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Pyykki kuivaksi jopa tunnissa 
Esteri-ilmankuivaajat puhaltavat kuivan ja lämpimän ilman pyykin alle. 
Siksi pyykin kuivaus on todella nopeaa ja tehokasta 
- esimerkiksi 7 kg korkeateholingottua pyykkiä kuivuu tunnissa.

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

Säästää kuivausenergiaa
Esteri-ilmankuivaaja toimii lämpöpumpulla. Se kondensoi kosteuden 
ilmasta vedeksi ja palauttaa lämmön takaisin huoneeseen. Perinteiseen 
kuivaushuoneeseen verrattuna energiaa säästyy jopa 80 %.

Automaattinen pysäytys 
Esterissä on uusi Humi-kosteustunnistusohjaus, joka pysäyttää ilman-
kuivaajan, kun pyykki on kuivaa. Painat vain nappia, ja Esteri hoitaa 
loput. Energiaa säästyy, kun kone ei käy turhaan.

www.esteri.com

Alue-edustajat:

Kuivauksen uusi 
suunta

Lisää Esterin ylivoimaisista ominaisuuksista

Kuivauksen uusi 
suunta

Suur-Helsinki  Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa  Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi  Kari Tiihonen, 040-730 0077
Pohjanmaa  Arto Kuparinen, 0400-663 484
Itä-Suomi  Kari Järveläinen, 050-340 9057
Pohjois-Suomi  Pekka Kurttila, 040-527 5871

http://www.esteri.com
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Tiedetäänkö vai eikö tiedetä...?

Taloyhtiössä, jossa poikamme asuu, tehtiin mittava julkisivuremontti. 

Sen jatkeeksi uusittiin talon sähköjärjestelmää ja portaikossakin häärät-

tiin jotakin. Porraskäytävässä ei ollut tilapäistä valaistusta, vaan kotiin, 

viidenteen kerrokseen, joutuivat kulkemaan pilkkopimeässä. 

Minusta vaikutti ihmeelliseltä, siksi kysyin, tiesikö poikamme, kuka ura-

koi. Tiedossa ei ollut kuin pääurakoitsija, jonka yhteystiedot löytyivät il-

moitustaululta. Henkilö- tai kulkulupakortteja ei työmiesten rintapielestä 

kuulemma löytynyt. Eestinkieltä kuulemma puhui varsin moni heistä.

Ajattelin, että tämä oli poikkeuksellista, mutta kun kuuntelee, minkälai-

sia havaintoja vero- ja työsuojelupiirin tarkastajat tekivät viime kevään 

korjausavustustyömailta, kysymys taitaa sittenkin olla enemmän sään-

nöstä kuin poikkeuksesta. Työmailla havaittiin paljon puutteita esimer-

kiksi henkilökortti-kulkulupa-asioissa.  

Mitä tilaajavastuulaki edellyttää, pitäisi olla hyvin isännöitsijän - ammat-

tilaisen - tiedossa. Hallituksen jäsenten tietämys on kenties vähäisempi 

ja voisi ajatella, että se on myös tietyllä tavalla ymmärrettävämpää, koska 

kyse on maallikoista. 

Mutta onko niin, että tässä ajattelussa unohtuu se tärkein: taloyhtiö on 

tilaaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennuttaja. Ei se voi silloin um-

mistaa silmiään siltä, kuka ja minkälainen yritys korjausta urakoi, ketkä 

ja minkälaiset yritykset tekevät sille alisteista urakkaa, keitä henkilöitä 

työmaalla on, mitä urakkaan sisältyy, mitä töitä tehdään lisätöinä, kuka 

tekee, kuinka paljon jne. Sehän on kaiken "lystin", sen karmeimman eli 

pieleenkin menneen remontin maksaja. Ja siksi hallituksen tasollakin 

pitäisi olla kiinnostusta vahtia omien eurojen ja muiden osakkaiden eurojen perään.

Selvitysten tekeminen ei ole mahdotonta tai edes vaikeaa. Miksi kyseisiä kanavia, esimerkiksi www.

tilaajavastuu.fi -sivustoa ei käytetä hyväksi? Miksi ei tiedustella referenssejä? Miksi ei varmistuta siitä, 

millaiset yritykset urakoivat? 

Vaivaa asioiden eteen on nähtävä, mutta miksi sitä ei haluta tehdä, vaikka toisessa vaakakupissa on sekin, 

että perusteellisella varmistumisella mitä todennäköisimmin saadaan parempi ja onnistuneempi loppu-

tulos - rahalle vastinetta ja todennäköisemmin korjaus, joka ei edellytä korjauksen korjausta lähivuosiin.

Eräässä hankkeessa edellytettiin, että työmaalle pääsee vain Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevöittämä 

yritys. Isännöitsijä oli jälkikäteen todennut, ettei ole koskaan aikaisemmin kokenut näin helposti läpimen-

nyttä remonttia, ja osakkaatkin olivat hyvin tyytyväisiä lopputulokseen.

Riina Takala

Homehysteria on päässyt taas valloilleen. Syyllisiä 
etsitään, vastuuta perätään. Eräs rakennusliikkeen 
edustaja tarjosi homehuoliin "asumisen koulua". Ky-
seinen rakennusliike harrastaa "asumisen kouluja" - ti-
laisuuksia, joihin kutsutaan rakennusliikkeen rakenta-
mista taloista uuden asunnon ostaneet. Heitä opetetaan 
asumaan niissä oikein. Varsinkin osakkeenomistajat 
tuntuvat kuitenkin usein olevan asunto-osakeyhtiöissä 
kuin ITE-taiteilijoita, joille ei niin vain mennä neuvo-

maan, miten asutaan tai ohjeistamaan, mitä talossa 
saa tehdä, mitä ei. Minähän omistan kotini ja teen sille, 
mitä lystään. Syytä kuitenkin olisi tietoa antaa ja jakaa, 
koska niin paljon vahinkoa voidaan tietämättöminä 
aiheuttaa. Välinpitämättömyyteen ei pitäisi kellään olla 
varaa.
Erästä alan toimijaa lainaten: "Nykyisin talot täytyisi 
rakentaa idioottivarmoiksi, koska ennemmin tai myö-
hemmin se idiootti muuttaa sinne."

”Hei, olen päässyt asumisen kouluun”

K O M M E N T T I

P Ä Ä K I R J O I T U S
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Uudenmaan verotarkastusyksikkö ja Aluehallintovirasto-

jen Työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastajat tekevät 

omaan valvontaansa liittyvissä asioissa yhteistyötä raken-

nustyömaavalvontakäynneillä. Keväällä olivat kohteina 

sellaiset korjausrakentamiskohteet, joissa toimi ulkomaisia 

yrityksiä ja ulkomaista työvoimaa. 

Viikon aikana käytiinkin läpi 17 eri asunto-osakeyhtiön 

korjausrakennustyömaata, joissa verotarkastajat selvit-

tivät muun muassa yritysten ja työntekijöiden rekisteröi-

tymistä sekä verokäyttäytymistä ja työsuojelutarkastajat 

tilaajavastuulain sekä työnteko-oikeuden ja työsuhteen 

vähimmäisehtojen noudattamista. 

Ylitarkastaja Pekka Muinonen Verohallituksen verotarkas-

tusyksiköstä toteaa, että näillä käynneillä käytännössä jo-

kaisessa kohteessa todettiin laiminlyöntejä ja selvitettävää 

veroasioissa ja tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuteen 

liittyvissä asioissa. 

Suurilla rakennustyömailla tilaa-
javastuulakiin liittyvät veroasioi-
den selvittämisasiat on toteutettu 

ylitarkastaja Pekka Muinosen mukaan 
jo varsin hyvin, samoin kuin on tie-
dossa kaikki kohteessa työskentelevät 
henkilöt ja heidän verotusstatuksensa. 
Pienissä uudis- ja korjausrakentamis-
kohteissa ongelmia tuntuu löytyvän 
huomattavan paljon. 

– Yhteiskunnallisten vastuiden mer-
kityksen ja sovittujen harmaan talou-
den vastaisten menettelyjen sekä tilaa-
javastuulain huomioiminen tilaajan ja 
pääurakoitsijan näkökulmasta antavat 
varmuutta kohteen valvontaan, aika-
tauluihin ja viime kädessä voivat vai-
kuttaa rakentamisen laatuunkin, Mui-
nonen sanoo. 

– Työmaavalvontakäyntien kohde-
joukko valikoitui osin ARA-avustuskoh-
teista, joissa tilaajan valvontavastuu oli 
isännöitsijöillä. Näissä kohteissa työs-
kenteli erityisen paljon ulkomaalaisia 
työntekijöitä urakkaketjuissa ja työ-
maalla olevia kaikkia urakkaketjussa 
toimivia yrityksiä ei ollut tunnistettu 
tai havaittu, hän jatkaa.

Tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus tunnetaan osin vain välttävästi, 

henkilökortit ja tiedot työmailla työskentelevistä henkilöistä puuttuivat

Korjausavustus-
työmailla 

puutteita Uudellamaalla

n  Tekstit ja kuvat: Riina Takala  



➺ JATKUU
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– Käyntien aikana tuli mie-
leen ajatus, että isännöitsijät 
tarvitsisivat lisää tietoa omaan 
toimintaansa ja tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota lainsäädän-
nön antamiin mahdollisuuksiin 
valvoa omaa rakentamista tilaa-
jan ja samalla työn maksajan 
näkökulmasta, hän toteaa.

Ara-kohteita 
valvottiin 
tehostetusti 

Verohallinto tiedotti 
viime vuonna, että se 
ai koo kohdistaa valvon-

taa tehostetusti asunto- ja kiin-
teistöyhtiöiden saneerauksia 
to teuttaviin urakoitsijoihin 
aliurakkaketjuineen. Valvontaa 
kohdistettiin erityisesti niihin 
taloyhtiöihin, jotka ovat saa-
neet suhdanneluonteista korja-
usavustusta.

Näin tehtiinkin ja viime ke-
väänä tarkastettiin Uudenmaan 
verotarkastusyksikön ja Etelä-
Suomen Aluehallintoviraston 

työsuojelutarkastajien voimin 
edellä mainitun kaltaisia kor-
jaustyömaita.

– Rakennuttamiseen liittyy 
paljon riskitekijöitä. Mielestäni 
yksi avainasemassa oleva asia 
on hyvän urakoitsijan valinta. 
Sopimuskumppaniksi tulisi 
aina löytää yritys, joka omassa 
rakentamisessaankin huolehtii 
tinkimättä omista velvoitteis-
taan. Tämä koskee kaikkia sopi-
musehtojen täyttämistä, laadu-
kasta toimintaa ja turvallisuutta 
sekä yhteiskunnallisten velvoit-
teiden hoitamista urakkaketjun 
loppuun saakka, Muinonen sa-
noo. 

Kaikissa keväällä käydyissä 
Asumisen Rahoitus- ja kehittä-
miskeskuksen ARAn korjaus-
avustusta saaneissa rakennus-
kohteissa havaittiin puutteita 
ja laiminlyöntejä: – Osassa koh-
teista ei ollut tietoa työmaalla 
työskentelevistä työntekijöistä 
ja osasta puuttui tietoja aliura-
koitsijoista ja työmaiden urak-
kaketjut eivät olleet rakennut-
tajalla tiedossa. Monet riskit 

kasvavat, ellei varmistuta siitä, 
kuka työn ihan oikeasti tekee, 
Muinonen kertoo yleisimpinä 
havaintoinaan työmailta.

Isännöitsijöiltä 
kaivataan 
tiukempaa otetta

Työmaakäynneillä saadun 
kokonaiskuvan perus-
teella Pekka Muinonen 

ei sano, että isännöitsijät olisi-

vat varsinaisesti laiminlyöneet 
tehtävänsä, vaan hän ilmaisee 
asian pehmeämmin - tilaajavas-
tuuseen liittyviin selvityksiin 
ja muihin asioihin ei ole vain 
kiinnitetty tarpeeksi huomiota 
ja ehkäpä tiedon kulussa on 
myös kehittämistä.

Tilaajan kannalta tärkeimpä-
nä toimena harmaan talouden 
torjuntatyössä Muinonen pitää 
juuri tilaajavastuulain edellyttä-
mien selvitysten tekemistä ja 
tiettyä tiukkaa pysymistä yh-
teiskunnan pelisäännöissä. 

Tällä tarkoitetaan, että ennen 
kuin taloyhtiö tekee sopimuk-
sen esimerkiksi alihankintayri-
tyk sen kanssa, tilaajan eli 
käy tännössä isännöitsijän on 
pyydettävä sopimuspuolelta 
selvitys siitä, onko kyseinen 
yritys merkitty ennakkoperin-
tärekisteriin, työnantajarekis-
teriin ja arvonlisävelvollisten 
rekisteriin, kaupparekisteriote, 
todistus verojen maksamisesta, 
verovelkatodistus tai mahdollis-

– Voisi sanoa, että korjaus-
hankkeen tilaajapuoli saisi 
suoranaisen provision hyö-
dyntämällä erilaiset valvon-
nan menettelyt - ehkä pa-
rempaa laatuakin, uskoisin 
-  jos saisimme kaikki nämä 
asiat kuntoon. Tiukempi ko-
konaisote näkyisi varmasti 
kaikissa asioissa myöntei-
sesti, ylitarkastaja Pekka 
Muinonen pohtii.



ASBESTIKARTOITUS JA PURKU 
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- Kuntokartoitus, -tutkimus 
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www.asb.fi 

VESIVAHINKO JA JVT PÄIVYSTYS 24 h 
HELSINKI 040 717 9330, TAMPERE 040 5607300 

8    KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 6/2010

ta verovelkaa koskeva maksu-
suunnitelma, todistukset eläke-
vakuutusten ottamisesta ja nii-
den suorittamisesta tai selvitys 
erääntyneiden eläkevakuutus-
maksujen maksusopimuksesta 
sekä selvitys työhön sovelletta-
vasta työehtosopimuksesta tai 
keskeisistä työehdoista.

Käytännössä isännöitsijä toi-
mii taloyhtiön valtuuttamana ja 
hankkii tarvittavat selvitykset ja 
dokumentit.

– Ei hallituksen puheenjohta-
jalla ole käytännössä edellytyk-
siä selvitysten hankkimiseen. 
Käytännössä se on väkisinkin 
isännöitsijän tehtävä asunto-
osakeyhtiön tai hallituksen an-
tamalla valtuutuksella. Isännöit-
sijä on hankkeissa oikeastaan 
ainut ulkopuolinen henkilö ja 
siksi sopivin selvitysten antami-
seen, koska korjaushankkeen 
valvojakin on toisenlaisessa 
asemassa ja yhteydessä isän-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

nöitsijään päin, Muinonen poh-
tii käytäntöä.

Kuka töitä tekee, 
kuka talossa ja 
huoneistoissa 
kulkee?

Tärkeänä asiana Pekka 
Mui nonen mainitsee 
työmaan kuvalliset tun-

nisteet ja kulkulupajärjestelyt. 
– Taloyhtiön korjaustyömaa-

ta ajateltaessa kysymys on aina 
jonkin verran myös asukkaiden 
turvallisuudesta. Turvallisuus 
voi olla uhattuna, ellei tilaaja 
tiedä, kuka huoneistoissa tai 
talossa tai työmaalla on oikeu-
tettu työtä tekemään. Pitäisi 
varmistua siitä, että tietää var-
masti, keitä työmaalla työsken-
telee. Rakennusteollisuuden 
lanseeraama kulkulupakäytän-
tö menettelyineen pitäisikin 
olla käytössä kaikilla työmailla, 
Muinonen jatkaa.

Kulkulupakäytännön mukaan 
toimittaessa rakennuskoh teen 
päätoteuttaja kirjaa kulkulu-
paluetteloon työmaalla työs-
kentelevät henkilöt ja heidän 

palkanmaksajansa, minkä jäl-
keen heille annetaan kulkulu-
pa. Jokaisella työntekijällä tulee 
olla kuvallinen tunniste, josta 
käy ilmi henkilön nimi ja yritys, 
jonka palveluksessa hän on. Ku-
lunvalvonnan osalta suuntana 
ovat sähköiset käytännöt. Ellei 
työmaalla ole sähköistä kulun-
valvontaa, kortti toimii joka 
tapauksessa työturvallisuuslain 
edellyttämänä kuvallisena hen-
kilötunnisteena. 

Urakoitsijan työ 
parempaan 
kontrolliin

Kolmas asia, johon Mui-
nonen puuttuu, liittyy 
urakkasopimuksiin ja 

ennen kaikkea laskutukseen 
ja lisätöihin. Hänen mielestään 
taloyhtiön pitäisi isännöitsijän 
toimin voida myös varmistua 
siitä, mitä ja miten urakoitsija 
työmiehineen töitä työmaalla 
tekee.

– Pääurakoitsijan pitää olla 
tilaajan kontrollissa ja hallussa 
ja tulisi voida varmistaa myös 
laskutuksen oikeellisuutta. 
Tä tä voidaan kontrolloida esi-
merkiksi siten, että tilaaja vaa-
tii laskujen liitteinä tuntilistat, 

joista näkee yksilöidysti, kuka 
on tehnyt mitäkin töitä ja mil-
loin. Verottajakin on törmännyt 
ylilaskutustapauksiin aika ajoin 
työmaakäyntien yhteydessä, 
Muinonen jatkaa. 

Käytännössä siis pitää pereh-
tyä ja valvoa tarkasti urakka-
sopimuksen noudattamista ja, 
mitkä työt tehdään urakkana, 
mitkä lisätyönä ja mitkä työt 
laskutetaan tuntiperusteises-
ti. Li sätöiden ja kiiretapausten 
kontrolloiminen on Muinosen 
mukaan juuri erittäin tärkeää.

– Minusta myös asunto-osa-
ke yhtiön hallituksen ja puheen-
johtajan pitäisi olla hyvin kiin-
nostunut siitä, mitä urakka yli-
päänsä maksaa ja mistä makse-
taan, Muinonen muistuttaa.

Urakkatietojen 
ilmoittaminen 
pakolliseksi?

Yhteiskunnassa ollaan 
laajalti huolestuneita 
harmaan talouden kiel-

teisistä vaikutuksista rehelliselle 
yritystoiminnalle. Rakennusalal-
la on toteutettu muun muassa 
vapaaehtoista urakkatietojen 
ilmoittamista Verohallinnolle. 

Menettelyssä on Mui nosen 
mukaan mukana iso joukko Ra-
kennusteollisuus RT ry:n jäsen-
yrityksiä, vastuullisia rakentajia 
ja muun muassa julkista sekto-
ria ja kuntia.

– Näin saadut reaaliaikaiset 
vertailutiedot ovat mahdollis-
taneet reagoivampia ja samalla 
tehokkaampia sekä ennalta eh-
käiseviäkin keinoja torjua vero-
vilppiä, Muinonen toteaa. 

Talousrikostorjuntaohjelmas-
sa velvoitetaan valtionvarain-
ministeriötä yhdessä Verohal-
lituksen kanssa selvittämään 
urakka- ja kulkulupatietojen 
luovuttamista Verohallinnolle 
lakisääteisesti. Asiaa valmistele-
maan on asetettu työryhmä.

Joitakin isännöitsijätoimistoja 
on jo nyt ilmaantunut vapaaeh-
toisten ilmoittajien joukkoon, 
mutta isännöitsijät voisivat toi-
mittaa verottajalle tiedot talo-
yhtiöiden remonteista laajem-

”EI HALLITUKSEN 

PUHEENJOHTAJALLA 

OLE KÄYTÄNNÖSSÄ 

EDELLYTYKSIÄ SELVI-

TYSTEN HANKKIMISEEN. 

KÄYTÄNNÖSSÄ SE ON 

VÄKISINKIN ISÄNNÖITSI-

JÄN TEHTÄVÄ ASUNTO-

OSAKEYHTIÖN TAI HAL-

LITUKSEN ANTAMALLA 

VALTUUTUKSELLA.”

http://www.asb.fi


katiedot asiakasyhtiöidensä 
korjaushankkeista.

Taloudellisesti 
turvatumpaa ja 
laadukkaampaa

-Voisi sanoa, että kor-
jaushankkeen tilaaja-
puoli saisi suoranai-

sen provision hyödyntämällä 
erilaiset valvonnan menettelyt 
- ehkä parempaa laatuakin, us-
koisin -  jos saisimme kaikki 
nämä asiat kuntoon. Tiukempi 
kokonaisote näkyisi varmasti 
kaikissa asioissa myönteisesti, 
Muinonen pohtii tilaajavastuu-
lain edellyttämien selvitysten 
vaatimisen, urakoitsijan tiukem-
man kontrolloimisen ja parem-
man dokumentoinnin tuomista 
hyödyistä. 

Hän uskoo, että jämptiys ja 
tiukkuus toisivat mukanaan 
sen, että erilaiset rakentamisen 
hankkeet etenisivät ongelmat- ➺ AIHEESTA LISÄÄ  seuraavalla sivulla

tomammin, työn laatu olisi pa-
rempaa, ja paremmin saavutet-
taisiin se tärkein tavoite: onnis-
tunut ja laadukas remontti, jolla 
kiinteistön arvo säilyy pitkään. 

Toimittajana tulee Muinosel-
ta kysyneeksi, voiko kysymys 
olla jopa siitä, että isännöitsijät 
eivät tunne käytännössä tilaa-
javastuulain sisältöä ja selvitys-
velvollisuuksia? 

Muinosen mielestä kysymys 
voi olla osin siitä, että tietoa ei 
ole tarpeeksi, eikä siksi osata 
hyödyntää esimerkiksi www.
tilaajavastuulaki.fi-sivustoa, jon-
ka kautta voi hankkia urakoitsi-
joista raportteja ja tietoa luotet-
tavista kumppaneista maksutta. 
Käyttö edellyttää vain rekiste-
röitymistä.

– Minun mielestäni kannat-
taisi käyttää kaikkia niitä mah-
dollisuuksia, joita on luotu 
urakoitsijaa koskevien tietojen 
hankkimiseen, Muinonen vielä 
painottaa.

26.-28.5.2011
www.tulevaisuudenisannointi.fi
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”ISÄNNÖITSIJÄT OVAT URAKKATIETOJEN TOIMITTAMISEN 

KANNALTA TÄRKEÄSSÄ ASEMASSA. JOS ISÄNNÖITSIJÄ 

PÄÄURAKOITSIJAN KANSSA SOPIMUSNEUVOTTELUJA 

KÄYDESSÄÄN KERTOO, ETTÄ KAIKKI TÄMÄN TULEVAN 

KOHTEEN URAKKATIEDOT LÄHETETÄÄN VEROTTAJALLE, 

NIIN VOISIN KUVITELLA, ETTÄ VASTAPUOLI MIETTII SILLOIN 

KAKSI KERTAA, MIHIN ON RYHTYMÄSSÄ. JOS ON AIKOMUS 

TOIMIA VÄÄRIN, TÄSSÄ KOHTAA HARMAATA TALOUTTA HAR-

JOITTAVALLA ON JO ILMEINEN KIINNIJÄÄMISRISKI.”

minkin. Se osaltaan Muinosen 
mukaan parantaisi tilannetta 
taisteltaessa harmaata taloutta 
vastaan, koska nämä tiedot koh-
distuvat usein ongelmalliseen 

korjausrakentamiseen. 
– Mikään ei ole estänyt lähet-

tämästä meille urakkatietoja tä-
hänkään saakka. Verohallinnon 
ja Rakennusteollisuuden www-
sivustoilta löytyvät toimintaoh-

jeet, miten tietoja voi meille 
toimittaa. Ensi vuonna se on 
kuitenkin toivon mukaan todel-
lisuutta, että tietojen antaminen 
ei olekaan enää vapaaehtoista, 

vaan pakollista, Muinonen vielä 
sanoo.

Muutamia harvinaisuuksia 
isännöitsijätoimistojen joukos-
sa siis on ollut ja ne ovat toi-
mittaneet automaattisesti urak-

http://www.tulevaisuudenisannointi.fi


P E R U S K O R J A A M I N E N

Viime kevään työmaa-

käynnit täyttävät osan 

Uudenmaan veroviras-

ton tämänvuotisesta 

tavoitteesta tehdä 

pääkaupunkiseudulla 

ja Uudellamaalla 100 

työmaakäyntiä. 

Työmaakäyntejä on 

tehty pääkaupun-

kiseudulla yhdessä 

työsuojelupiirin ja tar-

vittaessa myös poliisin 

kanssa. 

Käynneillä saadut vertai-
lutiedot hyödynnetään 
ja ne auttavat osaltaan 

reaaliaikaisessa ja muussa vero-
valvonnassa. Samaa periaatetta 
noudatetaan muualla maassa 
tehtävillä työmaakäynneillä.

– Työsuojeluviranomaiset 
te kevät tarkastuksensa omien 
lakipykäliensä perusteella ja 
samanaikaisesti voimme katsoa 
työmaalla osin samoja asiakir-
joja, mutta eri tarkoituksessa, 
verolakien noudattamisen kan-
nalta. Samanaikainen tarkastus-

toiminta on näin toteutettuna 
erittäin tehokasta, ylitarkastaja 
Pekka Muinonen mainitsee ko-
kemukseensa perustuen. 

Harmaa talous 
painopistealueena

Työmaalle mennään ai-
na niin sanotusti pää-
urakoitsijan kautta eli 

pääurakoitsijayritystä edustaa 
useimmiten työmaan vastaava 
mestari, jonka kanssa verotar-
kastajat ja työsuojelutarkastajat 
asioita käyvät läpi. 

Verotarkastajat keskittyvät 
työmaalla selvittämään ja tar-
kistamaan työmaalla toimivien 
tietojen oikeellisuutta.

– Verohallinto kerää vertailu-
tietoja, joiden perusteella sitten 
tarkistetaan mahdollisimman 
reaaliaikaisesti, onko työmaalla 
toimijoilla verotuksen suhteen 
häiriöitä. Liikkeelle lähdetään 
perusasioista ja yrityksen rekis-
teröinnistä. Jos työmaalla toimii 
ulkomaalainen urakoitsija, sel-
vitetään ja tarkistetaan muun 
muassa rekisteröintiasema, on-
ko toiminta pysyvää Suomes-
sa ja muodostuuko yritykselle 
mahdollisesti kiinteä toimipaik-
ka sekä ovatko ulkomaalaiset 
työntekijät mahdollisesti Suo-

messa verovelvollisia. Jos yritys 
ja työntekijät ovat Suomessa 
verotettavia, selvitetään onko 
verot maksettu ajallaan ja oike-
amääräisinä, Muinonen kertoo.

Työsuojelutarkastajat keskit-
tyvät tilaajavastuulakiin kuulu-
vien selvitysten tarkastamiseen, 
kuten onko rakennushankkeen 
tilaaja selvittänyt urakoitsijayri-
tysten ja alihankintaketjun 

yritysten taustat ennen sopi-
musten tekemistä ja erityisesti 
ovatko yritysten lakisääteiset 
velvoitteet veronmaksusta, elä-
kevakuuttamisesta ja yleissito-
vien työehtojen noudattamises-
ta kunnossa. 

Lisäksi työsuojelupiirin tar-
kastajat käyvät läpi ulkomaa-
laisten työntekijöiden työsuh-
teisiin liittyviä asioita sekä työ-
mailla liikkuvien henkilöiden 
tunnistekortit.

Työmenettelyt voivat Muino-
sen mukaan hieman vaihdella 
sen mukaan, onko työmaalla 
järjestäytymätön vai järjestäy-
tynyt urakoitsija. 

Toisaalta suuret yritykset ja 
etenkin Rakennusteollisuus 
RT:n jäsenyritykset ovat vas-
tuullisina rakentajina vahvasti 
mukana harmaan talouden 
vastaisissa menetelmissä, joil-
la turvataan yhteiskunnallisen 
vastuun toteutumista. 

Vertailutietojen 
hyödyntäminen 
tukee verovalvontaa

Rakennusalan antamat 
sähköiset vertailutiedot 
auttavat myös harmaan 

talouden valvonnassa. Tietojen 

Verohallinto tekee 

”RAKENNUSALALLA 

TOIMIVISSA PIENISSÄ JA 

KESKISUURISSA YRITYK-

SISSÄ ON JOPA NOIN 20 

PROSENTILLA TODETTU 

HÄIRIÖITÄ VEROKÄYTTÄY-

TYMISESSÄ, ILMOITUKSISSA 

JA MAKSUISSA. HÄIRIÖT 

OVAT YLEISIMPIÄ YRITYK-

SILLÄ, JOIDEN LIIKEVAIHTO 

ON LUOKKAA 5 MILJOO-

NAA EUROA TAI PIENEMPI. 

YLEENSÄ HÄIRIÖITÄ LÖYTYY 

ETENKIN ALIHANKINTAKET-

JUJEN LOPPUPÄÄSSÄ. ”

työmaakäyntejä koko maassa

Työmaavalvontakäynnit 
kohdistuvat nyt tehoste-
tusti pääkaupunkiseutuun 
ja Uudellemaalle, koska 
valtaosa korjausurakoista-
kin tehdään täällä. Kuva: 
Futureimagebank.
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Ulkomaisen työvoiman valvonnan vaikeus

– Työmailla oli yllättävän paljon ulkomaalaista työvoimaa, Pekka Muinonen to-

teaa viitaten kevään työmaavalvontakäynteihin. 

Ulkomaisten yritysten ja ulkomaisen työvoiman lisääntyminen suomalaisilla 

rakennustyömailla on tuonut tullessaan ongelmia, joihin Muinosen mukaan esi-

merkiksi Verohallinnossa vasta nyt ollaan pääsemässä kiinni.

– Verohallinnossa ulkomaisen työvoiman ja ulkomaisten yritysten valvontaa 

tehdään, mutta valvonta on hyvin haasteellista, Muinonen tunnustaa ja viittaa 

ulkomaisia yrityksiä ja työvoimaa koskevaan hankalaan lainsäädäntöön.

Verohallinnon kannalta rakennusalalla ongelmia teettää muun muassa sen 

selvittäminen, onko yritys tullut Suomeen tekemään väliaikaisesti yhden, lyhyt-

aikaisen urakan vai onko sen tarkoitus toimia pysyvästi, muodostuuko kiinteä 

toimipaikka vai ei ja sen myötä, pitääkö yrityksen sekä työntekijöiden maksaa 

veronsa Suomeen vai omaan kotimaahansa. 

Vaikka viranomaisten välisen tiedonvaihdon avulla Verohallinto voi selvittää 

maassa oleskelevien ulkomaalaisten henkilöllisyyttä, verotuksellista statusta ja 

työskentelyä, EU-kansalainen voi silti oleskella ja työskennellä Suomessa kolme 

kuukautta ilman oleskelu- tai työlupaa. 

Tämä voi johtaa muun muassa siihen, että edes lupia myöntävillä viranomai-

silla ei ole reaaliaikaista tietoa henkilöiden työskentelystä Suomessa, saatikka 

Verohallinnolla, elleivät työntekijät sitten itse ole yhteydessä Verohallintoon tai 

tietoa saada verovalvonnan yhteydessä.

– Ulkomaisten yritysten ja työntekijöiden verovalvontaan liittyvät ongelmat on 

tiedostettu Verohallinnossa, Muinonen vielä toteaa.

Toisaalta hän varoittaa tekemästä vääriä johtopäätöksiä ja yleistää väärinkäyt-

täjiksi ulkomaisia yrityksiä ja sen työntekijöitä vain siksi, että on kysymys ulko-

maisista toimijoista.

– Pitää painottaa sitä, että kun on kyse ulkomaisesta yrityksestä ja ulkomai-

sista työntekijöistä, se ei tarkoita heti sitä, että he syyllistyisivät verovääryyksiin. 

Suomessa toimii monia hyviä ja lakeja noudattavia yrityksiä ja usein kuulee ra-

kennuksilla ulkomaisten työntekijöiden osaamisesta, että he ovat erittäin hyviä, 

ahkeria ja ammattitaitoisia työntekijöitä. On myös muistettava, että osa alun perin 

virolaisista ja muista ulkomaisista työmiehistä on muuttanut Suomeen pysyvästi 

ollen täällä yleisesti verovelvollisia, Muinonen vielä painottaa.

käsittely ja analysointi tapahtuu pitkälti 
koneellisesti. Tietojoukosta suodattuu 
esille eri kriteerein yrityksiä, joiden 
kanssa pyritään selvittämään ja saamaan 
veroasiat kuntoon mahdollisimman re-
aaliaikaisesti. 

