistyksen 

toiminnanjoh-

taja Arto Han-

nula suositte-

lee suunnitteli-

jan ottamista 

mukaan läm-

pöpumppu-

hankintoihin.
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vista lämmitysjärjestelmistä. Jos taloyhtiöön asen-

netaan lämpöpumput ja niitä varten tarvitaan uusi 

sähkökattila, voi helposti käydä niin, että taloyhtiö 

maksaa uudesta järjestelmästä aivan liikaa, Hannu-

la vielä korostaa.

Kustannusvertailua 
taustaksi
Kun  taloyhtiö lähtee miettimään lämmitysjärjes-

telmänsä uusimista, sen kannattaisi aina Hannu-

lan mukaan miettiä kokonaisuus – teettää kustan-

nusvertailu, jossa huomioidaan investointimieles-

sä myös olemassa olevan järjestelmän merkitys ja 

mahdollisuudet.  

- Kustannusvertailusta pitää käydä ilmi, mitä 

maksaa, jos öljykattilaan  vaihdetaan tiettyjä kom-

ponentteja tai muutetaan öljysäiliön tilavuus pie-

nemmäksi. 

Paljonko maksaa, kun otetaan öljykattilan rinnal-

le ilmavesilämpöpumput?

Mitä maksaa maalämpöjärjestelmä? Mikä on las-

kennallinen, odotettavissa oleva säästö ja miten 

se suhteutuu investointikustannuksiin?, Hannu-

la opastaa asioita, joista kustannusvertailusta pitäisi 

saada irti.

Taloyhtiöiden kannattaisi hänen mielestään 

myös perusteellisemmin aina miettiä, mikä on oi-

keasti taloyhtiön kannalta kannattavaa – investoida 

50 000 euroa hybridilämmitysjärjestelmään vai 150 

000 euroa maalämpöön. Kannattaako yrittää aina 

sitä kovinta säästöä käyttökustannuksissa? 

- Taloyhtiölle voi olla paljon järkevämpää mak-

saa investoinnista 50 000 euroa, asennuttaa sillä il-

mavesilämpöpumppujärjestelmä, pitää öljykattila 

toimivana ja sillä varmistaa lämmönsaanti aina. Jos 

lämpöpumppuihin tulee häiriö, öljykattilan kans-

sa pärjätään – onhan sen kanssa pärjätty jo monia 

vuosikymmeniä.

- Lisäksi kun asutaan ns. kriittisellä alueella, esi-

merkiksi itä-Suomessa, huonolaatuisen sähköver-

kon piirissä, niin siellä hybridijärjestelmään kuulu-

valle öljykattilalle voidaan helposti järjestää varavoi-

ma. Siihen voidaan liittää dieseliä käyttävä aggre-

gaatti, joka syöttää sähkön polttimelle ja kiertovesi-

pumpulle sähkökatkoksen aikana. Silloin järjestel-

mä on täysin sähkökatkoistakin riippumaton, hän 

painottaa.

Järjestelmä voidaan jopa ajastaa yksinkertaisella 

automatiikalla esimerkiksi viivekellolla, joka käyn-

nistää aggregaatin, kun sähköä ei ole tullut vaikka-

pa tuntiin.

- Meillä ei ajatella riittävästi kriisivalmiutta, vaik-

ka jossakin määrin siihen on herätty aikaisempina 

vuosina sähkökatkosten vuoksi.

Käyttökustannukset 
suhteessa takaisinmaksuaikaan
Käyttökustannuksetkin kannattaisi Hannulan mie-

lestä suhteuttaa. 

- Vaikka maalämmöstä tiedetään, että sillä toteu-

tetulla järjestelmällä saa paremman säästön, niin 

olisiko hybridijärjestelmä kuitenkin käyttökustan-

nusten kannalta tarkasteltuna edullisempi. 

- Jos verrataan näiden kahden järjestelmän vä-

lisiä käyttökustannuksia, niin säästö voi olla 400 – 

500 euroa vuodessa. Maalämpöjärjestelmän ja hy-

bridijärjestelmän välinen takaisinmaksuaika voi olla 

jopa yli 20 vuotta. Kumpi on siis taloyhtiölle kan-

nattavampi valinta? Tällaisia pohdintoja kannattai-

si aina käydä läpi, kun näitä investointeja mietitään, 

Hannula opastaa.

Sähköliittymäkustannus 
voi tulla yllätyksenä
Toinen kohta, missä taloyhtiö saattaa ymmärtämät-

tömyyttään joutua maksumieheksi, liittyy varsinkin 

maalämpöjärjestelmän tarvitsemaan sähköenergi-

an tarpeeseen.

- Jos taloyhtiössä on aikaisemmin ollut öljy-

lämmitys, se joutuu maalämpöjärjestelmän vuoksi 

Lämmitysjär-

jestelmä on ai-

na säädettävä 

asentamisen 

jälkeen. Mitä 

monimutkai-

sempi järjestel-

mä, sitä use-

ampiin säätö-

käynteihin pi-

täisi myös va-

rautua.

KUVA KUVATOIMISTO VASTAVALO
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hankkimaan joko kokonaan uuden sähköliittymän 

tai saneeraamaan alajakokeskuksen. Kaikki ener-

gialaitokset eivät edes myönnä kahta liittymää sa-

maan kiinteistöön, joten tämäkin on syytä ottaa 

huomioon.

Moni taloyhtiö onkin tehnyt Hannulan mukaan 

sen kömmähdyksen, että ovat valinneet halvim-

man urakoitsijan tarjouksen, jossa kuitenkin lukee 

pienellä, että sähkötyöt kuuluvat taloyhtiölle. Sen 

vuoksi taloyhtiö on joutunut maksamaan 20 000 – 

30 000 euroa alajakokeskuksen muutoksesta eli täy-

sin ylimääräistä rahaa ns. halvan hinnan päälle.

Suunnittelija avainasemassa 
kokonaisuuden hallinnassa
Lämmitysjärjestelmän saneeraamista ei kannata 

Arto Hannulan mielestä tehdä ilman ammattitai-

toista suunnittelijaa. Suunnittelijan palkkio maksaa 

helposti itsensä takaisin, kun kunnollisen lähtö-

kartoituksen ja oikein mitoitettujen suunnitelmien 

avulla saadaan hankittua vertailun läpikäynyt paras 

mahdollinen järjestelmä.

- Ammattitaitoinen suunnittelija käy läpi ole-

massa olevan lämmitysverkoston tilan ja selvittää 

vaihtoehtoiset saneeraustavat. Silloin suunnittelija 

kykenee myös esittämään, mitä taloyhtiössä oikeas-

ti kannattaa tehdä. Suunnittelukustannus tulee pel-

kästään jo tällä takaisin, Hannula vakuuttaa.

Kaba 
evolo
Täysin digitaalinen kulunvalvonta- ja hallintajärjestelmä erillaisiin 
käyttökohteisiin: 

• Kerrostalot  •  Toimistot  •  Yritykset  •  Koulut

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

Käyttäjäystävällinen ja turvallinen kulunhallinta-
järjestelmä kaikkiin käyttötarkoituksiin

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

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

Ota yhteyttä meihin niin autamme 
teitä järjestelmän suunnittelussa.
 

www.kaba.fi 

Hän arvelee, että moni taloyhtiö saisi jo pelkäs-

tään lämmitysverkostonsa lämpötilatasoja säätä-

mällä aikaan säästöä, eikä huoneistoja ylilämmi-

tettäisi turhaan. Joka tapauksessa lähtötiedoilla on 

suuri merkitys suunnitelmille, joissa pyritään löy-

tämään taloyhtiölle hyötysuhteeltaan paras ja ener-

giatehokkain lämmitysratkaisu.

- Lisäksi kannattaa huomioida se, että jos talo-

yhtiön suunnitelmat on tehty tietylle lämpöpump-

pumerkille, mutta urakoitsija tarjoaa toista merkkiä, 

niin silloin suunnittelija pystyy tarkistamaan, toi-

miiko tarjottu lämpöpumppumalli samalla periaat-

teella kuin se, minkä mukaan suunnitelmat on teh-

ty. Lämpöpumpuissa on suuria toimintaperiaate- ja 

käyttöjärjestelmäeroja. Muuten voi käydä niin, että 

vaihtamalla merkki toiseen, täytyy suunnitelma-

kin pistää uusiksi, jotta laite toimii oikein, Hannula 

mainitsee.

Taloyhtiöissä on aina suuri kiusaus säästää 

suunnittelukustannuksissa: - Ajatellaan, että ura-

koitsijahan tekee suunnitelmat ilmaiseksi. Se on 

harhakäsitys.  

Useimmiten urakoitsija kopioi suunnitelmaan 

maahantuojan kytkentäperiaatteen, mutta suun-

nitelmasta pitäisi kuitenkin löytyä myös laskelmat 

virtaamista, säätöventtiileiden laskennalliset en-

nakkosäätöarvot, putkikoot ja muut tällaiset tekniset 

asiat, Hannula painottaa.
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Mitoittamisen ongelma
Yksi sudenkuoppa voi kohdata taloyhtiön siinä, et-

tei järjestelmän mitoittamiseksi ole kyetty anta-

maan oikeita lähtötietoja.  - On aika tyypillistä, että 

urakoitsijalle annetaan tai urakoitsija pyytää kulu-

tuslukemia, mutta mitä lukemia sieltä taloyhtiöstä 

sitten saadaan. Jos isännöitsijä ei ole tehnyt nor-

meerattua kulutusseurantaa, mikä oikeasti kertoo, 

mikä on kiinteistön energiankulutus, niin silloin 

saatetaan tarjota vaikkapa öljytankkausmääriä. Pal-

jonko on vuositasolla öljysäiliötä tankattu? Yhtenä 

vuotena tankattu kaksi kertaa, toisena kolme kertaa. 

Ja sitten tämän mukaan mitoitetaan lämpöpump-

puja…. Hannula harmittelee.

- Pumpputoimittajilla, maahantuojilla ja myyjil-

lä on omat mitoitusohjelmansa, joilla voidaan tehdä 

kulutustietojen pohjalta mitoituslaskelmia. Tilaaja 

on kuitenkin aina vastuussa lähtötiedoista, Hannu-

la korostaa.

- Tietenkin vastuulliset urakoitsijat tai suunnitte-

lijat laskevat mitoituksen toistakin kautta eli ristiin 

niin, pitävätkö saadut luvut ollenkaan paikkansa. 

Minusta olisi hyvä ja oleellinen asia käyttää näissä 

lähtötiedoissakin suunnittelijaa, joka pystyy laske-

maan kuutioista ja neliöistä vertailuarvon ja osoitta-

maan, missä tasossa kulutuksen suhteen mennään.

Mitoittamisen merkitys vaikuttaa koko järjestel-

mään, sillä tavoitteena on riittävän lämmintä huo-

neistoissa, riittävän lämmintä vettä käytettävissä, 

koneet ja laitteet toimivat hyötysuhteeltaan mah-

dollisimman hyvin ja energiatehokkaasti. 

Toinen sudenkuoppa
– säädöt tekemättä
Arto Hannulan käsityksen mukaan lämmitysjär-

jestelmien saneerausten jälkitoimi – olennaisista 

olennaisin – tuppaa unohtumaan. 

- Nimittäin se, että kun lämmitysjärjestelmää 

uusitaan, asennetaan esimerkiksi lämpöpumppu-

ja ja pidetään vaikkapa se öljylämmitysjärjestelmä-

kin siinä rinnalla mukana, niin aina, ehdottomasti, 

joka kerta se vaatii lämmitysverkoston tasapainot-

tamisen ja säätämisen. Se pitää tehdä ensimmäisen 

kerran saneerauksen jälkeen, mutta järjestelmää on 

seurattava ja säädettävä myös sen jälkeen, Hannu-

la painottaa.

Mitä kukin 
urakoitsija oikeasti tarjoaa?
Kun taloyhtiö on saanut 4-5 urakoitsijalta tarjouk-

set, joiden välinen hintaero on kymmeniä tuhan-

sia euroja, on syytä selvittää tarkkaan, mistä suuret 

hintaerot johtuvat.