Vertailutietoja hyödynnettiin myös, 
kun verottaja halusi kohdentaa tehotar-
kastuksia nimenomaan korjausavustuk-
sia saaneiden taloyhtiöiden korjaus- ja 
saneerausurakoita tekeviin yrityksiin. 
Tärkeä tietolähde oli Verohallinnon 
kunnilta saamat tiedot kaikista ARAn 
myöntämistä korjausavustuksista ja 
kohteista. 

– Kevääseen mennessä meille oli tul-
lut tietoja 275 kunnalta niiden jakamis-
ta korjausavustuksista. Ilmoituksia on 
lukumääräisesti 686 kpl ja ne koskevat 
20 912 urakkasopimusta, 14 193 haki-
jaa ja 13 292 urakoitsijaa urakkasumman 
ollessa kokonaisuudessaan 1,8 miljardia 
euroa, Muinonen piirtää raamiksi tälle 
mittavalle vertailutietomassalle.

– Saamme urakkatietoja myös Ra-
kennusteollisuuden kanssa solmittujen 
sopimusten perusteella, mutta kunnilta 
saamiemme korjausavustustietojen poh-

Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
Puh. (09) 7251 5500, faksi (09) 7251 5599
www.suomentalokeskus.fi
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STK_77x297_asiant_Kiinteistöposti.indd   1 23.4.2010   13:40:50

➺ JATKUU

http://www.suomentalokeskus.fi


jalta pystyimme kohdentamaan 
valvontatoimia pieniin ja keski-
suuriin rakennusalan yrityksiin, 
jotka eivät ole välttämättä RT:n 
jäsenyrityksiä, mutta jotka nyt 
tekevät paljon urakoita taloyh-
tiöissä. Toki onhan tässä seulo-
tussa joukossa paljon isojakin 
rakennusalan yrityksiä, Muino-
nen kertoo. 

Rakennusteollisuuden kans-
sa tehdyllä sopimuksella hän 
viittaa siihen, että jo useiden 
vuosien ajan Verohallinto on 
saanut RT:n jäsenyrityksiltä kol-
men kuukauden välein urakka-
tietoja, joita voidaan hyödyntää 
reaaliaikaisessa verovalvonnas-
sa. Yhteistyöhön kuuluu myös 
kulkulupatietojen saaminen 
rakennustyömailta vertailutie-
totarkastuksen keinoin tai so-
pimusten perusteella. 

Valvontatyön 
merkitys

Pelkästään Uudellamaalla 
rakennusalan antamien 
urakkasopimustietojen 

perusteella valvotaan reaaliai-
kaisesti vuosittain tehotoimin 
yli 1 500 yritystä. Urakkatietoja 
ja muita vertailutietoja hyödyn-
tämällä kerrytetään veroja 7-10 
miljoonaa euroa vuodessa. 

– Jälkikäteen tehty veroval-
vonta ei kerrytä veroja yhtä 
te hokkaasti varsinkaan häiriö-
tapauksissa, kertoo Muinonen 
ja jatkaa:

– Tavanomaiset verottajan 
toimenpiteet ovat aikaa vieviä, 
mutta tietyissä prosesseissa on 
voitu nopeuttaa menettelyjä.   

Yhteistyö työsuojelu- ja tilaa-
javastuulain tarkastajien kans-
sa on myös veroa kerryttävää. 
Ti laajavastuulaki velvoittaa 
ti laajaa ja urakasta vastaavaa 
huolehtimaan tiettyjen tarkko-
jen rekisteri- ja veroselvitysten 
tekemistä työmaalla toimivista 
yrityksistä ja henkilöistä. 

– Työmaalla ei enää voi toi-
mia yritys, jonka veroasiat ovat 
pahasti rästissä ja hoitamatta, 
Muinonen toteaa. 
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Sertifioinnistako kynnys 
rakennusalalle pääsyn 
ehdoksi?

Harmaan talouden ennalta ehkäisemiseksi ja torju-
miseksi kehitetään jatkuvasti uutta lainsäädäntöä ja 
tehokkaampia työmenetelmiä. Näitä on kirjattu näky-
västi esille talousrikostorjuntaohjelmiin. Käänteisen 
arvonlisäveron käyttöönotto on yksi niistä keinoista, 
joita parhaillaan luodaan aseeksi harmaata taloutta 
vastaan. 

Ylitarkastaja Pekka Muinosen mielestä järjestelmäs-
sä on hyvät ja huonot puolensa, mutta toistaiseksi asi-
aan on vielä vaikea ottaa kantaa, koska Verohallinnolla 
ei ole vielä ohjeistusta asiaan. 

Toisaalta hän sanoo, että käänteisen arvonlisävero-
järjestelmän kaltainen toimintatapa pitäisi ulottaa myös palkanmaksuun ennakonpidätysten osal-
ta, jolloin verottaja saisi valvontakeinon pimeiden palkkojen maksamisen selvittämiseen.

Reaaliaikaisella valvonnalla ja vertailutietojen hyödyntämisellä pyritään Muinosen mukaan ni-
menomaan siihen, että suuresta yritysten massasta saataisiin reaaliaikaisen käsittelyn ja tarkastuk-
sen keinoin suodatettua esiin ne pahimmat tapaukset.

Rakennusala on omalta osaltaan kehittänyt hyviä vapaaehtoisia menetelmiä, joiden kautta vas-
tuulliset toimijat voivat varmistaa sopimuskumppanin luotettavuutta vastuisiin ja riskien hallin-
taan liittyen. Rakentamisen Laatu ry:n jäsenyys sekä Tilaajavastuu.fi ja Vastuullinenyritys.fi ovat 
tavallaan pieniä askeleita jonkinlaisen vapaaehtoisen "sertifioinnin" suuntaan. 

– Harmaata taloutta estävää olisi, jos yritysten pääsy alalle tapahtuisi jonkinlaisen sertifiointime-
nettelyn avulla, jota rakennusala on itsekin väläytellyt ehdotuksissaan, Muinonen pohtii. 

Rakennusalalle pääsyn sertifiointi koituisi Muinosen mielestä kaikkien ammattimaisten ja 
yhteiskunnalliset velvoitteet hyvin hoitaneiden rakennusalan yritysten eduksi. Rehellisessä kil-
pailutilanteessa ei annettaisi mahdollisuuksia voittaa urakoita itse otettujen laittomien verohel-
potusten avulla. Sertifiointi olisi myös eräs keino kitkeä harmaan talouden ilmiöitä erityisesti 
rakennusalalla. 

– Kynnyskysymys alalle on vaikea ratkaista, mutta näin toimien rakennusalalle ei pääsisi aivan 
kuka tahansa. Esimerkiksi putki- ja sähköalan yritysten on alan töitä tehdäkseen täytettävä tietyt 
vaatimukset, mutta nykyisin perustuksista alkaen voi rakentaa lähes mikä tahansa yritys, hän 
muistuttaa. 

– Harmaa talous aiheuttaa vääristyneen kilpailutilanteen ja haittaa rehellisten yritysten toimin-
taa. Laatu kattaa myös yhteiskunnallisen vastuun. Yrityksen vastuut ovatkin laajoja ja selkeästi 
sosiaalisia, taloudellisia tai ympäristöön vaikuttavia, hän jatkaa. 

Verohallinnon 

Raksa-hanke 2008-2011

Raksa-hankkeessa valmistuu 

tällä hetkellä rakennusalan yrityk-

sistä keskimäärin noin 70 verotar-

kastuskertomusta kuukaudessa. 

Huhtikuun 2010 loppuun mennes-

sä oli valmiina 1 603 verotarkas-

tuskertomusta, joissa esitettiin 

toimenpiteitä 1 200 tapauksessa. 

Joka kolmannessa verotarkastuk-

sessa on havaittu harmaata talo-

utta. Huolestuttavan yleinen har-

maan talouden merkki yrityksissä 

on vääränsisältöisten laskujen eli 

tekaistujen kuittien käyttö. 

Raksa-hankkeessa on vuoden 

2008 alusta lukien tämän vuoden 

huhtikuun loppuun mennessä 

valmistuneissa yli 1 600 tarkastus-

kertomuksessa maksuunpantu yri-

tyksille 26 miljoonan euron edestä 

arvonlisäveroja sekä 30 miljoonaa 

euroa ennakonpidätyksiä ja sosi-

aaliturvamaksuja. Tulouttamatonta 

EVL:n mukaista liikevaihtoa on löy-

detty 63 miljoonaa euroa. Peiteltyä 

osinkoa on todettu maksetun 34 

miljoonan euron edestä, kuittikaup-

paa löydetty 57 miljoonan euron 

edestä ja TVL:n mukaan verotet-

tavaa henkilökohtaisen tulolähteen 

tuloa pimitetty 1,4 miljoonan euron 

edestä. Pimeitä palkkoja on todettu 

maksetun 86 miljoonaa euroa. 

Rakennusalan verotarkastusten 

johdosta on tehty jo yli 100 rikos-

ilmoitusta, joissa usein on monia 

rikosnimikkeitä. Useimmin rikosil-

moitukseen kirjataan törkeä vero-

petos, veropetos ja kirjanpitorikos.



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

Vesi- ja viemäriverkoston 
sekä ympäristöhuollon 

ammattilaiset palveluksessasi

Loka- ja viemärihuollot

Pumppaamohuollot

Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot

Ympäristönhuoltopalvelut

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset

Putkisto- ja viemärisaneeraukset

Norsu WC:t tilapäistarpeisiin

Puhdasvesipalvelut

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

Meiltä saat kaiken ennakko- ja ylläpito-
huollon, 24-tuntisen päivystyksen 
yllättäviin tilanteisiin ja täydellisen 
jälkivahinkojen hoidon.

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen palvelu-

yritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuu-

riin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu. 

Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja 

punakeltaiset norsuautot ovat aina puhtaita. 

Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia, 

kohteliaita ja joustavia kaikissa olosuhteissa.

Eerola-Yhtiöt täytti viime vuonna 40 vuotta 

ja perheen omistamaan yritysryppääseen 

kuuluvat Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu H. 

Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy, 

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lokapalvelu 

Häme Oy sekä Lehile Oy. 

Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia vuoro-

kaudessa seitsemänä päivänä viikossa, 

ympäri vuoden.

Tarjoamme: 40-vuotias perheyritys

Vesi- ja viemärijärjestelmien ylläpitämisessä 

kannattaa tehdä ennakoivia huoltotoimen-

piteitä. "Jos kiinteistössä havaitaan 

viemäreistä tulevia pulputtavia ääniä tai vesi 

valuu hitaasti lavuaarista tai wc-pöntöstä 

viemäriin, ne ovat aina merkkejä ongelmis-

ta", kuuluu asiantuntijan neuvo. Yksi keino 

välttää ongelmia on pestä ja puhdistuttaa 

viemäriputket. Jos ongelmat toistuvat, 

kannattaa pesettämisen lisäksi kuvata ja 

selvittää sen avulla, missä vika on ja mistä 

ongelmat johtuvat. Kuvauksesta saadaan 

raportti, jonka pohjalta voi sitten suunnitel-

la tarvittaessa myös mittavammat huolto- ja 

saneeraustyöt.

Ennakkohuoltaminen 
kannattaa aina

Lähellä Sinua

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 331 002
Hanko (019) 248 6713

Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 575 2777
Mäntsälä (019) 643 408

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 3142 5900

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 414 4088
Vaasa (06) 317 8090

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Kuljetus- ja vaihtolava-
palvelut sekä norsuWC:t

Espoo (09) 8553 0460
Lahti (03) 875 7280

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H

www.eerolayhtiot.fi

http://www.eerolayhtiot.fi
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V U O K R ATA L O F U U S I O

Asukkaiden määrä Hel-
singin kaupungin ava-
ravuokra-asunnoissa 

hipoo nyt 90 000:n pintaa ja 
joukon jatkoksi mieliviä riittää 
suurin määrin. Pääkaupungin 
paineet rakentaa kohtuullisen 
vuokratason asuntoja lisää ovat-
kin kovat. 

Nykyiset 21 alueellista kiin-
teistöyhtiötä muodostettiin 
pa risenkymmentä vuotta sit-
ten tehdyllä fuusiolla. Niissä 
työskenteleville noin kuudelle 

Yhdistämishanke 
iduillaan

– Jos aikataulu pitää, 

uusi yhtiö saattaa 

aloittaa vuoden 2012 

alussa. Helsingin apu-

laiskaupunginjohtaja 

Hannu Penttilän rep-

liikki viittaa vireillä 

olevaan pääomafuu-

sioon, jonka myötä 

on syntymässä noin 

44 000 aravavuokra-

asuntoa käsittävä 

kiinteistöyhtiö. Lajis-

saan se tulisi olemaan 

Suomen suurin.

Helsingin 21 alueellista aravakiinteistö-
yhtiötä yhdeksi isoksi?

sadalle henkilölle Penttilän mu-
kaan tulee edelleen riittämään 

työtä ja vastuuta tutuksi tulleilla 
alueillaan vuokratalojen toimin-

– Karkeasti voi sanoa, että 
joka kuudes helsinkiläinen 
asuu kaupungin vuokralaise-
na, Hannu Penttilä sanoo. 
Vuokralaisilla on mahdolli-
suus vaikuttaa asioihin fuu-
siohankkeeseenkin aktiivi-
suutta osoittaneen vuokra-
laisneuvottelukunnan kautta.

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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tojen, kunnossapidon ja kehi-
tyksen parissa. Henkilökunnan 
osalta Penttilän mukaan kyse 
tuleekin olemaan käytännössä 
liikkeen luovutuksesta.

– Alueelliset yhtiöt ovat tär-
keitä tekijöitä kaupungin pal-
velurakenteessa ja alueiden 
ke hittämisessä. Nykyiset kiin-
teistöyhtiöt haluamme säilyt-
tää hoitoyhtiöinä. Asukkaat voi-
vat asioida jatkossakin heille 
tutuissa yhtiöissä ja nykyisissä 
toimipaikoissa, Penttilä sanoo. 

Silti myös erinäisiä järjeste-
lyitä ja mietittävää tulee riittä-
mään, onhan käsiteltävänä isoja 
lukuja ja paljon huomioon otet-
tavia yksityiskohtia.  

Tärkeäksi syyksi kiinteistöyh-
tiöiden fuusioimiselle Hannu 
Penttilä mainitsee järkevämmän 
lainapolitiikan mahdollistami-
sen. Sen hän katsoo hyödyntä-
vän suoraan myös vuokralaisia. 
Nykyisten 21 kiinteistöyhtiön 
pääomat yhteenlaskettuna ovat 
2,5 miljardin euron luokkaa. 
Vastapainona velkoja niillä on 

noin 1,5 miljardia euroa. Yhdek-
si suureksi yhtiöksi fuusioituna 
kalleimmista lainoista on hel-
pompi pyrkiä eroon. Ison yhti-
ön nimissä myös tuleviin  uu-
disrakentamishankkeisiin kuin 
väistämättä edelleen suurin 
määrin toteuttaviin peruskor-
jauksiin uskotaan järjestyvän 
lainoja kohtuullisin ehdoin.

Jääkuutiot 
mehulasiin
vai ämpäriin?

Hannu Penttilä työhuo-
neessaan Kauppatorin 
laidalla tietää hyvin, 

että fuusiohankkeen, uusien 
asuinalueiden rakentamissuun-
ni telmien  ja vuokrien tasaamis-
puheiden herättämänä vuokra-
asukkaiden piirissä on pilkah-
dellut pelkoa muun muassa 
vuokrien noususta. 

– Olemme kiinninaulanneet 
periaatteen, että missään ei tu-

le neliövuokra nousemaan vuo-
dessa enempää kuin kymme-
nen senttiä. Nähtävästi tämäkin 
katto on hyvin poikkeukselli-
nen. Kun massa on suuri, tasaus 
tulee jäämään hyvin vähäiseksi, 
hän rauhoittaa. 

– Siitä, että toisilla vuokrat las-
kisivat, kukaan ei puhu mitään, 
Penttilä toteaa naurahtaen. 

Vuokratasauksessa hyötyjiä 
tulevat olemaan paitsi alueille 
rakennettavien uusien talojen 
asukkaat myös asukkaat perus-
korjaukseen tulevissa taloissa. 
Nykyinen neliövuokra Helsin-
gin aravavuokra-asunnoissa on 
ollut keskiarvoltaan noin kym-
menen euroa kuukausi. Sen 
ajat telutavan, että edullinen 
vuokrataso voisi säilyä ikuisuu-
den, Penttilä kokee jokseen-
kin lyhytnäköisenä. Ilman ison 
yhti ön mahdollistamaa tasaus-
menettelyä korjauskierteeseen 
joutuvilla vuokrataloalueilla 
vuokrat voisivat nousta reip-
paastikin - ja ovat joissain tapa-
uksissa Penttilän mukaan nous-

seetkin, jopa eurolla, isojen kor-
jausten aiheuttaman pääoma-
kustannuksen nousun vuoksi. 
Hänen mukaansa nykyiset 21 
kiinteistöyhtiötä pystyvät vai-
kuttamaan toimillaan kyllä ne-
liövuokrien siihen osaan, joka 
aiheutuu kiinteistöjen hoidosta. 
Tasausmenettelyn vaikutuksen 
eroa vuokratasoon pienissä ja 
isoissa yhtiöissä Penttilä on ta-
vannut kuvata vertauksella:

– Kun laittaa jääkuutioita me-
hulasiin, pinta nousee, mutta 
ämpäriin laitettuna ne eivät 
nosta pintaa juurikaan.

Penttilän mukaan kaupun-
gin omia järjestelyitä paljon 
mer kityksellisempiä vuokrien 
kannalta tulevat olemaan maan 
hallituksen heinäkuun viimei-
sellä viikolla julkistamat toi-
met energiaveron lisäämiseksi. 
Selkeä linjaus Helsingissä, ku-
ten Hannu Penttilän mukaan 
muuallakin on, että vuokrien 

http://www.tiilikatto.fi
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on peitettävä yhtiöiden menot.  
Niinpä kattavasti kaukolämmön 
piiriin rakennetussa Helsingissä 
energiaveron korotuksen vuok-
riin aiheuttamaa kolahdusta ei 
voidakaan väistää. 

Myös uusilla rakennettavilla 
Helsingin asuinalueilla tullaan 
Penttilän mukaan noudatta-
maan asunto-ohjelmassa jo 
aiemminkin sovellettua asun-
totyyppien jakaumaksi: arava-
vuokra-asuntoja  noin 20 pro-
senttia, kovan rahan vuokra- ja 
omistusasuntoja yhteensä noin 
40 prosenttia  sekä hitas- ja 
asumisoikeusasuntoja 40 pro-
senttia. 

– Helsinkiä on ainakin kan-
sainvälisesti kiitetty siitä, että 
meillä ei ole slummeja. Pidäm-
me arvokkaana linjaamme, että 
kaupungin vuokrataloja on vai-
kea erottaa muusta asuntokan-
nasta. Laatutason haluamme 
pitää korkealla. 

21:stä yhdeksi, 
fuusion 
aikataulukaavailua:

* työryhmän esitys jätettiin 
   juhannuksena
* YT-menettely käydään             
   elokuun aikana
* esitys menee kaupungin-
   hallitukseen syyskuussa
* käsittely kaupungin-
  valtuustossa lokakuussa
* uusi pääomayhtiö 
   aloittaa 2012
* ensimmäiset tasatut 
   vuokrat aikaisintaan 
   vuoden 2013 alussa

Pääkaupunkiseudulle riit-
tää halukkaita muuttajia, 
kunhan vain asuntoja 

löytyisi  - ja uusien talojen ra-
kentamiseen tonttipohjaa. Vuo-
sien valituskäsittelyt hidastivat 
jo 2000-luvun alkuun ajateltua 
Helsingin alueen vanhojen 
satama-alueiden muuttamista 
asuinkäyttöön. 

Vuosien patotilanne on 
nyt lauennut, rakentaminen 
päässyt vauhtiin. Tähtäin on 
päästä vuositasolla 750 uuden 
huoneiston valmistumiseen, 
mutta toistaiseksi määrä on 
jäänyt noin 500:aan. Työpaik-
kamahdollisuuksia on eniten 
keskikaupungilla, siksi Hannu 
Penttilän mukaan uutta asuin-
rakentamista halutaan keskittää 
lähialueille. Jo olemassa olevia 
asuinalueita mietitään myös tii-

Uusia alueita, mutta myös 
tutuiksi tulleiden tiivistämistä

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

WINNER

•   Omavoimainen elektromekaaninen lukkosylinteri
•   Paristoton salattu älyavain 
•   Erittäin laajat sarjoitusmahdollisuudet
•   Minimoi avainten katoamisesta aiheutuvat kustannukset

Vapaudu sarjoituksen rajoitteista! 
Uudelleensarjoitus helposti ja joustavasti!

iLOQ - Avain turvallisuuteen
Asiakastarpeen synnyttämä lukitusjärjestelmä.

vistettävän, jos mahdollista.
– Kiinteistöyhtiöiden hallin-

noimia vuokratontteja läpikäy-
mällä niissä on löydetty aika 
paljon täydennysrakentamisen 
mahdollisuuksia. Kaupungille 
on edullista hyödyntää alueita, 
joilla kunnallistekniikka ja pal-
velutoimet ovat jo olemassa, 
Penttilä puoltaa menettelyä, jos-
ta on jo kokemusta Laajasalos-
ta. Peruskorjauksen yhteydessä 
siellä rakennettiin asuintaloihin 
lisäkerroksia. 

Lisäksi muun muassa pysä-
köintijärjestelyjä uudistamalla 
järjestyi tilaa lisärakentamiselle. 
Tutuksi käyneellä alueella uusi-
en talojen asunnot ovat osoit-
tautuneet varsin halutuiksi. Kun 
lisärakentamista toteutetaan ot-
taen huomioon esteettömyys-
vaatimukset, myös ikääntyville 
luodaan mahdollisuudet jatkaa 

asumista kotikonnuilla, vaik-
ka heidän omat olosuhteensa 
muuttuisivat.

Peruskorjausikään tulleiden lähiötalojen lomaan lisärakennukse-
na toteutetut uudet talot haukkaavat osansa tonteista,mutta par-
haimmillaan samalla ryhdistävät ympäristön ilmettä. Tontit ovat 
usein hyvinkin väljiä 1960- ja 1970-lukujen lähiöissä. Kuva 
Laajasalosta, jossa on tehty lisä- ja täydennysrakentamista.

http://www.iloq.fi
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U U T I S P O S T I A

Suhdanneluon-
teisen energia-
avustuksen 
hakuaika 
päättyy 17.9.

Suhdanneluonteisten ener-
gia-avustusten hakuaika alkoi 
huhtikuun alussa. Taloyhtiöi-
den, jotka tätä avustusta halaja-
vat, on tehtävä hakemuksensa 
omaan kuntaansa 17.9. men-
nessä. 

Kunnat hakevat energia-
avustusten myöntämisvaltuut-
ta ARAlta eli Asumisen rahoit-
tamis- ja kehittämiskeskukselta 
1.10.2010 mennessä, joten 
vasta tämän jälkeen tiedetään, 
kuinka paljon taloyhtiöt ja 
muut hakijat ovat suhdanne-
luonteista energia-avustusta 
anoneet ja tuleeko valtion ta-
lousarvioon varattu summa 

riittämään. 
Suhdanneluonteisiin energia-

avustuksiinhan on varattu ra-
haa 37 miljoonaa euroa.

Suhdanneluonteinen ener-
gia-avustusta on mahdollista 
saada 15 prosenttia ja kohdis-
taa se kiinteistöjen energiate-
hokkuutta parantaviin toimiin. 
Tätä avustusta koskevat toi-
menpiteet on voinut aloittaa 
aikaisintaan 1.4.2010 tai ne on 
aloitettava vuoden loppuun 
mennessä ja toteutettava ensi 
vuoden loppuun mennessä.

ARAn kotisivuilta löytyy oh-
jeet hakemisesta ja sieltä näkee 
myös, minkälaisiin korjauksiin 
energia-avustus voi kohdistua.

Ylitarkastaja Marjo Kostiai-
nen kertoo, että lisäksi viime 
vuoden loppuun mennessä 
haetusta 10 prosentin suhdan-
neluonteisesta korjausavus-
tuksesta pyydetään kunnista 
myöntämistiedot lokakuun 
loppuun mennessä, jolloin 

nähdään, paljonko avustuksia 
on todellisuudessa myönnetty 
jaetusta 125 miljoonasta. 

Helsingissä
73 hakemusta

Peruskorjausinsinööri Toivo 
Hämäläisen mukaan Helsingis-
sä oli jätetty elokuun puoleen 
väliin mennessä 73 suhdanne-
luonteista energia-avustushake-
musta. Ne edustavat suuruudel-
taan noin 21 miljoonaa euroa. 

Uusiutuvaan energiaan liit-
tyviä hakemuksia on vähän, 
lähinnä joukossa on ollut maa-
lämpöpumpputekniikkaan liit-
tyviä hakemuksia. 

Eniten avustusta hakeneis-
sa kohteissa on suunnitteilla 
ikkuna- ja julkisivukorjauksia, 
joissa pääosassa nimenomaan 
lisäeristäminen.

Uusi laki hätäkes-
kustoiminnasta 
voimaan 1.1.2011

Ensi vuoden alusta Hätäkes-
kuslaitoksen virka-alue on koko 
Suomi lukuun ottamatta Ahve-
nanmaata. Nykyisin hätäkeskus-
alueita on 15. 

Hätäkeskuslaitoksen keskei-
set tehtävät ovat hätäkeskus-
palveluiden tuottaminen ja 
siihen liittyvät pelastustoimen, 
poliisitoimen sekä sosiaali- ja 
terveystoimen viranomaisille 
annettavat tukipalvelut.

Sisäasiainministeriö on ai-
emmin päättänyt, että hätäkes-
kuspalvelut keskitetään seitse-
mään hätäkeskukseen vuosina 
2011-2015 ja että hätäkeskus-
ten toimintamallit yhtenäiste-
tään resurssien tehokkaamman 
käytön edistämiseksi. 

http://www.lumon.fi
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-Kaikki vuokralaiset ei-
vät ehkä ole fuusio-
aikeista vielä tietoi-

sia, eivätkä kaikki välttämättä 
ole tällaisista asioista pilkun 
tarkasti kiinnostuneitakaan, ar-
vioi Kumpulan Kiinteistöt Oy:n 
toimitusjohtaja Jari Joronen, 
jonka omalla työuralla kaupun-
gin asuinkiinteistöjen parissa 
on pituutta reilut 30 vuotta. 

– Jos itse on aktiivinen ja 
seuraa julkisia keskusteluja, si-
vuja ja julkaisuja, missään tapa-
uksessa ei ole tarvinnut jäädä 
tietämättömäksi, hän torjuu 
moitteet totaalisen huonosta 

V U O K R ATA L O F U U S I O

Fuusio horisontissa

Fuusio Helsingin kau-

pungin alueellisten 

arava-asuinkiinteis-

töyhtiöiden yhdistämi-

seksi herättää ymmär-

rettävästi ajatuksia 

niin kiinteistöyhtiöiden 

omissa työntekijöissä 

kuin yhtiöiden lähi-

piirissäkin. Asioita 

herkimmin seuraavat 

vuokralaiset löytyne-

vät luonnollisesti  

vuokralaisdemokratia-

elimistä, jossa fuusio 

on käsittelyssä useam-

paankin kertaan. 

Moni miettii omalta kantiltaan, 
osa ei ehkä noteerannut juurikaan

tiedottamisesta. 
– Avoimista ja keskeneräises-

tä asioista en näe syytä tiedot-
taa. Ainahan sitä voidaan toki 

kehittyä.  
Vuokrankorotukset ovat asia, 

jolle asukkaat ovat herkimpiä 
reagoimaan mahdollisina seu-
raamuksina, mitä vireillä sitten 
onkaan. Fuusio tai ei, vuokrat 
elävät joka tapauksessa. Kum-
pulan Kiinteistöt Oy:n taloissa 
viimeisen kymmenen vuoden 
aikana vuokrat ovat nousseet 
keskimäärin noin 30 senttiä 

VIIME VUOSIKYMMEN OLI KUMPULAN KIINTEISTÖT OY:LLE 

KOVAA PERUSKORJAUKSEN JA UUDISRAKENTAMISEN 

AIKAA. TAANTUMAT JARI JORONEN ON KOKENUT SIUNAUK-

SELLISINA SIINÄ MIELESSÄ, ETTÄ KOROT OVAT PYSYNEET 

ALHAALLA. - VANHOILLA KORKOTASOILLA OHJELMAA 

EI OLISI PYSTYTTY IKINÄ VIEMÄÄN LÄPI ALUEELLISESTI, 

n  Teksti ja kuva: Hanna Rissanen
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vuodessa. Sitä Joronen ei pidä 
kohtuuttomana, koska samaan 
aikaan on peruskorjattu paljon 
ja rakennettu myös uutta. Asun-
tojen ja ympäristöjen laatutaso 
ovat parantuneet. 

Toisaalta pitävien talokohtais-
ten perusteiden ilmetessä neliö-
vuokraa on joskus saatettu jos-
sain päin kaupunkia laskeakin. 
Keskineliövuokra Kumpulan 
Kiin teistöt Oy:n yhtiön asun-
noissa on tällä hetkellä 10,06 
euroa per neliö kuukaudessa 
ja yhtiön kiinteistöjen keski-
neliövuokrien vaihteluväli on 
9,36 - 11,05 euroa per neliö 
kuu kaudessa.

 

Toiveissa alueiden
tasapuolinen kohtelu 

-Meitä on kuultu sen 
verran kuin kuulla 
täytyy ja vaikutta-

maankin uskoisin meidän pys-
tyneen siten kuin on tarkoitus, 
Joronen toteaa fuusiokaavailuis-
ta kiinteistöyhtiön toimitusjoh-
tajana. 

Monien kollegoiden, muiden 
kiinteistöyhtiöiden vetäjien, 
hän tietää ajattelevan, kuinka 
hyvin ovat pystyneet omilla 
alueillaan nykyisessä muodos-
saankin toimimaan. Itse Joro-
nen katsoo, että kaupungin 
asuinkiinteistöyhtiöt eri puo-
lilla kaupunkia ovat hoitaneet 
kenttää jopa kiitettävästi sekä 
omistajien, että asukkaiden 
kannalta. 

Alueellisissa yhtiöissä hänen 
mukaansa nakertaa yleises-
ti huoli, pystytäänkö yhteen 
isoon yhtiöön kuulumalla toi-
minaan alueellisesti yhtä hyvin, 
saamaan muun muassa rahoja 
peruskorjauksiin siinä aikatau-
lussa kun esimerkiksi yhtiöiden 
olemassa olevissa PTS-suunni-
telmissa on ajateltu. 

– Vai syntyykö mahdollisesti 
alueellista kilpailua?

Tosin alueellista kilpailua 
jos sain muodossa on ollut 21 
erillisenä kiinteistöyhtiönäkin 
toimittaessa. Jorosen sanoin 
tervettä kilpailua.

– Lukuja on verrattu, ja se 
on ihan hyvä. Kun kaikki yh-

tiöt tsemppaa ja tsemppaa, sii-
nä voittajia ovat niin omistaja 
kuin asukkaatkin. Itse toivon ja 
myös uskon, että omistaja ottaa 
hyvin huomioon nykyisen hen-
kilökunnan myös tulevaisuu-
dessa. Että yhtiöiden kokonais-
valtaista palvelua asukkaille ja 
kiinteistöjen ylläpitoa voitaisiin 
edelleen viedä eteenpäin oman 
alueen ja asukkaat tuntevalla 
porukalla.

Sitä Joronen ei allekirjoita, et-
tä ns. markkinavoimat tekisivät 
asiat aina paremmin ja tehok-
kaammin. 

– Me pystymme tekemään 
nämä tehokkaammin ja talo-
udellisemmin kuin markkina-
voimat, sillä meidän tehtäväm-
me ei ole tuottaa voittoa. Voin 
vaikka esittää pahvilla, kuinka 
olemme voittaneet tarjouskil-
pailuja, joissa on ollut mukana 
yksityisiä yrityksiä. Se on vaan 
niin, että kaikkien on kilpail-
tava samoilla ehdoilla. Ei niin, 
että kuka halvimmalla jättää 
tekemättä.

Tulevaisuuden suhteen Ja-
ri Joronen olisi tarkkana, et-
tä vaikka omistus siirtyisikin 
pää omayhtiöön, päävastuu 
kiinteistöjen oikea-aikaisesta 
kunnossapidosta ja asukkaiden 
palvelemisesta pysyy alueellisil-
la toimijoilla. 

– Tämä on palveluammatti, 
asukkailta tulevaa kaikenlaista 
palautetta on hyödynnettävä. 

Pienenä toimijana
haavoittuva 
korkoheilahteluille

Kumpulan Kiinteistöt 
Oy:n alueen asukas-
kanta on Jorosen mu-

kaan keskimääräistä kotiseutu-
uskollisempaa. 

– Kiitos heille siitä. Mitä vä-
hemmän muuttoja, sitä vähem-
män työtä ja kustannuksia.

Osatekijä asukkaiden uskol-
lisuuteen lienee ollut kohtuul-
linen vuokrataso, joka viime 
vuosina toteutetuista peruskor-
jauksista ja kuuden uudiskoh-
teen rakentamisesta johtuen on 

http://www.putkireformi.fi
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www.julkisivuyhdistys.fi

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi

Puheenjohtaja Mikko Tarri, 

A-Insinöörit Oy, puh. 0400 57 66 33

Sihteeri Riina Takala, Suomen 

Media-Kamari Oy, puh. (09) 2238 5616

Julkisivuyhdistys 
– asiantuntemusta 

alan huipulta

(sis. alv.  9 %) 
+ postimaksu 2,95 e. 

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

Tilaukset: 
info@julkisivuyhdistys.fi  tai 

sihteeri Riina Takala 040 502 1769.

Hinta 

15,- 

15 v.

JUKO-aineistolla pyritään parantamaan julkisivukorjaushank-

keen onnistumisen edellytyksiä. Korjausopas tarjoaa  korjaus-

hankkeen eri osapuolille asiaan liittyviä ohjeita ja toiminta-

malleja hyödynnettäväksi korjaushankkeen eri vaiheissa.

Käsikirjan ensimmäisessä osassa esitellään tyypillisen julkisivu-

korjaushankkeen läpivieminen asunto-osakeyhtiön näkökul-

masta. Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat ja niiden so-

veltuvuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin ja olosuhteisiin. 

Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu lisäksi tarkempia 

suunnitteluohjeita lähinnä korjaussuunnittelijoiden käyt-

töön.

U U T I S P O S T I

Julkisivuremontti 2010 -kil-
pailun voittaja julkistetaan ke 
6.10.2010 FinnBuild-messujen 
yhteydessä pidettävässä semi-
naarissa. Palkintojenjakotilai-
suuteen tervehdyksensä tuo 
asuntoministeri Jan Vapaavuori, 
joka puhuu ajankohtaista asiaa 
energiatehokkuudesta.

Tuomariston puheenjohta-
ja Juhani Siikala AKHA ry:stä 
esittelee kilpailun tarkemman 
sisällön ja julkistaa voittajan. 
Voittaja-taloyhtiö esittelee pro-
jektinsa ja kertoo sen onnistu-
misesta.

Kilpailun ovat järjestäneet 
Julkisivuyhdistys r.y., Asunto- ja 
kiinteistöyhtiöiden hallitusasi-
antuntija AKHA ry sekä Kiin-
teistöposti-lehti.

Seminaarin otsikkona on 
"Julkisivukorjaamisen nykypäi-
vää", koska tilaisuus sisältää 
myös käytännön asiaa. Diplo-
mi-insinööri Matti Haukijärvi 
esittelee Julkisivuyhdistyksen 
kokoaman JUKO-korjausop-
paan sisältöä konkreettisesti ja 
neuvoo, miten taloyhtiön kan-
nattaa tarkastella esimerkiksi 

erilaisia korjausvaihtoehtoja 
julkisivujen korjaamisessa ja 
miten toteuttaa hankesuun-
nittelua, jotta lopputulos olisi 
mahdollisimman onnistunut ja 
laadukas.

Tekniikan ylioppilas Stina 
Linnen tekemän tutkimus, jos-
sa on selvitetty lisälämmöneris-
tämisen vaikutusta rakennus-
ten energiankulutukseen, on 
nyt kokonaisuudessaan valmis. 
Alustavien tutkimustulosten 
mukaan korjaustoimenpitei-
den vaikutus on merkittävä 
- tule siis tilaisuuteen mukaan 
kuulemaan tarkemmin. Tutki-
muksessa selvitettiin lisäksi, 
minkälaisia vaikutuksia ulkovai-
pan korjaamisella ja muillakin 
korjaustoimenpiteillä on asuk-
kaiden kannalta asumisviihtyi-
syyteen.

Puheenjohtajana seminaaris-
sa toimii Julkisivuyhdistyksen 
puheenjohtaja Mikko Tarri.

Seminaari pidetään Helsingin 
Messukeskuksessa FinnBuild-
messujen yhteydessä klo 10-13. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Käytännönläheistä julkisivukorjaamisen asiaa 
FinnBuild-messujen seminaarissa

tosin noussut. Kumpulan Kiin-
teistöt Oy:n osalta velkataakka 
on kolminkertaistunut viimei-
sen kymmenen vuoden aikana, 
lainaa taseessa kirjattuna on 
reilut 115 miljoonaa euroa.

– Aika on pakottanut teke-
mään asioita. Markkinakorkoi-
sessa velkataakassa olemme 
aika haavoittuvia. Kun korot 
nousevat yhdellä prosentilla, 
se tarkoittaa vuotuisia menoja 
lisää pitkälle toista miljoonaa. 

Neliövuokriin sellaisenaan 
siirrettynä se toisi Jorosen mu-
kaan korotusta 50-60 senttiä 
"niin että kajahtaa".  Siksi hän 
henkilökohtaisesti sanookin 
olevansa fuusiohankkeen kan-
nalla; vain siten suurimpia alu-
eellisia vuokrien korotuspainei-
ta pysytään keventämään eri-

tyisesti Kumpulan Kiinteistöt 
Oy:n kaltaisten yhtiöiden koh-
dalla, jossa perus- ja uudiskor-
jausvauhti on yhtiön kokoon 
nähden kova.  

– Tältä pallilta näen absoluut-
tisesti homman niin, että jos 
Helsingin kaupungilla halutaan 
tuottaa kohtuuhintaista vuokra-
asuntotuotantoa, sitä ei voida 
tehdä vain jonkun alueen kus-
tannuksella, vaan se on jaetta-
va. Uskon, että muut ajattelevat 
samoin. Olemme aika yhtenäi-
nen joukko, jokainen meistä 
nähdäkseni ymmärtää tarpeen, 
joka tässä on takana. Nythän ei 
puhuta yhdestä eikä kahdesta 
vuodesta, vaan vuokra-asunto-
jen pitkäntähtäimen suunnit-
telemisesta, rakentamisesta ja 
rahoittamisesta, Joronen viittaa 
myös kollegoidensa ajatuksiin.

http://www.julkisivuyhdistys.fi
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L Ä N S I M E T R O N  R A K E N N U S T Y Ö T

Niille tulevan metrolinjan lä-
histön asukkaille, jotka ovat 
osallistuneet juuri heitä 

varten järjestettyihin asukasiltoihin, 
nimi Timo Erno ja mies itsekin on 
tullut tutuksi. Ernon työnantajayhtiö, 
Sweco PM Oy, toimii metron raken-
nuttajan, Länsimetro Oy:n, rakennut-
tajakonsulttina. Arkkitehti Erno toi-
mii projektissa Länsimetroprojektin 
kiinteistöyhteistyöhenkilönä. Suun-
nittelussa tai rakentamisessa hän ei 
ole osallisena.

Tehtävä on kuljettanut Timo Ernoa 
taloyhtiöiden hallitusten kokouksissa 
ja yhtiökokouksissa jakamassa tietoa 
ja kuuntelemassa. Töiden käynnis-
täminen kiinteistöjen maanalaisilla 

Iloista odotusta, mutta ei täysin huoletonta
Pitkään puhutun Länsimetron raken-

taminen on nyt tosiasia, työt ovat 

menossa. Ruoholahti -Matinkylä -lin-

jan tuntumassa olevissa taloyhtiöissä 

odotukset nopeasta kulkuyhteydestä 

lienevät valtaosin myönteiset. Läheltä 

liippaavien tunnelin räjäytystöiden tie-

detään kuitenkin myös mietityttävän: 

kestävätkö talojen rakenteet mahdolli-

set tärinät ja koetteleeko melu. 

Metro lähestyy kotikontuja

alueilla edellyttää, että talo- tai kiin-
teistöyhtiö, kaupunki ja Länsimetro 
ovat solmineet keskenään asiasta so-
pimuksen (Espoossa käyttöoikeusso-
pimus ja Helsingissä rasitesopimus). 

Sopimus takaa myös vastikkeetto-
man käyttöoikeuden valmistuneisiin 
metron maanalaisiin tiloihin kaupun-
gille, sijainnista riippuen Helsingille 
tai Espoolle. Sopimus on samalla ta-
loyhtiöiltä suostumus, että töille voi 
hakea rakennusluvan. Käyttöoikeus-
sopimus on yhtiökokousasia.

Lauttasaaressa tulevan metrolinjan tuntumassa on paljon asuinkerrostaloja. Tunnelinrakentajat ovat lähestymässä kallioiden uu-
menissa vähä vähältä Ruoholahdesta päin. Asemien paikat näkyvät kuvassa vaaleanpunaisina täplinä. 
Kuvaaja Arkkitehtitoimisto CJN Oy.

n  Tekstit: Hanna Rissanen



Sanojen 
merkityserotkin
mukana 
keskusteluissa

Käyttöoikeussopimuk-
sessa sovitaan myös 
metron rakennustöi-

den vaikutusalueen kiinteistö-
jen katselmuksista ja mahdolli-
sista vahingonkorvauksista. Asu-
kasilloissa suurin ja olennaisin 
kysymys onkin ollut räjäyttelyn 
mahdolliset vaikutukset kiin-
teistöihin. 

– Monella ihmisellä on jo en-
tuudestaan ollut kokemuksia 
louhinnasta, emmekä olekaan 
kieltäneet, etteikö louhimista 
huomaisi. Sen kuulee, ja jos-
kus tuntee tärinästäkin, Erno 
sanoo.  

Käyttöoikeussopimuksissa 
on lueteltuna pitkä lista ehto-
ja. Juuri ehdot ovat olleet niitä, 
jotka eniten ovat kiinnittäneet 
joidenkin kiinteistönomistajien 
erityishuomiota, keskustelutta-
neet myös sanojen merkityk-
sestä. Kuten, miksi sopimukses-
sa ei puhuta yksinkertaisesti 
haitasta, vaan merkittävästä 
haitasta. 

– Länsimetro ei voi lähteä sii-
hen, että sopimuksessa puhu-
taan kaikista mahdollisista, 
jopa välillisistä haitoista ja nii-
den vaikutuksista, Erno toteaa. 
Lähtökohtaisesti mitään vahin-
koja tai haittoja ei halutakaan 
aiheuttaa.

Ymmärrettävästi myös korva-
usasiat ja vakuutukset ovat pu-
huttaneet kiinteistöjen omista-
jia: onko sopimuksen vastapuo-
lilla vakuutuksia sekä miten ja 
millä aikataululla mahdolliset 
korvaukset suoritetaan.

– Lähtökohtamme tietysti on, 
että emme korvaa sopimuk-
sen tekemisestä mitään, koska 
kiinteistönomistaja ei sinänsä 
menetä mitään. On kuitenkin 
itsestään selvää, että jos aiheu-
tamme vahinkoa, korvaamme 
sen. Siitä ei sinänsä tarvitse 
keskustella, koska siihen vel-

voittaa lainsäädäntö ja yleinen 
vahingonkorvausperiaate, Timo 
Erno sanoo. 

On myös heitetty epäilyjä, 
että käyttöoikeussopimusta ha-
kevat Länsimetro tai kaupunki 
haluaisivat huijata kiinteistön-
omistajaa.

– Se nyt tietenkään ei ole tar-
koitus. 

Vaikka ei Helsingin itäosiin 
suuntautuneen metron hank-
keessa osallisena mitenkään ole 
ollutkaan, Timo Ernolla on mie-
likuva, että tuolloin ei hirveästi 
nähty vaivaa sopimusten teke-
miseksi yksityisten kiinteistön-
omistajien kanssa. Metro vain 
tehtiin. Länsimetrohankkeessa 
asennoituminen koko rakenta-
miseen on erilainen.

– Nyt halutaan tehdä avoi-
mesti, luvallisesti ja hyväksyttä-
västi, hän toteaa.

Mikäli syystä tai toisesta so-
pimukseen ei päästä, on ainoa 
mahdollisuus se, että kaupunki, 
jonka käyttöön maanalaiset tilat 
on kaavoissa määritelty, hakee 
Maanmittaustoimistolta käyt-
töoikeuden lunastusta maan-
alaisiin tiloihin. Helsingissä tätä 
menettelyä on haluttu käyttää 
vain viimeisenä vaihtoehtona. 

Espoo on puolestaan halun-
nut suorittaa jo maanalaisen 
tilan käyttöoikeuden  lunastuk-
sen koko kaava-alueella sa man  
tien. Espoossa ei tästä syystä 

enää pyritä sopimuksiin maan-
alaisen tilan käytöstä yksityis-
ten kiinteistönomistajien kans-
sa. Lopputulos on sitten sama 
kuin sopimuksellakin eli kau-
punki ja sitä kautta Länsimetro 
Oy saa hallintaoikeuden raken-
nusluvan hakemista varten sekä 
oikeuden käyttää maanalaista 
tilaa metron rakentamiseksi.

Ympäristölupa 
sanelee
desibelirajat

Metron länsiradan pi-
tuus Ruoholahdesta 
Matinkylään on 13,9 

kilometriä. Matkan varrelle 

sijoittuu kaikkiaan noin 160 
yksityistä tahoa, joiden kanssa 
sopimus on jo tehty tai tul-
laan vielä tekemään. Niistä on 
asunto-osakeyhtiöitä 97. Osassa 
rakennukset tai tontti on suo-
raan tulevan metrolinjan päällä, 
osassa vain ehkä tontti ulottuu 
tunnelin suojavyöhykkeen pääl-
le. Suojavyöhykkeellä eli noin 
kymmenen metrin päähän 
metrolinjasta ulottuvalla alu-
eella kalliota saatetaan lujittaa 
poraamalla siihen pultteja. 

Käyttösopimuskumppaneis-
sa on myös koko joukko yhti-
öitä, joiden rakennukset ovat 
metron kaava-alueella, vaikka-

kaan eivät tunnelin tai sen suo-
javyöhykkeen alueella. Toisaalta 
sellaisten kiinteistönomistajien 
kanssa, joiden tontit sijaitsevat 
kylläkin kaava-alueella mutta 
eivät ole tunnelien tai niiden 
suojavyöhykkeen päällä, sopi-
muksia ei ole tarvinnut tehdä.

– Riskien suhteen ei ole juu-
ri eroa, millä alueella kiinteistöt 
ovat, Timo Erno kertoo. Kysy-
mys on pääasiassa etäisyydestä 
louhintatyöhön.

Kaikkien käyttösopimusalu-
eella olevien rakennusten 
perus tustavat (maanvarainen, 
kallionvarainen, paaluperustus, 
kallionvarainen ja paalu, maa- 
ja kalliovarainen, maavarainen 
ja paalu, maa-, kalliovarainen ja 
paalu) on jo selvitetty.

– Projektin kannalta kiintoi-
sampia ovat rakenteet, jotka 
ovat joko suoraan tai paalujen 
välityksellä kiinni peruskallios-
sa. Ainakin teoriassa silloin on 
mahdollisuus, että louhinnan, 
mutta myös metron kulkemi-
sen synnyttämä tärinä siirtyisi 
rakennuksen runkoon. 

Toimenpiteet on suunniteltu 
sen mukaisesti, että tietyt vaati-
musten mukaiset desibeliarvot 
asuntojen sisätiloissa alitetaan 
myös kallioperustaisissa kiin-
teistöissä. Pehmeän maakerro-
seristeen varassa olevat kiin-
teistöt ovat siten vielä parem-
massa asemassa melun suhteen. 
Länsimetrossa metroliikenteen 
asunnoissa aiheuttaman run-
komelun on määrä jäädä alle 
30 desibelin, toimistoissa alle 
40 dB:n. Noin 25 vuotta sitten 
valmistuneessa Helsingin met-
rossa asuntojen runkomelun 
sallittu maksimi oli 35 dB.

– Viiden desibelin ero kuu-
lostaa vähältä. Koska yksikkö 
on logaritminen, ero on kui-
tenkin huomattava, Timo Erno 
sanoo. Toisaalta hän kertoo 
kuulleensa, että Helsingin met-
ron valmistuttua ensimmäisen 
vuoden aikana tuli ainoastaan 
viisi meluvalitusta, sen jälkeen 
ei yhtäkään. 

– Joten luulen, että olemme 
sen suhteen hyvällä mallilla.

➺ JATKUU sivulla 22
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Timo Erno on 
Länsimetro-projektin 
kiinteistöyhteistyö-
henkilönä kuunnellut 
metrotunnelin lähi-
tuntumassa olevien 
kiinteistönomistajien 
odotuksia ja epäilyjä 
sekä selvittänyt me-
nettelytapoja, joilla 
pyritään minimoi-
maan ja seuraamaan 
metron rakentamisen 
ja käytön mahdollisia 
häiriöitä rakennuk-
sissa asuville ja työs-
kenteleville. 



Mapegum WPS
vedenpitävä ratkaisu

Tutkitusti turvallinen
märkätilajärjestelmä

Kestävät kylpyhuoneet
toteutetaan VTT-sertifioidulla
Mapegum WPS -
vedeneristysjärjestelmällä.

Jo 100.000 kylpyhuonetta

Katso lisää:
www.heikkiharu.fi

* VTT Expert Services,
lausunto VTT-S-03569-10
** TM Rakennusmaailma 4E/10

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON™

www.mapei.com
Maahantuonti ja 
tekninen neuvonta:
Heikki Haru Oy
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
p. 09 8780 341
Katso jälleenmyyjät: www.mapei.fi

http://www.mapei.fi
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Asennoitumisessa met-
ron tuloon on havaittu 
Timo Ernon mukaan 

vaihtelua alueesta riippuen. 
Ruoholahdessa kiinteistöjen 
kanssa on päästy sopimukseen 
äärimmäisen helposti. Asunto-
osakeyhtiöitä linjalla ei siellä 
ole kuin kolme.

– Loput ovat kiinteistöosake-
yhtiöitä, joille metron tulo on 
sopinut mainiosti. Toki heidän 
vuokralaisissaan on joitakin tä-
rinöiden suhteen hyvin kriitti-
siä yrityksiä.

Lauttasaaressa metrolinjan 
alueella valtaosa on tavallisia 
kerrostaloyhtiöitä. Suhtautu-
minen metron tuloon on ollut 
vaihtelevampaa, osin henkilö-
kysymyskin yhtiöiden hallituk-
sissa. Sopimukseen pääsemi-
nen on Ernon mukaan sujunut 
huomattavasti paremmin nii-

den taloyhtiöiden yhtiökoko-
uksissa, joissa on järjestynyt 
mahdollisuus käydä keskuste-
lemassa ja selvittämässä asioita 
etukäteen. 

Tapiolan tilanteen Erno on 
kokenut pitkälti samankaltai-
sena kuin Lauttasaaressa. Sen 
sijaan omakotitalo- ja pienta-
lovaltaisessa Tontunmäessä 
vastaanotto on ollut kovin risti-
riitaista. Osatekijäksi Timo Erno 
arvelee sen, että siellä metrolle 
ei tule omaa asemaa, lähimmät 
tulevat olemaan Urheilupuisto 
ja Niittykumpu sitten kun se 
myös rakennetaan. Niittykum-
mun kohdalla linjalla on pää-
asiassa asunto-osakeyhtiöitä, 
pit kälti Espoon kaupungin 
aluetta olevassa Matinkylässä 
sopimuskumppaneiksi asunto-
osakeyhtiöitä on ainoastaan 
kaksi.

Toisin kuin Helsingistä itään 
vievä metro, Länsimetro tulee 
sataprosenttisesti peruskallion 
sisään, maan alle. Ratatason 
syvyys vaihtelee väillä 20-60 
metriä. Linjalla 600 metrin väli-
matkoin on rakennettava pysty-
kuiluja, joiden kautta metroju-
nien kulkiessaan työntämä ilma 
pääsee maanpinnalle. Portaalli-
set kuilut toimivat myös hätä-
poistumisreitteinä ja niiden 
alapäässä on savupuhaltimet. 
Niiden toimivuutta saatetaan 
testata joskus koekäytöin, joista 
kuitenkin tullaan tiedottamaan 
lähialueen asukkaille etukä-
teen. Kuilujen louhintavaihe ai-
heuttaa tietysti oman melunsa. 
Ulospäin kuilujen olemassaolo 
näkyy pienen omakotitalon 
kokoisina rakennuksina, joista 
toistaiseksi on olemassa vain 
hahmotelmia. Viitteitä on saatu 

Asema- ja huoltotunneleiden suita ja 
pystykuilujen päällysrakennuksia 

Näitä seurataan 
metroa rakennettaessa:

1. Rakennustöiden vaikutusta pohjaveden korkeuteen pyritään 
kaikin keinoin välttämään. Seurantaa tehdään vertaamalla mah-
dollista painumaa jo rakenteisiin kiinnitettyihin korkeusnappu-
loihin. Pohjaveden taso saattaa vaihdella luonnollisestikin, mutta 
ei siinä määrin, että rakennusten perustukset vajoavat. Kalliolle 
perustetut rakennukset eivät ole pohjaveden tasosta riippuvaisia. 

2. Louhintavaiheen tärinöiden seuraamiseksi kiinteistöihin 
asennetaan jatkuvatoimiset tärinämittarit. Samalla kartoitetaan, 
ja rakennuttajan kustannuksella tärinäsuojataan, kohteissa olevat 
tärinäherkät laitteet lähtien kotien pöytätietokoneista aina Otanie-
messä ja Keilaniemessä olevien laitosten äärimmäisen herkkiin 
laitteisiin.  Kaukoluettavista mittareista tiedot siirtyvät suoraan 
myös urakoitsijoille, jotka pystyvät säätelemään panostuksia ar-
vojen mukaan.

3. Ennen louhintatöiden aloittamista kiinteistöissä tehdään kat-
tava katselmointi, jossa dokumentoidaan mahdolliset rakenteissa 
jo ennestään olevat vauriot. Katselmointi ulottuu myös jokaiseen 
huoneistoon. Rakentamisen aikana ja sen päätyttyä suoritaan ver-
taileva katselmus. Jos vaurioita on, niiden korjaus korvataan.

Seurannaisvaikutukset 
itse metroa tärkeämpiä

-Käsittääkseni asukkaat suhtautuvat metron tuloon myön-
teisesti, vaikka siitä tuskin on paljoakaan hyötyä, aina-

kaan ajallisesti. Nykyinen "bussimetro" toimii loistavasti, ja lisäk-
si voi ihailla merimaisemaa noin kymmenen minuutin matkalla 
Helsinkiin.

Rainer Lamberg on punninnut Länsimetron tuloa paitsi tapi-
olalaisena kerrostaloasukkaana myös kaupunginosan ydinkes-
kustassa olevan taloyhtiönsä As Oy Itätuulenkuja 3:n hallituk-
sen puheenjohtajana. 

– Suurin hyöty kannaltamme lienee se, että samalla on käyn-
nistynyt Tapiolan keskustan kehittäminen, pysäköintiluolasto, 
liiketilan lisärakentaminen ja kattaminen. Tosion suunnitelmat 
eivät ole vielä kaikin osin valmiita.

Etäisyys lähimpään metroasemaan As Oy Itätuulenkuja 3:stä 
on vaakasuunnassa noin satakunta metriä. Taloyhtiön raken-
nukset, kaksi vuonna 1982 valmistunutta taloa, 6- ja 8-kerrok-
siset, sijaitsevat louhittavan huoltotunnelin ja aseman tilojen 
välittömässä läheisyydessä, jos ei ihan aivan päällä. 

– Mitään asukkaillemme erityisesti tarkoitettua, Länsimetron 
järjestämää asukastilaisuutta ei ole ollut. Tapiolan alueella oli 
ilmeisesti keväällä joku yhteinen asukastilaisuus, mutta infor-
maatio siitä tavoitti asukkaat huonosti. 

  

Maanpäälliset linjan ilmentäjät:

myös siitä, että myös niiden es-
teettistä olemusta tullaan pun-
nitsemaan lähialueilla. 

Länsimetron linjauksessa on 
kartoitettu etukäteen myös ole-
massa olevat kaivot. Koko alu-
eelta reitille osuu ainoastaan 
yksi kaivo Niittykummussa. 
Korvauksesta tai korvaavasta 
kaivosta sovitaan suoraan kiin-
teistönomistajan kanssa.

Maalämpökaivoa ei voi ra-
kentaa metrolinjalle, eikä sen 
suojavyöhykkeelle. Tämä tosi-
asia on tuonut Ernon mukaan 
etenkin Lauttasaaressa yllättä-
vän paljon esiin maalämmön 
ystäviä. Mahdollisuus siihen on 
ainoastaan em. vyöhykkeiden 
ulkopuolisella kaava-alueella, 
mikäli lupa heltiää kaupungilta. 
Jos kiinteistö on kaava-alueen 
ulkopuolella esteitä ei ole.



6.–9.10.2010 
Helsingin Messukeskus

Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessut

•  Ammattilaisten tapaamispaikka 

•  Suomen suurin ja tärkein rakennusalan tapahtuma  

•  Laadukas ja laaja ohjelmasisältö 

•  Esittelee alan mielenkiintoisimmat uutuudet

Samanaikaisesti: 
Ympäristö, Yhdyskunta, Vesi & Viemäri,  
Jäte & Kierrätys sekä Arena.

www.finnbuild.fikatso lisätietoja:

Mediayhteistyössä: 
Rakentaminen   Kiinteistöt   Talotekniikka

http://www.finnbuild.fi
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Positiivisin odotuksin Lauttasaaressa

Lauttasaarelaisen As Oy 
Lah naruohontie 6:n etäi-

syys Länsimetron tulevasta 
tun nelista on noin 130 metriä. 
Vuonna 1956 valmistuneen, 
48-huoneiston käsittävän ta-
loyhtiön hallituksen puheen-
johtaja Jani Lundellin mukaan 
osakkaat suhtautuvat metron 
tuloon "periaatteessa erittäin 
positiivisesti". 

– Aseman sisäänkulkutunne-
li, kun se aikanaan valmistuu, 
ei ole aivan vieressä. 

Pelko maanalaisten räjäytys-
ten mahdollisista vaikutuksis-
ta talon rakenteisiin ei ole 
mi tenkään vallalla. Etukäteen 
taloyhtiössä on saatu hyvät 
selvitykset.

– Länsimetron edustaja oli 
yhtiömme yhtiökokouksessa, 
jossa asiaa käsiteltiin.  

Räjäytysten ei uskota tärisyt-

tävän Lahnaruohontie 6:n pe-
rustuksia siitäkään syystä, että 
kallion ja rakennuksen perus-
tusten välissä on vaimentajana 
vanhaa merenpohjaa. Sijain-
nin perusteella taloyhtiössä 
tullaan kuitenkin tekemään 
rakenteiden madollisten vau-
rioiden katselmointi ennen ja 
jälkeen rakennustöiden.

Talossa on toteutettuina pit-
kä lista isoja remontteja, uu-
sittuina muun muassa sähköt, 
putkistot, julkisivut, vesikatot 
ja ikkunat. Kevään 2010 yhtiö-
kokouksessa oli alusta vaa pu-
hetta mahdollisista tu levista 
korjaushankkeista.

 Kevään 2011 yhtiökokouk-
seen käsittelyyn tulee kunto-
kartoitus/korjaussuunnitelma 
uuden asunto-osakeyhtiölain 
hengessä.   

Rasitesopimusta taloyhtiön, 

Länsimetron ja Helsingin kau-
pungin välillä ei vielä ole al-
lekirjoitettu. Asia kulkee käsit-
telyyn aikanaan isännöitsijän 
kautta. 

–Vielä en usko metropäätös-
ten vaikuttavan asuntojemme 
kiinnostukseen, Lundell tuu-
maa. Halukkaita asunnonosta-
jia olisi hänen mukaan muu-
tenkin, etenkin julkisivure-
montin jälkeen kiinnostunei-
ta on selvästi ilmennyt. Hyvin 
hoidetulla taloyhtiöllä, jossa 
on "kiva piha", on vetovoimaa 
lapsiperheisiinkin, viistipä 
metro vierestä tai ei. 

–Lauttasaaren vanhalla puo-
lella ei ole monia taloja, joissa 
on neljän huoneen ja keittiön 
asuntoja. 

 

• Tapiolassa järjestettiin 26.8. 
2010 asukastilaisuus, jossa käsi-
teltiin Tapiolan keskuspysäköinti-
laitoksen ja Länsimetron itäisen 
työtunnelin rakennustöiden vai-
heita.

• Metron louhintatyöt ovat 
käynnissä useammassa paikas-
sa yhtäaikaisesti syksyn aikana. 
Työmaa-alueita on perustettu 
Laut tasaareen, Koivusaareen, 
Kar husaareen, Keilaniemeen, 
Otaniemeen ja Tapiolaan. Ruoho-
lah dessa töitä on tehty jo pidem-
pään.

• Helsingin ja Länsi-Uuden-
maan pelastuslaitokset järjestivät 
pelastusharjoituksen Länsimet-
ron työmaalla Ruoholahdessa 
19.8.2010. Pelastuslaitokset har-
joittelivat savusukeltamista tun-
nelissa sekä testasivat pelastus-
laitosten, Länsimetron ja urakoit-
sijan keskinäistä yhteistoimintaa. 
Harjoitus oli ensimmäinen länsi-
metron ratatunnelissa. Jatkossa 
harjoituksia tullaan järjestämään 
kaikilla niillä länsimetron työmail-
la, jotka kestävät yli puoli vuotta.

Etelä-Suomi: 

Laurinkatu 36 
08100 Lohja 
Puh.010 7340 818 

vesiverto@vesiverto.fi

Itä-Suomi:

Savilahdentie 6 
70210 Kuopio 
Puh.010 7340 822 

www.vesiverto.fi

Vexve Oy Vesiverto

Pajakatu 11 
38200 Sastamala 
Puh. 010 7340 800 

Vesiverto-laitesarja on uudistunut. Nyt laitteistoon kuuluu 
myös asuntokohtainen vedenkulutuksen näyttölaite 
Digitaaliselta näyttölaitteelta asukas voi itse seurata 
sekä lämpimän että kylmän veden kulutusta omassa 
asunnossaan. Näyttölaite voidaan sijoittaa vaikkapa eteisen 
seinään, mistä se on helposti luettavissa.

Mittarilukemat päivittyvät samanaikaisesti myös tekni-
sessä tilassa olevalle keruulaitteelle, josta ne välittyvät 
isännöitsijän käyttöön internetin välityksellä. Vesiverto-
järjestelmä soveltuu uudisrakennuksiin ja peruskorjauksiin 
putkiremonttien yhteydessä.

Kun jokainen maksaa itse käyttämästään vedestä, veden-
kulutuksen on todettu pienenevän noin 30 %. Tämän seu-
rauksena myös lämpöenergian kulutus pienenee lähes 10 %.

Vesiverto on helppo asentaa, koska järjestelmä ei vaadi 
tiedonsiirtojohdotusta, vaan tieto kulkee talon normaalissa 
sähköverkossa.

 Huoneistokohtainen vedenmittaus tulossa pakolliseksi

http://www.vesiverto.fi


Länsimetron rakennustöiden vaikutuspiirissä on kaikkiaan 97 asunto-osakeyhtiötä. Tässä kiinteistöjä Lauttasaarentien varrelta.
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L Ä N S I M E T R O N  R A K E N N U S T Y Ö T

Neuvon antaa kokenut maa-
mekaniikkaan, pohjaraken-
nus- ja betonitekniikkaan 

perehtynyt Pekka Friberg Inspecta 
Oy:stä, jonka arkinen työ on erilais-
ten rakenteisiin ja rakennuksiin 
liit tyvien tutkimusten tekeminen. 
Erityisosaamisena hänellä on sisäil-
maan liittyvät asiat.