- Mitä urakkaan on sisällytetty ja mitä urakoitsijat 

ovat valmiita tekemään tarjouksessa annetulla hin-

nalla?, Hannula tokaisee, mutta korostaa, että vasta 

sitten tarjouksia pystyy vertailemaan, kun ne sisäl-

tävät erittelyt eri toimista: esimerkiksi mitä maksaa 

laitteisto, mikä hinta asennustyöstä, mitä maksavat 

sähkötyöt erillisenä urakkana tai ainakin selkeästi 

eriteltynä, sisältääkö tarjous jälkitoimien, kuten sää-

tökäyntien hinnan vai maksetaanko niistä erikseen.

Erityisesti sähkökeskukseen liittyvät asiat pitäi-

si tarjouksesta löytyä selkeästi eroteltuna: minkä-

lainen ja –kokoinen sähkökeskus asennetaan, mitä 

se maksaa, mitä sen asentaminen maksaa ja kuka 

asentamisesta vastaa. 

- Lisäksi usein unohtuu, mitä jälkitoimia, takuu-

ajan säätöjä, urakoitsija on valmis tarjoamallaan 

hinnalla valmis tekemään. Kun on vähänkin moni-

Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan hoitaa talon 

lämmitystarvetta. Se siirtää lämpöä ulkoilmasta ve-

sikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään ja lämmittää 

myös lämpimän käyttöveden. Ilma-vesilämpöpum-

pulla voidaan kattaa talon lämmitystarve yleensä 

-10-15,  asteeseen saakka. Sitä alemmilla ulkoläm-

pötiloilla tarvitaan lisälämpöä joko säkövastuksilta 

tai öljykattilasta. Kun lämpötila laskee riittävän 

alas (merkistä riippuen -20…-25) on käytössä vain 

lisälämmönlähde eli ilma-vesilämpöpumpulla on 

oltava aina täystehoinen lisälämmitys.

Poistoilmalämpöpumpulla voidaan hoitaa talon 

lämmitystarvetta. Se siirtää lämpöä talosta poistet-

tavasta, lämpimästä sisäilmasta vesikiertoiseen läm-

mönjakojärjestelmään ja lämmittää myös lämpimän 

käyttöveden. Lämmitystarpeen kasvaessa tarvitaan 

lisälämpö, joka tuotetaan yleensä sähkövastuksilla, 

voidaan tuottaa myös öljykattilalla tai kaukolämm-

möstä.

Maalämpöpumppujärjestelmällä tuotettua 

lämpöenergiaa voidaan käyttää rakennusten ja 

käyttöveden lämmittämiseen. Lämpöpumpun 

kompressorin avulla maaperästä saatu lämpöener-

gia siirretään lämmitysjärjestelmään ja lämpimään 

käyttöveteen.

Hybridilämmitysratkaisussa hyödynnetään 

useampaa lämmitysmuotoa yhdessä. Esimerkki 

lämpöpumpun yhteyteen voidaan liittää aurinkoke-

räimet tai hyödyntää olemassa oleva öljylämmitys-

järjestelmä. Lämpöpumpputekniikka soveltuu hyvin 

yhdistettäväksi myös kaasujärjestelmään.

Hybridilämmitys on usein erinomainen ratkaisu, 

koska tällaisissa järjestelmässä voidaan hyödyntää 

jokaista lämmitysmuotoa mahdollisimman te-

hokkaasti. Esimerkiksi aurinkokeräimet tuottavat 

runsaasti lämpöä keväästä syksyyn. Toisaalta kyl-

mimpään vuodenaikaan ja tarvittaessa runsaasti 

käyttövettä lämpöpumpulla voidaan usein tehok-

kaasti tuottaa tarvittava lämpö.

Ilma-ilmalämpöpumppu on täydentävä läm-

mitysjärjestelmä, joka ottaa lämpöä ulkoilmasta ja 

lämmittää huoneilman. Ilma-ilmalämpöpumppu 

ei lämmitä käyttövettä, mutta löytyy myös malleja, 

joissa voidaan hyödyntää käyttöveteen liittäminen. 

Sitä ei voida liittää vesikiertoiseen lämmönjako-

järjestelmään. Ilma-ilmalämpöpumpun rinnalle 

vaaditaan aina täystehomitoitettu päälämmitys-

järjestelmä. Mitä alemmaksi ulkoilman lämpötila 

laskee, sitä vähemmän ilma-ilmalämpöpumppu 

tuottaa lämpöä.

 

 

Lämpöpumput 
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mutkaisempi järjestelmä, niin kyllä urakoitsija jou-

tuu käymään siellä jälkeen päin useamman kerran. 

Montako käyntiä he ovat valmiita siihen samaan 

urakkahintaan tekemään? Tai pitääkö tarjous edes 

sisällään jälkikäyntejä? Vai tuleeko taloyhtiölle aina 

lisälasku säätötöistä, koska urakoitsijalla ei ole kuin 

asennustyö? 

- Järjestelmän säätötyötä ei voi jättää laitetoimit-

tajan harteille, vaan se kuuluu urakoitsijalle. Ja jos 

urakoitsijalla ei ole itsellään tietotaitoa, niin sitten 

tarjouksessa pitäisi näkyä, että siellä on eri yritys, 

joka tekee loppusäädön, Hannula painottaa.

Säätäminen on järjestelmän toimivuuden kan-

nalta kaikkein tärkein asia ja siksi sekin pitäisi nä-

kyä selkeästi vertailtavana toimena urakkatarjouk-

sissa. 

- Tarjousten vertaileminen ei ole ihan helppo 

juttu. Eikä säätötyökään varsinkaan niissä kerros-

talokohteissa, joissa on vaikkapa uima-allasosasto, 

ilmastointijärjestelmä, jaettu piirejä, joissa osa kos-

kee patteriverkostoa, osa on lattialämmitystä. Miten 

säätötyö toteutetaan millekin laitteelle?

Siellähän järjestelmä 
pyörii, mutta…
Tilaajan pitäisi saada urakoitsijalta myös järjestel-

män toiminnasta mittaustulokset, joita voidaan ver-

rata suunnitelmiin. 

- Pitää olla energiantuottomittari, josta nähdään, 

paljonko lämpöpumppu tuottaa lämpöä. Ja sitten 

kulutusmittari, että saadaan selville sähkönkulutus, 

Hannula painottaa.

Mittaroinnin pitää olla niin selkeää, että vaikka ei 

olisi ammattilainenkaan, pystyy toteamaan tuoton 

ja kulutuksen ja reagoimaan vaikkapa siihen, että 

kaikki ei ole kohdillaan, kun uusi kone käyttää kilo-

watin sähköä, mutta tuottaa vain kaksi kilowattia.

- Ammattitaitoinen suunnittelija voi verrata 

suunnitelmia ja mittaustuloksia ja nähdä heti, pal-

jonko laitteelle on suunnitelmien mukaan ajatel-

tu virtaamaksi ja paljonko virtaama todellisuudes-

sa on. Ne eivät ole yleensä yksi yhteen. Lukemis-

sa sallitaan 10-15 prosentin virhe. Se ei vielä haittaa 

mitään, koska kone antaa paljon anteeksi. Mutta pa-

himmillaan mittauspöytäkirja on täsmälleen sama 

kuin suunnitelmissa suunniteltu tulos ja se kertoo, 

miten on järjestelmä tehty…. 

Lisäksi Hannula korostaa koko lämmitysjärjestel-

män tasapainottamisen ja säätämisen tärkeyttä. 

- Vaikka lämmitysjärjestelmä olisi säädetty vuo-

si tai kaksi sitten, mutta sitä muokataan uusilla lait-

teilla, niin silloin virtaamat muuttuvat ja tasapai-

notus ja säätö on tehtävä uudelleen. Tämä työ pitää 

ehdottomasti aina sisällyttää lämpöpumppu-urak-

kaan, Hannula vielä painottaa.

ARTO HANNULA myöntää, että kiinteistönhuol-

toyritysten ja huoltomiesten ammattitaito käyttää ja 

huoltaa nykytekniikan mukaisia lämpöpumppujär-

jestelmiä arveluttaa. 

Yläkerran mummo valittaa kylmästä ja huolto-

mies käy säätämässä lämpökäyrää suuremmalle. 

Lämpöpumpputekniikalla, öljylämmitysjärjestelmällä 

ja automatiikalla yläkerran mummolle ei saadakaan 

ihan yhtä yksinkertaisin keinoin aikaan lämpimäm-

pää.   

– Pitäisi tietää, mistä lämpöpumpputekniikkaan 

perustuvaa järjestelmää säädetään. Käytetään-

kö kiinteistöautomatiikkaa? Jos käytetään, missä 

kohdissa? Sekin pitäisi jo suunnittelun kautta miettiä, 

mitä asioita ohjataan kiinteistöautomaation kautta 

ja mitä lämpöpumppujärjestelmä säätää omalla 

automatiikallaan.

Hannula selittää taustaksi: – Jokaisella läm-

pöpumppuvalmistajalla ja merkillä on erilainen 

automatiikka ja logiikka, miten se laskee ja säätää 

lämpötilaa. Se olisi helppoa näissäkin järjestelmissä, 

jos lämpötila määräytyisi ulkolämpötilan mukaan ja 

siitä vaikuttaisi suoraan lämpökäyrään ja menove-

den lämpöasteisiin. Laskentalogiikka voi perustua 

asteminuuttilaskuriin tai integraalilaskuriin, minkä 

perusteella järjestelmä säätää lämpökäyrää ja meno-

veden lämpöasteita. 

– Lisäksi muutokset tapahtuvat aina viiveellä, 

jotta laitteille ei tule pätkäkäyntiä ja kompresso-

rit saadaan käymään pidempiä jaksoja, sitä kautta 

saadaan tasaisempaa lämmöntuottoa ja pienempää 

energiankulutusta, Hannula selittää.

– Nämä laskentalogiikat eivät ole ollenkaan 

samanlaisia kuin mitä kiinteistöautomaatiossa käy-

tetään. Tämä tosiasia kuitenkin usein käytännössä 

unohtuu, Hannula jatkaa. 

– Jos eläisimme ideaalimaailmassa, niin silloin 

samalla alueella sijaitsevat taloyhtiöt, jotka käyttävät 

samaa huoltoyhtiötä, edellyttäisivät myös huoltoyh-

tiön kouluttautuvan erikseen lämpöpumpputekniik-

kaan perustuviin järjestelmiin, Hannula tuumailee.

– Talotekniikassa mennään koko ajan vaativam-

piin ratkaisuihin ja vaikeampiin hallittavuuksiin. Se 

ei ole mitään tähtitiedettä, eikä hirveän vaikeaa-

kaan, mutta pitäisi sisäistää ja tiedostaa, minkälaisia 

nykyiset laitteet ja järjestelmät ovat ja miten niitä 

hoidetaan? 

Lisäksi taloyhtiöiden pitäisi ehkä tarkemmin tehdä 

työnjakoa, mitä toimia huoltoyhtiö saa lämmitysjär-

jestelmään tehdä? Minkälaisia säätöjä? Jääkö järjes-

telmä hankinnan jälkeen etävalvontaan laitetoimitta-

jalle tai urakoitsijalle vai kuinka järjestelmän hoito ja 

kunnossapito käytännössä hoidetaan? 

– Nämä kaikki toimethan näkyvät järjestelmän 

käyttökustannuksissa. Jos huoltoyhtiö käy vääntä-

mässä ”käyrät kaakkoon”, niin siitä ei helpostikaan 

enää tule sitä säästöä, mitä järjestelmän on ajateltu 

tuottavan. Taloyhtiöiden kannattaisi varmistua, että 

huolehditaan huoltoyhtiön jälkikoulutuksesta ja siitä, 

että hekin tuntevat ja tietävät, minkälainen laitteisto 

ja järjestelmäkokonaisuus taloyhtiöön tulee. 

Huoltoyhtiö 
mukaan 

Lue Arto Hannulan antamat ohjeet niistä teknisistä ja 

rakennukseen liittyvistä asioista, jotka on syytä ottaa 

hankintaa tehtäessä huomioon Kiinteistöpostin kotisivulta: 

www.kiinteistoposti.fi /artikkelit/asuminen
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G
lobal Research & Data Servicen (yritys 

fuusioitu 1.4.2015 Feelback Group Oy –

nimiseen, valtakunnalliseen yritysten ja 

organisaatioiden kehittämiseen erikois-

tuneeseen tutkimustaloon) tekemän tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää espoolaisten, helsinkiläis-

ten ja vantaalaisten kaupunginhallituksen jäsenten 

ja -valtuutettujen sekä johtavien virkamiesten mie-

lipiteitä vuokrataloyhtiöistä. 