Neuvo perustuu nimenomaan 
hänen omiin käytännön kokemuk-
siinsa, joita hänelle on johtavan 
asiantuntijan ominaisuudessa kart-
tunut erilaisten rakennusten ja 
niiden vaurioiden selvitys- ja tutki-
mustyössä. Näiden töiden joukossa 
on myös ollut tapauksia, joissa on 
syystä tai toisesta jouduttu selvittä-
mään, onko rakennukselle aiheutu-
neet vauriot syntyneet mahdollises-
ti juuri louhintatöiden, paalutusten 
tai työmaalla tehtyjen räjäytysten 
seurauksena. Kiinteistön itsensä 
hankkimien lähtötietojen puute on 
niissä tapauksissa kuitenkin hanka-
loittanut Fribergin mukaan asioiden 
selvittämistä, siitäkin huolimatta että 

Riskien hallintaa ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa Länsimetron rakentamisen vaikutusalueella 

Taloyhtiön teettämään kuntoarvioon 
kootaan tiedot kiinteistön nykykunnosta

Länsimetron rakennusalueen vaiku-

tuspiirissä sijaitseva kiinteistö, jossa 

vaalitaan suunnitelmallista kiinteistön-

pitoa ja halutaan toimia niin sanotusti 

varman päälle, teetetään ennen louhin-

ta- ja räjäytystöiden alkamista kun-

toarvio. Näin saadaan asiantuntijan 

raportti siitä, missä kunnossa kiinteistö 

ja sen rakenteet nyt ovat sekä myöhem-

pääkin tarkastelua varten valokuvia ja 

muita dokumentteja. Näin kannattaisi 

toimia erityisesti niissä tulevan metron 

rakennustöiden varrella sijaitsevissa 

kiinteistöissä, joiden perustuksiin liittyy 

jonkinasteisia riskejä, esimerkiksi ne on 

tehty osin maanvaraisiksi, osin paalu-

tusten päälle.

urakoitsija on tehnyt katselmuksia ja 
mittauksia.

Kuntoarvio-
tyyppinen 
selvitys perus-
lähtötiedoiksi

Yksinkertaisin keino varautua 
mahdollisten riskien varalta 
on Pekka Fribergin mukaan 

"kevyen" kuntoarvion teettäminen 
kiinteistössä. Arviossa asiantuntija 
selvittää silmämääräisesti ja doku-
mentoi, "missä kunnossa meidän 
talomme on nyt". 

– Näin saataisiin myös muun kuin 
urakoitsijan toimesta tehty selvitys, 
Friberg mainitsee viitaten niihin kat-
selmuksiin, joita urakoitsijan taholta 
joka tapauksessa tehdään.

Kuntoarvion teettäminen juuri 
nyt voi palvella taloyhtiötä muuten-

n  Tekstit ja kuvat: Riina Takala



Kysy lisää ja pyydä tarjous
puh. (09) 156 51, kiinteistoliittymat@welho.fi
taloyhtiölaajakaista.fi ja welhonverkko.fi

Yli 320 000 onnellista 
kotia ei voi olla väärässä
H elppo on hymyillä niissä yli 320 000 kodissa, 

jotka ovat Welhon verkossa. Tarjolla on yli 
140 tv-kanavaa ja 20 HD-kanavaa, eli eniten 

Suomessa. Myös tulevaisuuden 3DTV-lähetykset  
alkavat jo ensi vuonna. Ja palvelutarjontamme moni-
puolistuu koko ajan. Verkkomme toteutetaan aina 
nykyaikaisimmalla käytettävissä olevalla ratkaisulla 
ja räätälöidään juuri teidän kiinteistönne tarpeisiin.

 

I so ilonaihe on myös Welho Taloyhtiölaaja-
kaista! Asukkaiden nettimaksut voivat pienen-
tyä jopa puoleen ja vauhtia löytyy aina 200M asti. 

Tutkimuksen mukaan Welholla on käyttäjiensä mu-
kaan tyytyväisimmät laajakaista-asiakkaat jo neljänä 
vuonna peräkkäin.*
  Varmistakaa, että tulevan yhtiökokouksen esitys-
listalla päätösasiana on Welho Taloyhtiölaajakaista. 
Pää tökseen riittää enemmistön tahto. Jos ette vielä 
ole Welhon verkossa, niin pyytäkää tarjous. Tyyty-
väisyys on valintakysymys!

*EPSI Rating -tutkimukset 2006, 2007, 2008 ja 2009.

Taloyhtiö_320000_210x297.indd   1 8/16/10   3:01 PM

http://www.welhonverkko.fi
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kin, koska edellyttäähän heinä-
kuussa voimaan astunut asun-
to-osakeyhtiölaki taloyhtiöltä 
selvityksen antamista tulevista 
korjaustarpeista. Sen tarve tu-
lee eteen viimeistään kevään 
yhtiökokouksissa.

Kuntoarviossa voidaan käyt-
tää apuna kiinteistöä koskevia 
piirustuksia ja muita asiakirjo-
ja. Se on Fribergin kokemuksen 
käytännössä kuitenkin sitä han-
kalampaa, mitä vanhemmasta 
rakennuksesta on kysymys.

– 50- ja 60-lukujen aikakau-
den rakennuksista ei tahdo löy-
tyä minkäänlaisia piirustuksia 
tai muita dokumentteja. 70-lu-
vun taloista tietoa löytyy jo 
paremmin, perustuskuviakin ja 
vastaavia. Mutta suurin ongelma 
yleensä juuri on se, että mitään 
dokumentteja ei ole käytettä-
vissä, koska ne ovat hukkuneet, 
niitä ei löydy mistään tai niitä 
ei yksinkertaisesti ole olemassa, 
hän harmittelee. 

Viemärienkin 
kunto kannattaa 
selvityttää

Toiseksi Friberg kehottaa 
tekemään viemäristölle 
painehuuhtelun ja ku-

vauttaa samalla viemärit ennen 
rakennustöiden alkamista. On-
han se joka tapauksessa hyvä 
ennakoiva huoltotoimenpide 
viemäriverkoston kunnossapi-
dossa. 

– Tarkoitan nimenomaan 
tont tialueella kulkevia viemärei-
tä, tonttiviemäreitä ja talon alla 
olevia runkoviemäreitä, jotka 
ovat taloyhtiön vastuulla, en ka-
tualueen viemäreitä, jotka taas 
kuuluvat kaupungin vastuualu-
eelle, Friberg rajaa tutkimisen 
kohdat.

Viemäreidenkin dokumen-
tointi kannattaa, koska jos vie-
märiverkostoon syntyy vaurioi-
ta, taloyhtiö voi dokumenttei-
hin tukeutuen osoittaa, missä 
kunnossa viemärit ovat olleet 
ennen töiden aloittamista. Tä-
mä tietenkin edellyttää sitä, että 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

töiden jälkeen viemäriverkosto 
kuvataan uudelleen. 

– Näin syntyy viemäreistäkin 
dokumentti, josta voidaan to-
dentaa, onko muutoksia räjäy-
tysten seurauksena syntynyt, 
hän perustelee ja evästää talo-
yhtiöitä.

Viemäripesut ja -kuvaukset 

kannattaa tehdä hänen mu-
kaansa metrorakentamisen vai-
kutusalueella etenkin vanhoille 
viemäreille, mutta uudemmille-
kin. 

– Kuinka paljon Helsingissä 
on kaan alueita, joissa vesijoh-
to- tai  kaukolämpöverkostoon 
on tullut mahdollisesti louhin-

tatöiden seurauksena vuotoja? 
Syitä voi toki olla muitakin - lii-
kenteen tärinä, routa tai mikä 
tahansa ulkopuolinen tekijä. 
Putkiston ikääntymistäkään ei 
saa unohtaa. Onhan se niin, että 
jos esimerkiksi viemäriputki on 
50 vuotta vanha, sen ei voi olet-
taa kestävän samoja rasituksia 
kuin uusi putki kestää, Friberg 
vielä pohtii.

Kolmas toimintaohje on, että 
jos sitten louhinta- ja räjäytys-
töiden jälkeen havaitaan vauri-
oita, halkeamia tai vastaavia, ne 
hetimiten kuvataan ja kirjataan 
ylös, milloin vaurio on havaittu. 
Aktiivisella dokumentoinnilla 
on merkitystä, jos taloyhtiö tai 
osakas joutuu konkreettisesti 
todistamaan, miten rakennus-
työt ovat vaikuttaneet raken-
nuksessa tai huoneistoissa.

Tiedonkeruu osa 
riskienhallintaa

-Ja sitten kun kaikki lou-
hinta- ja räjäytystyöt on 
tehty, samat temput uu-

delleen eli uusi kuntoarvio ja 
uusi viemärikuvaus. Vasta sen 
jälkeen on mahdollista arvioi-
da, onko kiinteistössä syntynyt 
töiden seurauksena sellaisia 
vaurioita, joilla on merkitystä 
ja joiden syntymistä on syytä 
tarkemmin selvittää ja tehdä 
tarkempia tutkimuksia, Friberg 
sanoo.

Kevyttä kuntoarviota tarkem-
paa, esimerkiksi kuntotutkimuk-
sen tasoista selvitystä ei hänen 
mielestään kannata tehdä niissä 
kiinteistöissä, vaan silmämääräi-
nen arviointi ja havaintojen do-
kumentointi riittää. 

Varautuminen riskien hallin-
taan tiedonkeruun keinoin on 
Fribergin mielestä suositeltavaa 
kaikille esimerkiksi Länsimet-
ron vaikutuspiirissä olevissa 
kiinteistöissä, mutta erityisesti 
vanhemmassa kiinteistökannas-
sa ja erityisesti taloissa, joiden 
julkisivut on tehty muuraamal-
la ja joissa on julkisivurappaus. 

Sellaisiahan taloja on esi-
merkiksi juuri Lauttasaaressa, 

Veli-Matti Laakson (vas.) ja Pekka Fribergin mielestä metron vai-
kutuspiirissä olevissa taloyhtiöissä olisi järkevää toteuttaa suun-
nitelmallista ja riskit etukäteen huomioivaa kiinteistönpitoa, kos-
ka kiinteistöjen arvon voi metron ansiosta ennustaa nousevan. 

➺ JATKUU

Pekka Fribergin mukaan piirustusten ja muiden kiinteistöä koske-
vien dokumenttien puute on yleisestikin ottaen suuri ongelma tut-
kimuksia ja selvityksiä tehtäessä.
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jonne merkittävä osa rakennus-
kannasta on syntynyt 50- ja 60 
-luvuilla. Helsingin kaupunki 
on tehnyt alueella rakennusin-
ventoinnin vuonna 2001-2002. 
Tapiolassa on myös samanikäis-
tä rakennuskantaa. Museoviras-
to määritteli Tapiolan vuonna 
2009 tehdyssä investoinnissa 
yhdeksi Suomen merkittävistä 
rakennetuista kulttuuriympä-
ristöistä.

– Betonirunkoisessa, paikalla-
valetussa talossa vaurioitumis-
riski on pienempi ja julki sivu 
kestää paremmin kuin muurat-
tu ja rapattu julkisivu. Muura-
tun julkisivun saumat taas saat-
tavat revetä auki tärähdyksen 
voimasta. Tai sitten julkisivun 
vauriot syntyvät, mutta jäävät 
piileviksi ja tulevat esiin vasta 
myöhemmin. Voi käydä niin, 
että kantavan seinän rappaus 
irtoaa tärähdyksen voimasta, 
mutta se voi silti pysyä paikoil-
laan vaikka kuinka monta vuot-

www.marsh.fi

Marsh Oy on asiantunteva ja vastuullinen
kumppaninne kaikissa vakuutusasioissa.

Vastaamme kokonaisvaltaisesti kiinteistönne vakuutusturvasta. 
Huolehdimme tarkoituksenmukaisen ratkaisun löytymisestä, 
turvan ajan tasalla pysymisestä ja ehtojen mukaisten korvaus-
ten saamisesta vahinkotapauksissa.

Ota yhteyttä. Sovitaan tapaamisesta ja katsotaan yhdessä, kuinka välittäisimme
teidänkin kiinteistönne vakuutuksista.

kokeneiden vakuutusmeklareidemme asiantuntemuksella
vakuutusyhtiöistä riippumattomana – tarvittaessa kilpailuttaen
aikaanne ja vaivaanne säästäen 
aina etuanne valvoen

Välitämme kiinteistönne vakuutuksista

Marsh Oy
Ahventie 4 B (3. krs)
02170 ESPOO
Puh. (09) 8677 4200
Fax  (09) 8677 4299

ta. Kuntotutkimuksella, joka 
tehdään esimerkiksi pian lou-
hinta- ja räjäytystöiden jälkeen, 
voidaan tietysti nopeammin 
selvittää, missä kunnossa julki-
sivu on ja onko rappaus pysy-
nyt paikoillaan vai ei, Friberg 
vielä sanoo.

– Kuntoarvion teettäminen 

ja asiantuntijan käyttäminen 
ennen kuin räjäytys- ja louhin-
tatyöt alkavat on aika pieni in-
vestointi verrattuna siihen, että 
jos vasta vuosien päästä havai-
taan vauriot, joiden arvellaan 
syntyneen silloin, kun rakennus 
tärähti..., Laakso kuvaa kerätyn 
tiedon merkitystä kiinteistön 
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huoltamisenkin kannalta.

Lauttasaarentiellä liiken-
nöinti on monin paikoin 
hankalaa, koska HSY tekee 
alueella laajoja vesihuolto- 
ja saneeraustöitä. Oranssit 
suojakaiteet, jotka kuvassa 
näkyvät taustalla, sijaitse-
vat Lauttasaaren ostoskes-
kusta vastapäätä ja suojaa-
vat juuri alkaneita louhinta-
töitä.

http://www.marsh.fi
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Vaikea osoittaa vaurioita, 
ellei ole dokumentteja lähtötilanteesta

Rakennushankkeissa, jois-
sa maaperää louhitaan 
tai tehdään räjäytyksiä, 

urakoitsija tekee tai teettää 
asiantuntijalla rakennustöiden 
vaikutuspiirissä olevissa kiin-
teistöissä katselmukset, joissa 
kartoitetaan etukäteen ja töi-
den päätyttyä kiinteistöjen ja 
rakenteiden kunto. Näinhän 
menetellään Länsimetronkin 
rakentamisen yhteydessä. Siellä 
katselmukset on ulotettu huo-
neistoihinkin.

– Vanhoihin kokemuksiini 
pe rustuen täytyy sanoa, että 
yleensä urakoitsijan tekemät 
katselmukset ovat aika suppei-
ta, Pekka Friberg toteaa.

Erityisen hankalaa vaurioi-
den selvittäminen on silloin, 
kun kiinteistössä ei ole etukä-
teen tehty selvityksiä, eikä mi-
tenkään dokumentoitu raken-
teiden kuntoa.

– Voihan rakenteisiin syntyä 
vaurioita ihan luonnollisistakin 
syistä, esimerkiksi rakenteiden 
”väsymisestä” johtuen. Tai vau-
riot voivat olla liikenteen aihe-
uttamia. Tai ne voivat olla jon-
kin muunlaisen rakennustyön, 
louhinnan tai paalutuksen aihe-
uttamia, hän luettelee.

– Sen osoittaminen, että jokin 
vaurio olisi nimenomaan räjäy-
tystöistä johtuva, on käytännös-
sä hankala, ellei kiinteistön tilaa 
ole seurattu ja tehty mittauksia 
esimerkiksi räjäytystöiden aika-
na, hän sanoo.

Maa- ja kallioperän 
käyttäytymistä 
ei tiedä etukäteen

Yleensä räjäytyksen voi-
makkuutta ja vaikutus-
ta kiinteistölle mitataan 

asentamalla niihin kiihtyvyysan-
turit, jotka mittaavat ”jysäyksen” 
voimakkuutta. Metrorakenta-
ja seuraa Länsimetrotyömaan 
louhintavaiheen tärinöitä kiin-
teistöihin asennettavilla jatku-
vatoimisilla tärinämittareilla. 

Kaukoluettavista mittareista 
tiedot siirtyvät suoraan myös 
urakoitsijoille, jotka pystyvät 
säätelemään panostuksia arvo-
jen mukaan.

– Mutta palautuuko kiinteis-
tö jysäyksen jälkeen takaisin 
paikoilleen vai syntyykö jän-
nitteitä, jotka aiheuttavat vauri-
oita, mutta eivät näy heti, vaan 
kenties vasta vuosien kuluttua, 
markkinointipäällikkö Veli-Mat-
ti Laakso kuitenkin pohtii ylei-
senä erilaisiin louhinta- ja räjäy-
tystöihin liittyvänä asiana. 

Tapiolan alueella on Pekka 
Fribergin mukaan paljonkin 
sellaisia rakennuksia, jotka on 
perustettu osin maanvaraisesti, 
osin paaluille.

– Niiden kohdalla on suurem-
pi riski, että räjäytyksistä aiheu-
tuu mahdollisesti vaurioita, hän 
arvioi kokemukseensa perustu-

en.
– Lisäksi kun maata louhi-

taan, voi sen seurauksena poh-
javeden pinnassa tapahtua 
muutoksia. Osa talojen paaluis-
tahan on puisia ja jos pohjave-
den pinta laskee voimakkaasti, 
sen seurauksena perustukset 
voivat vajota, kuten Turussa ja 
Helsingissäkin on käynyt. Puu-

paalujen päät alkavat pohjave-
den pinnan laskun seurauksena 
lahota. Lahoaminen tapahtuu 
todella nopeasti. Kymmeniä 
vuosia ei tarvitse lahoamisen 
seurauksia odottaa, vaan ne nä-
kyvät hyvinkin lyhyessä ajassa, 
hän vielä jatkaa.

Metrorakentaja on varautu-
nut pohjaveden korkeuden 
mahdollisiin muutoksiin niin, 
että jatkuvasti seurataan painu-
mia rakenteisiin kiinnitettyjen 
korkeusnappuloiden avulla. 

Huipputarkan 
mittaustekniikan 
käyttö harkittava 
tapauskohtaisesti

Urakoitsijan toimesta 
kiinteistöissä yleensä 
tehdään mittauksia, 

joissa seurataan räjäytys- ja lou-
hintatöiden vaikutusta niihin. 

Länsimetron rakennustyö-
maata ajatellen Friberg pohtii, 
että kenties siellä joissakin, ris-
kialttiiksi arvioitavissa kiinteis-
töissä voisi olla tarvetta myös 
ulkopuolisen tekemiin mitta-
uksiin.

– Kriittisissä kohteissa,  
esimer kiksi niissä kiinteistöis-
sä, joissa perustukset ovat osin 
paalujen päällä, osin maanva-
raisia, voisi harkita esimerkik-
si optiseen valokuitutekniik-
kaan perustuvien mittausten 
tekemistä. On kuitenkin aina 
tapauskohtaisesti mietittävä, 
mikä on järkevää, koska eihän 
tällaisia mittauksia kannata teh-
dä vain mittausten vuoksi, vaan 
niillä haetaan jotakin tiettyä 
tietoa jotakin varten, Friberg 
painottaa.

– Kun puhutaan rakennus-
ten siirtymisistä tai halkeamis-
ta, käytännössä tarkoitetaan 
mil limetrejä. Tällä optiseen 
va lokuituun perustuvalla mit-
taustekniikalla taas puhutaan 
millimetrin tuhannesosista eli 
päästään todella tarkasti kiinni 
mahdollisiin siirtymiin. Mittaus 
on sidoksissa myös kellonai-
kaan eli silloin pystytään osoit-
tamaan tarkalleen se kellonaika, 
jolloin mahdollinen siirtymä on 
tapahtunut, Friberg esittelee 
kehittyneen mittaustekniikan 
mahdollisuuksia.

– Lisäksi nykyaikaisten mitta-
laitteiden avulla voidaan hel-
pommin laskennallisesti arvioi-
da rakenteissa vallinneet jänni-
tykset, joiden seurauksena siir-
tymät ovat syntyneet, hän vielä 
mainitsee.

”VOIHAN RAKENTEISIIN SYNTYÄ VAURIOITA IHAN 

LUONNOLLISISTAKIN SYISTÄ, ESIMERKIKSI RAKEN-

TEIDEN ”VÄSYMISESTÄ” JOHTUEN. TAI VAURIOT VOIVAT 

OLLA LIIKENTEEN AIHEUTTAMIA. TAI NE VOIVAT OLLA 

JONKIN MUUNLAISEN RAKENNUSTYÖN, LOUHINNAN 

TAI PAALUTUKSEN AIHEUTTAMIA, ”
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Rakenteiden vaurioitu-
mista ja vaurioitumisen 
etenemistä voidaan ja 

sitä myös tulee seurata syste-
maattisesti koko rakennuksen 
elinkaaren ajan. 

Rakennuksen elinkaaren ai-
kana rakenteiden vaurioitumi-
seen ja kunnossapitotarpee-
seen vaikuttavia henkilöitä on 
jo suunnittelusta lähtien useita, 
joten on erityisen tärkeää huo-
lellisesti kirjata kaikki tehdyt 
havainnot, tutkimukset ja toi-
menpiteet rakennuksen huol-
tokirjaan sekä laatia päivitetyt 
käyttö- ja huolto-ohjeet jatko-
seurantaa varten.

Systemaattinen 
tiedon kerääminen 
alkaa suunnittelu-
vaiheessa

Uudisrakentamisessa raken-
nuksen käyttöikään ja tuleviin 
korjaustarpeisiin vaikuttaviin 
tekijöihin voidaan vaikuttaa 
parhaiten rakennuksen suun-
nitteluvaiheessa. Tällöin raken-
nuksen käyttöikätavoitteen 

Kuntotutkimukset rakennuksen elinkaaren aikana

Rakennuksen elinkaaren 

jokainen vaihe tuottaa eri-

laista tietoa rakenteiden ja 

rakennusosien vaurioitu-

misesta, joka on lähtötie-

tona kunnossapidon suun-

nittelulle sekä seuraavan 

vaiheen vaurioitumisen 

seuraamiselle. Raken-

nuksen ja sen yksittäisen 

rakennusosan vaurioitu-

miseen liittyvää tietoa ale-

taan tuottaa ja sitä on siten 

saatavissa jo suunnittelu-

vaiheesta lähtien. 

ja sijainnin mukaisesti tulee 
määritellä rakenteiden rasitus-
taso ja -luokat. Materiaali- ja 
rakennetyyppivalinnoilla on 
keskeinen merkitys käyttöikä-
tavoitteen saavuttamiseen sekä 
rakennuksen tuleviin huolto- ja 
korjaustarpeisiin. 

Tässä suhteessa eri rakennus-
materiaalit eroavat toisistaan 
hyvinkin paljon. Rakennusosi-
en liitosten ja detaljien toimi-
vuus vaikuttavat huomattavan 
paljon rakenteiden paikalliseen 
rasitustasoon. Pitkäikäisen be-
tonijulkisivun ja -parvekkeen 
suunnittelussa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota mm. seuraa-
viin asioihin:

- betonin pakkasenkestävyy-
den on oltava ehdottomasti 

kunnossa
- julkisivuissa ja parvekekai-

teissa tulee käyttää ruostumat-
tomia raudoitteita

- rakenteiden liitokset ja de-
taljit on suunniteltava sellaisik-
si, että niiden kautta ei pääse 
sadevettä rakenteen sisään, 
vaikka saumaukset olisivat rik-
koutuneet

- rakenteiden ja rakennusosi-
en huoltotarve ja -välit määri-
tellään realistisesti

- rakenteiden käyttöiän kan-
nalta kriittisten rakennusosien 
laadunvarmistuksesta ja valvon-
nasta laaditaan yksityiskohtai-
nen suunnitelma

- laaditaan selkeät toiminta-
ohjeet laatu- ja suunnitelma-
poikkeamien tapauksissa.

Huoltotarve. Kaikessa kiin-
teistönpidossa rakenteiden 
ja rakennusosien huolto on 
normaalia toimintaa. Hyvällä 
liitosten, yksityiskohtien ja suo-
jausten suunnittelulla on mah-
dollista vaikuttaa kiinteistön 
huoltotarpeeseen vähentävästi 
sekä määrällisesti että ajallisesti. 
Suunnittelijan tulee laatia koh-
teelle yksityiskohtaiset tarkas-

Jukka Lahdensivu, 
erikoistutkija, 
Tampereen teknillinen 
yliopisto, Rakennus-
tekniikan laitos

Kuva 1  Rakennuksen systemaattinen koko elin-
kaaren kattava kunnonseuranta alkaa jo suunnit-
teluvaiheessa ja jatkuu myös korjausten jälkeen.
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tus- ja huolto-ohjeet käyttöiän 
kannalta kriittisistä rakenteista 
ja liitoksista, jotka tulee löytyä 
rakennuksen huoltokirjasta.

Laadunvarmistussuunni-
telma. Valmiin rakenteen tavoi-
teltavan käyttöiän saavuttami-
seksi rakennesuunnittelijan 
tulee laatia laadunvarmistus-
suunnitelma, jossa määritetään 
käyttöiän kannalta keskeisten 
ominaisuuksien laatu ja sen to-
teaminen. Lähtökohtaisesti laa-
dunvarmistustoimien tulisi olla 
sellaisia, että niillä on mahdol-
lista estää virheelliset työsuo-
ritukset ja lopputuotteet eikä 
vain todeta, millaista tuli. Laa-
dunvarmistussuunnitelmaan 
tulee kirjata selkeästi mitatta-
vissa olevia suureita ja määriä, 
kuten esimerkiksi:

- raudoitteiden peitepak-
suudet (25 mm) varmistetaan 
käyttämällä rengaskorokkei-
ta 5 kpl/m2. Työjohto toteaa 
raudoitteiden sijainnin ennen 
valua mittaamalla. Peitepaksuu-
den alituksia ei sallita.

- betonin huokosjako mita-
taan jokaisesta erilaisesta ele-
menttityypistä 6 kpl rinnakkai-
sia näytteitä / elementtityyppi.

Laatu- ja suunnitelmapoik-
keamat. Rakennusprojekteissa 
voi tulla eteen tilanteita, jolloin 
toteutunut laatu ei vastaa vaa-
dittua tasoa. Monille pelkäs-
tään ulkonäköön vaikuttaville 
asioille on usein mahdollista 
tehdä korjaavia toimia, mutta 
esimerkiksi betonin puutteel-
lisen pakkasenkestävyyden tai 
tavanomaisten raudoitteiden 

jäädessä liian lähelle ulkopinto-
ja, korjaustoimet ovat yleensä 
vaikeasti toteutettavissa.

Kaikista rakenteen käyttö-
ikään vaikuttavista laatu- ja 
suun nitelmapoikkeamisista on 
laadittava suunnitelma, miten 
asia joko korjataan tai millä ta-
voin sen vaikutuksia seurataan 
rakennuksen käytön aikana. 

Poikkeamien dokumentointi 
on rakennuksen omistajalle se-
kä kunnossapitohenkilöstölle 
äärimmäisen tärkeää. Näitä on 
mahdollista käyttää rakennuk-
sen huoltoa ja kunnossapitoa 
ohjelmoitaessa sekä myöhem-
min rakenteiden kuntotutki-
musten ja korjaustarpeen mää-
rittelyssä.

Rakennusvaihe ja käyttöön-
otto. Kohteen rakennusvaihees-

sa toteutetaan suunnitelman 
mukaista laadunvalvontaa sekä 
työmaalla että elementtiteh-
taissa. Kaikki laatupoikkeamat 
kirjataan pöytäkirjoihin. Ra-
kennesuunnittelija suunnit-
telee tarvittavat toimenpiteet 
todettujen laadunalitusten kor-
jaamiseksi. Laatupoikkeamat 
kirjataan rakennuksen huolto-
kirjaan ja rakennesuunnittelija 
laatii ohjeistuksen kunnon seu-
rantaa sekä tulevia toimenpitei-
tä varten. 

Lopulta kaikkien dokument-
tien tulee päätyä rakennuksen 
kunnossapidosta vastaaville 
hen kilöille. Nykykäytännön 
mukaisesti nämä asiat on var-
masti kirjattu jokaisen vastuul-
lisesti toimivan urakoitsijan 
laatu- ja toimintajärjestelmiin, 
mutta käytännössä juuri tässä 
vaiheessa tietoja häviää tai ne 
hautautuvat jonnekin arkisto-
jen kätköihin.

Kohdennettu 
kuntotutkimus

Uudisrakennukselle tulisi teh-
dä ns. kohdennettu kuntotut-
kimus ensimmäisen kerran 
noin 8 - 10 vuoden iässä, joka 
on sopiva hetki mm. rakennuk-
sen urakoitsijan kymmenvuo-
tisvastuuta ajatellen. 

Kohdennetun kuntotutki-
muksen sisältö vaihtelee käy-
tettyjen rakenteiden ja julki-
sivun pintatyyppien mukaan, 
mutta sen tulisi sisältää edellä 
mainittujen dokumenttien ja 
suunnitelmien läpikäynnin li-
säksi kohteen silmämääräinen 
tarkastelu kokeneen kuntotut-
kijan suorittamana sekä muu-
taman kohdennetun näytteen 
ottaminen ja näistä laboratorio-
kokeiden suorittaminen.

Kohdennettu näytteenotto 
tulee suorittaa ankarimmin ra-
sitetuista parvekkeiden pielistä 
sekä julkisivujen yläosista. Näyt-
teenottopaikkoihin ja otoslaa-
juuteen vaikuttavat luonnolli-
sesti myös rakennustyön aikana 
havaittujen laatupoikkeamien 
olemassaolo ja sijainti. Koko-
naisuudessaan kohdennetun 

➺ JATKUU

Kuva 2 Kohdennetun ja perusteellisen kuntotutkimuksen sijoittuminen rakenteen käyttöikään 
nähden.

Kuva 3 Vanhan rakenteen käyttöikää voidaan lisätä merkittävästi, kun kohdennettu kuntotutkimus 
ja sen perusteella tehtävät vaurioiden etenemistä hidastavat toimet tehdään rakennukseen, jossa 
vaurioitumista ei ole vielä silmämääräisesti havaittavissa.
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kuntotutkimuksen näytemäärä 
on 3 - 5 kpl. Näytteistä tulee 
selvittää betonin pakkasenkes-
tävyysominaisuudet ja mah-
dollinen pakkasrapautumisen 
tilanne sekä betonin karbona-
tisoitumissyvyys. Nämä kaikki 
selviävät ohuthietutkimuksella. 
Tutkimustiedot kirjataan koh-
teen huoltokirjaan, josta ne 
ovat myöhemmin käytettävissä 
perusteellista kuntotutkimusta 
tehtäessä.

Kohdennetun kuntotutki-
muksen perusteella tehdään 
päätös tulevan perusteellisen 
kuntotutkimuksen ajoituksesta 
sekä sen mahdollisesta laajuu-
desta. Kohdennetulla kuntotut-
kimuksella ei siis tehdä päätök-
siä korjaustavasta eikä edes sen 
ajankohdasta, vaan sen avulla 
saadaan pelkkää silmämääräis-
tä tarkastelua tarkempi tieto 
rakenteiden vanhenemisesta 
todellisissa luonnonoloissa.

Kuntotutkimukset 
vanhassa 
rakennuskannassa

BeKo-tietokannasta tehtyjen 
havaintojen sekä kiinteistön-
omistajien haastattelujen mu-
kaan nykyisten julkisivu- ja par-
vekerakenteiden korjaushank-
keen käynnistää yleensä vasta 
rakenteen näkyvä vaurioitumi-
nen. Näkyvien vaurioiden ilme-
tessä betonirakenteen vaurioi-
tuminen on kuitenkin yleensä 
edennyt jo niin pitkälle, että ke-
vyet suojaustoimenpiteet eivät 
ole enää riittäviä, vaan yleensä 
joudutaan turvautumaan perus-
teellisempaan korjaukseen. 

Mikäli kuntotutkimus teetet-
täisiin jo ennen näkyvien vauri-
oiden syntymistä, olisi mahdol-
lista hidastaa rakenteen vauri-
oitumista erilaisilla suojaustoi-
menpiteillä ja siten pidentää 
rakenteen käyttöikää.