Tutkimuksella haluttiin myös synnyttää työvä-

line kaupunkien asuntopolitiikan ja vuokrataloyh-

tiöiden toiminnan kehittämiseksi. 

TONTTIMAATA JA TEHOKKAAMPAA KAAVOITUSTA
VUOKRATALOJEN RAKENTAMISEN EDISTÄMISEKSI

Kaupungin omat vuokra-
taloyhtiöt etusijalla
Jos espoolaisten, helsinkiläisten ja vantaalaisten kunnanhallitusten 
ja –valtuustojen jäsenten pitäisi löytää yhteinen sävel 
pääkaupunkiseudun vuokra-asumisen edistämisessä, 
kaavoituksessa ja tonttien varaamisessa vuokratalojen 
rakentamiseen, sitä tuskin löytyisi. Sen verran monessa 
asiassa kaupunginhallituksen jäsenten ja -valtuutettujen 
mielipiteet kaupungin vuokrataloyhtiöistä, tonttivarannosta ja 
kaavoittamisesta jakaantuvat melkein tasan puolesta ja vastaan. 

”Päättäjätutkimus vuokrataloyhtiöistä 2015” –tut-

kimuksessa haastateltiin joulu-tammikuussa puhe-

limitse yhteensä 90 kaupunginhallituksen jäsentä, 

valtuutettua ja johtavaa virkamiestä.

Oma vuokrataloyhtiö 
seudullista parempi
Yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli sieltä mieltä, 

että kaupungin tulee itse omistaa vuokratalot, joi-

den hallinnosta ja toiminnasta kaupungin vuokra-

taloyhtiö vastaa. Oma vuokrataloyhtiö nähdään tär-

keänä mm. kunnan elinkeinoelämän ja työllistämi-

Teksti ja kuvat: Riina Takala

Mikä on kun-

nallisten vuok-

rataloyhtiöiden 

asema toteut-

taa tasapai-
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kaa? Kuvassa 

mm. VVO:n ra-

kennuttamia 

senioriasunto-

ja.

46



sen kannalta, mutta korostetaan asumisen olevan 

myös ihmisoikeus. Lisäksi tällä keinolla turvataan 

kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuus.

Tutkimusjohtaja Jorma Puttosen mielestä läh-

tökohdat kaupunkien yhteiselle päätöksenteolle 

esimerkiksi vuokrataloyhtiöistä näyttää hankalalta, 

kun katsoo, miten poliitikot ottivat kantaa tähän ky-

symykseen Helsingissä ja Vantaalla. Helsinkiläisis-

tä poliitikoista 97 prosenttia oli sitä mieltä, että kau-

pungin pitää itse omistaa vuokrataloyhtiönsä, Van-

taalla vain 77 prosenttia vastaajista.

- Tässä on 20 prosenttiyksikön ero ja se on suuri. 

Tämä lyö korville sitä suunniteltua metropolihallin-

toa, jossa ajatuksena oli, että 14 pääkaupunkiseu-

dun ympäristössä olevaa kuntaa päättäisivät yhdes-

sä maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä, Putto-

nen sanoo.

Omaa vuokrataloyhtiömaailmaa suosiva mielipi-

de näkyi myös siinä kysymyksessä, jossa tarkastel-

tiin useamman kunnan yhteisen vuokrataloyhtiön 

perustamistarvetta: 58 prosenttia vastaajista ei kan-

nattanut yhteistä seudullista yhtiötä, toki 34 pro-

senttia näki senkin mahdollisena.

Vahvimmin oman vuokrataloyhtiön suosimisen 

henki näkyi Espoossa, jossa poliitikoista 67 prosent-

tia ei kannattanut seudullisen vuokrataloyhtiön pe-

rustamista. 

- Tämä osoittaa taas sen, että metropolihallin-

nossa syntyisi helposti suuria riitoja ja valtuutetut 

pitäisi vaihtaa, jos tähän pyritään, koska poliitikot 

pitävät kiinni omista rahoistaan ja vuokrataloyhti-

öistään, hän jatkaa.

Vuokrataloyhtiöitä pitää tukea
Poliitikkojen mielestä vuokrataloyhtiöt toimikoot 

omilla rahoillaan tai ainakin 71 prosenttia oli sitä 

mieltä, ettei niiden edellytetä tulouttavan tuottoja 

tai voittoja kaupungille samaan tapaan kuin kau-

pungin muut yhtiöt.

Näkemystä perustellaan mm. sillä, että kunnal-

listen vuokrataloyhtiöiden ei kuulu tuottaa voittoa, 

vaan varmistaa edullinen asuminen. Tuotot pitää 

käyttää talojen kunnossapitoon ja korjaamiseen.

Kuusi kymmenestä poliitikosta olisi valmis sub-

ventoimaan kaupungin omaa vuokrataloyhtiö-

tä esimerkiksi perimällä tontista alempaa vuokraa 

kuin muilta tai myymään kaupungin tontteja vuok-

rataloyhtiöille muita vuokrataloyhtiöitä edullisem-

min.  

Tätä perusteltiin mm. sillä, että se on keino pitää 

vuokrataso kohtuullisena ja sitä kautta myös edistää 

työvoiman saatavuutta.

Tämä kanta oli erityisen vahva Helsingissä, jos-

sa 73 prosenttia piti sitä hyvänä, että tällaisia toimia 

kohdennettaisiin omaan vuokrataloyhtiöön. Es-

poossa ja Vantaalla poliitikoista 40 prosenttia ei pi-

tänyt tätä tapaa hyvänä.

64 prosenttia hallituksen jäsenistä ja valtuute-

tuista oli myös sitä mieltä, että kaupungin vuokra-

taloyhtiön veloille voitaisiin antaa takaus ilman ta-

kausmaksua tai korvausta. Tässäkin kohdin helsin-

kiläiset olivat vahvimmin helpotusten kannalla, 73 
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prosenttia olisi valmis antamaan veloille takauksen 

ilman takausmaksua tai korvausta.

Lisäksi tiedusteltiin, mitä mieltä poliitikot ovat 

siitä, pitäisikö kaupungin vuokrataloyhtiöille myön-

netyistä lainoista periä markkinahintaa alempaa 

korkoa. Puolet oli sitä mieltä, että kyllä ja 43 pro-

sentti, että ei. Asiaan ei osannut ottaa kantaa 7 pro-

senttia vastanneista.

Markkinahintaa alempaa korkoa olisivat hana-

kammin tarjoamassa helsinkiläiset (64 prosenttia 

kyllä) vantaalaisten vastustaessa eniten (53 prosent-

tia ei).

Tonttivarantoa ja
kaavoittamista tehostamaan
Enemmistö poliitikoista haluaisi, että kaupungin 

tonttivarannosta varattaisiin nykyistä suurempi osa 

vuokratalojen rakentamiseen. Espoolaisista polii-

tikoista 57 prosenttia oli vuokratalorakentamiseen 

varaamisen kannalla, helsinkiläisistä 67 prosenttia 

ja vantaalaisista 50 prosenttia.

Ne, jotka eivät kannata varaamista, perustelevat 

sitä muun muassa sillä, että nykyinen tilanne vuok-

ratalojen ja omistusasuntojen suhteen on jo nykyi-

sellään tasapainossa. 

Yksi tärkeä osa tutkimuksessa oli selvittää, miten 

poliitikot kokevat oman kaupunkinsa kaavoitustoi-

men toimivan. Esimerkiksi Vantaalla neljä viidestä 

vastaajasta oli sitä mieltä, että kyllä, kaupungin kaa-

voitus edesauttaa pienten vuokra-asuntojen tuo-

tantoa. Sen sijaan Espoossa vain 33 prosenttia polii-

tikoista näki kaupungin kaavoituksen edesauttavan 

pienten vuokra-asuntojen tuotantoa. Helsinkiläis-

ten poliitikkojen näkemykset jakaantuivat melkein 

tasan puolesta ja vastaan.

- Vantaalaiset poliitikot ovat kaavoitukseen tyy-

tyväisimpiä koko alueella ja heidän mielestään se 

toimii suhteellisen hyvin ja on suhteellisen nope-

aakin. Espoossa taas kaavoituksen aikaikkuna vai-

kuttaa olevan ihan liian pitkä poliitikkojen mielestä, 

Puttonen arvioi vastauksia.

Pitäisikö kaupungin vuokratalotonttien luovu-

tusehdot olla samanlaiset kaupungin omistamalle 

vuokrataloyhtiölle ja muille vuokrataloyhtiöille ja-

kaa mielipiteet hyvin vahvasti kahtia: 50 prosenttia 

sanoo, että kyllä ja 40 prosenttia, että ei.

- Tämäkin on niin sanotusti paha rasti. Polii-

tikoiden mielestä on oikein, että suositaan omia 

vuokrataloyhtiöitä tontinluovutusehdoissakin. To-

sin espoolaisista vain 23 prosenttia kannattaa hel-

potuksia, Helsingissä 53 prosenttia. Helsinki edus-

taa ehkä tässä mielessä tasapuolisempaa tontin-

luovutusehtoihin liittyvää näkemystä, Puttonen 

jatkaa.

Gryndereille enemmistö poliitikoista ei antaisi 

oikeutta muuttaa vuokratalotonttia omistusasunto-

jen tontiksi. 

Espoolaisista 67 prosenttia on sitä mieltä, että 

ei pitäisi antaa oikeutta ja perustelevat sitä muun 

muassa sillä, että muutokset sekoittaisivat asunto-

politiikkaa varsinkin aikana, kun on pulaa vuok-

ra-asunnoista.  Vantaalla kielteisellä kannalla on 63 

prosenttia ja Helsingissä 73 prosenttia vastaajista.

Kaavoitusmonopoli parempi 
tie kuin kumppanuudet
Poliitikot haluavat pitää kaavoituksen vahvasti kau-

pungin omana monopolina sen sijaan, että muo-

dostettaisiin kumppanuuksia. Toki poliitikkojen 

mielestä on kuitenkin tärkeä kuunnella myös ra-

kennuttajia ja muita osapuolia. 

Kun langat ovat kaupungin omissa käsissä, ko-

konaisuus pysyy paremmin hallinnassa, arvioidaan. 

”Kaavoitus on lopulta poliittinen päätös ja jonkun 

on vastattava siitä. Kaupunki on luonnollinen toi-

mija tässä. Virkamiesvalmistelussa on kyllä kuultava 

kaikkia osapuolia”, kuuluu yksi kaupungin mono-

polia perustelevista mielipiteistä.

Onnistunutta asuntopolitiikkaa?
Poliitikoilla on myös positiivinen näkemys oman 

kaupungin asuntopolitiikan sopusointuisuudesta 
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kaupungin maa-, kaavoitus- ja tontinluovutuspoli-

tiikan kanssa. 58 prosenttia näkee tilanteen olevan 

sopusoinnussa, 35 prosenttia on sitä mieltä, että ei 

ole.

Vantaalla luottamus omaan poliitikantekoonkin 

näkyy siinä, että 90 prosenttia vantaalaisista poliiti-

koista pitää asuntopolitiikan olevan sopusoinnussa 

maa-, kaavoitus- ja tontinluovutuspolitiikan kans-

sa. Sen sijaan Helsingissä vain 37 prosenttia näkee 

tilanteen olevan sopusoinnussa 50 prosentin olles-

sa sitä mieltä, ettei sopusointua vallitse. Espoossa 

mielipiteet jakaantuvat taas vahvasti kahtia.

- Näkemysero vantaalaisten ja helsinkiläisten 

poliitikkojen kesken on valtavan iso. Lisäksi sekin 

on huomionarvoista, että puolet helsinkiläisistä 

päättäjistä on sitä mieltä, että asuntopolitiikka ei ole 

sopusoinnussa ja kuitenkin päättäjäthän sitä asun-

topolitiikkaa ja kaavoituspolitiikkaakin ovat tehneet 

ja tekemässä, Puttonen pohdiskelee.