Jotta kiinteistön kuntoa pys-
tyttäisiin pitämään yllä ja sovel-
tuviin korjaustoimiin osattaisiin 
ryhtyä ajoissa, olisi rakenteiden 
kuntoa seurattava säännöllises-
ti. Kuntotutkimus tulisi siten 
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teettää jo ennen näkyvien vau-
rioiden syntymistä. Tällöin olisi 
mahdollista hidastaa rakenteen 
vaurioitumista erilaisilla kevyil-
lä suojaustoimenpiteillä ja siten 
pidentää rakenteen käyttöikää. 

Ensimmäisen kuntotutkimuk-
sen jälkeen rakenteen kuntoa 
suositellaan seurattavaksi noin 
5 vuoden välein tehtävillä ta-
pauskohtaisesti kohdennetuilla 
kuntotutkimuksilla. 

Betonirakenteiden korjaus-
ohjeissa BY 41 2007, suositel-
laan kuntotutkimuksen teet-
tämistä noin 15 vuoden iässä, 
mutta kuitenkin viimeistään 
silloin, kun rakenteessa alkaa 
esiintyä näkyviä vaurioita. Nä-
kyvien vaurioiden havaitse-
minen edellyttää rakenteiden 
kunnon säännöllistä seurantaa 
esim. kuntoarvioilla.

Kuntotutkimuksen 
käyttöikä

Kuntotutkimuksessa saatava 
tieto vanhenee osittain ajan ku-
luessa. Osa tiedoista, kuten rau-
doitteiden peitepaksuudet, läm-
möneristeiden paksuus sekä 
betonin suojahuokossuhde ja 
huokosjako pysyvät rakenteen 
valmistumisen jälkeen vakioi-
na. Sen sijaan kaikkien näkyvi-
en vaurioiden määrä sekä be-
tonin karbonatisoitumissyvyys 
ja betonin huokosrakenteen 
täytteisyys sekä pakkasrapau-
tumistilanne muuttuvat ajan ja 
rasitustason mukaisesti.

Kohteeseen tehdyn kuntotut-
kimuksen käyttökelpoisuusaika 
riippuu oleellisesti rakennuk-
sessa todetuista vauriomeka-
nismeista ja kunnosta kunto-
tutkimushetkellä. Jo silmämää-
räisesti pitkälle vaurioituneen 
rakennuksen korjaustarve tulee 
vastaan tyypillisesti 0 - 3 vuo-
den kuluessa kuntotutkimuk-
sesta kun taas hyväkuntoisessa 
rakennuksessa korjaustarve voi 
olla 10 - 15 vuoden päässä.

Raudoitteiden korroosion 
sekä betonin pakkasrapautu-
misen eteneminen riippuvat 
voimakkaasti rakenteen todel-
lisesta kosteusrasitustasosta. 
Molemmat vauriomekanismit 
etenevät tyypillisesti huomat-
tavan hitaasti tavanomaisissa 
sisämaan ilmasto-olosuhteissa. 

Tällaisissa rakennuksissa kun-
totutkimusten vaurioitumista 
kuvaava tieto vanhenee noin 
8 - 12 vuodessa edellyttäen, et-
tä rakenteiden kantavuudessa 
ja kiinnitysvarmuudessa ei ole 
ollut puutteita. Aivan rannikko-
olosuhteissa sekä paikalliselle 
korkealle kosteusrasitukselle 
alttiissa rakenteissa vaurioitu-
misnopeus on huomattavasti 
suurempi kuin tasaisemmissa 
sisämaaolosuhteissa. Tällöin 
kuntotutkimustieto vanhenee 
jo keskimäärin viidessä vuo-
dessa.

Kantavuuteen ja 
kiinnitysvarmuuteen 
kiinnitettävä huomiota

Mikäli kuntotutkimuksessa 
on todettu puutteita rakentei-
den kantavuuteen tai elementti-
en kiinnitysvarmuuteen liittyen, 
esimerkiksi julkisivuelement-
tien ulkokuoren taustapinnan 
rapautuminen, joka vaikuttaa 
mm. ansaiden kiinnitykseen, 
tulee korjausten aikataulutuk-
seen ja rakenteiden kunnon-
seurantaan kiinnittää erityistä 
huomiota. Tällöin rakenteiden 
kunnon seurantaa on suoritet-
tava tiheämmin, luokkaa 2 - 3 
vuoden välein näihin asioihin 
kohdennetuilla kuntotutkimuk-
silla. 

Kuva 4 Suojauskelpoinen julkisivu.

Kuva 5 Terästen korroosiota 
karbonatisoituneessa betonissa 
voidaan hidastaa suojaavilla 
pinnoitteilla.
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K O R J A U S R A K E N TA M I N E N

Työmaan turvallisuuden 
peruslähtökohta on jo 
urakkatarjouspyyntöi-

hin liitettäväksi vaadittava tur-
vallisuusasiakirja. Siitä on 
ilmettävä kattavasti juuri kysei-
sen hankkeen ominaisuudet ja 
olosuhteet sekä työn vaarat ja 
haittatekijät. Rakennuttajan on 
tiedettävä, että jo tämän turval-
lisuusasiakirjan laatiminen edel-
lyttää ammattitaitoa ja paneu-
tumista.

Viherrakentamisen rakennut-
tajakonsultti Marko Pirttijärvel-
le on kertynyt omakohtaista 

Kaikkien turvallisuudesta 
huolehdittava

Kehnosti valmisteltu pihakorjaushanke on mo-

nessa mielessä riski. Turvallisuusriski se on 

paitsi korjaustyötä tekeville myös kiinteistössä 

asuville, työskenteleville ja asioiville. Rakennut-

tajia, myös taloyhtiöitä, on 1.6.2009 voimaan 

tulleella asetuksella velvoitettu nimeämään ra-

kennushankkeilleen työturvallisuuskoordinaat-

tori hankkeiden turvallisuudesta huolehtimaan. 

Rakennuttajan vastuulla on myös varmistaa, 

että tehtävän vastaanottanut henkilö hoitaa 

velvollisuutensa.

Pihatyömailla monenlaista liikkujaa

ko kemusta paitsi ympäristö- ja 
pihahankkeiden suunnittelusta 
myös rakennuttajakonsultin, 
työ turvallisuuskoordinaattorin 
ja valvojan tehtävistä. Hank-
keita myös kilpailuttaneena 
hän ko rostaa, että jokaisen 
pihaurakoiden tarjouspyyn-
töihin urakkatarjouksensa an-
tavan yrityksen pitäisi liittää 
tarjoukseensa juuri kyseistä 
työmaata koskeva kirjallinen  
turvallisuussuunni telma. 

Jos rakennuttaja tai hänen 
valtuuttamansa henkilö ei ole 
hoitanut tarjouspyyntöihin liit-

Pelastusviranomaisille on 
tehtävä ilmoitus, jos pa-
lo- ja pelastustiet joudu-
taan katkaisemaan väli-
aikaisestikin pihatöiden 
vuoksi. Niiden käyttö-
mahdollisuus on turvat-
tava ennen kuin urakoit-
sijan työntekijöiden työ-
aika päättyy.  Kuva: 
Marko Pirttijärvi.

n  Teksti: Hanna Rissanen
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teeksi pohjatietoja selvittävää 
turvallisuusasiakirjaa, turvalli-
suussuunnitelman laadinta ei 
onnistu. Seuraus on, että ura-
koitsijoiden antamat urakka-
tarjoukset eivät voi olla täysin 
vertailukelpoisia. Turvallisuus 
on saatettu ottaa urakkalaskel-
miin mukaan hyvin eri tavoin 
- tai ei lainkaan. Tätä ilmenee 
yhä, mihin Pirttijärvi on tör-
männyt esimerkiksi kohteissa, 
joihin hän on liittynyt valvojan 
ominaisuudessa.  

– Olen joutunut valvomaan 
ura koita, joissa suunnitteluasia-
kirjat on tehty hyvin vasemmal-
la kädellä. Kun kaikki on tulkin-
nanvaraista, valvonta on hyvin 
hankalaa, hän kuvaa tilanteita 
kehnoimmillaan. Senkin tason 
suunnitelmiin hän on törmän-
nyt, että ei ole edes harkinnut 
valvojaksi ryhtymistä. 

Pirttijärvi on huomannut, 
et tä taloyhtiöiden teettämissä 
pihaurakoissa turvallisuuteen 
liittyvät tehtävät ja vastuut tah-
tovat yhä olla usein hukassa. 

– Liian usein isännöitsijät lä-
hettävät tarjouspyyntöjä mo-
nenlaisista urakoista kiireissään 
hyvin heppoisin asiakirjoin. Ti-
laajalla on tänä päivänä hirveän 
iso vastuu, pahimmassa tapauk-
sessa rikosoikeudellinen, hän 
muistuttaa. 

Monet ammattitaitonsa ja/ 
tai aikansa riittämättömyyden 
tur vallisuusasioiden selvittämi-
seen ja hoitamiseen todenneet 
taloyhtiöt ja isännöitsijät ovat 
sentään jo havahtuneet turvaa-
maan selustansa nimittämällä 
hankkeeseen asiat hallitsevan 
rakennuttajakonsultin ja työtur-
vallisuuskoordinaattorin, joka 
voi olla myös sama henkilö. 

Ammattilaisellekaan turvalli-
suuden varmistaminen ei ole 
ohimennen hoidettava rutiini, 
vaan vaatii kohde kohteelta 
oman paneutumisensa. Vastuut 
voivat olla todella isot.

– Joku on sanonut minulle, 
että työturvallisuuskoordinaat-
torin virkaa ei pidä ottaa vas-
taan, jos on lukutaitoinen ja täy-
dessä ymmärryksessä! Ainakin 
homma on otettava vakavasti. 

Niin huolellinen kukaan tus-
kin voi olla, etteikö joskus jokin 

riski voisi jäädä ottamatta huo-
mioon. Niiden varalta konsult-
tina tehtävän ottanut voi ottaa 
turvakseen vastuuvakuutuksen. 
Jos onnettomuus katsotaan kui-
tenkin törkeän laiminlyönnin 
seuraukseksi, vakuutukset ei-
vät auta.

Tiedotusta, kylttejä,
suoja-aitoja, tukia

Rakennuttajana Marko 
Pirt tijärvi edellyttää en-
sin näkin päätoteuttajal-

ta eli valitulta urakoitsijalta pai-
kan päälle työmaataulun. Siitä 
niin ohikulkijat kuin rakennus-
kohteen asukkaat ja siel lä kä-
vijät voivat lukea, mikä yritys 
urakasta vastaa sekä tärkeät 
yhteystiedot. 

Kyltissä näkyvillä oleva nimi 
ensinnäkin patistaa jo maineen-
kin vuoksi pitämään työmaan 
mahdollisimman siistinä, mikä 
itsessään on myös turvallisuut-
ta edistävä asia.  Yhteystiedot 
ovat tärkeät, jotta työmaalla 
eh kä iltaisin tai viikonloppui-
sin sattuneiden sään, ilkivallan 
tms. aiheuttamien havereiden 
silminnäkijät osaavat ottaa oitis 
yhteyttä oikeaan paikkaan.  

Työmaa- alue on myös merkit-
tävä selkeästi työmaa-alueeksi 
ja varustettava pääsykieltomer-
kein. Asuintalokohteissa kaivan-
not ovat useimmiten sadevesi-
viemäreiden töiden seurannai-
sia. Ne on aidattava tai muilla 
tavoin estettävä asiattomien 
pääsy tai putoaminen niihin. 

Pyr kimys on, että kaivantoja 
ei jätettäisi työpäivän jälkeen 
ollenkaan avoimiksi. Aina se  ei 
kuitenkaan onnistu, vaan ne 
voivat olla avoinna pisimmil-
lään viikko tolkullakin. Aitojen 
on siksi oltava niin tiiviitä, että 
lapsetkaan eivät pääse livahta-
maan niiden välistä. Niiden on 
kestettävä nojailu. 

Monissa taloyhtiöissä on lii-
ketiloja ja ravintoloita tms., jois-
sa liikkuu ulkopuolisia myös 
työajan ulkopuolella. Sattua voi 
mitä vain, jos kaivantojen eris-
täminen ei ole aukoton. Jos se 

➺ JATKUU
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on kunnossa, kaivantojen sor-
tumisvaara onkin uhka ainoas-
taan työntekijöille. 

Valvojana Pirttijärvi on  jos-
kus joutunut jopa keskeyttä-
mään työmaan sortumisvaaran 
oltua niin ilmeisen. Reunojen 
tuennoissa tahtoo olla puuttei-
ta. Sortumisriskiä kasvattaa lä-
hellä täristävä liikenne, mikä on 
otettava huomioon tuennassa. 
Toisaalta maa-aineksen kosteus-
tilan muuttuminen suuntaan tai 
toiseen, sateen tai kuivamisen 
seurauksena, voi seurata sortu-
ma. 

Reunojen tuennan vaihto-
ehtona on joskus mahdollista 
käyttää luiskaamista. 

Varautumista 
yksittäiset
henkilöt huomioiden

Nykyinen työturvalli-
suusasetus (1.6.2009) 
edellyttää työmaalla 

toimivien käyttävän suojaimia 
ja huomiovärein tehostettuja 
vaatteita. Pirttijärvi sanoo pitä-
vänsä tiukkaa linjaa myös siinä, 
että jokaisella työntekijällä on  
näkyvillä myös henkilökortti.

– Siinä on pidettävä tiukka 
linja jo harmaan taloudenkin 
vuoksi. 

Ulkomailta tullut työvoima 
asettaa ketjutetussa aliurakoin-
nissa valvojalle haasteen, että 
myös heiltä löytyvät vaadittavat 
paperit. Tulokkaissa on paljon 
myös hyviä ja myös asianmukai-
sin paperein varustettuja työn-
tekijöitä, jotka eivät aiheuta 
ylimääräisiä toimia valvojalle. 
Tarkkana on kuitenkin oltava.

Vaikka määräyksiä, joihin tur-
vallisuudesta vastaava voi vaati-
muksissaan vedota, ohjeistusta 
voisi Pirttijärven mukaan olla 
nykyistä enemmänkin. Hän ker-
too viime kesänä soittaneensa 
työsuojelupiiriin muun muassa 
kysyäkseen mahdollista ohjeis-
tusta koskien työmaalla asuvia 
asukkaita. Papereissa kun tode-
taan vain yleisellä tasolla, että 
työn vaikutuspiirissä olevalle 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

kolmannelle osapuolelle ei saa 
aiheuttaa vaaraa. Itse hän mai-
nitsee edellyttävänsä vähän-
kään isommissa kohteissa ura-
koitsijalta laa tusuunnitelman, 
jonka riskikartoituksessa on 
huomioitu esimerkiksi taloyh-

tiössä toimivat perhepäivähoi-
tajat, liikuntaesteiset ym. henki-
lötekijät.

Kesäaika on lyhyt ja Pirttijär-
velläkin saattaa olla rakennutta-
jana ja valvonnassaan yhtä aikaa 
viidestä kuuteenkin työmaata. 

– Joskus hyvinkin haastavia juttu-
ja suunnitella, Marko Pirttijärvi to-
teaa taloyhtiöissä myllerrystä ai-
heuttavista pihaurakoista, joista 
huolimatta asukkaiden ja mahdol-
listen liike- ja toimistotilojen käyt-
täjien turvallinen kulkeminen on 
järjestettävä vaihe vaiheelta. 
Liikkumisen on onnistuttava myös 
rollaattorilla ja pyörätuolilla. 
Kuva Hanna Rissanen.

Kotipihan tai lähipihan ol-
lessa työmaana vanhempi-
en on terästäydyttävä en-
tisestään lapsien liikkumi-
sista. Koneet ja kaivannot 
kiinnostavat pieniä. 
Leikkialueet on monesti 
turvallisinta rajata pois 
käytöstä töiden ajaksi. 
Kuva: Marko Pirttijärvi.

Vihertöissäkin tehdään usein 
paloriskejä aiheuttavia bitumi- 
tai muita tulitöitä. Tekijöiltä on 
edellytettävä tulityökortit. 
Myös melun ja pölyisyyden ai-
heuttamista on torjuttava 
mahdollisuuksien rajoissa. 
Etenkin betonikiven kuivasa-
haus on syytä tehdä kaukana 
ikkunoista ja ilmanottoaukois-
ta. Kuva: Marko Pirttijärvi.

On selvä, että paikanpäällä 
ei voi  olla koko aikaa. Yhteis-
työkumppaneihin on voitava 
luot taa ja toisaalta monet asiat 
pysytään hoitamaan myös pu-
helimessa. 

Pihakorjausten suunnittelu-
työt ajoittuvat pitkälti talviai-
kaan. 



Huomaamatta paras
Vedeneristyksen ammattilainen

www.trelleborg.fi 

Vedeneristys on parhaimmillaan 
silloin, kun sitä ei huomaa. Meillä 
Trelleborgilla on yli sadan vuoden 
kokemus, tieto ja taito kehittää ja 
valmistaa ajanmukaisia tuotteita 
ja materiaaleja huomaamattomaan 
vedeneristykseen. 

http://www.trelleborg.fi
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V Ä E S T Ö S U O J AT

Tutkimusraportista nimel-
tä "Väestönsuojat lähiös-
sä" napatusta kahdesta 

lauseesta lukijalla he rää kysy-
myksiä. M y ö s  talokohtaisten 
väestönsuojien... Mitä sitten 
ovat ne tilat, joiden suunnitte-
lus sa rauhanaikainen hyötykäyt-
tö  o n  määritelty ennalta? 

Raportin mukaan ne ovat 
"laa joja kaupunginosakohtaisia 
yhteisväestönsuojia", joiden uu-
menissa on tiloja monien lajien 
harrastajille: judon harrastajille 
tatameja, juoksijoille sekä jou-
si- ja muille ampujille soveltu-
via ratoja, pelikenttiä, kerho- ja 
askartelutiloja jne. 

Entä, miten niin  m i k ä li  
ta lokohtaisia väestönsuojia ra-
kennetaan jatkossa? Raportin 
kirjoittanut kaupunkitutkimuk-
sen professori Timo Kopomaa 
Helsingin yliopiston sosiaalitie-
teiden laitokselta kertoo, että 
ympäristöministeriössä on oltu 

Taloyhtiöiden väestönsuojissa 
piilee uusia käyttömahdollisuuksia

”Myös talokohtaisten 

väestönsuojien suun-

nittelussa - mikäli 

niitä jatkossa raken-

netaan - tulisi yleisten 

suojien tapaan määri-

tellä ennakkoon tilojen 

rauhanaikainen hyöty-

käyttö. Edelleen tulisi 

taloyhtiöitä kannustaa 

olemassa olevien suo-

jatilojen kehittämiseen 

ja niiden järjestämisen 

asukastiloiksi.”

nyt hiukan kriittisiä kyseisten 
suojien rakentamisen osalta. 
Näin toisaalta ajatuksin, saa-
vatko taloyhtiöiden asukkaat 
niistä jotain vastinetta - osak-
kaathan tilojen rakentamisen ja 
ylläpidon kustantavat - toisaalta 
pohdinnoin, josko suojia jo olisi 
riittävästi, niitä ei ehkä tarvitsisi 
enää rakentaa lisää. 

– Muun muassa Tanskassa ja 

Ruotsissa on jo päädytty siihen, 
että niitä ei rakenneta. 

Mitä taloyhtiöiden väestön-
suojista sitten nykyisellään 
löytyy ja mitä mahdollisuuksia 
ne voisivat tarjota asukkaille? 
Ja onko asukkailla kiinnostusta 
kehittää heille yhteisesti kuulu-
vaa tilaa hyödyksi ja virkistyk-
seksi, yksin vuorollaan ja/tai 
yhdessä käytettäväksi?

Timo Kopomaalla oli laadul-
lisen (ei määrällisen) tutkimuk-
sen yhteydessä mahdollisuus 
kierrellä eri aikakausien taloyh-
tiöiden väestösuojissa, painot-
tuen Maunulaan, hänen omaan 
kotikaupunginosaansa. Kiertely 
toi esiin ensinnäkin väestön-
suojelutekniikan kehittymisen, 
toisaalta sen, että monessa yhti-
össä tiloja oli otettukin jo käyt-
töön, enimmäkseen kuitenkin 
passiiviseen, ei juurikaan asu-
kaslähtöiseen. Verkkohäkit tava-
roiden säilömiseen ovat varsin 
tuttu näky väestönsuojissa.

– Ehkä 1950- ja 60-lukujen ta-
loissa löytyy vielä tyhjiä tiloja, 
jotka enemmänkin ovat odotta-
massa ylipäätään normaaliajan 
käyttöä. 

Omaan käyttöön,
yhteisöllisyyden 
edistäjäksi

Väestönsuojatilojen käyt-
tö kerhohuoneina on 
myös perinteistä. Ko-

pomaan omassa taloyhtiössä 
käyttäjinä on partiolaisia. 

Hyötykäyttöä tietysti on se-
kin, että ne on vuokrattu ulko-
puoliselle, esimerkiksi toimis-
toksi tai varastotilaksi. Silti hän 
arvioi tilojen käytössä olevan 
paljonkin tehostamisen tarvet-
ta. Toisaalta hän pitäisi hyvänä, 
että vältettäisiin väestönsuo-
jelutilojen vuokraamista talon 
ulkopuolisille. Ideaalista olisi 
käyttö taloyhtiön omana yhteis-
tilana, jonkinasteisen yhteisölli-
syyden edistäjänä taloyhtiössä. 

– Nyt puhutaan yhteistilois-
ta ja erilaisista yhteisöllisyyden 
muodoista, Kopomaa toteaa, 
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– Taloyhtiöt ovat saattaneet käyttää 24 tunnin varautumisaikaa 
verukkeenakin, että väestönsuojalle ei ole kehitetty yhteistä nor-
maaliajan käyttöä, Timo Kopomaa arvelee. - Silti näissä taloyhti-
öissä ei välttämättä ole huolehdittu suojelulaitteiden huoltotoi-
menpiteistä saati nykyaikaistamisesta ja kehittämisestä.

n  Teksti: Hanna Rissanen   Kuvat: Aimo Holtari
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ammatti-isännöitsijät 103 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 103 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1097 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät 42 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 80 kpl
hallitusten puheenjohtajat 460 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät 210 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 254 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1945 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät 98 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 185 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1248 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät 561 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 1147 kpl
hallitusten puheenjohtajat 5505 kpl

Espoo - Kauniainen
ammatti-isännöitsijät 177 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 873 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2814 kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät 156 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 168 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1266 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät 127 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 477 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1782 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät 52 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 102 kpl
hallitusten puheenjohtajat 599 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät 84 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 99 kpl
hallitusten puheenjohtajat 829 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät 49 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 41 kpl
hallitusten puheenjohtajat 466 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät 23 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 56 kpl
hallitusten puheenjohtajat 390 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät 65 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 109 kpl
hallitusten puheenjohtajat 831 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät 54 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 49kpl
hallitusten puheenjohtajat 681kpl

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan! 

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

Noin 54 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

SIR Tietokanta on Kiinteistöpostin jakelurekisteri.
Kartassa olevat määrät ovat suuntaa antavia rekisterin jatkuvan päivittymisen vuoksi. Saat 
tarkan lukumäärän pyytämällä meiltä poimintapyynnön haluamaltasi alueelta.

http://www.sir.fi
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joskin myöntää yhteisöllisyy-
den haikailussa esiintyvän ajoit-
taista aaltoilua. Yhteisöllisyyden 
jo sinällään hän uskoisi palvele-
van taloyhtiötä myös erilaisissa 
kriisitilanteissa, niissäkin, joissa 
suojaa käytettäisiin siihen tar-
koitukseen kuin se on raken-
nettu. 

Tyypillistä väestönsuojille on 
karuus. Tutkimuksessa ilmeni, 
että monille ihmisille ajatus 
ajanvietosta väestönsuojissa 
tuntui vieraalta jo siitä syystä. Jo 
raskaat rautaovet torjuvat joita-
kin astumasta kellarivarastoksi 
muutettuun tai kalustamatto-
maan suojaan, saati oleilemaan 
todellisuudessa turvattomaksi 
kokemassaan tilassa. Useampi 
Kopomaan haastattelema hen-
kilö ilmoitti, että kieltäytyisi 
menemästä suojaan jopa kriisi-
tilanteessa.  

– Toisaalta pelastusalan am-
mattilaiset sanovat, että kriisiti-
lanteessa ihmiset arvioivat suh-
tautumisensa uudelleen, voivat 
päätyä erilaisiin ratkaisuihin.

Väestönsuojia voi verrata  
ka ruudessaan myös teollisuus-
käytöstä poistuneisiin tiloihin, 
joiden on todettu innostavan 
moninaisuudessaan yksilölli-
syyttä ja  mahdollisuutta itseil-
maisuun arvostavia. 

"Marginaalisiksi leimatut, 
en nen rujoiksi ja nuhruisiksi 
mielletyt ympäristöt on saatet-
tu muuttaa kotoisiksi tiloiksi. 
Teollisuus- ja toimistotiloja 
sekä vanhoja liiketiloja on 
saneerattu uuteen käyttöön. 
Kokonaisia tehdaskiinteistöjä 
on muutettu niin sanotuiksi 
loft-asunnoiksi. Karut, mutta 
tilavat ja väljät, joustavasti 
uuteen käyttöön muo katut 
ratkaisut ovat miellyttäneet 
nuoria. Näin myös väestön-
suojilla voisi olla edullisuu-
tensa ja ehkä estetiikkansa-
kin puolesta käyttöä, joiden-
kin ihmisryhmien tai alakult-
tuurien edustajien kannalta. 
Kysymys on sellaisesta tilan 
käyttötarkoituksen muutok-
sesta, joka sallisi oleilun", 
Kopomaa kirjoittaa tutkimuk-
sessaan.

Käytäisiinkö yhdessä
Gelleriassa?

Toisin kuin teollisuus-
rakennusten tarjoamat 
loft-tilat, väestönsuojat 

eivät kuitenkaan ole korkeita, 
eivätkä yhtä avariakaan. Silti 
niissä Kopomaan mukaan olisi 
mahdollisuuksia päivittämiseen. 
Taloyhtiöissä voitaisiin miettiä 
niille "normaaliajan" käyttöä, 
muutakin rinnakkaiskäyttöä 
kuin tavaroiden - myös unoh-
dettujen ja omistajitta jäänei-
den - varastoimista. 

– Kiinteistöalan toimijat voi-
sivat kerätä ideoita ja järjestää 
kilpailuja, kerätä tietoja, millai-
sia käyttöjä asukkaat ovat jo 
keksineet, tuoda niitä esiin hy-

vinä esimerkkeinä, Kopomaa 
sanoo. 

"Suojatilalle on mahdollis-
ta suunnitella arkikäyttöä, 
minkä kautta tila tulee asuk-
kaille tutuksi ja hyödylliseksi. 
Kun suoja on käytössä, ole-
tettavasti siitä pidetään myös 
paremmin huolta, kuin jos se 
on tyhjä tai vajaakäytössä. 
Kodinomaisuutta on syytä 
synnyttää. Luohan se jo itses-
sään turvallisuuden tunnet-
ta, tavoitetta, joka toiminnan 
kannalta on tietysti se kaik-
kein keskeisin kriisioloissa 

Olisiko visio miellyttäväksi 
tarkoitetusta suojasta lopul-
ta sen mielettömämpi kuin 
mielikuva karusta, kosteasta 
tilasta, jossa ihmiset ympä-
ristöstään piittaamattomina 
kyhjöttäisivät?"

Esille tulleita, varastoimises-
ta poikkeavia väestönsuojien 
käyttötapoja ovat muun muas-
sa toimiminen kirjojen kierrät-
tämistilana, kerhotilana ja ko-
koustilana. Tutkimusraporttiin 
listattuina potentiaalisina käyt-
töinä taloyhtiössä keskustelta-
vaksi voisi nostaa myös mui-

➺ JATKOA sivulta 40

Isoja yhteisiä väestönsuo-
jia ei ole haluttu jättää 
tyhjilleen, niille on haettu 
monikäyttöisyyttä. 
Samanlaista ei ole ollut ta-
loyhtiöissä, eikä siihen ole 
ohjeistustakaan. 
Mahdollisuuksia löytyy, jos 
on aktiivisuutta ja halua 
myös yhteisöllisyyteen. 
Jokainen osakas ja asukas-
han maksaa tiloista joka 
tapauksessa.

Kuva vuodelta 2007 helsinkiläisestä Castreninkatu 14:stä sijait-
sevasta taloyhtiöstä, jossa järjestettiin väestösuojaharjoitus, jo-
hon osallistui 36 vapaaehtoista talon asukasta.
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den tavaroiden kuin kirjojen 
kierrättämisen, yhteiskeittiön, 
kuntosalin, nikkarointi- tai esi-
merkiksi kudontatilan, pyykin-
käsittelyhuoneen, äänieristetyn 
soittohuoneen, "gradu-hotellin 
opiskeluun", lepo- ja mietiske-
lyhuone. 

Myönteisen oivalluksen Ti-
mo Kopomaa kertoo saneensa 
omassa taloyhtiössään pakkas-
päivänä, jolloin kohtasi naapu-
rinsa kuntoilemassa pitkällä 
kellarikäytävällä askelmittarei-
neen. Itse hän kertoo uuden 
harrastuksensa alkuvaiheessa 
harjoitelleensa sählypallon lyö-
mistä pyörävaraston seinään. 

– Itselleni se oli silloin tär-
keää. Naapuri totesi, että kyllä 
sieltä jotain kopinaa kuului, 
mutta ei se häirinnyt. 

Liki jokaisesta taloyhtiöstä 
löytynee myös taiteen harrasta-
jia. Kopomaakin tunnustautuu 
'ite-taiteilijaksi', kertoo kypsy-
telleensä idea-asteella, josko 
suojia, käytöstä pois jääneitä 
pannuhuoneita tms. voitaisiin 
käyttää myös asukkaiden omi-
na kellarigallerioina, "gellerioi-
na". Näyttelyt voisivat olla asuk-
kaille tilaisuus tutustua paitsi 
töihin ja tiloihin myös tavata ja 
tutustua luontevasti ja kiireet-
tömästi toisiinsa. 

*) Väestönsuojat lähiössä, 

Kuluttajatutkimuskeskuk-

sen työselosteita ja esitel-

miä 123/2010, kirjoittaja 

Timo Kopomaa. 

Tutkimus on osa Helsingin 

yliopiston Leppoisa lähiöm-

me -hanketta, joka puoles-

taan on yksi ympäristömi-

nisteriön organisoiman ja 

Asumisen rahoitus- ja ke-

hittämiskeskuksen (ARA) 

rahoittaman Lähiöiden ke-

hittämisohjelma 2008-2011 

tutkimushankkeista. 

Kuluttajatutkimuskeskus 

osallistuu ohjelmaan Hyvil-

lä palveluilla laadukkaaseen 

lähiöasumiseen -hankkeel-

la. 

Kuluttajatutkimuskeskuk-

sen tutkimushanketta ja 

lähieöiden kehittämisohjel-

massa mukana olevaa Lep-

poisa lähiömme -tutkimus-

hanketta yhdistää kiinnostus 

asukastiloihin. 

”Väestösuojat lähiössä” on 

luettavissa netissä.

Mielenkiinnolla uutta
pelastuslakia odottaen

Ihmisten oma-aloitteisesti keksimät käytöt talojen  jousta-

vasti käyttöön otettavissa löyhissä tiloissa voivat monesti jäädä 

satunnaisiksikin. Jämähtäminen yhteen ja samaan käyttöön ei 

välttämättä ole tarpeenkaan. 

– Ehkä voisi ajatella tilojen käytön määräaikaista tarkistamis-

ta, Kopomaa miettii. Mielenkiinnolla hän toteaa odottavansa il-

meisesti 2011 tulevaa uutta pelastuslakia, mihin siinä päädytään, 

Itse hän uskoo, että missään nimessä jatkossa ei haluta enää 

rakentaa pelkkiä väestönsuojia. Tulevaisuudessa korostettaneen 

ko. tilojen monikäyttöisyyttä. Muidenkin käyttömahdollisuuksien 

kuin vain ja ainoastaan suojatilana toimimisen puolesta puhunee 

se, että pelastusviranomaisten keskuudessa on ollut ajatuksia 

varoajan pidentämisestä. Nykyisten määräysten mukaan väes-

tönsuoja on saatettava muusta käytöstä, esimerkiksi varastoti-

lasta, suojakäyttöön 24 tunnissa. Kopomaan mukaan mahdollista 

on, että aika muuttuu 72 tunniksi. 

http://www.molok.com
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VA K U U T U K S E T

-Kun aikoinaan tulin 
toimistoon, emme 
käyttäneet meklarei-

ta. Sitten annoimme kokeeksi 
muutaman taloyhtiön meklari-
en hoidettavaksi nähdäksemme, 
miten toiminta pelaa, isännöitsi-
jä Jukka Euramaa sanoo. 

Äänessä on nuoremman pol-
ven Euramaa yli 30 vuotta 
toi  mineesta helsinkiläisestä 
Isännöinti Euramaa Ky: stä, jo-
ten tuo 'aikoinaan' sijoittuu 
2000-luvun alkuvuosille. Vaikka 
työvuosien määrä ei vielä ole 
kovin mittava, alalle kouluttau-
tumisesta kertova lyhenteiden 
ketjulle on Jukka Euramaalla 

Taloyhtiön vakuutusten hoidossa 
työtä ja vastuuta riittää jaettavaksi asti

Nykyammatti-isännöitsijöistä monet ovat 

päätyneet antamaan vastuuta asiakastaloyh-

tiöidensä kiinteistövakuutuksista, niiden uudel-

leen arvioinneista ja kilpailuttamisesta sekä va-

hinkoasioiden hoidosta alan meklarille. Tutuksi 

käyneen meklarin kanssa tilanteiden edellyttä-

mä yhteistyö ja tiedonvaihto pelaavat sujuvasti, 

pitkälti sähköisesti. Isännöitsijöille itselleen jär-

jestyy näin mahdollisuus keskittyä muutenkin 

monimuotoiseen työ- ja asiakaskenttäänsä. 

venynyt mittaa hyvästi: alkuun 
suoritetun isännöitsijän ammat-
titutkinnon  päälle ITS, AIT ja 
JET - ja kaikista pohjimmaisena 
kaupallinen tutkinto.

Koska kokemukset meklarin 
hyödyntämisestä olivat hyvät, 
toimintatapaa on jatkettu sa-
malla linjalla ja muidenkin talo-
yhtiöiden vakuutusten hoitoa 
meklareille luottaen. 

Myös taloyhtiöiden hallituk-
sissa me nettelytapa on hyväk-
sytty. Ensinnäkään se ei ole 
li sännyt taloyhtiön kustannuk-
sia; jos vakuutukset ostaa 
suo raan vakuutusyhtiöistä, 
vakuu tusmaksun lisäksi tulee n  Tekstit: Hanna Rissanen   Kuvat: Aimo Holtari
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mak settavaksi vakuutusyhtiön 
veloittama järjestelypalkkio. 
Kun vakuutukset kilpailuttaa 
ja vertailee meklari, kyseinen 
maksu menee vakuutusmekla-
riliikkeelle. 

Vaikka vakuutuksien hoito 
luotetaan meklareille, isännöit-
sijälläkin säilyy tuntuma ja te-
kemistäkin. Ainakin Euramaan 
toimistossa isännöitsijä on edel-
leen se, joka tekee vesi- ym. va-
hingoissa vahinkoilmoituksen, 

MEILTÄ LÖYDÄT
KIINTEISTÖPESULAASI
KAIKKI MITÄ TARVITSET.

Vitikka 1 C, 02630 Espoo
Puh. (09) 6869 750, Fax (09) 6869 7520
info@talpet.fi

www.talpet.fi

kilpailuttaa korjauksia tekevät 
urakoitsijat ja valvoo töiden te-
kemistä. Meklarin vastuulle on 
jätetty esimerkiksi kokonais-
valtaisien putkisaneerauksien 
jälkeen arvioituttaa uudelleen 
vakuutustarve vesivahinkojen 
varalta ja kilpailuttaa uudet va-
kuutukset. 

Tietäen remonttitarpeiden - 
muidenkin kuin putkistosanee-
rausten - yleisyyden vanhene-
vassa asuntokannassa, voi hy-
vin kuvitella, että isännöitsijän 
paperitöiden kuorma kevenee 
meklaria 'työkaluna' käyttäen 
merkittävästi. Jukka Euramaa 
kertoo saaneensa näyttöä sii-
täkin, että meklareiden käyttö 
tuo jopa taloyhtiölle lisäarvoa.

–Kun aiemmin hoidimme 
kaik ki vesivahinkotapaukset 
itse, paperityötä oli moninker-
taisesti enemmän. Jos sitten va-
kuutusyhtiöltä tuli kielteinen 
päätös korvauksesta, muutok-
sen läpisaaminen oikaisupyyn-
töjä kirjoittaen oli vähän niin 
ja näin.

Meklareiden ammattikunnal-
la on samassa tilanteessa mah-
dollisuudet kaivaa arkistoistaan 
esiin kaikki ennakkotapaukset. 
Niitä tutkimalla saattaa hyvin-
kin löytyä materiaalia, jonka 
pohjalta hylkäävän päätöksen 
antanut vakuutusyhtiö, tapaus-
ta uudelleen arvioituaan muut-
taa päätöksen myönteiseksi.

Pitkissä vahingonkorvauskä-
sittelyissä syntyy paperia. Pro-
sessin päätyttyä vahingon koh-
danneen taloyhtiön hallitukset 
ja isännöitsijä saavat meklarilta 
raportin kustannuksista, saa-
duista korvauksista perustelui-
neen. 

Erikseen ja 
yhteisvoimin
taloyhtiöasiakkaan 
eduksi

Kustannuspaineissa tus-
kailevat taloyhtiöiden 
osakkaat ja hallitukset 

saattavat ajoittain pyrkiä säästä-

miseen myös riskeille altistavin 
tavoin. Jukka Euramaakin tietää, 
että isännöitsijää ei välttämättä 
uskota, jos taloyhtiön hallitus 
päättää esimerkiksi lähteä kil-
pailuttamaan vahinkovakuutuk-
siaan mielestään edullisemmik-
si. Jos kiinteistössä vesijohdot 
ja viemäriputket ovat 60-luvun 
alusta, tänä päivänä lähtemällä 
kilpailuttamaan vanhaa vakuu-
tusta, vakuutusmaksut luul-
tavimmin vain nousisivat. Tä-
mänkaltaisissa tilanteissa päät 
kääntyvät paremmin, kun ko-
keneella kiinteistöalan vakuu-
tusmeklareilla on esittää asiasta 
mustaa valkoisella. 

– Isännöinti menee koko ajan 
vaativammaksi, Jukka Euramaa 
on nähnyt paitsi itse isännöit-
sijänä myös isänsä työtä ikänsä 
seuranneena. Euramaat ovat tie-
toisesti ottaneet yrityksessään 
linjan, että taloyhtiöitä ei pyri-
tä haalimaan lisää asiakkaiksi, 
koska asioiden hoitamista on 

➺ JATKUU

– Alkuun kysyimme talo-
yhtiöiden hallituksilta erik-
seen luvan meklarin palve-
luiden käyttöön. Tänä päi-
vänä se on enemmänkin 
automaatio, Jukka 
Euramaa sanoo. Nykyisin 
hallituksen jäsenet saatta-
vat kysyä, ketä meklaria 
on ajatus käyttää - ei juuri 
enää sitä, mikä meklari 
ylipäätään on.

http://www.talpet.fi


48    KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 6/2010

riittämiin nykyisissäkin. Myös 
vakuutusasioissa, vaikka mekla-
riakin hyödynnetään. Remontit, 
muutkin kuin kaiken aikaa esil-
lä olevat putkiremontit, pakot-
tavat terästäytymään. 

–Kaikissa remonteissa valmis-
telu alkaa heti tarjouskyselyvai-
heessa. Siinä yhteydessä pyyde-
tään myös selvitys urakoitsijan 
ottamista vakuutuksista. Vielä 
kerran vakuutukset tarkiste-
taan, kun urakasta on päästy 
sopimukseen. Taloyhtiö tilaaja-
na saa urakoitsijan vakuutusyh-
tiöltä vakuutustodistuksen, joka 
käydään kohta kohdalta läpi.

Sekin on nähty, että yritystar-
jokkaan ammattiala vakuutus-
todistuksessa viittaa aivan muu-
hun toimintaan kuin mitä työtä 
ollaan tilaamassa. Isännöinnissä 
pitkään toimineet eivät juuri 
ole alttiita epähuomiossa so-
pimaan rakennustyöstä tavalla 
tai toisella huteralla pohjalla 
liikkeellä olevien 'kuppi nurin 
-urakoitsijoiden' kanssa, joiden 
jäljiltä vahingonkorvausten 
saaminen on varsin epävarmaa. 
Euramaa uskoo, että myös va-
kuutusyhtiöt ovat nykyisellään 
varsin tarkkoja myös urakoitsi-
joiden rakennustyövakuutuk-
sissa, joiden on määrä kattaa 
korjaustöissä käytettävät tarvik-
keet ja niihin liittyvä työ. 

Joskus tulee tapauksia, joissa 
taloyhtiö päättää lähteä hake-
maan kustannussäästöä otta-
malla pääurakoitsijan vastuun 
itselleen, pilkkomalla urakan 
pienempiin osiin. 

– Toki joskus työ voi tulla pil-
kottuna halvemmaksi, mutta it-
se en lähtisi sitä suosittelemaan. 
Näen, että taloyhtiölle olisi tär-
keämpää, että euromäärä tiede-
tään etukäteen, Jukka Euramaa 
sanoo. Keskustelun jälkeen sel-
laisissakin taloyhtiöissä, joiden 
hallituksessa istuu rakennus-
alan ihmisiä, hänen mukaansa 
on yleensä palattu siihen, että 
otetaan vain yksi urakoitsija. 

 – Jos taloyhtiö lähtee itse 
pääurakoitsijaksi, sen on myös 
hoidettava itselleen rakennus-
työvakuutus.

  

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

– Tuntuu jotenkin, 
että vakuutusyh-
tiöillä on rakenta-
misesta käytös-
sään vanha hin-
nasto. Saaduilla 
tarjouksilla on vä-
lillä vaikeuksia 
saada korjatuksi, 
Euramaa toteaa. - 
Rakentaminen on 
kallistunut, va-
kuutusehdot kiris-
tyneet, hän viittaa 
etenkin vesivahin-
kotapauksiin.

-Olen joutunut taluttamaan asunnosta 
ulos valitettavan monta itkevää nuorta 
naista, isännöitsijä Jukka Euramaa huo-

kaisee ikäviä tilanteita, joihin ammatissa voi joutua. 
Vaikka vastuu on asukkaan, hän toivoisi, että osak-
keenomistajat muistaisivat aina vaatia vuokralaisil-
taan kotivakuutuksen. Muistuttamisvelvollisuuden 
hän sälyttäisi myös kiinteistönvälittäjille kaupante-
kotilanteissa, etenkin kun ostajana on ensiasunnon 
hankkija. 

– En tiedä, jakavatko he asiakkailleen osakkeen-
omistajan käsikirjaa. Taloyhtiön asia kotivakuutuk-
sista huolehtiminen ei kuitenkaan ole.

Kotivakuutuksella ja kotivakuutuksellakin on 
eroa. Osakkaan tulisi muistaa, että jos hän tekee 
mielestään vähäpätöistäkin remonttia huoneistos-
sa, hänen kotivakuutuksessaan pitäisi olla myös 
vastuuvakuutusosio. 

– Se vähäpätöinen remontti muuttuu isoksi, jos 

Omat vakuutukset osakkaille ja vuokralaisille!

Taloyhtiöön otettu kiinteistöva-

kuutus kattaa kiinteistön raken-

teille sattuneen vahingon. Sen si-

jaan asukkaan, olipa hän osakas 

tai vuokralainen, irtaimelle omai-

suudelle tai sattuneen vahingon 

mahdollisesti aiheuttamalle asu-

misen keskeytymiselle on oltava 

kotivakuutus, asukkaan itsensä 

ottama. Tämä ei vieläkään tunnu 

olevan riittävän hyvin tiedossa.
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vaikka jalkalistaa kiinnitettäes-
sä porataan vesiputkeen reikä.

Näinkin voi käydä, ja todel-
lisuudessa Euramaa tietää käy-
neenkin. Eikä aina ole kyse re-
montoivan huolimattomuudes-
ta tai piittaamattomuudesta. Voi 
olla, että tekijää on informoitu, 
että kyseisessä kohdassa putkia 
ei mene. Tai, että lattiassa ollut 
puukitti on itsestään syttyvää, 
vaikka lautalattian hioja on 
erikseen tarkistanut valmistajal-
ta, että näin ei ole. Sitten käykin 
niin, että työpäivän jälkeen hio-
makoneen pölypussiin jäänyt 
hiontapöly syttyy tuleen.

– Onni oli, että talo sijaitsi pa-
lolaitoksen vieressä. Syntyneet 
savuvahingotkin olivat kuiten-
kin kovat.

Yksilöllisyyden 
tavoittelu
myös vakuutusasia  

Puuttuva kotivakuutus voi 
tuoda murheita osakkail-
le tai muille asukkaille 

myös sellaisten remonttien 
seurauksena, jotka on käynnissä 
muualla rakennuksessa. 

– Tänä vuonna työmaavahin-
koja ei ole ollut, Jukka Euramaa 
kertoo Isännöinti Euramaa Ky:n 
omista asiakasyhtiöistä. 

Vuonna 2008 sen sijaan hei-
dän hoitoonsa siirtyi taloyhtiö, 
jossa oli jo aiemmin aloitettu 
ullakkorakentaminen. Urakoit-
sija oli mennyt kesken työn 
konkurssiin. Kohta sääsuojat 
olivat pettäneet aiheuttaen va-
hinkoja niin kiinteistölle kuin 
asukkaiden irtaimistolle. 

Ilman vakuutusmeklarin työ-
panosta, vetoomuksia vakuu-
tusyhtiöön kuin konkurssipe-
sään korvausten saamiseksi 
sekavasta tilanteesta huolimat-
ta sekä taloyhtiön kiinteistöva-
kuutuksesta että myös yksityis-
ten ihmisten kotivakuutuksista 
heidän antamilla valtakirjoil-

laan, ei olisi onnistuttu. 
–Kanssakäymisemme oli päi-

vittäistä. 
Meklarille isännöitsijä saattaa 

sälyttää työtaakkaansa myös 
yksittäisen osakkaan muutos-
remonttitoiveiden vuoksi. Kun 
huoneistossa ilmoitetaan tehtä-
vän muutostyötä, jossa edelly-
tetään tulityölupaa, Euramaan 
isännöitsijät tapaavat käydä en-
nen luvan antamista itse paikan 
päällä. 

Yksilölliset remonttihalut 
ovat nouseva trendi, ja pahim-
millaan tulityölupia voidaan 
kysyä kolmekin samana päivä-
nä samalle työmaalle.

– Totesin, että isännöitsijältä 
loppuu aika. Soitin vakuutus-
meklarille ja kävimme asiaa yh-
dessä läpi, miten vastuun saisi 
siirrettyä vastaavalle mestarille. 
Meklari totesi sen olevan mah-
dollista, ja niin tehtiin.

Vastikään voimaan astunutta 
asunto-osakeyhtiölakia Jukka 
Euramaa kiittää isännöitsijöi-

den keinoksi kitkeä villejä muu-
tostöitä ja niiden taloyhtiöissä 
aiheuttamia vahinkoja pois.

– Pystymme puuttumaan 
asioihin jo siinä vaiheessa, kun 
osakkaat täyttävät muutostyö-
kaavakkeen siitä, mitä aikovat 
tehdä. Ennen luvan antamista 
usein lähetämme kaavakkeen 
takaisin kysymysten kera. Jos 
niihin saatujen vastausten pe-
rusteella heräämme, että muu-
tos on iso, kysymme tiedot ura-
koitsijasta. 

Lakimuutoksen myötä jo en-
nenkin sovellettuun menettely-
tapaan on nyt lain tuoma lupa. 

– Ennen emme aina saaneet 
osakasta vastuuseen teoistaan, 
Euramaa sanoo. Nyt jos jo-
ku toimii väärin, se on hänen 
omalla vastuullaan.

Kokemus tuo varmuutta...
  ...varmuus tuo laatua.

Exoteriko Oy on vuonna 1994 
perustettu, julkisivukorjauksiin 
erikoistunut rakennusliike. 
Toimimme koko Suomen al-
ueella, urakoimme paljon myös 
pääkaupunkiseudulla. 
Asiakkainamme ovat pääasiassa 
asunto-osakeyhtiöt sekä raken-
nusliikkeet.
Koko toimintamme ajan olemme 
kantaneet vastuumme niin 
asiakkaistamme kuin yhteiskun-
taa kohtaan. Siksi uskallamme 
tarjota asiakkaillemme turvallisen 
ja laadukkaan julkisivukorjauk-
sen. Rakentamisen Laatu RALA 
ry on myöntänyt meillä RALA-
pätevyystodistuksen.

Meiltä kaikki kiinteistöjen 
ulkopintoihin liittyvät työt:
* parvekekorjaukset  
* ylitasoitukset
* ruiskubetonoinnit  
* ohutrappaukset
* kuultorappaukset  
* 2- ja 3-kerrosrappaukset
* eristerappaukset  
* erikoisrappaukset
* koristerappaukset  
* eristebetonoinnit
* maalaukset   
* ohutlevyasennukset
* tuulettuvat julkisivut

  Kaikki ratkaisut julkisivuihin. Takuulla.

www.exoteriko. Liiketie 1, 21870 Riihikoski

Puh. (02) 244 0426

http://exoteriko.fi
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Teemme sen mahdolliseksinordea.fi 

Nordean Taloyhtiölainaan kuuluva luotollinen Remonttitili helpottaa remontinaikaista rahaliikennettä ja 

pienentää korkokuluja. Tililtä laskut on helppo maksaa niiden erääntyessä, eikä erillisiä osanostoja tarvita. 

Korkoa maksetaan vain käytetystä luottomäärästä. Remontin valmistuttua Remonttitili muutetaan edulli-

seksi lainaksi, johon annamme kaupan päälle KorkoTurvan suojaamaan korkojen nousulta.

Saneerasimme remontti-

rahoituksesta helppoa.  

Luotollinen Remonttitili 

säästää taloyhtiön rahoja.
Soita 0200 2121 (pvm/mpm) ma–pe klo 8–18 ja kysy lisää tai tule käymään

Nordean konttorissa.

http://www.nordea.fi
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-Avaimia katoaa kuitenkin 
niin paljon, että taloyhtiön 
lukkoja ei voida sarjoittaa 

jokaisen hävinneen avaimen jälkeen. 
Näin ollen olisi paikallaan tehdä ko-
konaisvaltainen sarjoitus kymmenen 
vuoden välein, mikä on myös suosi-
tus.

Tavallisesti viesti taloyhtiölle lukko-
jen uusimisesta lähtee isännöitsijältä. 
Tätä on voinut edeltää esimerkiksi 
useampi murto yleisiin tiloihin. Leini 
suosittelee lukkojen uudelleensarjoit-
tamista myös ison linjasaneerauksen 
jälkeen, koska avaimia on ajautunut 
monelle eri taholle.

– Tämä on ehdottoman tarpeellista 
- varsinkin niissä taloissa, joissa on vie-

Isännöitsijä Jorma Leini toivoo

Lukitusturvallisuutta ei ole taloyhti-

öissä mielletty niin tärkeäksi asiaksi 

kuin se on, lähes kolme vuosikym-

mentä isännöitsijänä toiminut Jorma 

Leini Isännöintipalvelu Leini Oy:stä 

tietää. Hänen mielestään lukkosar-

joituksen uusiminen säännöllisin vä-

liajoin olisi hyvä tapa.

Lukitusasiat haltuun 
taloyhtiöissä

lä käytössä vanhat lukkomallit. Niiden 
avaimia pystytään kopioimaan naapu-
rimaita myöten, joten lukituksen tur-
vallisuus on kyseenalaista. 

Lukkojen uusimisessa päätöksen-
teko etenee taloyhtiössä tavallisesti 
niin, että isännöitsijä vie asian halli-
tuksen käsiteltäväksi. Jos sitä kanna-
tetaan, isännöitsijä kilpailuttaa luk-
koliikkeet. Leini kertoo lähettävänsä 
tarjouspyynnöt noin kymmenelle 
lukkoseppäliikkeelle.

– Mitä useammalta pyytää tarjouk-
sen, sitä enemmän on vertailupohjaa 
sen oikean liikkeen valitsemiseksi. 

Kun tarjoukset on saatu, asia vie-

➺ JATKUU

- Huono lukko on turvallisuusriski, 
Jorma Leini muistuttaa. 

n  Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki
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nata ruveta vaihtamaan. Eikä se 
ole aina edes mahdollista, Leini 
tietää.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Vanhasta lukitusjärjestelmäs-
tä voi koitua ylimääräisiä kus-
tannuksia.

– Lukko ei välttämättä pelaa 
kunnolla ja paikalle joudutaan 
kutsumaan usein lukkosep-
pä, että ovi saadaan auki. Jos 
isän nöitsijä viimeistään tässä 
vaiheessa sanoo, että lukitus-
järjestelmä pitäisi uusia, niin 
kyllä häntä täytyisi taloyhtiössä 
myös uskoa. Ikävimpiin tilan-
teisiin kuuluvat hätätapaukset, 
joissa avun tulo viivästyy, koska 
vanha lukko ei toimi.

Sarjoitukseen verrattuna kus-
tannukset nousevat, jos taloon 
asennetaan uudet lukot. Isän-
nöitsijä Leini muistuttaa, että 
tässäkään tilanteessa kustan-
nusrasitteen ei saa nousta osak-
kaalle liian suureksi.

– Taloyhtiö voi ottaa esimer-
kiksi kolmen vuoden hoitolai-
nan, joka peritään osakkeen-
omistajilta hoitovastikkeena. 
Tai se voidaan ottaa pääoma-
vastikkeena, jolloin jokainen 
voi miettiä, maksaako oman 
osuutensa hetimiten pois.

Kun taloyhtiössä pohditaan 
lukkojen uudelleen sarjoitta-
mista tai lukkojärjestelmän uu-
simista, vaihtelevat mielipiteet 
siitä, riittääkö yksi ja sama avain 
asuntoon sekä yhteisiin tiloihin 

vai pitääkö olla asunnon avain 
ja niin kutsuttu emännän avain 
erikseen.

Isännöitsijä Leini tuo esille 
myös tilanteen, että vaikka luk-
ko ei olisikaan huono, se on 
vääränlainen.

– Tähän törmää jopa uudis-
kohteissa. Taloyhtiön kellari-
tilojen palo-ovissa voi olla 
luk kopesiä, joiden kieleke ei 
lukitu. Tämä on helppo kohde 
murtautujalle, joka esimerkiksi 
jäykkää vaijeria apuna käyttäen 
saa avattua oven niin, ettei mur-
tautumisesta jää jälkiä. Taloyhti-
össä saattaa joutua tulilinjalle 

ISÄNNÖITSIJÄ JORMA 

LEINI TOIVOO, ETTÄ TALO-

YHTIÖT KIINNITTÄISIVÄT 

NYKYISTÄ ENEMMÄN HUO-

MIOTA KIINTEISTÖJENSÄ 

LUKITUSJÄRJESTELMIIN 

JA OTTAISIVAT HUOMIOON 

MAHDOLLISET UUSIMIS-

TARPEET.

dään hallituksen kautta yhtiö-
kokoukseen. Kustannukset si-
sällytetään talousarvioon.

– Lukkojen uudelleensarjoi-
tuksessa kustannustaso niin 
pieni, että se voidaan tavallises-
ti kattaa yhdellä ylimääräisellä 
vastikkeella. Harvoin joudutaan 
sitä varten ottamaan ylimääräi-
nen laina. Jos yhtiöllä on ylijää-
mää, voidaan osa rahoittaa sillä 
ja osa ylimääräisellä vastikkeel-
la.

Lukitusjärjestelmä 
uusiksi

Toisinaan sarjoitus ei rii-
tä, vaan joudutaan uusi-
maan koko lukitusjärjes-

telmä.
– Tämä riippuu pitkälti luk-

kojen iästä. Jos lukot ovat 60-lu-
vulta, niiden lukkopesiä ei kan-

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

Betonirakenteiden
kuntotutkimukset
asiantuntemuksella

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

http://www.contesta.fi
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niin huoltoyhtiö kuin naapuri-
kin ennen kuin pystytään to-
dentamaan, että asialla on ollut 
ulkopuolinen tekijä.

Leini toteaakin, että lukon 
pitäisi olla vähintään niin hyvä, 
että mahdollisen murron tapah-
tuessa siitä jää jälki. 

Ongelmana myös 
villit lukot

Vaikka huoneiston käyt-
tölukko on taloyhtiön 
omaisuutta, sen vaihta-

mista ei voi vahtia - ainakaan 
aukottomasti. Oma lukunsa 
ovatkin niin kutsut villit lukot. 
Ne ovat asukkaan itsensä asen-
nuttamia lukkoja, jotka eivät 
aukea yleisavaimella.

– On esimerkkitapaus, jossa 
asukas on pystynyt soittamaan 
ambulanssin paikalle, mutta ei 
ole päässyt enää aukaisemaan 
ovea. Hänellä oli tällainen villi 
lukko, joten ovi jouduttiin mur-
tamaan.

Ongelmia aiheuttavat myös 
palovaroittimet, joiden paristo 
on lopussa. Kun se alkaa tämän 
merkiksi ujeltaa huoneistos-
sa, täytyy palokunnan päästä 
tavalla tai toisella sisälle. Jos 
asunnossa on villi lukko, eikä 
asukas ole paikalla, ovi saha-
taan postiluukusta alaspäin au-
ki. Palokunta joutuu nimittäin 
aina varmistamaan tilanteen, 
tuli huoneistosta savua tai ei.

– Kymmenkunta vuotta sit-
ten oli keskustelua, että yleisa-
vaimista pitäisi luopua. Onnek-
si tämä ei toteutunut. Kerrosta-
loissa on pakko olla yleisavain 
hätätilanteita varten.

Asukas voi asennuttaa huo-
neiston oveen myös varmuus-
lukon, johon on avain vain hä-
nellä itsellään.

– Huoneiston omistajan tulee 
tässäkin tilanteessa tiedostaa, 
mikä riski siihen sisältyy. Vakuu-
tusyhtiöllä on nimittäin oikeus 
vähentää korvauksen määrää, 
jos henkilö omalla toiminnalla 
vaikeuttaa tai hidastaa pelastus-
työtä ja vahingon vaara lisään-

tyy. Yhtiö voi leikata vaikkapa 
25 prosenttia sen vuoksi, ettei 
huoltomies pääse esimerkiksi 
vesivahingon sattuessa välittö-
mästi sisälle, vaan joutuu tilaa-
maan paikalle lukkosepän. Ja 
jos tulipalo sattuu, sisälle men-
nään keinolla millä hyvänsä.

Miten leväperäisesti asukkaat 
voivat avaimiin suhtautua, siitä 
isännöitsijä Jorma Leini kertoo 
esimerkin tältä kesältä.

– Vanhempi herrasmies huk-
kasi eräänä torstaina asiamies-
salkkunsa, jossa olivat kaikki 
avaimet sekä papereita osoite-
tietoineen.  Hän ilmoitti meille 
asiasta vasta perjantaina myö-
hään iltapäivällä ja oli silloin 
jo matkalla mökille. Kyselin hä-
neltä, tehdäänkö asunnon luk-
koon hätäsarjoitus, koska tiesin 
kyseessä olevan arvoasunnon. 
Hän ei siihen kuitenkaan pääty-
nyt, vaan päätti tilata uuden sar-
joituksen pikana. Kun hän vielä 
pohti vaimonsa kanssa muun 
muassa avaimien määrää, kello 
joutui ja lukkoseppäliikkeet eh-
tivät mennä kiinni, joten tilaus 
voitiin tehdä vasta maanantai-
na. Lukkoseppä sarjoitti lukot 
uudelleen viikon puolessa vä-
lissä ja avaimet lähetettiin pa-
riskunnan kesäpaikkaan. Asun-
to oli siten koko viikonlopun 
ja alkuviikon oman onnensa 
nojassa, mutta onneksi mitään 
ei tapahtunut.

Taloyhtiöt suosivat 
yhtä lukkomerkkiä

Taloyhtiöissä on Leinin 
mukaan pääsääntöi-
sesti käytössä Abloy-

lukot. Vuosien varrella Leini on 
törmän nyt ainoastaan muuta-
maan taloyhtiöön, jossa on käy-
tössä jonkun muun valmistajan 
lukot.

– Kun poiketaan tästä yleisim-
mästä valmistajasta, sitoudutaan 
samalla yhteen operaattoriin, 
eikä voida kilpailuttaa lukko-
liikkeitä. Sen sijaan yleisintä val-
mistajaa käytettäessä voidaan 
hyödyntää useampia palvelun 

constitaitaa_90x135_kiinteistoposti.indd   2 5/25/10   4:12 PM

tarjoajia. Lisäksi voi käydä niin, 
että tämän tuntemattomamman 
tuotemerkin valmistaja toteaa 
Suomen markkinat pieneksi ja 
lähtee lahden taakse.  Miten sit-
ten onnistuvat uudelleen sarjoi-
tukset ja huollot, Leini tuumaa.

Vuokra- ja toimistotaloissa 
avainhallinnan ulkoistaminen 
on jo tätä päivää. Isännöitsijä 
Jorma Leini arvio, että tähän 
suuntaan ollaan menossa myös 
isännöitsijäpuolella. Kuinka pal-
jon se todellisuudessa säästää 
isännöitsijän aikaa ja vaivaa, jää 
Leinin mukaan nähtäväksi.

Myös asuinkerrostaloihin on 
alettu asentaa toimistoraken-
nuksista tuttuja sähköisiä luk-
koja, jotka aukeavat "läpyskäl-
lä". Isännöitsijä Leini arvelee tä-
mänkaltaisten ratkaisujen, joilla 
suojataan kiinteistön ulkokuori, 
lisääntyvän.

– "Läpyskät" voidaan helposti 
poistaa käytöstä ja ohjelmoida 

tilalle uusi. Lukitusjärjestelmät 
kehittyvät kaiken aikaa ja niistä 
tulee nykyistä seurattavampia. 
Sen sijaan asuntoihin mennään 
vielä pitkään mekaanisella avai-
mella, isännöitsijä Jorma Leini 
arvelee.

http://www.consti.fi
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Tämän päivän avaimet 
ovat suojattuja. Niiden 
teettäminen ei onnistu 

ilman, että siihen on asunnon 
omistajan henkilökohtainen 
lupa.

– 70-luvuilla ja 80-luvun al-
kupuolella asennetut lukot toi-
mivat pääsääntöisesti niin kut-
sutuilla pikkuavaimilla. Ne on 
helppo kopioida kenenkään 
kontrolloimatta esimerkiksi pi-
kasuutarilla. Huoneiston myyjä 
voi antaa ostajalle vaikka äm-
pärillisen avaimia. Tämä ei silti 
voi tietää, ovatko siinä kaikki ja 
kuinka paljon niitä on hävinnyt, 
Markku Oinonen kuvailee.

Myös ajan hammas puree 
lukkoihin.

– Lukkoa käytetään useita 
kertoja päivässä. Nyrkkisääntö-
nä voisi todeta, että kaksikym-
mentä vuotta palvelleet lukot 
ovat jo siinä kunnossa, että nii-

Yli 25 vuotta vanhat lukot 
kannattaa vaihtaa uusiin

Kunnolliset ja toimivat 

lukot on avainasemas-

sa talon turvallisuu-

desta puhuttaessa. 

Tämän tietää lukko-

alalla pitkään toiminut 

Markku Oinonen. - 

Vanhat lukot ovat tur-

vallisuusriski. Vuosien 

varrella avaimia on 

voitu kopioida - run-

saastikin. Näin ollen 

on mahdoton tietää, 

kuinka paljon ja kenen 

taskussa niitä on.

den vaihtaminen on ajankoh-
taista. Ne eivät vastaa enää tä-
män päivän lukoille asetettuja 
vaatimuksia ja turvamääräyksiä. 
Kun lukko on päässyt huonoon 
kuntoon, on sen tiirikoiminen 
ja murtaminen helppoa mur-
tomiehille, Turvaykköset Oy:n 
Vantaan toimipaikan vetäjänä 

toimiva Markku Oinonen muis-
tuttaa.

– Kun on kyse vanhasta lu-
kosta, saattaa eteen tulla tilan-
ne, ettei asukas itsekään saa 
kotinsa ovea auki. Tai niinkin 
voi käydä, että asuntoon pääsee 
toisen asunnon avaimilla.