- Vantaalaisilla poliitikoilla taas on vahvin usko 

omaan kaavoituspolitiikkaansa ja selvästi siellä on 

menty poliitikkojen mielestä oikeaan suuntaan. Tä-

mänhän voi tulkita myös niin, että he ovat tyytyväi-

simpiä omaan työhönsä, Puttonen jatkaa.

Valituskierre vuokratalo-
rakentamisenkin esteenä
Helsinkiläisten tyytymättömyys ja vantaalaisten 

tyytyväisyys kaavoituspolitiikkaan näkyy myös sii-

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

Lumon parvekelasitus pidentää kiinteistön huoltovälejä!
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Lasitus vähentää tutkitusti melua ja säästää energiaa sekä suojaa parvekkeen sisäpintoja ja rakenteita. 
– Viihtyvyisyyttä pitkälle tulevaisuuteen.

facebook.com/LumonSuomi
youtube.com/LumonOy

nä kysymyksessä, jossa tiedusteltiin näkemystä 

kaavoituksen nopeudesta: helsinkiläisistä poliiti-

koista 67 prosenttia oli sieltä mieltä, että kestää lii-

an kauan; vantaalaisista vain 27 prosenttia oli sitä 

mieltä, että kestää liian kauan.

Hyvin monissa palautteissa, joissa pidettiin kaa-

voitusprosessin kestoa liian pitkänä, viitattiin va-

lituksiin ja esitettiin valitusoikeuteen puuttumista. 

Lisäksi poliitikot arvioivat, että kaavojen valmiste-

luun, eikä kaavoitustyöhön ole riittävästi resursseja.

Sosiaalisen asuttamisen 
periaate vaikea pala
Tutkimuksessa tiedusteltiin poliitikkojen näkemys-

tä siitä, pitäisikö erityisryhmille, kuten laitoshoidos-

ta tuleville tai vankilasta vapautuville ja asunnotto-

mille ihmisille järjestää asunto esimerkiksi kaupun-

gin sosiaalitoimen kautta.

Mielipiteet jakaantuivat tässä kysymyksessä vah-

vasti puolesta ja vastaan. 

Sosiaalitoimen asuntoihin asuttamiseen myön-

teisesti suhtautuneet poliitikot olivat sitä mieltä, että 

erityisryhmien asuttamista pitää tukea, koska asun-

tojen saaminen heille on muuten hankalaa.

Kielteisesti suhtautuneiden vastaajien mielestä 

tällainen toiminta voisi johtaa keskittymiin ja vaati-

si esimerkiksi valvottua asumista. Poliitikkojen mie-

lestä asuttaminen ei myöskään ole sosiaalitoimen 

tärkein tehtävä, eikä siihen ole resurssejakaan.
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-K
otitalousvähennyksen perustee-

na on, että vähennys myönnetään 

luonnolliselle henkilölle. Asunto-

osakeyhtiö ei ole siten oikeutet-

tu kotitalousvähennykseen, joten yhtiön vastuul-

la oleviin töihin ei saa kotitalousvähennystä. Jos 

osakkeenomistaja maksaa remontin vastikkeina tai 

muina suorituksina taloyhtiölle, siitä ei ole mahdol-

lisuuksia saada kotitalousvähennystä, Harri Rajala 

Veronmaksajain Keskusliitosta täsmentää.

Vastuunjako aina 
avainasemassa

MILLOIN SAA JA MILLOIN EI SAA 
KOTITALOUSVÄHENNYSTÄ?

Osakkeenomistajan ja taloyhtiön välinen vastuunjako on 
avainasemassa, kun osakas miettii remonttia teettäessään 
mahdollisuutta hyödyntää verotuksessaan kotitalousvähennystä. 

Lakimies Harri Rajala Veronmaksajien Keskusliitosta toteaa 
nyrkkisääntönä olevan, että jos huoneiston osa tai rakenne 
kuuluu osakkeenomistajan vastuulle, voi hän sitä korjauttaessaan 
tai kunnostaessaan vaatia kotitalousvähennystä.

Remonttia tilatessaan pitää olla tarkkana, että 

yritys on ennakkoperintärekisterissä. Se on yksi ko-

titalousvähennyksen saamisen edellytyksistä. Koti-

talousvähennyksen saa myös, jos maksaa perheen 

ulkopuoliselle remonttimiehelle palkkaa.

Kotitalousvähennyksen ehtona on, että henkilö 

teettää työn omassa kodissaan tai vapaa-ajan asun-

nossa Suomessa tai ulkomailla. 

Lisäksi vanhempaa sukupolvea, kuten omia van-

hempia tai puolison vanhempia saa tukea teettä-

Lakimies Harri 

Rajala neuvoo 

tutustumaan 

taloyhtiön ja 

osakkaan väli-

seen vastuun-

jakoon, kun 

osakas pohtii 

mahdollisuutta 

saada teettä-

mästään työstä 

kotitalousvä-

hennystä.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
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mällä remonttia heidän asunnossaan.

– Vuokralainenkin voi saada kotitalousvähen-

nystä, jos hän teettää remontin omalla kustannuk-

sellaan toisen omistamassa huoneistossa. Sen si-

jaan vuokranantaja ei saa kotitalousvähennystä. 

Sen sijaan hän voi vaatia materiaalit ja työt verotta-

jalta vähennyksenä vuokratuloista.

Kylpyhuoneremontista 
kotitalousvähennystä
Varsin usein epätietoisuutta herättää tilanne, jossa 

osakas teettää omassa kylpyhuoneessaan remontin 

samaan aikaan, kun taloyhtiössä tehdään linjasa-

neeraus.

– Osakkaan on varmistettava, että hänen teet-

tämänsä työ kuuluu vastuunjakotaulukon mu-

kaan osakkeenomistajalle. Jos näin on ja osakas itse 

maksaa yritykselle, on hänellä mahdollisuus vaatia 

kotitalousvähennystä. Mutta jos hän jostain syystä 

maksaa remontin taloyhtiön kautta, kotitalousvä-

hennystä ei voi saada.

Tilanteissa, joissa taloyhtiö vaatii osakkaan teet-

tämälle remontille valvojaa, voi osakas hyödyntää 

kotitalousvähennystä siltä osin, kun valvojan työ 

on tapahtunut asunnossa. Mutta jos valvoja tekee 

työnsä toimistossa, työn teettäjä ei saa siitä kotitalo-

usvähennystä.

Kevään saavuttua siirtyy huomio huoneiston il-

mastointiin sekä ilmanvaihtojärjestelmän venttii-

lien ja suodattamien puhdistukseen. Jos huoltotyö 

kuuluu vastuunjaon mukaan osakkeenomistajalle, 

voi hän saada kotitalousvähennyksen teettäessään 

työn yrityksellä.

Kodin koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja 

asennustyöstä ei saa kotitalousvähennystä lukuun 

ottamatta tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, oh-

jelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien 

asennus-, kunnossapito- ja opastustyötä. Yhtenä 

esimerkkinä, mistä kotitalousvähennystä ei saa, Ra-

jala mainitsee pyykin- tai astianpesukoneen asen-

tamisen.

Yhtiöjärjestystä voi muuttaa
Lakimies Harri Rajala muistuttaa mahdollisuudesta 

muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että taloyhtiön vas-

tuulla oleva työ siirretään osakkaalle, jolloin hän voi 

vaatia siitä kotitalousvähennystä.

– Tässä kehotan kuitenkin olemaan tarkkana. 

Yhtiöjärjestysten pitää olla patentti- ja rekisterihalli-

tuksen rekisterissä ennen kuin vastuujaon katso-

taan muuttuneen. Verottajalle ei riitä, että yhtiöko-

kous päättää työn kuuluvan osakkaalle, vaan se pi-

tää olla rekisteröitynä, Rajala alleviivaa.

– Jos aikoo niin sanotusti kaivaa rusinat pullas-

ta muuttamalla ensin yhtiöjärjestystä kotitalousvä-

hennyksen saamiseksi ja vaihtamalla sen sitten ta-

kaisin entiselleen, niin ei onnistu. Verottaja tulkit-

see tämän verokikkailuksi, Rajala sanoo.

NNIN BEBE EEnergy Systems OyOy   
Juuuurururakakakakkokootitieee 3,3, 01511 Vantaa     Puh. 09 274 4 69697070
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Varsinkin isossa taloyhtiössä Rajala neuvoo har-

kitsemaan hyvin tarkkaan, ennen kuin yhtiöjärjes-

tystä lähdetään muuttamaan vain kotitalousvähen-

nyksen vuoksi.

Poikkeuksina parveke ja piha-alue
Ollakseen oikeutettu kotitalousvähennykseen pitää 

osakkaan teettää remontti hallitsemissaan tilois-

sa. Jos remontti koskee taloyhtiön hallitsemia tiloja, 

siitä ei lähtökohtaisesti saa kotitalousvähennystä, 

mutta poikkeuksiakin on.

– Korkein hallinto-oikeus on todennut parvek-

keen olevan tosiasiallisesti osakkeenomistajan hal-

linnassa siten, että sen on katsottava olevan osa 

asuntoa kotitalousvähennyksen edellytyksiä arvioi-

taessa. Jos kerrostaloasunnossa tehdään parvekela-

situs, voi asukas vaatia kotitalousvähennystä mak-

settuaan laskun suoraan yrittäjälle. 

Niin ikään rivitaloasunnon välittömässä yhtey-

dessä olevan etu- tai takapihan kunnostus-, hoito- 

ja istutustöihin on mahdollista vaatia kotitalousvä-

hennystä, vaikka se ei juridisesti olisikaan osakkaan 

hallinnassa. Esimerkkeinä Rajala mainitsee pation, 

terassin tai aidan rakentamisen.

Kotitalousvähennyksen piiriin ei kuulu uudisra-

kentaminen, jota edustavat katetut rakennelmat. Eli 

jos teettää rivitalohuoneistonsa takapihalle vaikka-

pa grillikatoksen, kotitalousvähennystä ei saa.

Kotitalousvähennystä on myös turha odottaa, 

jos muuttaa kylmän tilan lämpimäksi, esimerkik-

si lämpöeristää kuistin tai muuttaa rivitalon ullakon 

asuinkäyttöön.

Taloyhtiön yhteisten alueiden, kuten paikoitus-

alueen tai leikkipaikan kunnostustöihin ei kotitalo-

usvähennystä voi saada, vaikka osakas teettäisikin 

näillä alueilla töitä omalla kustannuksellaan. Vas-

tuujakotaulukon mukaan piha-alueet ovat taloyh-

tiön hallinnassa.

Sijoitusasunto omaan käyttöön  
Miten kotitalousvähennys soveltuu tilanteeseen, 

jossa vuokranantaja ottaa sijoitusasunnon omaan 

käyttöönsä ja teettää remontin ennen muuttamista?

– Jos kyseessä on vuosikorjauksen tapainen re-

montti, voi osan kuluista vaatia pois vuokratulois-

ta ja osan työn osuudesta kotitalousvähennykse-

nä. Jos teettää perusparannusremontin, esimerkiksi 

laitattaa parvekelasituksen, voi työn osuudesta vaa-

tia kotitalousvähennyksen kokonaan. Vuokratulois-

ta ei voi vähentää mitään.

–  Tilanne voi olla myös toisinpäin: osakkeen-

omistaja laittaa vuokralle huoneistonsa, jossa on 

asunut, ja teettää remontin ennen vuokralaisen 

muuttamista asuntoon. Hän voi vaatia vuosikorja-

uskuluista osan työn hinnasta kotitalousvähennyk-

senä ja vähentää osan työstä ja materiaaleista vuok-

ratuloista. Mahdollisen perusparannusremontin 

vuokranantaja vähentää vuokratuloista poistoina. 

Kotitalousvähennystä siitä ei saa.

Niissä tapauksissa, joissa osakkeenomistaja teet-

tää remonttia asunnossa ennen kuin muuttaa kir-

jansa sinne, Rajala neuvoo toimimaan suhteellisen 

ripeästi.

– Verottajan ohjeissa on nimittäin kantana, että 

jos remontti on tehty ja asuntoon muutettu kolmen 

kuukauden sisällä sen ostamisesta, saa kotitalous-

vähennyksen.