Yhteishankinta 
kannattaa 

Jos lukot ovat yli 25 vuotta 
palvelleita, Markku Oino-
nen suosittelee kiinteistön 

kaikkien lukkojen vaihtamista 
yhteishankintana. Asukkaiden 
ei kannata vaihdattaa lukkojaan 
yksi kerrallaan.

Uudet lukot asennetaan aina 
oven sisään, sillä perinteiset 
pintalukot eivät täytä nykyajan 
vaatimuksia.

– Oven sisään asennetut lu-
kot ovat murtolujuudeltaan 
vah voja. Lukoissa on poraus-
suoja ja niiden tiirikoiminen 
on mahdotonta. Huoneistoon 
ei pääse sisälle jälkiä jättämättä. 
Lisäksi uudet lukkotyypit taka-
lukittuvat automaattisesti aina, 
kun ovi suljetaan. Kun ovi on 
takalukossa, sitä ei voi avata pii-
killä, lukkoalan ammattilainen 
mainitsee.

Tämän päivän lukkoihin käy-
vät vain suojatut avaimet.

– Niiden valmistaminen on 
valvottua. Niitä ei saa kopioi-
tua edes lukkoliikkeessä ilman 
asunnon omistajan lupaa. Ta-
loyhtiöissä tilaukset menevät 
yleensä isännöitsijän kautta. Hä-
neltä tulee toimeksianto, jonka 
perusteella lukkoliike toimittaa 
avaimia tietyn määrän tiettyyn 
huoneistoon.

Uuden lukituksen puolesta 
puhuu myös helppokäyttöi-
syys. Asukas on tyytyväinen, 
kun avainnippu kevenee sa-
man avaimen käydessä kotio-
ven lisäksi niin porttikongiin, 
kellariin, pesutupaan kuin mui-
hinkin yhteisiin tiloihin.

Etenkin vuokratalojen yhtei-
sissä tiloissa käytetään lukkoja, 
joiden avaimissa on mekaani-

– Uudet, oven sisään asennettavat lukkomallit vastaavat tä-
män päivän turvallisuusvaatimuksia, Markku Oinonen esitte-
lee mallistoa.

n  Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
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sen koodin lisäksi elektroninen 
tunnuskoodi. Tällaisilla avaimil-
la pääsee esimerkiksi pesu-
huoneeseen tai kellaritiloihin. 
Elektronisen tunnuksen avulla 
hoituu myös kulunvalvonta.

Portaiden ulkopuolella käyte-
tään puolestaan koodilukkoja.

– Se on kätevä käyttää, ja asu-
kas voi antaa numerosarjan hel-
posti vieraalleen. Koodi saattaa 
kuitenkin levitä liiaksi, joten se 
olisi hyvä aika ajoin uusia. Sen 
vaihtaminen ei ole vaikeaa, 
mutta siitä tiedottaminen saat-
taa olla, Oinonen huomauttaa.

Käyttölukoista vastaa talo-
yhtiö, mutta varmuuslukko on 
huoneiston omistajan omai-
suutta. Sen voi sulkea ja avata 
vain avaimella. Viranomaismää-
räysten mukaan vain ulkopuo-
lelta avattavaa lukkoa ei saisi 
käyttää, kun asunnossa oleskel-
laan.

Hyvään lukitukseen 
on "herätty"

Markku Oinonen tote-
aa, että yleensä luk-
koasioihin herätään, 

kun jotain ikävää sattuu. Esi-
merkiksi talossa rupeaa tapah-
tumaan kellarimurtoja, joista ei 
jää jälkiä, eli sisälle on päästy 
avaimilla.

Toisaalta ihmiset ovat tänä 
päivänä valveutuneempia kuin 
ennen.

– Käydessäni 90-luvulla pu-
humassa asukasilloissa lukko-
jen uusimisen tarpeellisuudes-
ta, vastaanotto saattoi olla tyly 

tyyliin: "nehän ovat pelanneet 
jo 30 vuotta, ei niitä tarvitse 
vaihtaa". Nyt ymmärretään 
kun non lukkojen lisäävän tur-
vallisuutta, ja eri vaihtoehdoista 
ollaan kiinnostuneita, Oinonen 
toteaa.

Hän kiinnittäisi huomiota 
myös lukkojen huoltoon.

– Onhan se hassua, että auto-
ja huolletaan ja korjataan, mut-
ta lukot saavat olla vuosikym-
meniä ilman, että niille tehdään 
mitään, ei edes rasvata. Tämä 
siitä huolimatta, että ovien ta-
kana saattaa olla huomattava 
omaisuus, Oinonen painottaa.

– Lukkoseppä olisi hyvä kut-
sua tarkistamaan lukkojen sar-
joitus ja kunto viiden vuoden 
välein.

 Entä onnistuuko vanhanmal-
listen lukkojen korjaus?

– Nykyiset avainpesät eivät 
sovi ennen vuotta 1975 asen-
nettuihin lukkoihin. Vanhan-
mallisten avainpesien toimi-
tukset lopetettiin 1980-luvulla 
ja varaosatoimitukset 90-luvun 
puolessa välissä. Näin ollen 
niiden kunnostaminen ei enää 
onnistu.

Turvaselvityksestä 
lukitussuunnitel-
maan

Lukkojen päivittämisessä 
kannattaa Markku Oino-
sen mukaan lähteä liik-

keellä tilaamalla turvaselvitys 
lukkosepältä.  Jos taloyhtiössä 
siirrytään sen pohjalta askel 
eteenpäin, tilataan seuraavaksi 

lukitussuunnitelma. Mikäli pää-
dytään lukkojen uusimiseen, 
asiasta päättää taloyhtiön yh-
tiökokous.

– Kun on tähän vaiheeseen 
päästy, kannattaa tarjoukset 
pyytää useammalta lukkoliik-
keeltä samaa tarjouspyyntö-
mallia käyttäen. Näin niiden 
vertailu on helppoa, Markku 
Oinonen muistuttaa.

Lukitussuunnitelma on tär-
keä "paperi". Siitä selviää, min-
kälaiset lukot on asennettu mi-
hinkin oveen. Sillä on käyttöä 
myös siinä tapauksessa, ettei 
kaikkiin oviin vaihdeta lukkoja 
kerralla. Lukitussuunnitelmas-
ta selviää esimerkiksi, että A-
rapun asukkaan avaimella pitää 
päästä C-rappuun, koska siellä 
on yleinen pesutupa, mutta C-
rapun avaimilla ei tarvitse pääs-
tä A-rappuun, koska siellä ei ole 
yleisiä tiloja.

– Lukitussuunnitelma on pe-
rusjalka. Siihen on merkittynä 
kaikki kiinteistön lukot, avain-
määrät sekä avaimien mahdol-
linen leimaus. Kun avaimiin on 
laserpoltettu leimaus, voidaan 
niiden määrää valvoa tehok-
kaasti. Etenkin vuokrataloyhti-
öissä, joissa asukkaat vaihtuvat 
tiuhaan, tämä on tärkeätä. Jos 
avaimia katoaa, vuokranantaja 
velvoittaa vuokralaisen mak-
samaan lukon uudelleensarjoi-
tuksen.

Kun taloyhtiössä on päätet-
ty lukkojen tilaamisesta, pelaa 
niiden toimitus melko nope-
asti. Markku Oinonen laskee, 
että uudet lukot ovat ovissa ja 
avaimet jaettu asukkaille sekä 

muille asianosaisille vajaassa 
kahdessa kuukaudessa.

– Yhden oven kimpussa ei 
pyöritä tunteja. Jos ovi on muu-
ten kunnossa, lukon asentami-
nen kestää vajaan tunnin.

Tänä päivänä kysyntää on 
myös avainhallintapalvelulla.

– Isännöitsijä siirtää avaimiin 
ja lukkoihin liittyvät asiat luk-
koliikkeen hoidettavaksi. Tämä 
vastaa muun muassa avaimien 
jakamisesta asukkaille ja ajanta-
saisen rekisterin ylläpitämises-
tä kiinteistön avaimista. Esimer-
kiksi kukaan ei voi kopioida 
avainta ilman asunnon omista-
jan henkilökohtaista lupaa.

Elektroninen 
lukko tulossa

Miltä näyttää tulevai-
suus, tarvitaanko avai-
mia lainkaan?

Yli 20 vuotta lukkoalalla toi-
minut Markku Oinonen arvioi, 
ettei avainta syrjäytetä kovin 
helposti. Ovia voidaan avata jo 
nyt sormenjälki- tai iiristunnis-
teella, mutta ainakaan vielä ne 
eivät sovellu asuintalojen käyt-
töön.

– Uusinta uutta on suomalai-
sen innovaation tuloksena syn-
tynyt elektroninen lukko. Luk-
koja ei enää sarjoiteta ja kaikki 
avaimet näyttävät samanlaisilta, 
mutta niissä on erilainen säh-
köinen koodi.

Pääkaupunkiseutu 
Kutomotie 12 A 
00380 Helsinki 
Puh. 010 5626 800 
Fax. 010 5626 811 

Tampere 
Kuokkamaantie 4 
33800 Tampere 
Puh. 010 5626 700 
Fax. 010 5626 711 

Asuin– ja toimistorakennusten 
perusparannukset vahvalla koke-
muksella ja asiantuntemuksella! 

www.ovltekniikka.fi 

Putkiremontti on Putkiremontti on Putkiremontti on    
mahdollisuus...mahdollisuus...mahdollisuus...   

...parantaa kotisi turvallisuutta! 
...parantaa kiinteistön energiataloutta! 
...ylläpitää ja nostaa asuntosi arvoa! 

 
Saat asumismukavuutta vuosikymmeniksi eteenpäin! 

 
 

http://www.ovltekniikka.fi
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K I I N T E I S T Ö P E S U L AT

Keväällä uutisoitiin var-
sin laajasti, että kän-
nykkämaksaminen jää 

Suomessa historiaan, elleivät 
teleoperaattorit uudista järjes-
telmiään toukokuussa voimaan 
astuvan maksupalveluliikenne-
lain mukaisiksi. 

Kysymyshän oli siitä, että 
oikeusministeriö piti perus-
teettomana kohdella kännyk-
kämaksamista jotenkin toisin 

Pesutuvan käytöstä 
voi maksaa jatkossakin kännykällä

Taloyhtiön kiinteistö-
pesulaa käyttävä voi 
jatkossakin maksaa 
pyykinpesustaan kän-
nykällä. Viime touko-
kuussa astui voimaan 
maksupalvelulaki, 
joka edellytti puhelino-
peraattoreilta järjes-
telmien päivittämistä, 
koska kännykällä 
maksamista koskeva 
lainsäädäntö muuttui. 
Puhelinoperaattorit oli-
vat ensin haluttomia 
uudistuksiin. Talope-
sulat Oy:tä edustavan 
Jorma Hyrskeen mu-
kaan operaattoreille 
annettiin siirtymäai-
kaa syksyyn asti, mut-
ta tiettävästi ne ovat 
jo tehneet tarvittavia 
järjestelmäpäivityksiä 
ja kännykkämaksa-
minen kiinteistöpesu-
loissakin voi jatkua 
entiseen tapaan.

kuin pankkikortilla maksamista. 
EU-direktiiviin pohjautuva laki-
uudistus taas edellytti, että te-
leyhtiöiden on laskutuksessaan 
toimittava samoin periaattein 
kuin pankkien ja siksi niiden 
piti uudistaa tietojärjestelmi-
ään täyttääkseen käytännössä 
lain edellytykset. Siirtymäaikaa 
operaattoreille annettiin syys-
kuuhun saakka.

Keväällä vallitsi 
epätietoisuus, 
miten käy

Jorma Hyrske Talopesulat 
Oy:stä sanoo, että tilannet-
ta seurattiin myös taloyhtiö-

piireissä, koska nykyään entistä 
useammin kiinteistöpesulan 
käyttömaksut voidaan maksaa 
kännykällä. 

Jorma Hyrske 
on tyytyväinen 
siihen, että ope-
raattorit lähti-
vät päivittä-
mään tietojär-
jestelmiään uu-
den maksupal-
velulain mukai-
siksi. Näin kän-
nykkämaksa-
minen jatkuu 
katkeamatta 
myös taloyh-
tiöiden pesutu-
vissa.

n  Teksti ja kuva: 
       Riina Takala
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– Kännykkämaksaminen on 
koko ajan vilkastunut ja talo-
yhtiöidenkin pesutuvissa alkaa 
olla eniten käytetty järjestelmä, 
jos rahastusta ylipäänsä on, 
Hyrske kertoo taustaksi.

Koska maksupalvelulaki ulo-
tettiin koskemaan myös hyvin 
pieniä summia, se tarkoitti 
käytännössä sitä, että pesutu-
pienkin käyttömaksut tulivat 
samalla uuden maksupalvelu-
lain piiriin. 

– Operaattoreilla ei kuiten-
kaan ollut heti uudistuksen 
edellyttämää valmiutta ja siksi 
ne joutuivat miettimään, kuinka 
suuri proseduuri uudistuksesta 
syntyy - paljonko kustannuksia,  
kun tietojärjestelmiä on uusit-
tava suhteessa siihen, miten 
"vähäpätöisiä" esimerkiksi pe-
sutupamaksun tapaiset pikku-
maksut ovat. Operaattoreiden 
oli kuitenkin investoitava isot 
rahat järjestelmiensä uusimi-
seen. Operaattorit taipuivat 
maksupalvelulain edellyttämiin 
uudistuksiin ja lupautuivat jo 
keväällä, että päivittävät tieto-
järjestelmiään, Hyrske jatkaa.

Ensimmäisen kerran Talope-
sulat Oy:ssä keskusteltiin pe-
sutuvan käyttömaksujen mak-
samisesta kännykällä erään 
operaattorin edustajan kanssa 
viitisen vuotta sitten.

– Silloin esiteltiin aikamoista 
visiota siitä, miten ostamme ja 
maksamme autojakin kännykäl-
lä. Se on vieläkin utopiaa, mut-
ta joka tapauksessa kännykällä 
maksamisesta on tullut helppo 
tapa maksaa parkkimaksuja, 
matkalippuja ja myös näitä pe-
sutupamaksujakin. Kännykkä-
maksaminen edustaa kuitenkin 
kokonaisuutena aika isoa osaa 
koko maksujärjestelmästä, sen 
verran yleistä maksujen hoita-
minen kännykällä taloyhtiöissä-
kin nykyään on, Hyrske toteaa.

Kolikkoautomaateilla 
vankka sijansa

Käteisen rahan käyttö 
on kovasti vähentynyt, 
mutta pesutuvissa sillä 

on vielä Hyrskeen mukaan vah-
va ja vankka sijansa. 

– Joka viikko tulee yhtey-
denottoja koskien kolikkoau-
tomaatteja. Eivät nekään mihin-
kään ole hävinneet.

On taloyhtiöitä, joissa rahas-
tusta tarvitaan ikään kuin pesu-
tuvan käytön kontroloimiseksi 
ja hallitsemiseksi, ja silloin ra-
hastin, johon käy kaiken ko-

koiset euron kolikot, palvelee 
tarkoituksessaan hyvin. Käytet-
tävyyden kannalta heikkoute-
na tietysti on, että rahastusjär-
jestelmä edellyttää rahastimen 
tyhjentämistä, rahojen viemistä 
pankkiin, kustannuksia, kir-
janpitotoimia ja niin edelleen, 
mutta Hyrskeen mukaan näin-
kin edelleen vain yksinkertai-
sesti toimitaan. 

Kolikkoautomaateilla on si-
jansa taloyhtiöiden pesutuvissa 
siitäkin huolimatta, että pesutu-
piin murtaudutaan - murtomies 
saa muutaman kymmenen eu-
roa, mutta taloyhtiö korjaa jäl-
kiä huomattavasti suuremmilla 

summilla.
– Kun aloitimme alalla yli 30 

vuotta sitten, silloin koneissa 
oli sisäänrakennettuja kolikko-
rahastimia. Niistä on luovuttu 
kokonaan, koska silloin mur-
tomies aiheutti vieläkin suu-
remmat vahingot, koska murta-
essaan rahastimen, hän rikkoi 

samalla koko koneen, Hyrske 
sanoo.

Rahastamisessa käytettävä 
systeemi on Hyrskeenkin ko-
kemuksen mukaan paljon talo-
yhtiön niin sanotusta hengestä 
kiinni. Pari vuotta sitten hän 
kertoo käyneensä taloyhtiössä, 
jossa pesutuvan rahastukseen 
riitti ja toimi hyvin muovipurk-
ki, jonne pesutuvan käyttäjä 
maksunsa tilitti.

Suljetuilla 
järjestelmillä 
käyttäjänsä

Niin sanottuja suljettuja 
maksujärjestelmiä, po-
letteja ja maksukortte-

ja, on niitäkin vielä Hyrskeen 
mukaan käytössä ja niitä toimi-
tetaan asiakkaille edelleen mak-
sujärjestelmiksi. 

Molemmissa järjestelmissä 
on tietysti aina ratkaistava, kuka 
poletteja myy, kirjoittaa kuitit ja 
tilittää rahat eteenpäin tai lataa 
maksukortteja. Isännöitsijätoi-
mistot eivät tätä hommaa enää 
halua hoitaa, mutta Hyrskeen 
kokemuksen mukaan joissakin 
tapauksissa ongelma on ratkais-
tu sillä, että taloyhtiön kivijalas-
sa tai lähialueella toimiva kioski 
tai muu palveluntarjoaja on ot-
tanut homman hoitaakseen. 

Suljetut maksujärjestelmät 
toimivat Hyrskeen mukaan 
edelleenkin hyvin esimerkiksi 
opiskelija-asunnoissa, joissa yh-
dellä kiinteistönomistajalla voi 
olla 30-40 pesutupaa ja käyttä-
jät maksavat pesutuvan käytös-
tä poletein tai suljetun järjestel-
män maksukortein.

Avant-kortti-
järjestelmä ei lyönyt 
itseään läpi

Automatia Rahakortit Oy 
lanseerasi 2000-luvun 
alussa Avant-korttimak-

sujärjestelmää, jossa tavalliseen 
pankkikorttiin liitettäisiin mik-
rosiru, jonka avulla kortille voi-
si ladata rahaa ja maksaa pieniä 
pesutuvan käytön tai parkki-
maksun kaltaisia palveluita. 

– Avoimessa Avant-korttijär-
jestelmään liittyi visio, että sillä 
syrjäytettäisiin kolikot. Niin ei 
kuitenkaan käynyt. Kortti ei lyö-
nyt itseään läpi siitäkään huoli-
matta, että siellä oli iso toimija 
takana. Palveluntarjoajia ei vain 
yksinkertaisesti tullut riittäväs-
ti. Kortin käyttäjiähän oli lopul-
ta satoja, Hyrske muistelee tätä 
vaihetta, joka toi Avant-kortit 
myös taloyhtiöiden pesutupiin.

Avant-korttijärjestelmästä 
luovuttiin kokonaan vuonna 
2006.

➺ JATKUU

http://www.hannoa.fi
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
Putkiremontissa 
pesutupakin 
kannattaa 
saneerata

Kiinteistöpesulan konekan-
nan käyttöikä laskennallisesti 
on Hyrskeen mukaan nykyisin 
noin 15 vuotta. Toki saneerauk-
sissa tulee vastaan vanhempaa-
kin konekantaa - yhdessä tapa-
uksessa vaihdettiin 60-luvun 
koneita uusiin.

– Koneiden tekniikka on 
mennyt niin paljon eteenpäin, 
että jo tuossa 15 vuodessa on 
tapahtunut isoja asioita, Hyrs-
ke sanoo ja viittaa esimerkiksi 
koneiden energiankulutusomi-
naisuuksien paranemiseen tai 
muihin pesutekniikkaan liitty-
viin parannuksiin. 

Vaikka pesutuvan energian-
kulutus ei ole sinällään merkit-
tävä asia, säästöistä tulee kui-
tenkin merkityksellisiä silloin, 
kun kiinteistössä kokonaisuu-

dessaan halutaan edistää ener-
giatehokkuutta.

– Ei siis pesutupa yksinään 
merkittäviä säästöjä saa aikaan, 
mutta kun pesutupa otetaan 
yhdeksi osaksi kokonaisuutta, 
koko kiinteistöä ja sen energi-
ankulutuksen hillitsemistä, sil-
loin myös pesutuvan energian-
säästöstä tulee merkittävä asia, 
Hyrske perustelee.

Pyykin kuivatusmahdolli-
suuksien parantamista voidaan 
myös tarkastella energiata-
loudellisesta näkökulmasta, 
mutta sen kohdalla on sitäkin 
tärkeämpää huomioida tervey-
delliset syyt. Huomiotta ei ta-
loyhtiöissä kannata jättää sitä, 
että kumpi edistää asukkaiden 
terveyttä ja parantaa asumisolo-
suhteita: pyykin kuivattaminen 
huoneistossa vai tehokkaalla, 
oikein mitoitetulla kuivurilla 
varustetussa pesutuvassa. Ene-
nevässä määrin taloyhtiöissä 
haetaankin nyt Hyrskeen mu-
kaan uusia tai uudistettuja rat-
kaisuja pyykin kuivattamiseen 

- perustetaan tai uudistetaan 
kuivaushuoneita, jotka varus-
tetaan kuivurilla, tai hankitaan 
kuivausrumpuja.

– Jos taloyhtiössä ei ole ra-
haa hankkia molempia, niin 
ehdottomasti silloin panostai-
sin kuivaushuoneeseen ja te-
hokkaaseen ja oikein mitoitet-
tuun kuivuriin, Hyrske sanoo 
perustellen näkemystään sillä, 
että kuivaushuone palvelee ai-
na sekä taloyhtiön pesutupaa 
käyttävää kuin kotonaan pyyk-
kiä pesevää.

Samaan tahtiin yleistyvien 
putkiremonttien kanssa talo-
yhtiöissä uudistetaan ja sanee-
rataan nyt Hyrskeen mukaan 
pesutupiakin. Se onkin järkevää 
silloin, kun putkiremontti teh-
dään perinteisin menetelmin, 
kaivetaan ja piikataan putkia 
auki. Silloin on hyvä tilaisuus 
pistää pesutuvan vesijohdot ja 
viemärit kuntoon ja ajantasais-
taa myös konekantaa.

Puhelinmaksulaite on teknises-
ti varsin helppo asia.  Pesulaan 
asennetaan maksulaite, joka on 
vähän rahastimen näköinen bo-
xi. Laite vaatii sähkön mutta ei 
esim. puhelinkaapelia.  Laite yh-
distetään kaapelilla ohjattavaan/
ohjattaviin koneisiin. Laiteessa 
on painikkeet kaikkia ohjattavia 
koneita varten. (1-4 kpl)
Asukas soittaa palvelunumeroon, 
joka ilmoitaa palvelun hinnan.  
Puhelun loputtua merkkivalot syt-
tyvät maksulaitteen painikkeissa 
ja asukas valitsee haluamansa 
koneen painamalla ao merkkiva-
lon sammuksiin. Tämän jälkeen 
kone on normaalisti käytettävis-
sä.
Puhelun kustannukset veloitetaan 
asukkaan puhelinlaskussa. (mat-
kapuhelin tai kiinteä linja)
Operaattori tilittää kertyneet mak-
sut kerran kuukaudessa yhtiön 
tilille vähennettynä omalla provi-
siollaan.

Taloyhtiön all-in-one 
tietopankki

Helppo tapa hankkia tietoa ja pysyä ajantasalla.

Kiinteistöklubissa
• uusi isännöitsijäntodistuslomake
• asunto-osakeyhtiölakia selkokielellä
• uusimmat asumisen uutiset
• valmiita lomakkeita
• remonttitietoa
• uusimmat lait ja määräykset
• oppaita ja ohjeita

Liity Kiinteistöklubiin. Jäsenyys ja rekisteröityminen on maksutonta.

http://www.kiinteistoklubi.com
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I S Ä N N Ö I N T I T Y Ö

-Olen ratkaisuun hy-
vin tyytyväinen, 
hän toteaa työhuo-

nees saan kolme kuukautta 
myöhemmin. Isotalot jäivät vie-
lä toistaiseksi uuden yrittäjän 
palvelukseen.

Kiinteistöpalvelu Isotalo ei 
ole ainoa isännöitsijätoimis-
to, joka on vaihtanut hiljattain 
omis tajaa Tampereella. Markku 
Isotalo listaa ainakin kolme 
muuta yrityskauppaa.

– Me kaikki olemme samaa 
ikäpolvea, 40-luvulla syntyneitä, 
hän tuumaa.

Yritystoiminnan jatkuminen ja kehittyminen tärkeätä

Markku Isotalo tyytyväinen ratkaisuunsa
Oman yrityksen myy-

minen vaatii kypsyt-

telyä. Onhan kyseessä 

paljon muutakin kuin 

bisnes: elämänuran ai-

kaansaannos, jolle toi-

voo hyvää jatkoa.  Li-

säksi pitää ottaa huo-

mioon niin henkilöstö 

kuin asiakaskuntakin. 

Myös heidän vuokseen 

yrittäjä haluaa turvata 

firman tulevaisuuden 

ja eteenpäin menon. 

Näin ajatteli myös 

Markku Isotalo, joka 

myi keväällä vaimonsa 

Seija Isotalon kanssa 

Kiinteistöpalvelu Isota-

lo Oy:n Kiinteistötah-

kola Oy:lle.

Harkitusti ja 
hallitusti 
toisten käsiin

Yrityksen myymistä pun-
taroidessaan Markku ja 
Seija Isotalolla oli sel-

keä suunnitelma.
– Ajattelimme, että kun tu-

lee ikää lisää, pitää hoitaa asiat 
ajoissa ja hallitusti kuntoon. 
Tavoitteena oli taata yrityksen 

tulevaisuus ja siirtää liiketoi-
minta järkevästi eteenpäin. 
Yrittäjällehän käy valitettavan 
monesti niin, että hän on ikään 
kuin ke hässä, josta ei pääse tai 
malta irrottautua ennen kuin 
tulee pysähdys esimerkiksi sai-
rauden muodossa.

Kun Isotalot alkoivat pohtia 
pari vuotta sitten yrityksen 
myymistä, oli ajatuksena saada 
jatkaja omasta henkilökunnas-
ta, mutta aie kaatui. Myöskään 
sukupolvenvaihdos ei ollut 
mah dollinen, sillä lapsilla ja 
hei dän puolisoillaan on omat 
am mattinsa. Näin ollen vaihto-
ehdoksi nousi yrityksen myy-
minen ulkopuoliselle. 

Markku Isotalo oli vuosien 
varrella tutustunut isännöitsijä-
piireissä Kiinteistötahkolaan ja 
tiesi sen pitävän arvossa saman-
kaltaisia toimintaperiaatteita 

kuin oman yrityksensä.
– Lisäksi olin kuullut yrityk-

sellä olevan halua laajentua, 
joten otin sinne päin yhteyt-
tä. Tapasimme ostajan kanssa 
kauppaa sorvatessamme pari 
kertaa, ja kolmannella kerralla 
allekirjoitimme kauppakirjat, 
Isotalo tiivistää tapahtumat.

Vaatimattomasti Markku Iso-
talo toteaa entisen yrityksensä 
olevan vain hippunen isossa 
konsernissa.

– Liikevaihtomme oli viime 
vuosina runsaan 400 000 eu-
ron luokkaa, kun se Kiinteistö-
tahkolalla oli reilut 6 miljoonaa, 
Isotalo vertaa.

Kasvu tuonut 
hyvää tullessaan

➺ JATKUU

Kiinteistöpalvelu Isotalo 
Oy:n ovikyltit ovat vaihtu-
neet Verstaankadulla kiin-
teistötahkolan tunnukseen, 
isännöitsijä Markku Isotalo 
esittelee.

n  Tekstit ja kuvat: Irene Murtomäki
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Työskenneltyään uuden 
isännän palveluksessa 
Markku Isotalo toteaa, 

että yrityksen kasvu on tuonut 
selvästi hyvää tullessaan.

– Isossa yrityksessä on mah-
dollisuus kehittää omaa osaa-
mistaan ja palveluja eri tavalla 
kuin pienessä toimistossa. Toi-
saalta aikoinaan pienen yrityk-
sen hyviin puoliin kuului se, 
että tunsi kaikki sen asiakkaat.

Myös henkilökohtaisella ta-
solla Markku Isotalo iloitsee 
yrityskaupan mukanaan tuo-
mista muutoksista.

– Liiketoiminnasta luopumi-
nen on helpottanut elämääni 
merkittävästi. Minulta ovat 
jää neet pois niin yrityksen ta-
loudelliset kysymykset, asiakas-
hankinta kuin vastuu kuuden 
ihmisen toimeentulostakin, hän 
summaa.

Markku Isotalo jatkaa Kiinteis-
tötahkola Oy:n palveluksessa 
isännöitsijänä. Vielä ei ole aika 
siirtyä eläkkeelle. Oloneuvok-
sen päiviin hän on saanut tun-
tumaan jäätyään kolme vuotta 
sitten osa-aikaeläkkeelle, ja niin 
hän jatkaa edelleen.  Isotalo ei 
halua vielä luopua työstään, sil-
lä hän viihtyy siinä hyvin.

– En ollenkaan epäile, etten-
kö löydä tekemistä sinä päivä-
nä, kun jään kokonaan eläk-
keelle, seitsemän lapsenlapsen 
isoisä Markku Isotalo toteaa.

Vapaa-ajallaan Markku Isotalo 
on paljon mukana yhdistystoi-
minnassa. Hän on muun muassa 
Tampereen Voimisteluyhdistyk-
sen puheenjohtaja. Aikaa kysyy 
myös yhteisten asioiden hoito, 
sillä Markku Isotalo on Tam-
pereen seurakuntien yhteisen 
kirkkoneuvoston jäsen.

Yritys pystyyn 
lähes tyhjästä

Markku ja Seija Isotalon 
perustama Kiinteistö-
palvelu Isotalo Oy eh-

ti toimia 24 vuotta.
– Lähdimme - jos ei aivan nol-

lasta - niin hyvin pienestä liik-
keelle. Kynnys yrityksen perus-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tamiseen oli vielä silloin suh-
teellisen matala. Nyt hirvittäisi 
aloittaa tyhjästä. On kuitenkin 
muistettava, ettei mitään työtä 
opi koulunpenkillä, vaan teke-
mällä. Minulla ei ollut alan kou-
lutusta, mutta kävin kursseja ja 
suoritin ammatti-isännöitsijän 
tutkinnon vuonna 1989, eli 
mah dollisimman nopeasti.

– Toimimme ensin kotona 
Mul tisillassa, josta muutimme 
pian Mäntykadulle keskustaan. 
Tulimme siihen tulokseen, että 
toimisto ei voi olla kotona. Tä-
mä on liiaksi uniin tuleva ala. 
Työt eivät ole koskaan tehty.

Kun yritystoiminta alkoi laa-
jeta, oli aika palkata lisää teki-
jöitä. 1990-luvun alkuvuosina 
yritykseen tulivat Isotalojen 
rinnalle isännöitsijä ja toimisto-
työntekijä.

– Näillä eväillä mentiin pit-
kään eteenpäin. Meillä ei ollut 
kasvustrategiaa, tai ylipäätään 
halua kasvaa. Halusimme pitää 
yrityksemme niin sanotusti hal-
littuna työpaikkana ja kuunnel-
la myös omaa jaksamistamme.

– Asiakkaat olemme saaneet 
ilman, että olisimme mainosta-
neet tai ilmoitelleet lehdissä. 
Olemme ottaneet hitaasti taloja 
sisään, ja onneksi niitä on vielä 
hitaammin lähtenyt.

Kiinteistöpalvelu Isotalon 
henkilöstöluku nousi sittem-
min vielä yhdellä isännöitsijällä 
ja toimistotyöntekijällä. Näin 
yritys oli kasvanut kahden hen-
kilön firmasta kuusi henkilöä 
työllistäväksi isännöitsijätoimis-
toksi. Yritys muutti viitisentois-
ta vuotta sitten Verstaankadulle 
sijaitseviin toimitiloihin, jossa 
myös Kiinteistötahkola Oy jat-
kaa toimintaa.

Yhteistyöverkosto 
kasvanut

-Isännöitsijän suurin am-
mattitaito on taitavat yh-
teistyökumppanit, Mark-

ku Isotalo alleviivaa.
– Henkilökohtaisesti isoin 

muutos alalla toimiessani on 
ollut yhteistyöverkoston kehit-
tyminen. Kaikki huoltopuolen 
ihmiset ovat meille äärettö-
män tärkeitä. Samoin suunnit-
telijat, vakuutusasiantuntijat ja 
lakimiehet ovat kullanarvoisia. 
Heil lä on valmiudet hoitaa asi-
at eteenpäin. Isännöitsijät ovat 
tilaajia, eivät suorittajia.

Isotalo toteaa, että yhteistyö-
verkosto kehittyy isännöitsijäl-
le pikkuhiljaa.

– Se myös mahdollistaa työ-

kannan kasvattamisen.
Markku Isotalo korostaa asia-

kaspalvelun merkitystä.
– Meillä on hyvä henkilökun-

ta, jolla on kyky palvella ihmi-
siä ystävällisesti ja hoitaa myös 
vaikeat asiat. Ihmiset ovat huo-
manneet, että meille voi soit-
taa pienestäkin asiasta ja että 
pyrimme sen parhaamme mu-
kaan hoitamaan.

– Kauniilla ilmalla meillä on 
rauhallista, sateella puhelin soi, 
Markku Isotalo tietää.

Niin kutsutun uusavuttomuu-
den kasvu on havaittu isännöit-
sijätoimistossa.

– Ihmiset saisivat miettiä 
asumista muutenkin kuin itses-
täänselvyytenä. Heidän pitäisi 
pitää asunnostaan huolta ja 
kantaa vastuuta.

Isännöitsijä Markku 
Isotalon mukaan isännöitsi-
jöiden työoloihin pitäisi saa-
da muutosta ja päästä 
eroon iltakokouksista. 
Taloyhtiön hallitusten pitäisi 
kokoontua työpäivinä ja -ai-
kana. Kukaan ei nimittäin 
kestä kymmeniä ja kymme-
niä iltakokouksia.



KIINTEISTÖPOSTI  PääkaupunkiseutuExtra 6/2010    61

Markku Isotalo toteaa, 
että isännöitsijän pe-
rustyö ei ole neljän-

nesvuosisadan aikana paljon 
muuttunut. 

– Tämä siitä huolimatta, että 
ala on kehittynyt erittäin pal-
jon ja ammattimaistunut. Tehtä-
vät ovat silti samat kuin ennen: 
taloyhtiön juoksevien asioiden 
hoitoa ja remonttien järjestä-
mistä.

– Mutta yhtä lailla kuin en-
nen, niin nytkin kaikki suunni-
tellut ohjelmat muuttuvat, kun 
jotain dramaattista tapahtuu: 
pahimmassa tapauksessa tämä 
tarkoittaa tulipaloa. Samoin käy, 
jos vaikka vesijohto katkeaa 
kahden talon välissä.

–  Tällaiset vahingot ovat pait-
si työllistäviä, myös palkitsevia. 
Työssään tuntee onnistumisen 
iloa, kun saa asiat vaikeasta 
tilanteesta huolimatta rullaa-
maan.

Pohtiessaan vuosien mittaan 
tapahtunutta tietotekniikan 
ke hitystä Markku Isotalo tote-
aa yhden suurimmista olleen 
pankkijärjestelmän kehittymi-
sen.

– Kun aloitimme 80-luvulla, 
kuului isännöitsijän rutiineihin 
kiertää päivittäin kaikki pankit, 
joista saatiin tositteet.  Onneksi 
parkkeerauksesta ei tarvinnut 
maksaa, ei ainakaan niin paljon 
kuin nykyisin, Isotalo tuumaa.

Merkittävimpiin ja parhaim-
piin muutoksiin lukeutuu do-
kumentoinnin tason kehitty-
minen.

– Talon ja asunnon tiedot voi-
daan nyt tallentaa sähköiseen 
arkistoon. Sieltä löytyy muun 
muassa se, mitä on tehty, kuka 
sen on suunnitellut, kuka on 
tehnyt ja mitä se on maksanut. 
Tulevaisuutta silmällä pitäen 
tämä on äärettömän tärkeätä 
tietoa. 

Myös talojen kaikki tärkeim-
mät piirustukset ovat sähköi-
sessä muodossa. Tätä Isotalo 
pitää isona edistysaskeleena. 

– Talojen piirustukset ovat ol-
leet Suomen huonommin hal-

Juoksevien asioiden hoitamista ja remontteja
linnoitua kansallisomaisuutta. 
Taloissa oli aikaisemmin omat 
arkistot, joista yksi jos toinen-
kin haki piirustuksia, ja ne jäivät 
helposti teille tietämättömille.

Energian 
säästötavoitteet 
mietityttävät

Isännöitsijän on pysyttävä 
kaiken aikaa hereillä ja ke-
hitettävä ammattitaitoaan. 

Alalle tulee jatkuvasti uutta 
muun muassa lakipykälien ja 
direktiivien muodossa. Tulevai-
suutta puntaroidessaan Isotalo 
näkee suurimpana kysymys-
merkkinä kiinteistön energian-
säästöön kohdistettavat vaati-
mukset.

– Tämä tuottaa aikanaan val-
tavasti töitä: miten tehdään 
vanhoista, 60-70-lukujen talois-
ta energiapihejä. Mitä todennä-
köisimmin paikoin päädytään 
pakon edessä ratkaisuihin, jot-
ka eivät ole taloudellisesti jär-
keviä.

– Veden säästö on toinen asia, 
jota joudutaan myös Suomessa 
ajamaan nykyistä enemmän lä-
pi, Isotalo arvelee.

Kesällä voimaan astuneesta 
uudesta asunto-osakeyhtiölaista 
Markku Isotalo toteaa, että se ei 
ammattilaisen silmissä vaikuta 
huonolta.

– Nykyiset kehittyneet käy-
tännöt on kirjattu lakiin. Amma-
tillisella kannalta katsoen niistä 
suurin osa on jo käytössä. Eni-
ten puhetta on ollut vastuun 
lisääntymisestä, mutta minusta 
suuria muutoksia ei siihenkään 
ole luvassa. Täytyy muistaa, et-
tä vastuu on ollut jo ennestään 
melko kova - ja niin täytyy ol-
lakin, sillä hoidamme toisten 
ihmisten omaisuutta.

Iltakokouksista 
eroon, 
kokouspalkkiot 
kohdalleen

Palvelemme 
Uudenmaan alueella:
• Kaukolämpölai  eiden uusimiset
• LVI–alan huoltotyöt
• Lämmitysjärjestelmien perussäädöt
• Linja- ja pa  eriven   ilien uusimiset
• Ilmastoin  asennukset
• Ilmanvaihtokanavien puhdistukset
• Teemme myös ilmanvaihtokanavien
    erikoisosia  lauksesta

ilma-assat@ilma-assat.  

LVI–alan luote  ava kumppani 
jo yli 20 vuoden ajan

www.ilma-assat.  

Puh. (09) 385 5485 
Kutomo  e 6 B, 00380 Helsinki

Markku Isotalo yhtyy 
esitettyihin ennustei-
siin, joiden mukaan 

ala kärsii kohta työvoimapu-
lasta.

 – Tämä on edessä, ellei isän-
nöitsijän työtä saada houkutte-
levammaksi. 

Kokousten järjestäminen päi-
väsaikaan olisi Isotalon mieles-
tä työajan jouston vuoksi mah-
dollista.

– Pekkaspäiväthän on alunpe-
rin tarkoitettu siihen, että voi-
daan toimittaa omia asioita, 
Isotalo muistuttaa.

Hän itse on ehtinyt haastat-
telupäivän aamuna pitää jo 
yhden taloyhtiön hallituksen 
kokouksen.

– En enää joudu istumaan ta-
loyhtiöiden hallitusten kokouk-
sissa iltaisin. Ehkä minulla on jo 
iän tuomaa auktoriteettia, mut-
ta toisin on nuorilla alalle hiljat-

tain tulleilla isännöitsijöillä.
– Lisäksi olisi muistettava, 

että kokoukset ovat kokouksia, 
eivät sosiaalisia tapahtumia. 
Niihin tullaan tekemään pää-
töksiä, eikä pohtimaan naapu-
rin ongelmia. Jos ajatellaan, että 
isännöitsijällä on sata kokousta 
vuodessa ja jokaisessa niissä 
puhutaan tunti "löysiä", on se 
yhteensä 100 tuntia.

Toinen taloyhtiöiden hallitus-
ten kokouksiin liittyvä seikka, 
johon pitäisi saada muutosta, 
ovat kokouspalkkiot.

– Niiden pitäisi olla kunnol-
liset. Sata euroa hallituksen 
jäsenelle kokouksesta on koh-
tuullinen korvaus. Hallituksen 
jäsenellä on vastuunsa, ja voi-
daan olettaa hänen tekevän 
muutakin kuin juovan kahvia.

http://www.ilma-assat.fi
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KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 
”Jos ihminen on sitä, mitä syö, on 
kasvissyöjä ilmeisesti vihannes.”

K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä

Syyskesän herkkua 
Ahventa ja nauris-porkkanasalaatia

Yleisradion suomalai-

seen ruokaan ja sen 

ongelmatiikkaan sy-

vällisesti perehtynyt 

toimittaja Olli Ihamäki 

puhui radiossa elo-

kuun puolessa välissä 

suomalaisen, kotona 

laitetun ruoan puoles-

ta. Aikoi myös haas-

tatella henkilöä, joka 

on valittu vetämään 

projektia, jolla suo-

malainen ruoka ja sen 

maine nostetaan sille 

kuuluvaan arvoonsa.

Toimittaja Ihamäki kertoi 
juttupuffissaan, jonka 
radiosta kuulin, aivan 

oikein, että liian monet suo-
malaisista sortuvat ruokansa 
suhteen kaupasta ostettuihin 
puolivalmiisiin ja eineksiin. 

Näitä valintoja perustellaan 
yleisimmin kiireellä, vaikka 
totuus taitaa olla laiskuus. Iha-
mäki mietiskeli, kuinka ihmiset 
voivat suunnitella esimerkiksi 
yritysten pitkän linjan strate-
gioita, mutta eivät osaa suunni-
tella omaa ruokalistaansa edes 
muutamaksi päiväksi eteen-
päin, puhumattakaan vaikkapa 
seuraavasta viikosta. Siis, että 
laitettaisiin ruokaa perinteisesti 
kotikeittiössä.

Ahvenet 
kuumalle 
pannulle

Ahven lienee meille tutuin 
onkikala, ja joka on maultaan 
todella loistava. Jos ongelle 
et ehdi tai pääse, torilta saa 
valmiiksi perattuja ja jopa fi-
leroituja affeneita. Maksavat 
nykyisin tosin enemmän kuin 
naudan sisäfilee.

Paista leivittämättömät ah-
venfileet molemmin puolin 
kuumalla paistinpannulla 
niin, että ne ruskistuvat kau-
niisti. Ja tässä paistamisessa 
ei ole voin voittanutta. Mausta 
suolalla ja miedosti valkopip-
purilla.

Ahvenien seuraksi so-
pii konstailematon maukas 
salaatti nauriista ja porkka-
noista. Leikkaa nauriista ja 
porkkanoista ”hännät” pois 
ja raasta ne karkeaksi raas-
teeksi. Tähän aikaan vuodesta 
kumpaakaan ei tarvitse edes 
kuoria, ja sellainen wanha 
”peltiraastin” on sopivin tähän 
hommaan.

Laita raasteet isoon kul-
hoon, lisää purkillinen rae-
juustoa ja rasiallinen hal-
kaistuja kirsikkatomaatteja. 
Sekoita ja laita jääkaappiin 
tunniksi pariksi tekeyty-
mään.

Tämä salaatti ei välttämät-

Tästä nappasin vinkin ja Hel-
singistä asiakaskeikalta ajaessa 
edellistä kuunnellessani tote-
sin, että nythän on keskiviikko 
ja Nummelassa toripäivä. Ja mi-
kä parasta, tori on Kiinteistö-
postin toimituksen ikkunoiden 
alla. Niinpä päätin, että kipitän-
pä tutun kalakauppiaani luo. 
Loistavan hyvä valinta, paperi-
kääreeseen läjä ahvenfileitä ja 
rehukauppiaalta puntti aamulla 
pellosta nostettuja porkkanoita 
ja nippu nauriita.

n n n n n n n

Kyllä päivänmediaa vaivaa 
näin elokuun puolessavälissä-
kin vielä todellinen uutispula. 
Muuten ei ole selitettävissä 
isännöitsijäunionin kesä-hei-
näkuun vaihteessa teettämän 
nollatutkimuksen saama pieni 
mediajulkisuus siitä, mitä hei-
dän jäsenistönsä todelliset pal-
kanmaksajat eli taloyhiöiden 
hallitukset heiltä odottavat. 

Tutkimuksen tuloskärki ker-
too, että isännöitsijöiden pitäisi 
olla ”monipuolisia asumispalve-
luverkoston johtajia”. Unionin 
perusagendalla oleva fiinititteli, 
manageeraaja, ei ole tämän tut-
kimuksen jälkeen enää oikein 
mitään. 

Veli ja sisko hyvä, mietippäs 
- se teidänkin taloyhtiön isän-
nöitsijäplanttu, jonka lähitu-
levaisuuden suurin fokus on 
siinä, kuinka ketkuttelisi nämä 
viimeiset pari vuotta ennen 
eläkkeelle pääsemistä mahdol-
lisimman vähällä, mieluummin 

ilman putkiremonttia... 
Nyt häneen ladataan tutki-

muksen mukaan sellaisia toivei-
ta kuin: hoida meille, eli siis ta-
loyhtiölle ja sen osakkeenomis-
tajille siivous, pienremontit, 
ikkunanpesut, pyykkäys, hoiva-
palvelut, sisustusneuvonta, puu-
tarhanhoito, asunnonvälitys, 
ruokapalvelut, tietoa lähiympä-
ristön palveluista, lisää varasto-
tilaa, mahdolliset muutot ja tie-
tokoneellekin pitäisi saada lisää 
muistitilaa, kun (ilmeisesti) di-
gikameralla näpsityt ja koneelle 
ladatut kuvat rasittavat koneen 
muistikapasiteettia. Toivelistalla 
on myös koulutusta ja lakipal-
veluita. Kaikkea tätä toivotaan 
henkilökohtaisena palveluna ja 
varmaankin 24h/7. 

Piis of kake eli ihan helppo 
homma jokaiselle ”isännöitsijä-
pikkaraiselle”.

Hyvä, hieno, jäsenistöä ja 
kaikkia palveleva tutkimus 
unionilta, tapu tapu. Unionin 
jäsenpalvelua parhaimmillaan, 
onhan taas yksi argumentti jä-
senmaksun korotukselle.

No, nähtäväksi jää, minkä-
laisen kampanjan tutkimus 
unionin puolelta poikii. Sitä 
varmaan pohditaan pikapuo-
liin unionin syyssirkuksen, 
koko kansan bakkanaalien eli 
isännöitsijäpäivien yhteydessä 
pidettävissä tutkimuksen tu-
loksiin syventyvissä kabinetti-
kokouksissa.
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REMOULADE-KASTIKEMAUSTAMATONTA TUOREJUUSTOA PRK
YKSI HERKKUKURKKUHUNAJAISTA DIJON-SINAPPIA 1 TL

PIENI KELTASIPULITILLIPUNTTI
SOKERIA 1 TL

VALKOPIPPURIA Kahvimaalla 
Iivarin päivänä 2010

Chef Karppa

tä tarvitse salaattikastiketta, 
sillä niin porkkanoista kuin 
nauriistakin irtoaa hieman 
nestettä ja raejuustonkin mu-
kana tulee vielä vähän lisää 
nestettä. Mutta tee kastike, 
jos sinusta siltä tuntuu.
Leikkaa moniviljaleivästä pa-
ri paksua viipaletta, kuutioi ne 
ja paista kuutiot eli krutongit 
myös voin kera kuumalla 
pannulla.

Remoulade
-kastiketta 
kaloille

Kastikkeeksi ahvenille sopii 
hyvin mukailtu remoulade-
kastike. Kastikkeestahan on 
likipitäen niin monta ohjetta 
kuin on tekijääkin. Tässä yksi 
sellainen maustamattomaan 
tuorejuustoon tehtynä: pilko 
pieni sipuli, yksi herkkukurk-
ku ja tillipuntti mahdollisim-
man pieniksi. Lusikoi ne kul-
hoon tuorejuuston kaveriksi. 
Lisää sinappi, sokeri, tillihak-

AHVENFILEITÄ JA NAURIS-PORKKANASALAATTI
AHVENFILEITÄ 

VOITA
SUOLAA

VALKOPIPPURIAPARI-KOLME NAURISTAPARI-KOLME PORKKANAARAEJUUSTOA 1 PRKKIRSIKKATOMAATTEJA 1 RSMONIVILJALEIPÄÄ

kelus ja valkopippuria. Sekoi-
ta kunnolla, maista ja säädä 
makuja, jos on tarpeen. 

Laita kastike jääkaappiin 
tekeytymään ainakin tunniksi 
pariksi. Parasta olisi, jos kas-
tike tekeytyisi puoli päivää tai 
jopa yön yli.

Helppoa ja nopeaa ruoan-
laittoa. Lado kalat ja krutongit 
lautaselle ja lappaa maukasta 
salaattia mukaan. Rutista ka-

lojen päälle sitruunanlohkosta 
reilusti mehua ja lusikoi kasti-
ketta. Sittenpä se onkin, naut-
timista vaille valmis.

Valko- tai roseeviiniä, olutta 
tai raikasta vettä. Mielesi mu-
kaan, kaikki käy.



Kiinteistöalan Parhaat Palvelut 2010
Autotallit

Markiisit

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

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

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

Ikkunat

Ikkunat ja Ovet

Kiinteistöpesulat

Parvekekaiteet Väestönsuojat

A-luokan
ENERGIA-

  IKKUNA

www.karvia.net, Petikontie 1, 01720 Vantaa 
puh. (02) 523 800, fax (09) 7001 8522

ENERGIATEHOKKAAT 
JA KESTÄVÄT 

KARVIA IKKUNAT

KARVIA IKKUNA –
JA OVIPALVELU OY

Viiden tähden saneerauspalvelua!
®

Ulko-ovet

Ikkunat

Sisäovet www.skaala.com

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy
Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa
Puh. (vaihde) 06-482 2000

Pyydä tarjous!
Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Vantaa Pori Forssa Turku Tampere

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Savontie 349

Maalauslaitteet

Kiinteistöpesulat

PL 75  Tiistinniityntie 4
02331 Espoo (09) 681 021 Fax (09) 6810 2222

Kiinteistön hoitokoneet

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
Puh. (09) 476 112, faksi (09) 4761 1400

www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

TURVALLISUUS-
MATERIAALIA

Tuotevalikoimistamme löydät laadukkaat ja mo-
nipuoliseset valikoimat palo- ja pelastusalan
ammattikirjallisuutta ja muuta turvallisuuteen liit-
tyvää aineistoa. Väestönsuojelumateriaaleja
löytyy valmiina pakkauksina taloyhtiöille ja yri-
tyksille.

www.autola.wihuri.fi
PL 58, 01511 Vantaa
puh. 0205 1010,  fax 020 510 2207 autola@wihuri.fi 

Wille - kotimaassa suomalaisille tehty

Viheralan ammattilaisille
ympäristönhoitokoneet Autolasta

Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa
puhelin (09) 875970, telefax (09) 87597299
www.miele-professional.fi, professional@miele.fi

si
r.f

i

26.-28.5.2011
www.tulevaisuudenisannointi.fi
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ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:
www.rateko.fi , rateko@rateko.fi  tai faksi 09 4242 8242

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kaupintie 2, 00440 Helsinki, puh. 09 12 991, www.rateko.fi 

ENERGIATEHOKKUUS

Rakennuksen energiatehokkuuden 
parantaminen korjausrakentamalla 
– Korjaustoimenpiteiden valinta ja 
kannattavuus 21.–23.9.2010, OULU
Koulutuksen hinta on 1.050 €. 
Ilmoittautuminen 7.9. mennessä.

Rakennusten lämpökuvaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
14.–16.9. ja 12.–14.10.2010, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.600 €. 
Ilmoittautuminen 31.8. mennessä.

Rakennusten tiiviyden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
14.–16.9. ja 28.–30.9.2010, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.600 €.  
Ilmoittautuminen 31.8. mennessä. 

KOSTEUDENHALLINTA

Kosteusmittaustulosten tulkinta 
kosteusvauriotapauksessa 
29.9.2010, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 380 €. 
Ilmoittautuminen 15.9. mennessä.

Märkätilatöiden valvoja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
28.–29.9. ja 26.–27.10.2010, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta 1.050 €,  
näytön hinta 450 € pääkaupunkiseudulla. 
Ilmoittautuminen 14.9. mennessä. 

Rakenteiden kosteuden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
5.–6.10. ja 19.–21.10.2010, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.600 €. 
Ilmoittautuminen 17.9. mennessä.

KORJAUSRAKENTAMINEN

Rakennusten sisäilmaongelmien ja 
kosteusvaurioiden korjaaminen 
8.9.2010 OULU, 27.10.2010 TURKU ja 
10.11.2010 HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. 
Ilmoittautuminen Ouluun 25.8. mennessä, Turkuun 13.10. 
mennessä ja Helsinkiin 27.10. mennessä.

Y R I T Y S U U T I S P O S T I A

Lokakuun 6. - 9. päivinä ko-
koontuvat kaikki rakentamisesta 
kiinnostuneet suomalaiset Hel-
singin Messukeskukseen raken-
tuville alan suurimmille messuil-
le, FinnBuild-messuille. Messut 
on suunnattu niin taloyhtiöiden 
edustajille, ammatti- kuin omako-
tirakentajillekin ja esillä on paljon 
juuri korjausrakentamiseen liitty-
vää asiaa, tuotteita ja palveluita, 
seminaareja jne.

Kiinteistöposti on messuilla mu-
kana näyttävästi KiinteistöTorin 
kera. KiinteistöTorihan on lehden 
kehittämä yhteisosasto, jossa sa-
malla osastolla torimaisesti toteu-
tettuna yritykset voivat helposti 
esitellä palveluitaan ja tuotteitaan 
taloyhtiöiden edustajille. Kiin-
teistöTori palvelee taloyhtiöiden 
päätöksentekijöitä jo kuudennen 
kerran. 

KiinteistöTorin keskellä on 
Kahvila-Viinibaari, joka palvelee 
nimenomaisesti vain torikauppi-
aiden asiakkaita. Siksi maksuväli-
neenä käytetään Toritaaleria, joka 

on ainoa "valuutta" tässä kahvilas-
sa. Näin saadaan aikaan tiivis, tori-
mainen tunnelma ja torikauppiaat 
voivat tarjoata asiakkailleen rau-
hallisen ja ruuhkattoman mahdol-
lisuuden kahvitteluun tai muulle 
pienelle virvokkeelle. Samalla 
asiakkaiden kanssa voidaan käydä 
vaikkapa syventäviä keskusteluja 
tulevasta taloyhtiön remontista.

Tämänkertaisen KiinteistöTorin 
pinta-ala on lähes 250 neliötä ja 
torikauppiaita on näillä näkymin 
yhdeksän. Tällä kertaa torikauppi-
aat pääsevät esittelemään messu-
vieraille tuotteitaan ja palveluitaan 
myös työnäytöksin ja esittelypu-
heenvuoroineen. 

Tähän mennessä paikkansa 
varmistaneet torikauppiaat ovat: 
Eerola-Yhtiöt Oy, Miele Oy, Trem-
co Oy, Helsingin KTK Oy, Julkisi-
vuyhdistys r.y., Nordic Guarantee, 
PutkiReformi Oy, Alusal Oy ja Kiin-
teistöposti. Torille mahtuu vielä 
kaksi kauppiasta.

KiinteistöTorimaisissa tunnelmissa 
FinnBuild-messuilla lokakuussa

KiinteistöTori palveli kävijöitä myös edellisillä FinnBuild-
messuilla pari vuotta sitten.

DNA
DNA:n asiakasprosesseista vastaa-
vaksi johtajaksi ja johtoryhmän jä-
seneksi on nimitetty Welhon liiketoi-
mintajohtaja Johan Flykt, 45. 
Flykt on toiminut vuodesta 2008 
Welhon liiketoimintajohtajana, jossa 
tehtävässä hän jatkaa, kunnes DNA:n 
ja Welhon integraatio saadaan val-
miiksi.
Ennen Welhoa Flykt on työskennellyt 
mm. Tampereen Tietoverkko Oy:ssä 
toimitusjohtajana 2007-2008 ja Te-
liaSoneralla useissa eri tehtävissä 
vuosina 1990-2007.

Fenestra Oy
Fenestra Oy:n hallitus on nimittänyt 
DI, MBA Jukka Hämäläisen, 55, yh-
tiön toimitusjohtajaksi. Hän aloitti 
tehtävässä 1.7.2010.
Jukka Hämäläinen siirtyi Fenest-
ralle Pohjolan Design-talo Oy:n toi-
mitusjohtajan tehtävästä. Hän on 
aikaisemmin työskennellyt johtajana 
muun muassa Nordic Shelter Solu-
tions Group Oy:ssä ja Otis Oy:ssä.
Entinen toimitusjohtaja Matti Vikkula 
jatkaa edelleen Fenestra Oy:n halli-
tuksen jäsenenä.

NIMITYKSIÄ

http://www.rateko.fi
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Hyvä Kiinteistöpostin lukija, 
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä, kerro 
meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut. 
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä siitä 
on suurin hyöty.
KIITOS!

Muutokset myös:
 puh. (09) 2238 560  / Jutta Teriö
 fax   (09) 222 6515
 sähköpostitse:
 jutta.terio@kiinteistoposti.fi
 www.kiinteistoposti.fi

KIINTEISTÖPOSTIN IRTONUMEROTILAUKSET 
3,50 EUR (sis. alv 22 %) + postikulut

Y R I T Y S U U T I S P O S T I A

Vuoden 2010 putkiremontti 
-kilpailun on voittanut espoolai-
nen As Oy Nallenpolku, jossa to-
teutettiin ansiokas putkiremontti 
vuosina 2006 - 2010.

As Oy Nallenpolun valinnassa 
Vuoden putkiremontiksi vaikut-
tivat hankkeen suunnitelmalli-
suus, asukkaiden ja osakkaiden 
huomioiminen hankkeen aikana, 
erilaisten korjausvaihtoehtojen 
avoin vertailu sekä monipuolinen 
asukasviestintä. 

- Kokonaisuuden hallintaan 
vaikutti myös projektinjohdon 
mukaan ottaminen jo hankkeen 
alkuvaiheessa, sillä putkiremon-
tissa oli mukana useita toimijoi-
ta. Näin esimerkiksi osakkaiden 
omat lisä- ja muutostyöt pystyttiin 
pitämään hallinnassa, eivätkä ne 
vaikuttaneet hankkeen kokonais-
aikatauluun, kilpailutoimikunnan 
puheenjohtaja Juhani Siikala to-
teaa.

Merkittävää oli sekin, että put-
kiremontti käynnistettiin nimen-
omaan taloyhtiön kunnossapito-
ohjelman mukaisesti ja yhtiöko-
kouksissa käytyjen keskustelujen 
pohjalta ennen kuin putkivuodot 
yleistyivät hallitsemattomaksi.

As Oy Nallenpolun hallituksen 
puheenjohtajana toimii Hannu 
Leppävuori ja isännöitsijänä Pekka 
Viranko Tapiolan Lämpö Oy:stä.

Projektinjohdosta ja viestinnäs-
tä vastasi projektinjohtajana Atte 
Stambej Vahanen Oy:stä.

Pääurakoitsijana toimi OVL 
Tekniikka Oy. Arkkitehti- ja pää-
suunnittelusta vastasi Jeskanen-
Repo-Teränne Arkkitehdit, LVI-
suunnittelun ja -valvonnan teki 
Tubular Oy, sähkösuunnittelun ja 
-valvonnan Poweron Oy, raken-
nesuunnittelun AIB Consulting ja 
korjaustyön valvonnan Arkkitehti- 
ja insinööritoimisto Särkijärvi Oy. 

Vuoden putkiremontti on Talo-
tekniikka-lehden sekä Asunto- ja 
kiinteistöyhtiöiden hallitusasian-
tuntijat ry AKHAn vuosittain jär-
jestämä kilpailu taloyhtiöille, jossa 
etsitään putkiremonttien uusia, 
hyviksi todettuja toimintamalleja 
ja -tapoja. Kilpailussa arvioidaan 
sekä asiakkaan että toteutuksen 
näkökulmaa. Tänä vuonna kilpailu 
järjestettiin yhteistyössä Tee pa-
rannus! -viestintäohjelman kanssa, 
jossa ovat mukana mm. Tekes, ym-
päristöministeriö, Sitra ja Motiva.

AsOy Nallenpolun putkiremontti 
Vuoden paras

FISE Käsikirja 
avuksi kuntotutki-
jan etsintään

FISE Käsikirja 2010 on ilmes-
tynyt. Kirjasta löytyy esimer-
kiksi isännöitsijän avuksi tietoa 
kaikista FISEn pätevöittämistä 
betonirakennusten korjaussuun-
nittelijoista tai kuntotutkijoista. 
Kirjaan on listattu myös muun 
muassa kosteustekniset kunto-
tutkijat ja/tai korjaussuunnitte-
lijat, muurattujen rakenteiden ja 
rappausten kuntotutkijat ja kor-
jaussuunnittelijat sekä lämmitys-, 

vesi- ja viemärijärjestelmien kun-
totutkijat.

Käsikirjassa esitellään lisäksi 
kaikki rakennus-, lvi- ja kiinteis-
töalan pätevyyksiä myöntävän 
FISE Oy:n taustayhteisöt, joita 
ovat mm. Julkisivuyhdistys r.y., 
Rakennusinsinöörit ja -arkkiteh-
dit RIA ry, Suomen Arkkitehtiliit-
to ry SAFA, Suomen Rakennus-
insinöörien Liitto RIL ry sekä 
Suomen LVI-Liitto SuLVI ry.
Lisätietoja: 
Tilaa maksuton käsikirja Julkisi-
vuyhdistyksestä, sihteeri Riina 
Takalalta, puh. 040 502 1769 tai 
info@julkisivuyhdistys.fi

Taustalla yksi espoolaisen As 
Oy Nallenpolun kuudesta ra-
kennuksesta, jonka edessä 
palkitun putkiremonttin to-
teuttamiseen keskeisesti 
osallistuneet henkilöt.

23
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Elisa Laajakaista

Taloyhtiösopimuksella 
edullisesti laajakaista-aikaan

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista
• Edullinen perusnopeus kaikille taloyhtiön asukkaille 
• Helppo ottaa käyttöön, ei avausmaksua
• Joustavat lisänopeusvaihtoehdot, jopa 100 Mbit/s/huoneisto
• Lisää asuntojen houkuttelevuutta ja nostaa taloyhtiön arvoa

Ota yhteyttä ja pyydä oma tarjous taloyhtiöllesi jo tänään:

Elisa Kaapeli-TV

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista on edullinen ja huippunopea laajakaistaratkaisu taloyhtiöille ja kiinteistöille, 
joissa on vähintään 10 huoneistoa. Samalla taloyhtiö voi tilata myös laadukkaan Elisa Kaapeli-TV:n. Laajakaista-
yhteydet mahdollistavat asukkaille laajan palveluiden tarjonnan, esim. Elisa Viihde, HD-kanavat ja Elisa Vahti. 

Laajakaistan perusnopeuden hinta laskutetaan suoraan taloyhtiöltä ja voidaan sisällyttää yhtiövastikkeeseen 
tai vuokraan. Kukin asukas voi tarpeidensa mukaan vaivattomasti nostaa liittymänsä nopeutta ja hankkia 

Elisan lisäpalveluita omalla kustannuksellaan. 

Elisa Vahti Elisa Viihde

Elisa HD -kanavapaketti

Uusimaa
Raisa Varis
raisa.varis@elisa.fi
050 357 4933

Jyväskylä, Joensuu
Juha Peltomäki
juha.peltomaki@elisa.fi
050 570 1986

Uusimaa
Jarmo Kuru
jarmo.kuru@elisa.fi
050 555 3654

Pirkanmaa
Konsta Takala
konsta.takala@elisa.fi
050 506 6210

Pirkanmaa
Heikki Kuuloja
heikki.kuuloja@elisa.fi
050 655 30

http://www.elisa.fi