Mikäli kyse on vastavalmistuneesta asunto-osak-

keesta, jossa teettää omaan laskuunsa muutostöi-

tä ennen muuttoa, siitä ei saa kotitalousvähennys-

tä. Mutta jos on jo muuttanut asuntoon ja huomaa, 

etteivät esimerkiksi kaakelit miellytäkään silmää ja 

vaihtaa ne uusiin, silloin kotitalousvähennystä on 

mahdollista vaatia.

Vakituisen asunnon lisäksi kotitalousvähennystä 

koskevat samat säännökset ja rajanvedot myös va-

paa-ajanasunnossa tai kakkosasunnossa.

– Jos omistaa Espanjassa rivitalohuoneiston ja 

teettää siellä töitä, pitäisi siitä saada kotitalousvä-

hennys. On hyvä tarkistaa ennen töiden aloittamis-

ta, että fi rma on merkitty paikalliseen ennakonpe-

rintärekisteriin. Ja jollei tätä ole, pitää saada paikal-

liselta verottajalta todistus siitä, että yrityksellä on 

asiat kunnossa, Harri Rajala opastaa.

KOTITALOUSVÄHENNYKSEN enimmäismäärä tänä 

vuonna on 2 400 euroa. Summa voi koostua pel-

kästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöis-

tä arvonlisäveroineen tai näistä kaikista. Vähennyk-

seen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus.

Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyk-

sen saa, jos vuonna 2015 yritykseltä ostamista pal-

veluista työn osuus arvonlisäveroineen on yhteensä 

noin 5 555 euroa. Vähennys on henkilökohtainen, 

joten pariskunta voi vuonna 2015 saada yhteensä 4 

800 euron vähennykset.

Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he 

ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, 

vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. 

Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaal-

leen.

Kotitalousvähennyksen 
enimmäismäärä 
2400 euroa
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-S
e on meille vielä arvoitus, millaisessa 

vaiheessa asunto-osakeyhtiöiden pa-

perilla annetut ilmoitukset ovat syk-

syllä, kun ne siirtyvät maistraateista 

meille tänne Patentti- ja rekisterihallitukseen, rekis-

teripäällikkö Lalli Knuutila totesi uudistuksen vaiku-

tuksia yleisötilaisuudessa selvittäessään. 

Taitekohta on 1.9.2015, jolloin asunto-osakeyh-

tiöiden ilmoitusten käsittely ja asiakaspalvelu siirtyy 

virallisesti maistraateista PRH:een. Toki valmistelu-

työtä on tehty ja tehdään edelleenkin kiivaasti, jotta 

siirto sujuisi mahdollisimman sujuvasti.

Muutos koskee mm. asunto-osakeyhtiöiden 

edustamisilmoituksia eli niitä maistraatille aikai-

semmin tehtyjä ilmoituksia, joissa on ilmoitettu 

esimerkiksi hallituksessa tapahtuneet henkilövaih-

dokset, isännöitsijän vaihtuminen, tilintarkastajien 

vaihtuminen tai nimenkirjoitusmuutokset. 

Lisäksi maistraateista siirtyy PRH:n käsiteltäväk-

si asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestysmuutokset. 

Niitä PRH:n lakimiehet ovat toki jo tehneet nykyi-

selläänkin lähinnä asunto-osakeyhtiöiden sulautu-

mis- ja jakaantumistapauksissa.

Paperilla vielä mahdollista ilmoittaa
– Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että pape-

risia ilmoituksia ei voi jättää maistraatteihin, eikä 

ely-keskuksiin 31.8.2015 jälkeen. Tai voi tietysti jät-

tää, mutta se ei ole järkevin toimintatapa, Knuutila 

korosti.

Nämä viranomaiset laittavat hallintolain perus-

teella paperit tietenkin, mutta ne menevät ensin 

skannaukseen, mitä kautta ne siirtyvät PRH:n säh-

köiseen järjestelmään. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi 

maksaa paikan päällä, eikä se näin ollen tule voi-

maan, eikä silloin esimerkiksi uutta y-tunnustakaan 

saa vaikkapa odottaessa. 

TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTTAMISTA, LISÄÄ TIETOA KOTISIVUILLE, 
ASIAKAS- JA TIETOPALVELUN KEHITTÄMISTÄ

AsOy:iden muutosilmoitukset
maistraatin sijasta PRH:lle
Patentti- ja rekisterihallitus valmistautuu ottamaan vastaan 
asunto-osakeyhtiöiden muutosilmoituksia, kun niiden 
käsittely siirtyy syyskuun alussa maistraateilta PRH:hon. 

Sitä ennen pitäisi kuitenkin löytää käytännön ratkaisu 
siihen, miten isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen 
jäsen maksaa muutoksen sen vireille saamiseksi – YTJ:n 
sähköinen asiointijärjestelmä kun tuntee tässä vaiheessa 
henkilökohtaiset pankkitunnukset ja niihin liittyvän 
pankkitilin tai luottokorttimaksamisen. Miten siis kohdistaa 
taloyhtiölle kuuluva maksu yhtiön tiliin?

Jos paperilomakkeita kuitenkin halutaan käyt-

tää, silloin suositeltavin tapa on Knuutilan mukaan 

käyttää oheista osoitetta: PRH – Verohallinto, Yri-

tystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

– Tätä kautta meille iso määrä paperi-ilmoituk-

sista tulee ja menevät sitten skannaukseen, jonka 

jälkeen me käsittelemme ilmoituksia pdf-arkistoku-

vina, Knuutila vielä toteaa. 

Ehkä pientä viivettä 
asiakas- ja tietopalvelussa
Suomessa on tällä hetkellä 11 maistraattia, joilla on 

40 toimipistettä. Knuutilan mukaan parhaillaan sel-

vitetään tämän eri puolilla sijaitsevan valtavan pa-

periarkiston siirtämistä PRH:lle Helsinkiin. 

– Maistraattien rakenne on muuttunut vuosien 

varrella. Yhden maistraatin alueella on ollut usei-

ta toimipisteitä. Ilmeisesti niissä on aika pieniä-

kin arkistoja, mutta yhtälailla isoja arkistoja. Meidän 

täytyisi kuitenkin saada kaikki paperiarkistot tän-

ne, jotta pystymme palvelemaan asiakkaita, anta-

maan niistä kopioita ja palvelemaan tietopalveluis-

sa, Knuutila kertoi hankkeesta, jonka arveli johtavan 

syksyllä mahdollisesti pieniin viiveisiin esimerkiksi 

kopiotilauksissa tai tietopalvelussa.

Sähköisen asioinnin 
nopeus houkuttimena
Vaikka PRH edelleenkin paperisia ilmoituksia ottaa 

vastaan, se suosittelee vahvasti sähköistä asiointia. 

Asiakkaan kannalta se lupaa huomattavasti nope-

ampia käsittelyaikoja kuin paperi-ilmoittamisessa. 

– Paperi-ilmoitusten käsittelyaika on tällä het-

kellä 10 työpäivää. Sähköisten ilmoitusten käsitte-

lyaika sen sijaan on tällä hetkellä 1-2 työpäivää. Tä-

nään on tähän mennessä (klo 14.00) saatu käsitte-

lyyn kaikki eilen saapuneet sähköiset ilmoitukset ja 

Teksti: Riina Takala
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tehdään tänään saapuneita. Tässä näkee, miten pal-

jon nopeampi sähköinen kanta on. Ja meillä, koska 

tiedot ovat ilmoituksissa valmiina, on vähemmän 

tarkastettavaa, Knuutila selitti käsittelyaikojen suur-

ta eroavuutta.

Asunto-osakeyhtiöt voivat nyt ilmoittaa sähköi-

sesti ns. edustamisilmoitukset: hallituksen henkilö-

vaihdot, isännöitsijämuutokset, tilintarkastajamuu-

tokset, nimenkirjoittajamuutokset, prokuristit tai 

oman eron jostakin edellä mainitusta roolista. 

– Isännöitsijäksi voidaan nyt myös kirjata isän-

nöintiyhteisö ja päävastuullinen isännöitsijä, laki-

mies Ville Tornberg muistutti.

Maksun kohdistamisessa ongelmia
– Meille on tullut palautetta ilmoitusten maksami-

sesta isännöitsijöiltä, joilla on useita isännöitäviä 

kohteita, Knuutila kertoi yhdestä ongelmaksi muo-

dostuneesta seikasta sähköisessä ilmoittamisessa.

Ongelma kiteytyy monipankkijärjestelmän ja 

valtion vetumaksu-järjestelmän yhteensovittami-

seen. Vetumaksu tarkoittaa sitä, että ilmoituksen 

täytyy olla allekirjoitettu ja maksettu ennen kuin se 

lähtee viranomaiskäsittelyyn. 

Käytännön ongelma palvelun käytössä taas tu-

lee tästä: Esimerkiksi isännöitsijä tekee sähköisesti 

asunto-osakeyhtiön puolesta muutosilmoituksen. 

Hänen täytyy kirjautua järjestelmään pankkitun-

nuksilla ja suorittaa maksu kyseiseltä tililtä tai luot-

tokortilla. 

– Järjestelmä ei ole sidottu siihen, mitä tunnuk-

sia on käytetty järjestelmään tunnistauduttaessa. 

Järjestelmä ei ota kantaa myöskään siihen, mil-

tä tililtä tai kuka ilmoituksen maksaa, lakimies Ville 

Tornberg selitti. 

Miten siis teet tämän kymmenien asiakasyhtiöi-

den puolesta? Tai entä kun hallituksen puheenjoh-

taja haluaa tehdä muutosilmoituksen? Menee jär-

jestelmään omilla pankkitunnuksillaan, allekirjoit-

taa ilmoituksen ja maksaa – siis omalta tililtään vai 

luottokorttitililtä? Maksuhan kuuluu yhtiön makset-

tavaksi.

– Olemme hyvin tietoisia ongelmasta. Tiedäm-

me, miten isännöitsijätoimistoissa haluttaisiin hoi-

taa asiat asiakkaiden toiveiden mukaisesti ja minkä 

takia luottokorttien, pankkikorttien ja pankkitun-

nusten käyttö on hankalaa, linjanjohtaja Olli Koik-

kalainen totesi vakuuttaen, että ratkaisua etsitään 

yhteistyössä järjestöjen, viranomaisten ja moni-

pankkijärjestelmiä toimittavien tahojen kesken.

PRH:lle vuosittain tulevista 25 000 asunto-osa-

keyhtiöitä koskevasta ilmoituksesta lähemmäs       

20 000 on juuri näitä edustamisilmoituksia.

Sähköistä palvelua on tarkoitus myös kehittää 

niin, että ensi vuonna olisi mahdollista tehdä myös 

asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksen muutok-

set sähköisesti.

Julkisivuyhdistys viettää 20-vuotisjuhlavuottaan.
Mistä löytyvät tällä kertaa esimerkilliset julkisivukorjaushankkeet ja niiden toteutuk-

set? Julkisivuyhdistys r.y. järjestää Julkisivuremonttikilpailun 2015, missä etsitään hy-

vin onnistuneita, laadukkaita ja hallitusti toteutettuja julkisivukorjauksia.

Lisätietoa kilpailusta tulossa Julkisivuyhdistyksen sivustolle www.julkisivuyhdistys.  

Julkisivu on kaikkien asia - tätä viestiä yhdistys juhlavuotenaan jakaa 

erinäisissä foorumeissa. Yhdistys järjestää kaikille avoimia RoadShow 

–tilaisuuksia, joissa käsitellään julkisivukorjausrakentamista. RoadShow 

–tilaisuudet on suunnattu isännöitsijöille, kiinteistönomistajille, suunnittelijoille sekä 

taloyhtiöpäättäjille. Ne tarjoavat tiiviin sekä kattavan tietopaketin julkisivujen 

korjaustarpeen määrittelemisestä suunnittelun tarpeellisuuteen sekä urakoitsijan 

roolin pohdintaan.

Väri ja Pinta 2015 -tapahtuma 18.-20.11.2015

Julkisivuyhdistys järjestää yhteistyössä Suomen Messujen ja Pintaurakoitsijat ry ja 

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

Helsingin Messukeskuksessa. Siellä on mahdollisuus tutustua  julkisivualan tuotteisiin ja 

palveluihin ja saada myös tietoa julkisivurakentamisesta ja -korjaamisesta.

Uudistuneilta kotisivuiltA www.julkisivuyhdistys.  

löydät ajankohtaista tietoa yhdistyksestä ja sen tapahtumista: Jos julkisivuremontti on edessä - 

sivustolta löytyy mm.  JUKO-ohjeisto, joka opastaa laadukkaan julkisivukorjaushankkeen 

suunnittelemisessa ja läpiviemisessä. Sitä tukee havainnollinen Betonivauriovideo, joka auttaa ym-

märtämään, miten betonijulkisivu vaurioituu ja sitä kautta valitsemaan oikeanlaiset korjaustoimet.

Materiaaleja tai tekijöitä: Jos etsit tietoa julkisivumateriaaleista tai kuntotutkimuksen tekijää tai 

yhteistyökumppania tai muuta julkisivualan asiantuntijuutta, niin jäsenyritykset yhteys-

tietoineen löytyvät Jäsenistö-otsikon alta.

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

Tule tykkäämään meistä Facebookiin.

Julkisivuyhdistys r.y.
PL 31, 33401 TAMPERE

Toiminnanjohtaja Riikka Töytäri, puh. 040 582 1949, 
toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi

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

Tiedottaja Riina Takala, Kiinteistöposti, 
puh. 040 502 1769, riina.takala@kiinteistoposti.fi
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V
iherkattoja ja niiden soveltuvuutta Suo-

men olosuhteisiin tutkitaan monitietei-

sesti Viides ulottuvuus -hankkeessa. Sen 

vetäjänä toimii ympäristötieteiden do-

sentti Susanna Lehvävirta. Hän toteaa World Design 

Capital - vuoden 2012 toimineen ikään kuin lähtö-

laukauksena viherkattojen tulemiselle Suomeen.

SUUNNITELMISSA VIHERKATOT 
KOKO KORTTELIN KERROSTALOILLE

Vihreys levittäytyy 
kerrostalojen katoille
Viherkattojen suosio kasvaa, eikä niiden rakentaminen ole enää 
yksittäisten ihmisten mielenkiinnon ja puuhastelun varassa. 

Helsingin Jätkäsaareen on suunnitteilla kokonainen 
kerrostalokortteli, jonka kiinteistöjen katoille levittäytyy vihreys. 
Meilahden liikuntahallin katolle perustetaan kesän mittaan 
jalkapallokentän kokoinen sammalkasvusto. 

Lisäksi työn alla on uusi RT-kortti, joka antaa neuvoja viherkaton 
suunnitteluun, kasvien valintaan ja rakentamiseen.

– Yleinen viherkattotietoisuus on kasvanut. Vi-

herkatot nähdään osana ilmastonmuutokseen so-

peutumista. Lisäksi yhtenä tärkeänä tekijänä kiin-

nostuksen kasvuun on viherympäristön merkitys 

ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle.

– Viherkattojen rakentamista jarruttaa kuitenkin 

monien valmisratkaisujen hinta, mikä ei innosta 

Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki

Meilahden lii-

kuntahallin ka-

tolle tulee jal-

kapallokentän 

kokoinen sam-

malkasvusto. 

Juhamatti Nie-

mikapee tar-

kastelee, miten 

viime syksynä 

pienille koea-

loille istutetut 

sammaleet 

ovat selvinneet 

talven yli. 
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investoimaan. Toivottavasti tilanne muuttuu, sil-

lä esimerkiksi kalliina maana tunnetussa Sveitsissä 

viherkatto pystytään perustamaan puolella siitä ra-

hasta kuin meillä.

Toki viherkattoja on rakennettu Suomessa jo pit-

kään, mutta se on ollut lähinnä pelle pelottomien 

kontolla.

– Inventoimme vuonna 2011 pääkaupunkiseu-

dulla 51 viherkattoa, mikä oli vain osa löytämistäm-

me. Määrä yllätti iloisesti. Niitä oli siellä täällä kai-

kenlaisissa kiinteistöissä - kiitos omatoimisten ih-

misten.   

– Viherrystä löytyi niin saunan, koulun, päivä-

kodin kuin roskakatoksenkin katoilta. Yksi vanhim-

mista viherkatoista on Linnanmäen vesitornin kat-

to, joka tarjoaa kasvualustan jopa pensaille ja puille, 

dosentti Susanna Lehvävirta kertoo. 

Keski-Euroopassa ja Iso-Britanniassa on vahva 

viherkattoperinne. Miksi Suomessa ei ole vastaavaa, 

Susanna Lehvävirta arvelee tämän johtuvan nuo-

resta kaupunki- ja puutarhakulttuuristamme.

Apua hulevesien 
hallintaan ja helteeseen
ViherkatoIsta puhuttaessa nousee esille niistä koi-

tuva hyöty hulevesien hallinnassa.

– Ilmastomuutoksen seurauksena rankkasateet 

yleistyvät, ja tulvien hallintaan pitää kiinnittää en-

tistä enemmän huomiota. Kovilta pinnoilta vedet 

valuvat pikavauhtia viemäriverkostoon, jonka ka-

pasiteetti ei rankkasadetilanteissa riitä. Kaikki vettä 

imeyttävä ja viivyttävä pinta on siten kullanarvoista.

– Viherkatot ovat yksi osa ratkaisua, koska tiiviis-

ti rakennetuilla alueilla kattopinta-alan osuus saat-

taa olla jopa 30 prosenttia. Jos siellä on kasvillisuut-

ta, veden virtaus hidastuu oleellisesti.

Miten tehokkaasti viherkatto auttaa hulevesipii-

kin hallinnassa, siihen vaikuttaa katon kasvillisuus, 

kasvualusta, kaltevuus ja rakenteet. Jos ohutraken-

teisella viherkatolla kasvaa vaikkapa maksaruohoa, 

se ei viivytä vettä niin tehokkaasti kuin esimerkiksi 

paksumman rakenteen vaativa pensaskasvillisuus.   

Ilmastonmuutoksen myötä helleaaltojen on tut-

kittu voimistuvan.

– Viherkatot toimivat silloin viilentävänä ele-

menttinä, mikä tekee urbaanista ilmastosta miellyt-

tävämpää. Moni tietää kokemuksesta, että helteellä 

on mukavampi seistä pihanurmella kuin paahtei-

sella asvaltoidulla parkkipaikalla, Susanna Lehvävir-

ta vertaa.

Lisäksi viherkatot parantavat kaupunki-ilman 

laatua sitomalla ilman epäpuhtauksia ja tuottamalla 

happea. Ne myös vaimentavat melua sekä sisä- et-

tä ulkotiloissa.

Viherympäristö 
lisää hyvinvointia
Viherkatoista on myös terveyshyötyjä.

– Viherympäristö lisää kiistatta ihmisen hyvin-

vointia. Sen myönteisistä vaikutuksista on tieteel-

PRESS!
KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY VIIKOITTAIN. 

SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

TILAA UUTISKIRJE NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ 
TUOREISSA KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä aikaisemmin julkaistuista 
Kiinteistöpostin artikkeleista, joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista asiaa.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje
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Kuivuutta sietä-

vä tierasammal 

pärjää hyvin 

katolla.Sammal 

on kaunis ka-

tolla sen täyttä-

essä pinnan ko-

konaan.  Vih-

reän eri sävyt 

korostuvat 

etenkin koste-

alla säällä. 

MEILAHDEN liikuntahalli saa sammalkaton. Se 

tulee olemaan Suomen suurin sammalkatto ja viher-

kattonakin yksi suurimmista pinta-alan ollessa 5 000 

neliömetriä.

Viherkatto on Helsingin yliopiston tutkimushan-

ke, jossa testataan muun muassa sammalkatteiden 

perustamisvaihtoehtoja ja lajiston sopeutumista.  

Sammalkattoa on rakentamassa Helsingin yliopiston 

jatko-opiskelija Juhamatti Niemikapee, joka tekee 

väitöskirjaa sammalkatoista: muun muassa mitkä 

lajikkeet sopivat katoille, minkälaisen kasvualustan 

ne vaativat ja millaisissa olosuhteissa sammaleet 

menestyvät. Lisäksi tutkitaan sammalkatolta synty-

vän huleveden määrää ja laatua.

Meilahden liikuntahallin katolla aloitettiin työt 

viime keväänä. Ensimmäiseksi katon päälle levitettiin 

vedenpidätysmatot sekä asennettiin kastelujär-

jestelmä. Syksyllä katolle perustettiin eri paksuisia 

kasvualustoja eri materiaaleista. Sammalille tehtiin 

kasvualustoja niin kompostimullasta, tiilestä kuin 

kivituhkastakin. Niemikapee muistuttaa, että vaikka 

sammal kasvaisikin vaatimattomissa oloissa, on sille 

rakennettava kunnon pohja, jos sen halutaan suo-

jaavan pintaa ja pidättävän tehokkaasti vettä. 

Meilahden katon sammaleet kerätään Espoosta. 

Kaupunki on antanut luvan sammaleiden pois viemi-

seen alueelta, jossa raivataan tonttimaata. 

Ensimmäisellä retkellä sammalta saatiin mukaan 

300 kiloa. Tarve on kaiken kaikkiaan 1 500 kiloa, jo-

ten muutama keruureissu joudutaan vielä tekemään.

Filosofi an maisteri Juhamatti Niemikapee ei ole 

ensimmäistä kertaa rakentamassa sammalkattoa. 

Meilahden viherkattoa edelsi Kaisaniemen kasvitie-

teellisessä puutarhassa pari vuotta sitten toteutettu 

pilottikatto.

– Katon pinta-ala oli noin 44 neliömetriä, johon 

kerättiin sammalta lajeittain yhteensä noin 50 kiloa. 

Tästä määrästä istutukseen päätyi kuitenkin vain osa. 

Kokeessa tutkittiin esimerkiksi, mitkä alustat ovat 

toimivia ja mitkä sammallajistot soveltuvat katoille.  

Niemikapee toteaa sammalkaton sopivan hyvin jo 

olemassa olevalle katolle ja kevytrakenteiselle katol-

le. Sammalkaton vaatima kantavuus on enimmillään 

50 kiloa neliömetriä kohti, mikä on huomattavasti 

vähemmän kuin paksua kasvualustaa vaativissa 

viherkattoratkaisuissa. Ne sopivatkin lähinnä uudis-

kohteisiin, joissa tarvittava kantavuus voidaan ottaa 

jo suunnitteluvaiheessa huomioon.

Sammalkatto on helppo asentaa ja sen hinta 

on huokea verrattuna raskaampiin ratkaisuihin. 

Niemikapee kiinnittää huomiota myös sammaleen 

tehokkaaseen vedenpidätykseen, mikä on tärkeä-

tä huleveden hallinnassa. Itse sammal voi pidät-

tää huomattavan osan sateen tuomasta vedestä 

verrattuna tavallisten viherkattojen kasvillisuuteen. 

Perinteisillä viherkatoilla vedenpidätyksen kannalta 

pääosassa on aina kasvukerros.

Aikaisempiin kokeiluihin perustuen Juhamatti 

Niemikapee toteaa tierasammalten sopivan hyvin 

katteeksi.  Mutta kaikki kuivan paikan sammallajit 

käyvät katoille. 

Suomen suurin 
sammalkatto

listä näyttöä jo 80-luvulta lähtien. Yksi uusimmista 

tutkimuksista kertoo, että siellä, missä on runsaas-

ti luonnon monimuotoisuutta, ilmenee vähemmän 

allergisia oireyhtymiä.

Yhteys luontoon on tullut vahvasti esille viher-

kattoon liittyvissä toiveissa, joita on kartoitettu ns. 

eläytymismenetelmällä, osana Viides ulottuvuus 

-hanketta.

– Korkealla sijaitseva viherkatto on urbaani kuk-

kula, jossa ollaan lähellä luontoa ja taivasta. Viher-

keitaille mennään pakoon kaupungin melua ja häli-

nää. Katoilla halutaan paitsi oleskella myös harras-

taa muun muassa kaupunkiviljelyä.

Katon käyttöikä 
kasvaa 
Viherkatolla on ekologisten ja terveydellisten hyö-

tyjen lisäksi kiinteistön kuntoa kohentava vaiku-

tus. Viherkaton on havaittu voivan pidentää katon 

käyttöikää jopa kolminkertaisesti. Tosin tieteellis-

tä näyttöä tästä ei vielä ole, koska se vaatisi runsaan 

määrän eri-ikäisiä, myös oikein vanhoja kattoja, tai 

erittäin pitkän tutkimusajan.

– Kasvusto tasoittaa kattoa rasittavia lämpötila-

eroja ja suojaa sitä esimerkiksi voimakkaalta ultra-

violettisäteilyltä. Suomen oloissa jäätynyt viherkatto 

suojaa kattopintaa talviaikaan lapioniskuilta, jos ka-

tolta joudutaan pudottamaan lunta.

Lisäksi viherkattoisessa rakennuksessa on kat-

sottu syntyvän energiansäästöä katon eristävyyden 

ja viilentävän vaikutuksen ansiosta.

Viherkatoille 
tulossa uusi RT-kortti
Kasvava kiinnostus viherkattoja kohtaan, tekniikan 

kehittyminen ja tiedon karttuminen ovat luoneet 

tarpeen uudistaa RT-korttia. 

Nykyinen ohjekortti on vuodelta 1999. Uuden kor-

tin tekeminen aloitettiin vuonna 2014, ja se on tar-

koitus saada julkaisuvalmiiksi tänä vuonna.
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Julkisivujen
Taitajat 2015

Nämä ilmoittajat 

edustavat osaa 

Julkisivuyhdistyksen 

jäsenistöstä 2015

www.julkisivuyhdistys.fi 

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

Porraskuja 1, 01740 Vantaa

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
www.ohuthiekeskus.com 

Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh.
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

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

w
w
w
.4
2
.fi

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen  

P. 0207 911 888
WWW.AINS.FI

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

Varaa aika oman A-Insinöörisi kanssa!

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

Tutustu www.taloyhtiopro.fi

http://www.julkisivuyhdistys.fi


– Vuosikymmenten mittaan uutta tietoa on eh-

tinyt kertyä niin paljon, että kortin päivittämiseen 

ja selvitysten tekemiseen meni oletettua enemmän 

aikaa. Uusittu kortti lähtee lausunnolle kevään mit-

taan, työryhmässä mukana oleva Susanna Lehvä-

virta kertoo.

RT-kortissa annetaan ohjeita viherkattojen suun-

nitteluun, kasvien valintaan ja rakentamiseen. Oh-

jekortissa tarkastellaan muun muassa vedeneristys-

tä, salaojitusta, vedenpoistoa ja kasvualustaa.

Vedeneriste, kantavuus
 ja juurisuoja kuntoon 
Viherkattoa rakennettaessa on Susanna Lehvävir-

ran mukaan kolme ohittamatonta asiaa.

– Ensimmäisenä on vedeneriste, jonka täytyy ol-

la kunnossa. Jälkikäteen vuodon etsiminen kasvus-

ton alta on vaikeaa.

– Toiseksi katolla pitää olla tarkat kantavuuslas-

kelmat. Niitä tehtäessä on huomioitava viherkaton 

kuorma täysin märkänä sekä sen päälle lumikuor-

ma. Myös rakentamisen aikana syntyvä pistekuor-

ma on laskettava.

– Kolmas on juurisuoja. Katolle ei kannata laittaa 

mitään ilman juurisuojaa.

Viherkaton vaatimasta katon kaltevuudesta Su-

sanna Lehvävirta toteaa, että kallistusta on hyvä olla 

jonkin verran. Näin vesi ei jää seisomaan kasvus-

toon.

– Katon kaltevuuden ollessa kahden ja kymme-

nen asteen välille voidaan viherkatto perustaa il-

man isoja tekniikoita. Jos on tasakatto tai liian kal-

teva katto, tarvitaan erityisratkaisuja esimerkiksi 

salaojitukseen ja kasvualustan liukumisen estämi-

seksi. 

Vinkiksi viherkattokasvien valintaan Susanna 

Lehvävirta toteaa, että jos haluaa edullisen, hoitova-

paan, itsekseen kasvavan ja kehittyvän kasvuston, 

kannattaa suosia suomalaisia ketokasveja.

Vihreistä vihrein 
kortteli Jätkäsaareen
Ketokasvillisuutta on suunniteltu viljeltäväksi myös 

Jätkäsaareen rakennettavan kerrostalon viherka-

tolle. Vihreistä vihreimmässä kerrostalokorttelissa 

kaikki kattopinnat tulevat olemaan viher- ja keittiö-

puutarhakattoja.

Katoilla kokeillaan myös hedelmäpuiden ja mar-

japensaiden kasvattamista: pärjäävätkö ne kahdek-

sannen kerroksen korkeudessa alueen tuulisissa 

olosuhteissa. Lisäksi suunnitelmissa on pihakansi- 

ja seinäviherrystä. Talojen parvekkeilla on ajateltu 

kasvatettavan havuja ja köynnöksiä.

– Siitä tulee mielenkiintoinen koerakentamis-

kohde. Luvassa on haastava, innovatiivinen ja in-

nostava projekti, Susanna Lehvävirta toteaa.
www.sir.fi 

Since 1991.

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä

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

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

KUNTOARVIOT JA 
KUNTOTUTKIMUKSET

KORJAUS-
SUUNNITTELU

RAKENNUTTAMINEN 
JA VALVONTA

VAHANEN-YHTIÖT
ESPOO | HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | LAHTI

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

PYYDÄ TARJOUS!Raksystems palvelee
  Betonirakenteiden kuntotutkimukset
  Betonirakenteiden korjaussuunnittelu
  Rakennuttamistehtävät 
  Valvonta

Raksystems Insinööritoimisto Oy
asiakaspalvelu@raksystems.fi
www.raksystems.fi
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L
isäarvoa asiakassuhteisiin on mielen-

kiintoinen aihe. Tärkeä, kun haluaa pysyä 

markkinoilla ja olla ehkä alansa primus 

motor.

Mitä se tarkoittaa? Vaikkapa sitä, että lisäarvo on 

asiakaskohtaista, suhteellista sekä käytettävissä ole-

vien resurssien sopeuttamista parhaalla mahdolli-

sella tavalla. Se voi olla kumppanuutta, positiivis-

ta vuorovaikutusta, yhteisiä tavoitteita, strategista 

johtamista... Tavoitteena se, että ihmiset ja yritykset 

hyötyvät siitä mahdollisimman monin tavoin.

Tarve voi olla fyysinen tai henkinen tila, jossa 

tietoisesti tai tiedostamatta koetaan jotakin tarpeel-

lista, haluttua tai toivottua, joka saa aikaan sen, että 

tahtotila muutetaan konkretiaksi.

Uranuurtajia
Tapasin muutama viikko sitten erään rakennusalan 

yrityksen edustajia, joilla toiminnan johtoajatus on 

tuottaa asiakkailleen lisäarvoa. 

Esimerkiksi putkistoremontin yhteydessä toteu-

tettava keittiön tai kylpyhuoneen uusiminen. Siinä 

osakkeenomistajan kanssa keskustellaan, 

mitä heidän arjessaan pitää huomioida, et-

tä tilat ”rulettavat” remontin jälkeen hyvin. 

Ettei käy niin, että kaikille valittu hanatyyppi 

estää vauvan pepun pesun lavuaarissa. Asia-

kaslähtöisessä toimintamallissa vauva-

huoneisto saa erilaisen hanan, mikä ei 

estä arkista toimenpidettä.

Täyttä asiaa. He ovat miettineet 

asiaa perin juurin. 

Tutkivat ja totesivat, että putkis-

tosaneerauksen kestosta noin 60 

prosenttia on pelkkää tyhjäkäyntiä 

eli kohteessa ei tapahdu yhtään 

mitään. Remontin ajasta 10 

Ikuinen kiistan aihe, onko Wellingtonin pihvi kotoisin 
Englannista vai Ranskasta? Kyllä se ranskalainen 
klassikkoruoka on, vaikka 1800-luvulla brittiläinen 
Wellingtonin herttua sitä suu maireana mussuttukin, minkä 
vuoksi sitä jotkut pitävät brittäläisenä herkkuna. 

Boeuf Wellington
ja lisäarvopohdiskelua

prosenttia kuluu suunnitteluun, 30 prosenttia var-

sinaiseen työhön ja loput ei mihinkään. Miksikö-

hän urakat venyvät ja maksavat paljon?

He etsivät yhteistyökumppaninsa kanssa isän-

nöintipalveluita tarjoavia aluehuoltoyhtiöitä, joiden 

kanssa lähdetään kehittämään ”lisäarvo-osaamista” 

eli koulutetaan isännöitsijät ymmärtämään asiak-

kuuksien merkitys. 

Tuntui olevan haasteellinen kenttä saada huol-

toyhtiöiden johtajat ymmärtämään. Projekti on hie-

no ja ihan uutta kiinteistönpidon saralla.

Sen sijaan lisäarvon helmeksi ei voi laskea viime 

syksyistä isännöintiunionin ja isännöitsijätoimisto 

Realian kepulikampanjaa pakkotilata unionin leh-

ti kaikille Realian isännöimille taloyhtiöille. Se oli 

kummallisuudessaan niin mauton, että uskon vi-

ranomaistahokin ottavan siihen vielä kantaa.

Pidä huolta naapuristasi
Naapurissa asuu mummo, joka ei avaa ovea kenel-

lekään ja kommunikointi tapahtuu vain postiluu-

kun kautta. 

Naapurista ei ole kuulunut viikkoihin, 

kuukausiin mitään ääntä. No, ei ole, koska 

asukas oli yksinäinen ja makaa nyt kuollee-

na lattialla.

Sisään ei pääse, ellei siihen ole pe-

rusteltua syytä.

Positiivistä yhteisöllisyyttä on, 

kun mummo käy avauttamassa 

sillipurkkinsa sinulla, kun omat 

voimat eivät siihen riitä.

Pitäkää huolta naapureis-

tanne, apua voit tarvita itse-

kin, päivänä minä hyvänsä.

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

Karpan 
Keittiössä Kuukauden soppa-aforismi:

”Kun hypähdät ilosta, varo, ettei kukaan nykäise                        
maata jalkojesi alta.”
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Wellingtonin 
pihvi
• naudan sisäfileetä

• herkkusieniä

• salottisipulia

• valkosipulia

• voitaikinaa

• tuorejuustoa

• suolaa

• mustapippuria

www.facebook.com/karpankeittio

OSTA naudan sisäfi leetä pihveinä ja anna niiden 

olla huoneenlämmössä ainakin puolituntia, en-

nen kuin paistat pinnat kiinni kuumalla pannulla. 

Mausta pihvit suolalla ja mustapippurilla.

Pihvin päälle lisuke valmistuu pienityistä herk-

kusienistä, salottisipulista ja muutamasta valko-

sipulin kynnestä. Ne pannulla niin, että sieni-

en neste haihtuu. Käytä rasvana oikeaa voita. 

Lisää loppuvaiheessa pari kolme ruokalusikallis-

ta maustamatonta tuorejuustoa. Ja mausta koko 

sörsseli suolalla ja myllytetyllä mustapippurilla.

Anna pihvien ja lisukkeen jäähtyä kunnolla, 

ettei tule ongelmia voitaikinan kanssa.

Kauli valmis voitaikinalevy noin puoleen sen 

pakkauspaksuudesta ja leikkaa siitä taikinapyö-

rällä pihveille sopivan kokoiset palat. Niin, että 

pihvi peittyy kunnolla.

Aseta pihvi taikinalevyn päälle ja lusikoi pihvin 

päälle lisuketta. Voitele taikinalevyn reunat ka-

nanmunalla ja kääri paketti kasaan.

Saumapuoli kannattaa laittaa alapuolelle, niin 

varmemmin pysyy kiinni ja paketti paistuessaan 

on söötimmän näköinen. Voitele nyytit kanan-

munalla ja halutessasi koristele nyytin päälliset 

”ylijäämätaikinalla”.

Sitten nyytit uuniin, 225 asteiseen, noin var-

tiksi. Kypsiä ovat, kunhan taikinan pinta on kivan 

kullankeltainen ja lämpömittarin lukema noin 

56-57 astetta lihan keskellä.

Uunivaiheen aikana kiehauta parsakaalia ja 

porkkanoita. 

Allekirjoittanut osti pullollisen italialaista Cam-

po ai Sassi –punaviiniä. Tuore, mutta oiva nektari 

lihalle. Hinta noin 17 euroa.

Wellingtonin pihvin makumaailmoissa

 

lihalle. Hinta noin 17 euroa.

KahvimaallaKahvimaalla

29. maaliskuuta 201529. maaliskuuta 2015

Chef KarppaChef Karppa

Wellingtonin 

voi tehdä myös 

fileen keski-

osasta, jolloin 

noin kilon pai-

noinen filee

ruskistetaan 

kokonaisena 

pannulla ja 

kääritään lisuk-

keineen voitai-

kinaan. Siitä 

sitten leikataan

sopivia annos-

paloja ruokaili-

joille.
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2015

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

Kun haluat tavoittaa heidät, soita

Meille 09 2238 560

www.sir.fi 

Since 1991.

SUORAMARKKINOINTI

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

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT ILMANVAIHTO

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

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

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi

PARVEKEKAITEET

PUUIKKUNAT JA -OVET



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

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

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

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 

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

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

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

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

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

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

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

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

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

Asunto-osakeyhtiön talotyyppi Rivitalo Kerrostalo Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

Kiinteistö-

posti

maksaa

posti-

maksun

Tunnus 5001396

03003 vastauslähetys

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

nimityksiä

Oy Hedtec Ab
DI Isto Lehmusvuori on nimitet-
ty Oy Hedtec Ab:n toimitusjoh-
tajaksi 1.5.2015 alkaen nykyi-
sen toimitusjohtajan Christian 
Nordmanin siirtyessä eläkkeelle. 
Lehmusvuori on toiminut aiem-
min mm. Draka NK Cablesin ja 
Prysmian Group Denmarkin toi-
mitusjohtajana sekä muissa kaa-
peliteollisuuden johtotehtävissä 
kotimaassa ja kansainvälisesti.

Vercon Oy
Marko Paasu on aloittanut 
19.1.2015 Vercon Oy:n markki-
nointi- ja myyntijohtajana. Marko 
siirtyy tehtävään Elenia Lämpö 
Oy:n myyntipäällikön tehtävästä.

Molok Oy
Samuli Hellemaa, Projektipäällik-
kö (aloittanut 29.10.2014)
Jenni Rahkonen, Tutkimus ja 
koulutus (aloitti 2.3.2015)
Harri Joki, Tuotantoinsinööri 
(aloitti 16.3.2015)

Kiinko
Tekniikan tohtori Jarno Tuimala 
on nimitetty Kiinteistöalan Kou-

lutuskeskus Oy:n toimitusjoh-
tajaksi. Tuimala aloitti Kiinkossa 
vuoden alussa pitkäaikaisen toi-
mitusjohtajan, Keijo Kaivannon, 
jäätyä eläkkeelle.
Jaana Lehto, KTM, on nimitet-
ty Kiinkon rehtoriksi. Kehitysjoh-
tajana Kiinkossa työskentelevä 
Lehto siirtyy tehtävään 1.4.2015 
nykyisen rehtorin, Keijo Kaivan-
non, siirtyessä eläkkeelle.

Asianajotoimisto Kuhanen, 
Asikainen & Kanerva Oy
OTK, VTM, varatuomari Keijo Kai-
vanto (s.1951) on kutsuttu Senior 
Legal Advisoriksi Asianajotoimis-
to Kuhanen, Asikainen & Kanerva 
Oy:öön 1.5.2015 alkaen. Kaivanto 
palvelee asiakkaita kiinteistöjuri-
disissa ja erityisesti työoikeuteen 
liittyvissä kysymyksissä.

Inwido Finland Oy
KTM Jerkko Eskelinen on nimi-
tetty 1.1. alkaen uudesta Invent-
liiketoimintayksiköstä vastaavaksi 
myyntipäälliköksi jatkaen yhtiön 
älytuotteiden myyntivastuussa.

tuote- ja 
yritysuutis-

postia

ANNOSOL OY:N Anno Energia 
-energiatehokkuuspalveluja 
hyödyntämällä voi säästämisen 
aloittaa riskittömästi. Työstä 
laskutetaan kuukausittain sääs-
töperusteisesti eli ellei synny 
säästöjä, ei tule laskuakaan.
Riskittömyys varmistetaan 12 
kuukauden välein tehtävällä 
tarkastelulla, jossa saavutetut 
säästöt ja säästöihin perustunut 
laskutus tarkastetaan.

Annosol Oy on erikoistunut 
kiinteistöjen kokonaisvaltai-
sen energiatehokkuuden ja 
toiminnallisuuden parantami-
seen. Anno Energia –palvelu 
perustuu tiiviiseen yhteistyöhön 
asiakkaan, kiinteistönhoidon ja 
käyttäjien kanssa. 

Palvelulla voidaan tehdä 
esimerkiksi kiinteistöjen energi-
ankulutusanalyysit, energianku-
lutuksien nykytason selvitys ja 
säästöpotentiaalin arviointi. Tai 
tehdään kiinteistöjen energiate-
hokkuuskartoitukset ja –kat-

Riskittömästi energia-
tehokkuuspalvelua 

selmukset, kiinteistön LVIAS-
järjestelmien ja kulutustietojen 
tarkastus sekä raportointi TMA-
laskelmineen. 

Palvelussa voidaan myös 
tehdä sähkön siirtotariffi  en 
optimoinnit, sulakekokojen tar-
kastukset ja loistehotarkastelut. 
Tai sitten tehdään kaukolämmön 
tilausvesivirtojen tarkastukset 
sekä tilausvesivirran tai -tehon 
määrittäminen kulutuksen 
perusteella. Tai kiinteistöjen 
energiatehokkaat käyttö-, etä-
käyttö- ja säätöpalvelut, jatkuva 
seuranta ja säätö, etäohjaus-
ratkaisujen hyödyntäminen ja 
kuukausittainen kulutusseuranta.
Lisätietoja: 
Annosol Oy
Jani Löhönen
Puh. 044 97 288 75
www.annosol.fi 



tuote- ja 
yritysuutis-

postia

ISS PALVELUt käynnisti viime 
vuonna uuden toimintamal-
lin, ISS Directin, joka palvelee 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
sekä asuinkiinteistöjä paikallises-
ti ja yrittäjämäisesti. 

Asiakkaat voivat valita kah-
desta vaihtoehtoisesta palvelun 
toimitustavasta. Perinteisessä 
toimintamallissa yhteydenpi-
to ja esim. laadunseuranta hoi-
tuu tiimin esimiehen kautta, 
mutta toisessa vaihtoehdossa 
asiakas on suorassa kontak-
tissa paikalliseen franchising-
yrittäjään, joka vastaa kohteen 
siivouksesta ja kunnossapi-
dosta ISS Laatutakuu-mallin 
mukaisesti. Kummassakin 
mallissa toiminnan periaatteina 
ovat tiimin oma-aloitteellisuus, 
vastuullisuus ja välitön toimeen 
tarttuminen. 

Tarvittaessa ISS Direct hoitaa 

myös toimiston kukat, huoltaa 
kiinteistön ulkoalueet ja järjestää 
toimistoemännän tai -isännän 
yrityksen käyttöön.

Tiimeillä on rajatut toiminta-
alueet, jolloin alue ja sen 
asiakkaat opitaan tuntemaan, 
eikä kohteiden välisiin siirtymiin 
kulu ylimääräistä aikaa, mikä 
tuo puolestaan kustannuste-
hokkuutta. Direct siivouksen 
palveluryhmät ja huollon kiin-
teistönhuoltoryhmät toimi-
vat lähellä asiakkaitaan kortteli-
palvelutoimittajan tavoin. 

ISS Directillä on 5 000 
asiakasta 90 paikkakunnalla 
ympäri Suomea, ja sillä on 1 200 
työntekijää. 

Lisätietoja:
ISS Direct
Peter Westermarck, 
puh. 0400 469 410 

ISS Palveluilla tarjota asiakkaille
uusi paikallinen palvelukonsepti

TÄHTIRANTA-KONSERNI on 
laajentanut palveluitaan home-
koiratutkimuksilla.

Hajukoiraohjaaja Emilia 
Seppälä, koirat Maisa ja Teté 
opiskelivat vuoden 2014 ajan 
hajukoirakoulutuksessa Länsi-
rannikon Koulutus Oy WinNo-
vassa erikoistuen homeisiin. 
Koulutusta suoritettiin päivittäi-
sillä harjoituksilla ja lähijaksoina 
koulun tiloissa Kullaassa. 

Koulutuksen kulusta pidettiin 
tarkkaa dokumentointia videoi-
na, taulukkoina ja päiväkirjoina, 
joista vuoden lopussa koottiin 
koulutuksen päättötyö.

Koulutus perustuu hajuerot-
teluun, jota käytetään koulutus-
muotona myös ID-, raha-, tulli-, 
syöpä- ja huumekoirilla. 

Tarkoituksena intensiivisellä 
koulutustavalla on, että koirista 
saadaan koulutettua varmoja 
etsijöitä. Näin ollen turhilta 
rakenneavauksilta vältytään ja 
päästään suoraan akuutin on-
gelman lähteeseen kiinni.

TähtiRanta-konserni tarjoaa 
homekoiratutkimuksia niin yksi-
tyisiin kuin julkisiin kiinteistöihin 
ja jos ongelmakohtia löytyy, 
pystymme jatkotoimenpiteinä 
toteuttamaan sisäilmatutkimuk-
sia ja kuntotarkastuksia.  
Lisätietoja:
Hajukoiraohjaaja Emilia Seppälä
puh. 045 7733 2124

Homekoiria 
TähtiRannalla

Tuoteuutisia 
osoitteeseen 

toimitus@
kiinteistöposti.fi 

Muumit 
valtaavat 
maalihyllyt
PARAISILLA toimiva GVK on 
tuonut markkinoille kotimaiset 
Muumimaalit, jotka tuovat Muu-
mi-tunnelman sekä sisäseiniin 
että ulkopintaan. Muumimaalit 
on tehty yhteistyössä Muumi-
maailman kanssa.

Muumimaalit ja muutkin , 
GVK:n maalit valmistetaan Suo-
messa. Myös yli 70 prosenttia 
sideaineista tulee Suomesta.

 GVK:n Muumimaalit ovat 
kaikki vesiohenteisia.

Hemulin Öljymaali on pe-
rinteisiä luonnonöljyjä sisältävä 
puupintojen ulkomaali. Se on 
helppo sivellä, kuivuu nopeasti 
ja muodostaa peittävän ja kestä-
vän pinnan.

Muumipapan Talomaali on 
hengittävä talomaali, joka sisäl-
tää öljymaalin hyvät maalatta-
vuusominaisuudet ja säilyttää 
värisävynsä erinomaisesti.

Pikku Myyn Sisustusmaali on 
silkinkiiltoinen, hyvin peittävä si-
sämaali, joka ei sisällä liuottimia.

Muumimamman Remontti-
maali on puolihimmeä, hyvin 
peittävä ja erittäin pesunkestävä 
sisämaali vaativiin kohteisiin. 
Maali ei sisällä liuottimia.

Muumimaaleja myydään hyvin 
varustetuissa maali- ja rautakau-
poissa.
Lisätietoja:
GVK Oy
 Anssi Seppinen
puh. 040 523 6298

Hajukoirat Maisa ja Teté oh-

jaajansa Emilia Seppälän kanssa.
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KAIKKEA EI  
TARVITSE TEHDÄ ITSE.

Anna DNA Welho Taloyhtiökumppanin päivittää  
taloyhtiölaajakaistanne nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.   

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

kymmenten kokemuksella
• Oman Taloyhtiöpalvelun – yksilöllinen palvelukonsepti  

isännöitsijälle

• Tutkitusti Suomen tyytyväisimpiä kiinteän laajakaistan 
käyttäjiä* 

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

• Asukkaalle: lisää valinnanvapautta ja viihtyvyyttä;  
huoneistokohtaiset laajakaistanopeudet ja valtava 
viihdetarjonta

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